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Strategisk plan och budget 2021-2023
Detta dokument anger regionstyrelseförvaltningens strategiska planering för perioden samt ger underlag till
regionens budgetberedning. Skrivningen ger en bild av omvärldsläget och nuläget i förvaltningen och den
strategiska riktningen. Resultatet av budgetberedningen ger sedan underlag för förvaltningens
verksamhetsplanering kommande år.
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Verksamhet och resurser för 2021-2023

Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag och mål

Regionstyrelseförvaltningen
- är en drivande och sammanhållande kraft som skapar värde och nytta för hela
Region Gotland och för platsen Gotland.
- ger goda förutsättningar för kvalitetssäkrade och hållbara politiska beslut.

Regionstyrelseförvaltningen stödjer regionstyrelsen och regiondirektören i uppsiktsplikten
och helhetsansvaret för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Förvaltningens egen kärnverksamhet omfattar såväl huvudprocesser som lednings- och
stödprocesser.
Huvudprocesser
Huvudprocesserna är en del av Region Gotlands samlade verksamhet riktad till
medborgarna och en viktig del av välfärdsuppdraget. Det övergripande syftet är att främja
social, ekonomisk, ekologisk hållbarhet samt att säkra det regionala utvecklingsansvaret och
kan sammanfattas enligt följande:
• leda de uppgifter som kommer av det lagstiftade regionala utvecklingsansvaret
• främja hållbarhet (social, ekonomisk, ekologisk)
• främja och utveckla ett rikt kultur- och fritidsliv på Gotland
• främja läsning och tillgång till litteratur
• leda arbetet kring samhällsskydd och beredskap
• leda exploateringsprocessen och översiktlig planering
• ge budget- och skuldrådgivning
Ledningsprocesser
Ledningsprocesserna syftar till att leda, styra och utveckla regionens verksamheter och
bidrar med mål, strategier, visioner och övergripande beslut. Ansvaret innebär att:
• leda strategisk planering med syfte att hela regionens verksamhet styrs med tydliga mål
och förutsättningar
• leda uppföljning och analys av hela regionens verksamhet för att följa att utveckling
sker i enlighet med lagd planering och fattade beslut
• främja en gemensam organisationskultur för lärande, delaktighet och utveckling
• skapa en organisationsstruktur som ger förutsättningar för samordning och tydliggör
vem som gör vad och hur beslut fattas
Stödprocesser
Stödprocesserna syftar till att underlätta för samtliga förvaltningar i deras kärnverksamhet
genom att:
• medverka till att regionens samtliga chefer och medarbetare har förutsättningar att
hantera sina uppdrag och nå sina mål
• driva gemensam serviceverksamhet för att nå kvalitet och effektivitet och därmed
underlätta för samtliga förvaltningar som då kan fokusera på sin kärnverksamhet
Förvaltningen har idag totalt cirka 680 medarbetare (varav 38 chefer) organiserade i 8
avdelningar; regional utveckling, kultur och fritid, HR, ekonomi, kommunikation, kvalitet
och digitalisering, måltid samt försörjning.
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Bedömning av balans mellan uppdrag, mål och resurser

Förvaltningens arbete att vara en drivande och sammanhållande kraft har som viktigt syfte
att stärka måluppfyllelsen i Region Gotlands vision och i de 18 målen i styrkortet.
Social hållbarhet
Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett
livslångt lärande

Befolkningen har
likvärdiga förutsättningar för en god
och jämlik hälsa och
alla barn har goda
uppväxtvillkor
Gotland har god
beredskap och förmåga att hantera
samhällsstörningar

Samhälle
Ekonomisk
hållbarhet
Ökad befolkning i
arbetsför ålder

Det finns goda
förutsättningar för
att starta, driva
och utveckla hållbara företag på
hela Gotland
Det finns goda
förutsättningar för
ett offensivt bostadsbyggande
över hela ön

Ekologisk
hållbarhet
Gotlands klimatavtryck minskar

Tillgången till vatten
av god kvalitet är
långsiktigt säkrad

Hållbara val bidrar
till ansvarsfullt
samhällsbyggande
som minskar belastningen på ekosystemen

Kvalitet
Alla som nyttjar
Region Gotlands
tjänster upplever
att det är lätt att
komma i kontakt
med berörd verksamhet inom
regionen
Alla som nyttjar
Region Gotlands
tjänster kan vara
medskapande och
blir respekt-fullt
bemötta
Hög kvalitet och
effektiva processer i verksamhet
och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering,
innovation och
förnyelsesprång

Verksamhet
Medarbetare

Ekonomi

Region Gotland
präglas av en tillitsbaserad kultur

Budgeterat
resultat uppgår till
minst 2 procent av
netto-kostnaden

Region Gotland
lyckas kompetensförsörja genom
aktivt och strategiskt arbete

Region Gotland
har ett resultat
som uppgår till
minst 2 procent av
netto-kostnaden

Region Gotland är en
hälsofrämjande
organisation där det
aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är
i fokus

Region Gotlands
ekonomiska ställning stärks genom att soliditeten
varje år förbätt-ras
och närmar sig 45
procent vid
mandat-periodens
slut

En förutsättning för framgång är att förvaltningens arbete genomsyras av regionens grundläggande värderingar delaktighet, förtroende och omtanke. Värderingarna ringar in ett förhållningssätt som ska visa sig i ord och handling oavsett var i organisationen vi befinner oss.
Förvaltningen driver verksamhet som är av avgörande betydelse och levererar i hög grad
för att stärka måluppfyllelsen. Dock upplevs stora utmaningar i att balansera målsättningar,
förväntningar, ambitionsnivåer och behovsbeskrivningar med dagens resurser och krav på
ytterligare kostnadssänkningar.
Regionstyrelseförvaltningen har under perioden 2017-2020 genomfört kostnadsminskningar på 67 mnkr varav 7 mnkr innevarande år. För 2020 uppgår förvaltningens nettobudget
till 375 mnkr och kostnadsbudgeten till 787 mnkr.
Arbetet med kostnadsminskningar har inneburit minskade budgetramar för samtliga
ansvarsområden inom förvaltningen. De risker som över tid identifierats i samband med
genomförda besparingar har till del kunnat motverkas men har också visat sig falla ut i
reella effekter. Konsekvenser som uppstått är bland annat:
För regionen som helhet:
• att chefer i regionen upplever att minskat stöd gör det svårare att hantera sina egna
uppdrag med kvalitet, effektivitet och lägre kostnader
• att förvaltningar har etablerat egna stödfunktioner. Effekten blir att enskilda
verksamheter får stöd men det lärande, samordning och möjlighet till storskalighetsfördelar som ges när resurser samlas inom regionstyrelseförvaltningen uteblir.
För förvaltningens egen verksamhet:
• brist på fria utvecklingsmedel som gör det svårt att driva nya uppdrag som inte är
planerade inom grunduppdraget
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att verksamheten ständigt lever med tankar om neddragningar och kostnadssänkningar, vilket lett till att verksamheten drivs allt mer kortsiktigt.
ökad stress och ohälsa hos regionstyrelseförvaltningens egna medarbetare och chefer.

Bedömning av balans - huvudprocesser
Höga ambitioner inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet utmanar. Det regionala
utvecklingsarbetet har under ett par år givits extra medel för att förstärka tillväxtarbetet kring
bland annat samhällsutveckling och energiomställning. Dessa medel löper ut 2020 men
förvaltningen upplever inte motsvarande minskning i förväntningar på verksamheten.
Inom uppdraget att främja och utveckla ett rikt kultur- och fritidsliv samt främja läsning och tillgång
till litteratur har det gjorts kraftiga kostnadsminskningar. Effektiviseringar är gjorda där det
varit möjligt, stödresurser har minimerats och bedömningen är att ytterligare neddragningar
bara kan göras om verksamhet läggs ner/tas bort.
Stora behov uttrycks av aktörerna inom ramen för kultursamverkansmodellen. Detta för att
kunna leverera i nivå med ambitioner och lagda planer. På grund av det ekonomiska läget
lämnas inget eget ärende kring kultursamverkansmodellen. Men behovet är lika stort som
tidigare år. Några av de saker som lyfts är behovet av medel för :
•
•
•
•

en ny basutställning på Gotlands museum
en ungdomsmusikfestival i Gotlandsmusikens regi
anskaffande av utrustning för digitalisering/streaming av Gotlandsmusikens konserter
inrättande av en tjänst som konstpedagog vid konstmuseet

Separat ansökan har också inkommit från en ytterligare aktör för att få ingå i modellen men
med dagens resurser bedöms inte utrymme finnas att ta in ytterligare verksamhet utan att
göra uppdraget omöjligt att utföra för övriga aktörer. Det arbete som pågår att genom
omprioriteringar inom modellen ge möjlighet att skapa utrymme för utveckling är svårt
men nödvändigt.
Satsningen på krisberedskap och säkerhet är märkbar på Gotland och i regionen. Ekonomiskt
stöd från stat och län ger ett viktigt tillskott men alla de resurser som involveras och tas i
anspråk ersätts idag inte med de aktuella medlen. Till exempel märks en tydlig ökning i
arbetsbörda för kommunikationsfunktionen som förväntas medverka i hög utsträckning
och som också bedöms ha en viktig roll för frågeområdet såväl internt som externt.
Det är ett fortsatt högt tryck i exploateringsfrågorna och ett flertal stora projekt är aktuella
framåt. För att lyckas i uppdraget krävs en utveckling av den samlade samhällsbyggnadsprocessen. Ett arbete som sker över förvaltningsgränser men där
regionstyrelseförvaltningen har en avgörande roll.
Inom förvaltningen drivs budget- och skuldrådgivning, en för samhällets svagaste grupper viktig
verksamhet som kan förhindra ohälsa och lidande om den sätts in i rätt skede.
Utvecklingen över tid visar ständigt ökande behov och antalet spelmissbrukare, framför allt
yngre personer, har ökat markant. Verksamheten har långa köer och upplevs i obalans.
Även konsumentverkets rekommendationer visar att verksamheten bör utökas.
Bedömning av balans - ledningsprocesser
I region Gotland som helhet bedrivs en rad stora och avgörande verksamhetsutvecklingsfrågor för att möta omvärldens krav och bidra till måluppfyllelse. Bland annat handlar det
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om frågor som god och nära vård, framtidens vårdinformationsmiljö, kunskapsstyrning,
psykisk hälsa, digital samhällsbyggnad och framtidens grund- och förskola.
För att förstärka regionens samlade förutsättningar att möta framtiden pågår en rad
avgörande strategiska utvecklingsarbeten som leds från regionstyrelseförvaltningen. Bland
annat kan nämnas satsningen på stärkt arbetsgivarvarumärke, ledarskap, kvalitet- och
verksamhetsutveckling, digitalisering, upphandling och målstyrning. Förvaltningen har en
viktig roll som drivande och sammanhållande kraft i dessa satsningar. Med dagens resurser
är detta möjligt men med ytterligare neddragningar är bedömningen att det blir svårt.
För att bidra till att stärka koncernen och känslan av ett Region Gotland finns behov av att
förstärka den gemensamma organisationskulturen. Den kartläggning som gjordes 2019 visar
på behov av en förflyttning mot mer samverkan över gränser, mer tillit än försiktighet, mer
lärande och utveckling och mer stolthet och organisationsförståelse. Detta kräver resurser
för förbättrad koncernstyrning och koncernsamordning men också ledarskap och
förändring, planering och uppföljning. Förvaltningen har erhållit 1 mnkr i riktade anslag för
organisationskultursarbetet under 2019 och 2020 och har kunnat driva arbetet med stöd av
detta. Om denna förstärkning inte ges ytterligare måste arbetet anpassas och hanteras inom
ramen för ordinarie uppdrag.
Övriga förvaltningars beskrivningar av läget visar behov av att ytterligare förstärka
långsiktigheten och samarbetet över organisationsgränser. Regionstyrelseförvaltningen kan göra
stor skillnad genom att skapa lärande över gränser och också säkra att utveckling som görs i
en del av organisationen tas tillvara och kommer alla andra till del. För detta krävs resurser
till medverkan och delaktighet. Idag är detta svårt att resurssätta.
Bedömning av balans - stödprocesser
Den demografiska utvecklingen ger ökat behov av regionens verksamheter och stora
utmaningar att kompetensförsörja den samma. Mer verksamhet ska bedrivas med färre
resurser vilket ställer krav. Utmaningarna är stora för regionens samtliga förvaltningar och
behovet av stöd ökar. Regionstyrelseförvaltningens roll blir allt viktigare i att skapa
förutsättningar för andra att effektivisera sina verksamheter.
Övriga förvaltningar beskriver i olika sammanhang chefer med allt högre arbetsbelastning
och ohållbar arbetsmiljö. Man signalerar ett tydligt behov av stöd inom frågor som
digitalisering, verksamhetsutveckling, kompetensförsörjning, arbetsmiljöfrågor, bemanning,
upphandling och lokalplanering. Inom regionstyrelseförvaltningen har insatser gjorts för att
ge högsta möjliga utväxling av de stödresurser som finns. Stort fokus ligger på hjälp till
självhjälp via intranätet.
Dagens verksamhet för utveckling och stöd i upphandling och inköp upplever en stor
obalans mellan resurser och behov. Dagens resurser räcker inte till att klara det operativa
uppdraget och ger heller inte utrymme för den verksamhetsutveckling som skulle kunna
göra verklig skillnad för regionens totala kvalitet och effektivitet. Framåt finns en klar risk
för ökade konsultkostnader och att regionen inte klarar av att leva upp till lagar om
offentlig upphandling. Bristande stöd gör att risken för felaktigt gjorda inköp,
överprövningar och bristande förtroendekapital ökar.
För att kunna leverera stöd med god kvalitet krävs en viss volym. Detta för att nå
kunskapsnivåer, möjlighet till lärande och möjlighet att genomföra arbete med kvalitet.
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Inom förvaltningen upplevs delar av stödet snart vara så minimerat att det inte är värdefullt
att behålla funktionen om ytterligare minskningar ska genomföras.
En förändring över tid är att regionen erhåller allt mer riktade statsbidrag av kortsiktig
karaktär. Bland annat leder detta till att det inom regionen drivs allt mer verksamhet i
projektform. Definitionen av ett projekt är ett väl avgränsat arbete med tydlig början och
slut som drivs med utpekade resurser. Arbetsformen har lett till ökade behov av
stödresurser inom framför allt ekonomi, HR och kommunikation. Behov som är näst intill
omöjliga att möta med dagens resurser. Detta leder till att projekten får svårare att lyckas i
genomförande och implementering i ordinarie verksamhet.
Förvaltningen är en samlad organisation för stora delar av regionens interna serviceverksamhet
(facility management). Uteblivna strukturförändringar i regionen som helhet har gjort det
svårt att ta hem ytterligare besparingar. Till exempel noteras att många små enheter spridda
geografiskt är mer kostsamt att underhålla än större mer samordnade enheter mindre
spridda geografiskt. Det har funnits utrymme att göra effektiviseringar men det blir allt
svårare.
Enligt tidigare uppdrag förväntas förvaltningen återkomma kring restaurangverksamheten vid
en situation då verksamheten inte kan bedrivas med en hållbar ekonomi. Aktuellt är en
översyn av verksamheterna på Gråbo och Korpen.
I förvaltningen arbetar cirka 100 tillsvidareanställda medarbetare inom kommunals
avtalsområde deltid. De främsta berörda yrkeskategorierna är städare, köksbiträden, kockar
samt badvaktmästare, det stora flertalet är kvinnor. Förberedelser inför införande av Heltid
som norm pågår utifrån framtagen handlingsplan. Vid samtliga rekryteringar eller
förändringar strävar verksamheterna efter att erbjuda heltidsanställningar. Under 2020 ingår
måltidsverksamheten, som en av flera pilotverksamheter i regionen, i projektet kring
strategisk hållbar bemanning och resursoptimering. Heltid som norm kommer att påverka
samtliga medarbetare inom kommunals avtalsområde i form av krav på ökad flexibilitet och
samarbete över gränser. Nya lösningar kommer att behöva arbetas fram också över
avdelnings- respektive förvaltningsgränser.
1.3

Omvärld och trender

Förvaltningen påverkas både direkt och indirekt av det som händer på internationell och
nationell nivå. De övergripande förändringskrafter som lyfts fram i nationella analyser är
globalisering, demografi, klimat, teknik och värderingar.
Den demografiska utvecklingen ger en allt äldre befolkning men också fler barn. Behovet
av välfärdstjänster ökar men samtidigt minskar andelen invånare i arbetsför ålder. Trycket
att driva verksamhetsutveckling med förändrade arbetssätt och ökad digitalisering ökar. Allt
för att klara av att leverera verksamhet med färre resurser såväl personellt som ekonomiskt.
För världen som helhet innebär klimatförändringarna en ökning av katastrofer och kriser.
Beteenden måste förändras för att både begränsa men också hantera effekterna.
Digitalisering och ny teknik utmanar men ger också fantastiska möjligheter som kommer
att genomsyra hela samhället.
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Styrningen från nationell nivå ökar vilket minskar det lokala handlingsutrymmet.
Kortsiktiga riktade bidrag blir allt vanligare och ställer krav på nya arbetssätt och krav på
fortsatt hantering efter det att bidrag upphört.
De ekonomiska klyftorna ökar och det är stora skillnader mellan människors tillgång till
nätverk och sociala strukturer. Möjligheterna till god hälsa förbättras men skillnaderna i
hälsa mellan olika grupper blir allt större. En avgörande grund för ett stabilt samhälle är
människors tillit till varandra men det finns tecken på att tilliten minskar.
Osäkerheten i världen ökar och det kan handla om såväl tekniska- som finansiella och
klimatrelaterade risker. Även antalet militära konflikter i världen ökar. Gotland är utpekat
som ett särskilt viktigt och prioriterat område i det nationella försvaret.
Utvecklingen av politikområdet regional utveckling skärper krav och förväntningar på
tillväxtarbetet.
1.4

Strategiskt avgörande verksamhetsfrågor för perioden

Den samlade bedömningen är att förvaltningen idag och framåt har svårigheter att
balansera omvärldskrav, uppdrag, mål och resurser.
För att stärka måluppfyllelsen för regionen görs prioriteringar där regionstyrelseförvaltningen har en mycket viktig roll genom uppdraget att vara en drivande och
sammanhållande kraft som skapar värde för helheten. Strategiskt avgörande
verksamhetsfrågor är:
För utveckling av huvudprocesser
• Insatser för att skapa positiv förändring för såväl social som ekonomisk och ekologisk
hållbarhet och också möta det statliga uppdraget till regionalt utvecklingsansvariga
aktörer.
• Färdigställande och implementering av den regionala utvecklingsstrategin såväl för regionen
som tillsammans med externa aktörer.
• Gotlands attraktionskraft och varumärke för positiv befolkningsökning
• Förbättrade arbetssätt för att öka nyttan av EU-medlemskapet.
• Insatser för att stärka folkhälsan med insatser kring fysisk rörelse, psykisk hälsa,
självmordsprevention och hälsofrämjande levnadsvanor.
• Mark- och exploateringsarbetet med utvecklingsprojekt för bland annat Visborgsområdet,
inre hamnen och Östercentrum.
• Serviceutbudsstrategin ska omsättas i ett koncept för servicepunkter.
• Krisberedskap och säkerhet samt kriskommunikation för att stärka förmågan att hantera
samhällsstörningar.
• Bibliotekens roll i en allt mer digital värld med frågor som tillgänglighet, fri åsiktsbildning,
övergång till en större andel digitalatjänster, mediekostnader och digital kompetens hos
medarbetarna.
• Stärka folkbibliotekens digitala utveckling dels kompetensmässigt dels med resurs från
Länsbiblioteket för att stötta och kunna vara en brygga mot Kungliga biblioteket. Detta
görs i dag i projektform och behöver permanentas.
• Främja läsning för små barn som ett led i att stärka målet att alla ska klara gymnasiet och
stärka folkhälsan.
• På bästa sätt färdigställa fritidspolitiskt program och anläggningsstrategi som en del i en
helhet.
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Bidragsöversyn och ökad kvalitet i avtalshanteringen för externa föreningar inom kultur- och
fritidsområdet.
Tillgången till badhus.
Beslut och implementering av reviderad kulturplan med utvecklingsinsatser och
prioriteringar.

För kraft i ledningsarbetet:
• Fortsatt arbete för att koordinera styrning och ledning i relation till de 18 målen i styrkortet.
• Skapa en tydlighet i styrmodellen inkluderande ny regional utvecklingsstrategi, dagens
styrkort, övergripande planer, program och strategier.
• Ingen avmattning syns i utmaningen kring framtida kompetensförsörjning och att klara
rekryteringsutmaningarna. Satsningen på arbetsgivarvarumärket är en del men mer
behövs också inom områden som hållbart ledarskap, organisationskultur och
värderingar.
• Utveckla det regiongemensamma kvalitetsledningssystemet för en helhet rörande
kvalitet och styrmodell.
• För att klara de tydligt definierade målen inom det finansiella området krävs fortsatt
kraftfullt arbete för att nå det beslutade kravet att sänka den samlade kostnadsnivån
med 200 mnkr under perioden 2020-2022.
• Effektiviseringsprogrammet 2020-2022 med ingående projekt.
För kvalitet i stöd och service:
• Digitaliseringen som möjliggörare av verksamhetsutveckling, kostnadseffektivitet och
också kompetensförsörjning.
• Mer kraft i upphandling och inköp (kompetens och systemstöd) för att skapa högre total
effektivitet för regionen. Förstärkning här ger möjlighet till minskade konsultkostnader,
fler korrekta inköp, färre överprövningar och bättre arbetsmiljö.
• Fortsatt utveckling av stödet till regionens chefer för att ge förutsättningar till hållbart
ledarskap och kvalitet i verksamheten.
• Fortsatta satsningar på informationsförvaltning för att säkra tillgång till rätt information i
rätt tid på rätt plats och med rätt säkerhet. Frågor som informationssäkerhet, digital
arkivering och processorienterad informationshantering är avgörande.
• Organisationens kommunikativa förmåga. Ett nytt intranät är lanserat och ytterligare
insatser behövs för att nå de effekter som är tänkta med satsningen. Fortsatt utveckling
av externa sidan gotland.se.
• Ökad tillgänglighet, service och bemötande samt utveckling av regionens samlade
kundtjänstfunktion.
• Facility management är ett område av stor betydelse för många av regionens
verksamheter. Verksamheten behöver ges de bästa förutsättningar till effektivisering
och utveckling. Strategisk utveckling behövs kring frågor som måltidens organisation
och lokalisering liksom hjälpmedelshantering och kvalitetsmodeller inom
städverksamheten. Dessutom krävs fortsatta satsningar på arbetsmiljö, heltid som norm
och storleken på chefsområden. Ytterligare samordningsvinster kan göras om
verksamheten läggs samman med annan verksamhet av samma karaktär i regionen.
• Finansieringsmodellerna för bilpool och varuförsörjning behöver utvecklas för att skapa bästa
incitament att vara resurseffektiv på helhetsnivå.
1.5

Förvaltningens egna förutsättningar

Regionstyrelseförvaltningen har en viktig roll för regionens samlade resultat och utveckling.
För att lyckas krävs god inre planering, god arbetsmiljö, trygga chefer och medarbetare,
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kunskap kring kärnverksamheten men också i att leda förändring, planera och följa upp,
leda och utveckla, involvera och skapa delaktighet. Att digitalisera och förändra arbetssätt
blir en förutsättning och det egna lokalutnyttjandet måste förbättras. Det egna
kvalitetsarbetet behöver få utrymme för att skapa kraft. Samarbetet över
verksamhetsgränser måste stärkas för att öka snabbhet och flexibilitet i en tid av allt mer
begränsade resurser.
Inom regional utveckling och kultur och fritid bedrivs allt mer verksamhet i projektform.
Det finns också en uttalad ambition att öka projektfinansieringen ytterligare. Kompetens
och resurser för att driva och hantera projekt behöver prioriteras framåt.
För att säkra kompetensförsörjningen behöver förvaltningen hålla i de strategier och
aktiviteter som är beskrivna i kompetensförsörjningsplanen. Strategiskt lyfts här att
underlätta lönekarriär, låta fler jobba mer, bredda rekryteringen, skapa engagemang och
nyttja tekniken.
I ett gemensamt arbete i förvaltningens ledningsgrupp har följande behov av långsiktig
strategisk utveckling identifierats:
•
•
•
•
•
•
•

Tydliggöra och stärka den politiska styrningen och uppsikten
Förbättra och utveckla strategisk planering, koncernstyrning och koncernplanering
Förstärka helheten kring regional utveckling (social, ekologisk, ekonomisk hållbarhet)
samt renodla och tydliggöra kultur- och fritidsfrågorna.
Stärka förutsättningarna för kvalitets- och verksamhetsutveckling
Stärka förutsättningarna för digital utveckling
Stärka förutsättningarna för försörjningsfrågorna/facility management
Säkra fortsatt kraft i kompetensförsörjning, organisationskultur, ledarskap och
kommunikation

Områdena ligger till grund för fortsatt utveckling av organisation och arbetssätt över tid.

2 Driftbudget 2021-2023
Trots Region Gotlands samlade ekonomiska läge och krav på kostnadsminskningar har
förvaltningen valt att lyfta fram specifika äskanden. Detta då bedömningen görs att det
finns ett stort behov av förvaltningens verksamheter och att en förstärkning av vissa
områden kan skapa goda effekter i övriga nämnder och förvaltningar.
2.1

Förslag till ramjustering

Nedan beskrivs förslag till ramjusteringar strukturerade utifrån ändrad lagstiftning och
affärslogiker samt underfinansierad verksamhet.

Ändrad lagstiftning och affärslogiker
Effekt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (5 000 tkr+1 000 tkr)
Lagen om kommunal bokföring och redovisning och nya rekommendationer från rådet för
kommunal redovisning påverkar både investerings- och exploateringsredovisning. Innan
2019 redovisades förstudier som investering eller exploatering. Från 2019 ska förstudier
och plankostnader redovisas som driftkostnader. I exploateringsbudgeten har tidigare år
upptagits utgift för utredningar i tidigt skede (5 mnkr 2020). Detta kan numera inte ske
utan istället behöver driftbudgeten ökas i motsvarande grad. För 2020 behöver detta
regleras (tilläggsanslag) och för 2021 behöver budgetramen utökas med 5 mnkr.
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Lagen gäller även förstudier i andra investeringsprojekt såsom ombyggnationer av kök och
andra anläggningar, införande av IT-system etc. Exempel på aktuella sådana kostnader är
förstudie badhus, flytt av kök Fårösund (Strandgården) ev ombyggnad Fole skolas kök med
flera. I förvaltningens driftbudget finns inga medel upptagna för detta. Utgift för detta har
tidigare legat på investeringsbudget. Även denna förändring från investeringsutgift till
driftkostnad behöver således hanteras. För att kunna hantera åtminstone delar av dessa
utan tilläggsanslag under löpande år föreslås en ramutökning med 1 mnkr.
Översiktsplanering (180 tkr)
En ändring i plan- och bygglagen (2010:900) som träder i kraft den 1 januari 2019 innebär
bl.a. att kommunerna i översiktsplanen ska redogöra för risken för skador på den byggda
miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt
hur sådana risker kan minska eller upphöra. Medel för detta erhålls i det generella
statsbidraget och uppgår för 2021 till ca 180 tkr (3 kr/invånare). Detta föreslås överföras
till förvaltningens driftbudget.
Omställning inom IT-branchen
Generellt sett står IT branschen mitt i en stor omställning, både vad gäller teknik som
affärsprinciper. När det gäller affärsprinciper så ses en tydlig och snabb förflyttning hos i
princip alla leverantörer, från investering i hårdvara och licenser till rena tjänsteköp,
datorkraft per förbrukad minut, och programvara som tjänst i molnet. Detta innebär i sin
tur att behovet av finansiering flyttas från investering till drift. Region Gotland har följt
med väl i omställningen och har under lång tid kunnat undvika den ökade driftkostnaden
men omställningen är nu total och frågan måste hanteras.
Ett exempel är att det tidigare fanns upptaget 8,0 mnkr i investeringsplanen år 2022 för att
byta office-paket vilket nu är borttaget då dessa licenser framåt i tiden inte kommer
anskaffas som en investeringsutgift utan belasta driften direkt i stället. En bedömning av
kommande driftkostnader ger en total av ca 9 mnkr per år. Andra aktuella satsningar
framöver som kan beröras är e-arkiv, systemstöd upphandling m fl.
Underfinansierad verksamhet
Stärkt upphandling (1 600 tkr + 800 tkr tillfälligt 2021)
Idag råder en stor obalans mellan behoven i regionens verksamheter och de resurser som
finns inom upphandlingsfunktionen. För att ha utrymme att leva upp till lagstadgade krav
på upphandlingar och också kunna driva det utvecklingsarbete som behövs för att kunna
bidra till ökad effektivitet totalt i regionen inom såväl upphandlings- som inköpsområdet
bedöms att ytterligare två upphandlingstjänster behövs framåt. Dessutom en tillfällig
förstärkning för att klara en överlämning mellan medarbetare då en stor
personalomsättning är att vänta. Med en ökad resurs bedöms risken för felaktiga köp,
överprövningar och anmälningar till konkurrensverket minska och också behovet av att
nyttja externa konsulter. För att ytterligare förstärka området kommer ett systemstöd för
inköp att behöva prioriteras. Om inga resurser ges ser förvaltningen inga möjligheter att
kunna omprioritera övrig verksamhet för att kunna genomföra satsningen.
Budget och skuld (800 tkr)
För att kunna möta efterfrågan på budget- och skuldrådgivning och också minska
sårbarheten i funktionen behövs en resursförstärkning motsvarande en årsmedarbetare.
Över tid har en ökad efterfrågan tillkommit och antalet spelmissbrukare, framför allt unga,
i behov av stöd har ökat markant. I den totala klientgruppen finns också personer med
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suicidbeteende. För att klara Konsumentverkets rekommendationer krävs personalresurser
motsvarande 2,0 tjänst. Idag finns 1,0 tjänst i funktionen. Ges ingen förstärkning är
bedömningen att verksamheten måste fortsätta att drivas i nuvarande form men troligen är
behovet så kritiskt att ytterligare stödfunktioner inom andra områden måste avvecklas och
medel omfördelas hit.
Fortsatt fokus på regional utveckling, (2 500 tkr för tillväxtarbete)
Dagens regionala utvecklingsarbete kring tillväxt drivs till stor del av tillfälliga medel givna
via det statliga näringslivspaketet Hållbara Gotland och regionala tillväxtmedel 1:1. Medlen
har bland annat finansierat utvecklingen av den regionala utvecklingsstrategin,
programsamordnare Hållbara Gotland, projekthandläggare, projektledare
besöksnäringsstrategi och kommunikatör regional tillväxt. Enligt beslut i regionfullmäktige
har också en förstärkning om 2,5 mnkr per år givits tidsbegränsat (tom 2020) för
programsättning av tillväxtarbetet. Sammantaget görs bedömningen att det med dagens
resurser inte går att leva upp till kraven på det regionala utvecklingsarbetet nationellt
tillsammans med behoven av att implementera den nya regionala utvecklingsstrategin.
Förslaget är därför att permanenta det tillfälliga ramtillskottet.
Inera kommun (360 tkr)
Inera ägs av SKR Företag, regioner och kommuner. Genom att erbjuda kompetens inom
digitalisering stödjer Inera ägarnas verksamhetsutveckling. Central finansiering (360 tkr)
avseende fast avgift till Inera AB (SKR) för kommundelen saknas fr o m 2020 när
kommunerna nu gått in. Landstingsdelen hanteras sedan tidigare inom Region Gotland.
Verksamhetsutveckling genom digitalisering - Integrationsmotor, Mule (1 000 tkr)
För att kunna genomföra integrationer mellan olika verksamhetssystem och också med det
nya tillkommande e-arkivet krävs en integrationsmotor. Dagens integrationsmotor är en
gratisversion men dess funktionalitet räcker inte till för att hantera det nya e-arkivet och
verksamhetens behov av systemintegrationer. Funktionen är avgörande för samtliga
förvaltningar som ska anslutas till det nya e-arkivet.
Verksamhetsutveckling genom digitalisering - E-arkiv (projektledning 800 tkr 2021-2023)
För att stödja digital dokumenthantering och övergången till processorienterad
informationshantering för hela regionen är bedömningen att införandet av ett e-arkiv är en
nödvändighet. En förstudie är genomförd och tidigare har också medel avsatts i
investeringsbudgeten. På grund av ändrade affärslogiker inom IT och regelverk för
förstudier kommer kostnaden troligen att belasta driften och inte betraktas som
investering. Dessutom görs bedömningen att projektet är så pass omfattande att resurser
för projektledning måste avsättas för perioden 2020-2023.
Verksamhetsutveckling genom digitalisering - Digital HR (2 000 tkr)
Inom förvaltningen drivs ett omfattande verksamhetsutvecklingsarbete för att digitalisera
HR-processer som anställning, kursadministration, förmåner, LAS-hantering, systematiskt
arbetsmiljöarbete och löneöversyn. Då verksamheten idag inte har några utvecklingsmedel
skulle dessa satsningar kräva neddragningar i personellt HR-stöd vilket skulle försämra
stödet till övriga förvaltningar ytterligare. Bedömningen är att ökad digitalisering inom detta
område skulle underlätta och verka resursbesparande för samtliga verksamheter i regionen.
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Verksamhetsledare partnerskapet Uppsala Universitet (1 000 tkr)
Verksamhetsledaren för partnerskapet med Uppsala Universitet har fram till idag
finansierats med regionala tillväxtmedel 1:1. Partnerskapet ska uppdateras inför 2020 och
intentionen är att fortsätta arbetet då det visat stora positiva värden för båda
organisationerna och också Gotland som helhet. Förvaltningen bedömer inte att
funktionen kan resurssättas inom dagens verksamhet då det redan är svårt att leva upp till
mål och förväntningar i ordinarie uppdrag.
Bokstart – samordnare (650 tkr)
Under 2020 avslutas projektet Bokstart som haft till syfte att stärka barns läsförmåga.
Projektets insatser utgår ifrån en nationell evidensbaserad modell och har visat
väldokumenterade goda resultat som på sikt ger positiv effekt för barns skolgång och hälsa.
Projektet är ett samarbete mellan regionstyrelseförvaltningen, utbildning- och
arbetslivsförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. För att kunna permanenta
satsningen behöver varje förvaltning fortsätta att driva sina egna insatser vilket man säger
sig vara villig och ha utrymme att göra. Däremot är inte verksamheten möjlig att driva utan
en gemensam samordningsfunktion.. Om resurser ej tillförs anser förvaltningen
verksamheten så viktigt för att Region Gotland ska nå målen inom social hållbarhet att
omprioritering av verksamhet kommer att ske. Konsekvensen av det blir minskat
tjänsteutrymme inom folkbiblioteken vilket ger minskade öppettider och bemanning.
Nationaldagsfirande (100 tkr)
Nationaldagsfirandet vid Roma Kungsgård är en uppskattad aktivitet men förvaltningen
har aldrig erhållit ekonomisk ram för genomförandet. Varje år har tillfälliga medel avsatts
ur regiondirektörens verksamhetsutvecklingsanslag samt ur kultur och fritidsavdelningens
verksamhetsmedel. För att skapa stabilitet och kontinuitet i arbetet framåt föreslås en
ramförstärkning. Ges ingen finansiering föreslås att firandet avvecklas och istället ersätts av
en medborgarceremoni som kommunen enligt lag är ansvarig för.
Mångfaldsparad i samband med Almedalsveckan (100 tkr)
Sedan 2019 har Region Gotland valt att gå in som en av huvudarrangörerna för
Almedalsveckans mångfaldsparad. Beslutet har inte åtföljts av ekonomiska resurser för
genomförandet utan finansieringen har hanterats av tillfälliga medel. För att skapa stabilitet
och kontinuitet i arbetet framåt föreslås ett ramtillskott.
Övrig driftpåverkan som kommer hanteras i separata ärenden
Trygghetsboenden stimulansmedel
Enligt tidigare beslut i regionfullmäktige kan fristående aktör som startar trygghetsboende
erhålla ett stimulansmedel om 635 tkr per år. Detta beslut fattades utan att regionstyrelsen
erhöll budgetmedel. Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att utreda framtida
former för hantering och finansiering av subventioner i enlighet med regelverket och
återkomma med förslag till budgetberedningen inför 2021. RS 2019/1048. Frågan
presenteras i separat ärende.
Energipilot Gotland, Energicentrum, basfinansiering från 2021
Region Gotland har i avsiktsförklaringar ställt sig positiva till etableringen av ett
energicentrum från 2021. Ännu är inte formerna klara men en medverkan kommer att
kräva resurser som idag inte finns att tillgå inom ramen för regionstyrelseförvaltningens
verksamheter. Bedömningen är att omprioritering för att frigöra motsvarande resurser ej
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heller är möjlig att göra utan att i så fall avveckla annan verksamhet. Hanteras i separat
ärende.
Personalpolitik
Enligt tidigare modell kommer förvaltningen att till budgetberedningen lämna in en
sammanfattande beskrivning av det personalstrategiska området.
Tabell 1: Förslag till ramjustering 2021-2023 (tkr)

Ändrad lagstiftning och affärslogiker
Effekt av ny lag kommunal bokföring
Översiktsplanering
Omställning inom IT-branchen (office)
Underfinansierad verksamhet
Stärkt upphandling
Budget och skuld
Tillväxtarbetet
Inera – kommundel
Integrationsmotor
E-arkiv projektledning (tillfällig tom 23)
Digital HR
Partnerskap UU
Bokstart
Nationaldagsfirande
Mångfaldsparad
Trygghetsboende (sep skrivelse)
Enerigicentrum (sep skrivelse)

TOTALT internpriser
2.2

2021

2022

2023

6 000
180

6 000
180
9 000

6 000
180
9 000

2 400
800
2 500
360
1 000
800
2 000
1 000
650
100
100

1 600
800
2 500
360
1 000
800
2 000
1 000
650
100
100

1 600
800
2 500
360
1 000
800
2 000
1 000
650
100
100

17 890

26 090

26 090

Konsekvenser vid uteblivna ramtillskott och ytterligare besparingar

Förvaltningen gör bedömningen att uteblivna ramtillskott för ovan beskrivna äskanden
eller krav på ytterligare besparingar inom förvaltningens verksamhetsansvarområde skulle
få stora konsekvenser och kräva kraftfulla åtstramningar och åtgärder.
Verksamheten har fram till idag anpassats till de besparingar som genomförts vilket
inneburit minskning på personalresurser, förändrade arbetssätt och avveckling av fria
utvecklingsmedel.
Vid ytterligare krav på omprioriteringar eller kostnadssänkningar ser förvaltningen behov
av att avveckla verksamhet i större omfattning. Förslag på åtgärder skulle i så fall vara:
•

•

Avveckling av stödfunktioner och därmed lyfta över ansvar på regionens chefer att
hantera ytterligare frågor själva. Kan tex handla om rekryteringar, upphandlingar och
fakturahantering.
Avveckling av verksamhet som inte är lagstadgad inom det regionala
utvecklingsområdet. Kan handla om studentbostadsförmedling, turistbyrån,
världsarvsstaden, Gotland Convention Bureau, och projektkontor.
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Avveckling av verksamhet inom kultur- och fritidsområdet kan t ex handla om
minskade bidrag, minskade öppettider och bemanning av folkbiblioteken, nedläggning
av IP Skogen.

2.3

Taxor och avgifter, interna och externa

Taxor och avgifter - externa
Ingen förändring föreslås.

Taxor och avgifter - internpriser
För förvaltningens resultatenheter föreslås följande prisjusteringar. Efter fastställd
uppräkning återkommer förvaltningen med förslag på hur prishöjningen fördelas på olika
tjänster och hur kompensation ska fördelas till respektive köpande förvaltning.
Löneökningar resultatenheter
En löneökning på 2,5 procent innebär för förvaltningen en kostnadsökning på 9,0 mnkr.
Den totala personalbudgeten uppgår till 362 mnkr, varav resultatenheterna måltid och
försörjning svarar för ca 40 procent det vill säga ca 140 mnkr. Årlig kostnadsökning ca 3,5
mnkr.
En hyresförändring på 1 procent innebär för förvaltningen en ökning/minskning på 0,7
mnkr. Den totala budgeten för lokalhyror uppgår till 68,6 mnkr, varav resultatenheterna
svarar för ca 26 procent det vill säga 17,9 mnkr. En hyresökning på en procent för
resultatenheterna innebär således en kostnadsökning på 179 tkr.
Ökade hyreskostnader - kök
Som en följd av planerad anpassning samt om- och tillbyggnad av lokaler ökar kostnaderna
för lokalhyror under planeringsperioden. Förvaltningen har schablonmässigt räknat på en
ökad hyra med 10 procent av investeringsutgiften året efter investeringsåret i de fall då nya
hyresnivån inte är kända. Som en konsekvens av ökade investeringsutgifter för de
bygginvesteringar som pågår äskar förvaltningen om hyreskompensation. Beräkningen
bygger på beslutad/beräknad investeringsvolym.
Tabell 2: Hyreskompensation 2021 (tkr)

Investerings
-volym

Tidigare
erhållen
ram

Beräknad
ny hyra

Behov av
ytterligare
ram

12 950
7 600
10 000

150
345
320

515
440
490

365
95
170

1 200
1 500

0
0

120
150

120
150

Summa
33 250
815
1 715
*RS 2019/1219, **TN 2017/1301, *** Uppgift från projektavdelningen TN

900

Kök

Just. beräkningar
Södervärnskolan*
Gråbo**
Terra Nova***

Enligt budget 2020

Mottagningskök
Wisbygymnasiet söder
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Indexuppräkning livsmedel och transporter
Det senaste året var ökningen av Statiska centralbyråns livsmedelsprisindex 2,8 procent,
trots att det sammanvägda konsumentprisindexet (KPI) var 1,8 procent.
Måltidsverksamheten köper livsmedel för ca 39 mnkr per år. Detta motsvarar en årlig
kostnadsökning på 1 090 tkr. För att behålla likvärdig kvalitet behöver måltidspriserna
höjas i motsvarande grad. Måltidsorganisationen köper även transporter av externa företag
för ca 4 mnkr som indexuppräknas. Beräknad kostnadshöjning 80 tkr. Vilket ger en total
kostnadsökning på 1 170 tkr.
Ökad andel ekologiska livsmedel
Under 2019 var 29,3 procent av de inköpta livsmedlen på måltidsavdelningen ekologiska.
Den nya nationella livsmedelsstrategin föreslår ett mål på 60 procent ekologiska livsmedel
2030. För att klara en årlig ökning med 5 procentenheter krävs en budgetförstärkning med
ca 400 tkr per år. Ekologiska livsmedel beräknas vara ca 25 procent dyrare än icke
ekologiska.
PC som tjänst och Digital arbetsplats
För tjänsterna PC som tjänst och Digital arbetsplats föreslås för närvarande ingen
förändring av avgiften. Dock kommer en översyn av finansieringsmodellen behöva göras.
Detta mot bakgrund av att UAF återlämnar allt flera datorer till förmån för plattor.
Tabell 3: Justeringsbelopp internpriser 2021-2023 (tkr)

Löneökningar resultatenheter (2,5%)
Hyresförändring resultatenheter (1%)= 180 tkr
Ökade hyreskostnader kök (inv 2020)
Indexuppr. livsmedel och transport
Ökad andel ekologiska livsmedel

TOTALT internpriser
2.4

2021

2022

2023

3 500

7 100

10 800

900
1 070
400
5 870

900
2 140
800
10 940

900
3 210
1 200
16 110

Kompensation för externa avtal

Partistöd
Anslag för partistöd beräknas enligt följande, antal mandat i fullmäktige*2*prisbasbeloppet
året före budgetåret. Till detta tillkommer en avsättning motsvarande 10 procent av
partistödet till ungdomsförbunden. Då prisbasbeloppet höjts med 800 kronor jmf med
föregående år innebär detta att budgeten för 2021 behöver ökas med 126 tkr.
Porto
Regionstyrelseförvaltningen ansvarar för Region Gotlands samlade portokostnad och i
budget finns 3 700 tkr. Senast budgeten justerades var inför 2018 och då med 300 tkr för
prisutveckling men ej volymförändring. Kostnadsutvecklingen är sedan dess närmare 500
tkr och underskottet på anslaget uppgår nu till ca 800 tkr. Under perioden har det ingåtts
nya avtal med annan prisbild. .En analys är påbörjad för att se på både pris- och ev
volymförändringar. Bedömningen är att anslaget åtminstone bör justeras med 500 tkr.
Medlemsavgifter och avtal
Medlemsavgiften till Sveriges kommuner och regioner har ökat 2,1 procent i snitt de
senaste 4 åren. Det innebär för 2021 cirka 67 tkr. För diverse nationella och internationella
medlemskap, studentkår etc uppskattas det ökade behovet till ca 20 tkr.
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Avtalet med ekonomisystem Visma räknas upp enligt index SNI AKI, senast
indexuppräkning var 0,6 procent vilket är ca 6 tkr. Försäkringsavtal har i snitt de senaste tre
åren ökat med 3,5 procent vilket innebär en kostnadsökning på 40 tkr.
Kultursamverkansmodellen
För länsinstitutionerna som omfattas av Kultursamverkansmodellen begärs en uppräkning
med 2 procent av regionbidraget 21 887 tkr, vilket innebär 438 tkr.
Övriga avtal inom kultur- och fritidsområdet
För avtal med övriga externa utförare inom kultur- fritidsområdet begärs en uppräkning
med 2 procent, vilket innebär 222 tkr. Avser Gotlands idrottsförbund, Kustparksbadet,
föreningsdrivna anläggningar, köp av verksamhet idrottsanläggningar och konsthanterare.
Vad gäller resestöd till idrottsföreningar och andra ungdomsföreningar räknas med en
kostnadsökning på 80 tkr.
Tabell 4: Kompensation externa avtal 2021-2023 (tkr)

Partistöd
Porto
Medlemskap och avtal
Kultursamverkansmodellen
Övriga avtal inom kultur- och
fritidsområdet

TOTALT behov av kompensation
2.5

2021

2022

2023

126
500
133
438
302

126
500
133
438
302

126
500
133
438
302

1 499

1 499

1 499

Förvaltningens samlade förslag till ram- och prisjustering

Tabell 5: Totalt förslag till ram- och prisjustering 2021-2023 (tkr)

2.1 Förslag till ramjustering
2.3 Taxor & avgifter – internpriser
2.4 Kompensation externa avtal

Summa
3

3.1

2021

2022

2023

Påverkar

17 890
5 870
1 499
25 259

26 090
10 940
1 499
38 529

26 090
16 110
1 499
43 699

Ram
Prissättning
Ram

Investeringsförslag med motiveringar 2021-2025
IT-investeringar

Reinvestering av IT infrastruktur – enligt plan
Det löpande underhållet av infrastrukturen handlar om att byta ut gammal teknik centralt i
datahallen men även ute på alla våra skolor, förskolor, äldreboenden etc. Framförallt gäller
denna period utbyten av switch utrustning. Investeringsbehovet uppgår till 3,0 mnkr per år.
PC som tjänst – enligt plan
Utbyten av PC-arbetsplatser sker enligt en fastställd utbytesplan som i sin tur grundas i den
tekniska livslängden hos respektive enhet/modell. I snitt byts ca: 1.200 maskiner på ett år.
Detta innebär en livslängd och avskrivningstid på ca 5 år. För att klara utbytestiden behövs
normalt en årlig investeringsbudget på 10,0 mnkr.
Teknisk plattform IT – enligt plan 2021, justerad 2022-2024
Den IT-tekniska plattformen för regionen omfattar en mängd olika komponenter som
sammantaget gör att den idag omfattande IT-användningen inom samtliga förvaltningar
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kan bedrivas på avsett sett. Under perioden byggs den centrala systemarkitekturen om för
att säkerställa informationssäkerheten enligt ’Burton modellen’. Den innebär att
infrastrukturen delas upp i fyra olika zoner med olika säkerhetsnivå. För detta behövs
ytterligare 0,5 mnkr för perioden 2022-2024.
Windows server inkl cal – enligt plan
2022 finns behov att uppgradera serverprogram med användarlicenser med så kallad CAL, Client Access License. Detta är något återkommande som behövs för att kunna
använda system baserade på Microsofts lösningar. En återkommande investering, vart 3:e
eller 4:e år, lite baserat på vilka verksamhetssystem som köps in. Investeringsutgiften
uppskattas till 4 mnkr och ligger i gällande plan.
Trådlösa nät – enligt plan 2021, justerad 2022-2024
Behovet av trådlösa nät i Region Gotlands är fortsatt stort. Under perioden ses en
övergång från att ha trådbaserade nät till trådlösa som de primära näten i Region Gotland.
Under perioden handlar det främst om en förtätning i skolorna och en fortsatt utbyggnad
där det idag inte finns tillgång till WiFi. För att specifikt klara skolornas behov och därmed
möjliggöra att man kan använda sina läromedel fullt ut, behövs ytterligare 0,5 mnkr, 20222024.
Trådlösa nät äldreboenden – enligt plan
Under senare delen av 2018 och hela 2019 bedrevs ett projekt för att ge tillgång till WiFi på
alla äldreboenden i Region Gotland. Dels är detta kopplat till trygghetssystemen som
installeras, men även för att ge boende och besökare tillgång till Internet. Utbyggnaden
fortsätter med målet att ha alla lokaler uppkopplade 2021. För detta ligger i gällande plan
1,5 mnkr 2021.
Avvikelsehanteringssystem - Flexite ersättning – enligt plan
Som processverktyg använder vi inom Region Gotland idag Flexite. En lösning som bl a
används för rapportering av avvikelser. Vi ser fortsatt ett behov att i effektiviseringsarbetet
ha en produkt med dessa egenskaper, men idag kan vi inte säga att det definitivt är det rätta
eller om ett nytt verktyg behövs. Oavsett vad så behövs antingen ett nytt verktyg eller så
behöver vi köpa in ytterligare licenser till existerande lösning. Till detta behövs 1,0 mnkr
under 2021.
Programsystem till Almedalsveckan – enligt plan
Det finns ett behov att utveckla och anpassa ett digitalt programsystem för
Almedalsveckans officiella program, programmet som är själen i demokrativeckan. Ett nytt
programsystem innebär ökad användarvänlighet och bidrar med tekniska hjälpmedel som
underlättar för besökarnas orientering i Almedalsveckans officiella program. Med en bättre
teknisk lösning kan behovet av trycksaker minska, för att på sikt helt försvinna, vilket ger
en positiv miljöpåverkan. Investeringsutgiften uppgår till 2,0 mnkr fördelat på 2020 och
2021. Upptas enligt plan.
Extern webb bibliotek, förstudie , justerad 2021
Bibliotekens nuvarande webbplats saknar väsentlig funktionalitet och är tekniskt
undermålig. En förstudie pågår därefter behöver en kravspecifikation tas fram. En ny
webbplats kan i nästa steg antingen köpas in i form av en modul (exempelvis Arena från
Axiell) eller utformas med stöd av extern och intern It och kommunikation. För 2021 finns
i plan upptaget 0,4 mnkr behovet beräknas nu till 0,5 mnkr.
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E-arkiv – enligt plan
En utredning pågår kring införande av E-arkiv. Ett införande kommer kräva ett nytt
systemstöd men även anpassningar av regionens övriga verksamhetssystem. Utredningen
har ännu inte klargjort hela kostnadsbilden eller vad som ska investeras i alternativt köpas
som tjänst. Ett införande av E-arkiv är en lång process med behov av såväl hårdvara,
projektledning, utbildningsinsatser mm. Förvaltningen uppskattar investeringsbehovet till
5,0 mnkr år 2021 men behöver återkomma med ytterligare beskrivning av projektet som
helhet.
Investering i systemstöd för upphandling- ny 2021
Motiv – systemstöd som gör att Region Gotland kan hantera inköpsarbetet på ett samlat
och effektivt sätt. Inköpssystemet kan omfatta tex hantering av upphandlingsplaner och
uppföljning, beslutsstöd, prioriteringar, analyser, uttag av statistik baserad på mätetal mm.
Dessa arbetsuppgifter görs idag till största delen i excel. Detta leder till en manuell
hantering som är resurskrävande för såväl berörda inom förvaltningarna som för
upphandlingsstödsenheten. Visst systemstöd finns för att hantera olika arbetsuppgifter
såsom analyser och statistikuttag. Dessa är bra men en analys av system bör göras för att
säkerställa att samtliga behov tillgodoses, det på ett ensat sätt i ett eller möjligen ett fåtal
system. Vidare är underlagen från system och manuell hantering mycket svåra att
överblicka och dra slutsatser från, vilket i sin tur bidrar till kortsiktighet och ett undermåligt
instrument för beslut och långsiktig utveckling inom inköp för hela Region Gotland.
Finansiering av driftkonsekvenser – en förstudie med bland annat behovsanalys och
omvärldsanalys behöver göras för att ge underlag för finansiering.
Effektivisering/besparing – investeringen ska ge regionen ett samlat modernt och effektivt
inköpssystem som ger underlag dels för effektivt inköpsarbete, dels för att överblicka
omfattningen av arbetet och möjligheter till effektiviseringar såsom tex samordnade
upphandlingar, sänkta inköpskostnader, ökad avtalstrohet etc. Andra system som används
för olika delar av inköp idag kan komma att ersättas och istället samlas funktionaliteten i ett
inköpssystem. TendSign kommer inte att ersättas av detta system då det är ett system för
externa intressenter.
Tabell 6: Förslag till IT-investeringar 2021-2025 (tkr)

2021

Reinvestering av IT infrastruktur
PC som tjänst
Teknisk plattform IT
Windows server inkl cal
Trådlösa nät
Trådlösa nät – äldreboenden
Avvikelsehanteringssystem
Programsystem Almedalsveckan
Extern Web- bibliotek - förstudie
E-arkiv
Systemstöd upphandling

TOTALT

enligt
budget

3 000
10 000
2 000
1 000
1 500
1 000
1 000
400
5 000
24 900

2021

förslag till
ökning

2022

2023

2024

2025

3 000
10 000
2 500
4 000
1 500

3 000 3 000 3 000
10 000 10 000 10 000
2 500 2 500 2 000
1 500

1 000

21 000

17 000 17 000

16 000

1 500

100
3 000
3 100
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Lokaler, byggnads- och anlägginvesteringar

Ombyggnationer kök
Regionstyrelseförvaltningen har av regionstyrelsen fått i uppdrag att öka kvaliteten på hela
måltidsupplevelsen. Detta ska ske bland annat genom sänkta varmhållningstider och ökad
andel matlagning från grunden, liksom matlagning närmare gästen. Detta i kombination
med säkerställande av arbetsmiljön för medarbetare. Avdelningen fortsätter att tillsammans
med teknikförvaltningen jobba för säkra men enkla och därmed billigare bygglösningar.

Pågående översyn av måltidsverksamhetens organisation och lokalisering i kombination
med andra projekt i effektiviseringsprogrammet (t.ex. skolorganisation och
konkurrensutsättning av särskilda boenden) kan få en avgörande betydelse för vilka
investeringar som ska göras.
Nedan föreslagna investeringar baseras på uppdaterade beräkningar tillsammans med
teknikförvaltningen. Berörda förvaltningar är sedan tidigare informerade om byggplanerna
och ytterligare avstämning har gjorts med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i januari
2020.
Fole skolas kök – enligt plan
Upptagna medel för ombyggnation av Fole skolas kök ligger kvar enligt gällande plan.
Köket planeras fortsatt vara ett tillagningskök. Beräknad investering 0,3 mnkr år 2021 och
3,0 mnkr år 2022.
Endre skolas kök – enligt plan
Upptagna medel för ombyggnation av Endre ligger kvar enligt gällande plan. Köket
planeras fortsatt vara ett mottagningskök. Beräknad investering 2,2 mnkr 2022.
Högbyskolan – justerad 2021
En uppräkning av utgiften för ombyggnation av Högbyskolans kök har gjorts av
teknikförvaltningen. Köket i Högbyskolan är, som tidigare beskrivet, planerat att byggas
om för att säkerställa en god arbetsmiljö och säker mathantering men även för att kunna
hantera måltider som i dag produceras på Hemse vårdcentrum. Den beräknade utgiften
uppgår idag till 12,5 mnkr vilket är 4,9 mnkr mer än tidigare beräknat.
Mottagningskök generellt – justerad 2021
Till skillnad från strategisk plan 2020-2023, förslås nu att beloppen för mottagningsköken i
Lärbro skola och Vänge skola justeras och i stället hanteras i en generell post för
mottagningskök. Upptaget belopp för skolorna uppgick i plan för 2021 till 2,6 mnkr och nu
föreslås i stället 1,0 mnkr till mottagningskök. Detta baserat på dialog med
teknikförvaltningen.
Havdhems skolas kök – enligt plan
Ombyggnation av Havdhem skolas kök föreslås genomföras enligt tidigare plan. I plan
2022 finns 2,9 mnkr upptaget.
Öja skolas kök – enligt plan
Ombyggnation av Öja skolas kök föreslås genomföras enligt tidigare plan. I plan 2023 finns
1,5 mnkr upptaget.
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Stånga skolas kök – enligt plan
Ombyggnation av Stånga skolas kök föreslås genomföras enligt tidigare plan. I plan 2023
finns 2,0 mnkr upptaget.
Café Korpen – enligt plan
Tidigare föreslagen ombyggnation av Café Korpen 0,6 mnkr år 2023.
Fårösunds kök - ny
Regionstyrelsen har beslutat (RS 2019/594) att finansiera och beställa en förstudie hos
teknikförvaltningens projektavdelning för projektering av ombyggnation av skolköket i
Fårösundsskolan, från mottagningskök till tillagningskök. Med förstudien som grund
planera för avveckling av tillagningsköket i Strandgården, med målet att fastigheterna,
Bunge Stux 1:66 och 1:67 därefter kan försäljas. Utgiften uppskattas till 3,3 mnkr.
Tabell 7: Förslag till lokal, byggnads- och anläggningsinvesteringar (tkr)

2021

Fole skolas kök
Endre skolas kök
Högbyskolans kök
Mottagningskök (Lärbro, Vänge)
Havdhem skolas kök
Öja skola kök
Stånga skola kök
Café Korpen
Fårösundsskolans kök

TOTALT
3.3

2021

enligt
budget

förslag till
förändring

7 600
2 650

4 900
-1 650

300

10 550

300
3 550

2022

2023

2024

2025

3 000
2 200
2 900

3 000
11 100

1 500
2 000
550
4 050

Övriga investeringar utöver pott

Landsbygdsutveckling – enligt plan
I budget 2018 fick förvaltningen investeringsmedel för landsbygdsutveckling med 2,0 mnkr
årligen under perioden 2018-2020. I planen ligger numera 2,0 mnkr årligen.

Mobil biblioteksverksamhet (bokbuss) – enligt plan
Nuvarande bokbuss börjar närma sig tio år och allt oftare krävs service och reparationer
som gör att den blir allt dyrare i drift. Samtidigt sker ett arbete inom projektet Stärkta
bibliotek där avdelningen genomför en förstudie kring hur framtidens mobila verksamhet
kan se ut där även projektet Boken Kommer ses över vad gäller hur det kan inkluderas
inom befintlig ram. Vilken typ av fordon som behövs arbetas fram under 2020. Viktiga
aspekter är naturligtvis tillgänglighet, säkerhet och miljövänligt. Fordonet ska vara anpassat
till den verksamhet och utveckling som sker inom biblioteksområdet. 3,5 mnkr upptas
enligt plan år 2021.
Paternosterverk till varuförsörjningen – enligt plan 2021 och ny 2022
Lokalerna som inhyser varuförsörjning och hjälpmedel är trångbodda och med fler
produktområden på väg in så måste alternativa lösningar på lagerutrymmesfrågan lösas om
alternativet flytt inte ska bli aktuellt. Paternosterverk/lagerautomat är ett vertikalt optimerat
lager på höjden. En lösning med paternosterverk skulle innebära att från dagens ca 300
kvm plocklager få plats med samma mängd lager på 20 kvm med höjd på 5-6 meter. År
2021 upptas 1,4 mnkr enligt plan och 2022 äskas 1,4 mnkr för ytterligare ett verk.
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Två ismaskiner - ny 2022
Nuvarande ismaskiner, i Visby såväl som Hemse, börjar närma sig sin maximala tekniska
ålder och därmed äskas medel för nya för år 2022 med totalt 2,0 mnkr. Det är stor
belastning på de ishallar som Region Gotland driver, framför allt i Visby där det i det
närmaste är fullbelagt under säsongen. För att kunna säkerställa den service som förväntas
och som är rimlig, behöver ismaskinerna bytas ut. Under pågående säsong har incidenter
med ismaskinerna inträffat.
Tabell 8: Förslag till övriga investeringar 2021-2025 (tkr)

2021

Landsbygdsutveckling
Mobil biblioteksverksamhet
Paternosterverk
Ismaskiner (2 st)

TOTALT
3.4

enligt
budget

2 000
3 500
1 400

2021

förslag till
ökning

6 900

2022

2023

2024

2025

2 000

2 000

2 000

2 000

1 400
2 000
5 400

2 000

2 000

2 000

Förvaltningens samlade investeringsbehov

Nedan följer en sammanställning av det totala investeringsbehovet för planperioden.
Utöver redan beslutad budget för 2021 äskar förvaltningen om utökad investeringsram
med 8,3 mnkr för fyra objekt; 3,0 mnkr till systemstöd för upphandling, 0,1 mnkr till
justering av web – bibliotek, och 4,9 mnkr ny beräkning ombyggnation Högbyskolans kök,
0,3 mnkr tillagningskök i Fårösund. Samtidigt föreslås justering gällande ombyggnation av
mottagningskök med -1,7 mnkr.

För år 2022 var det tidigare upptaget 8,0 mnkr i planen för att byta office-paket vilket nu är
borttaget då dessa licenser framåt i tiden inte kommer anskaffas som en investeringsutgift
utan belasta driften direkt i stället.
Tabell 9: Förslag till investeringsutgifter 2021-2025 (tkr)

2021

3.1 IT-investeringar
3.2 Bygginvesteringar
3.3 Övriga investeringar utöver pott
Pott

TOTALT

Gällande budget 2021 samt plan 2022-2024

3.5

enligt
budget

24 900
10 550
6 900
3 400
45 750
45 750

2021

2022

3 100
3 550

21 000
11 100
5 400
3 400
40 900

förslag till
ökning

6 650

0

33 500

2023

2024

2025

17 000 17 000 16 000
4 050
2 000 2 000 2 000
3 400 3 400 3 400
26 450 22 400 21 400
25 450

21 400

Exploateringsbudget

Hanteras i särskild ordning.

4 Politikerorganisationen – avseende RF och RS
Under begreppet politikerorganisationen redovisas anslagen för regionfullmäktige,
regionstyrelse, revision, valnämnd, överförmyndarnämnd samt patientnämnd. De fyra
sistnämnda lämnar in egna underlag till budgetberedningen. Budgeten för regionfullmäktige
och regionstyrelsen är i balans utifrån nu kända förutsättningar inför 2020.
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1. Verksamhet
Räddningstjänsten ansvarar för utryckande- och förebyggande verksamhet. Den utryckande verksamheten genomför ca: 800 uppdrag om året, där exempelvis en del av uppdragen utförs åt sjukvården i form av i väntan på ambulans larm (IVPA).
1.1 Verksamhet och måluppfyllelse 2019

Utifrån Regionens verksamhetsplan och perspektiven Samhälle och Verksamhet så är nämndens måluppfyllelse inom perspektivet Samhälle uppfyllt för räddningstjänstens delar.
Däremot uppnår nämnden inte måluppfyllelse när det gäller alla målområden inom perspektivet Verksamhet, då räddningstjänsten inte har en ekonomi i balans. Årets ekonomiska
resultat 2019 för räddningstjänstens verksamhet under tekniska nämnden blev minus 2,3
mnkr. Förutsättningarna för räddningstjänsten inför år 2019 var en minskad budgetram
med 200 tkr och oförändrande operativa riktlinjer. De operativa riktlinjerna är en bilaga till
Region Gotlands handlingsprogram för skydd mot olyckor. Riktlinjerna beskriver mer i detalj det operativa och förebyggande arbete som räddningstjänsten bedriver för att leva upp
till handlingsprogrammet
Underskottet i verksamheten beror på att de fasta kostnaderna är högre under året, än vad
som är budgeterat. Cirka 95 procent av räddningstjänstens ram går till Personalkostnad, hyror, avskrivningar och drivmedel.
Räddningstjänstens förebyggande verksamhet, som under 2019 tillhörde Miljö-och byggnämnden redovisade ett ekonomiskt överskott för 2019 med 200 tkr. Detta till följd av
lägre personalkostnad på grund av en vakans.
En extra rekrytering av Räddningstjänstpersonal i beredskap med fokus på Hemsestationen
har genomförts under hösten 2019. Resultatet så här långt är 6 st nya brandmän till Hemse.
Detta är ett led av tagna beslut och förhoppningsvis blir det fler nya räddningstjänstpersonal i beredskap under 2020. Detta leder till minskade personalkostnader, då man idag har
heltidsanställd personal för att klara bemanningen. Får man istället in räddningstjänstpersonal i beredskap, kan man minska ner på antalet heltidsanställda.

1.2

Verksamhet och Ekonomi 2020

Ärendenr RS RS Datum 2020-03-01

Tekniska nämnden har inför år 2020 beslutat om en minskad ram med 700 tkr för räddningstjänsten. Räddningstjänstens årsbokslut 2017 visade på ett underskott på 2,7 mnkr,
2018 visade på ett underskott med 2,8 mnkr och årsbokslutet 2019 visade på ett underskott
på 2,3 mnkr.
Tekniska nämnden har tagit beslut om; Region Gotland bör aktivt arbeta för ett system där medarbetare som arbetar i orter där Region Gotland har brandstationer också skall ingå i RIB-beredskapen,
framförallt i Hemse, Klintehamn och Slite i enlighet med befintligt uppdrag.(TN §171)
Som nämnts under 1.1, så har extra rekrytering av Räddningstjänstpersonal i beredskap
med fokus på Hemsestationen har genomförts under hösten 2019. Resultatet så här långt är
6 st nya brandmän till Hemse. Detta är ett led av ovan tagna beslut och förhoppningsvis
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blir det fler nya räddningstjänstpersonal i beredskap under 2020. Detta leder till minskade
personalkostnader, då man idag har heltidsanställd personal för att klara bemanningen. Får
man istället in räddningstjänstpersonal i beredskap, kan man minska ner på antalet heltidsanställda.
I övrigt finns det inte några andra beslut gällande förändringar för verksamheten 2020.
Sammantaget innebär detta att räddningstjänsten kan komma att få ett befarat underskott
med cirka fyra miljoner kronor år 2020. Detta förutsatt att inga åtgärder / beslut genomförs
gällande sänkning av de fasta kostnaderna.
Nytt handlingsprogram och operativa och förebyggande riktlinjer kommer under 2020 att
arbetas fram och gå till Region Fullmäktige för beslut och därmed börja gälla från och med
2021.
Regionfullmäktige beslutar om handlingsprogrammet inkl. riktlinjerna för Region Gotland
och dess räddningstjänst. I de operativa och förebyggande riktlinjerna uppdras till nämnden
att inom ramen för handlingsprogrammet svara för uppföljning samt besluta om ändrade
riktlinjer för verksamheten.
Riktlinjerna ska fungera som vägledning och styrning av räddningstjänstens uppdrag före,
under samt efter en olycka har inträffat med avseende på det operativa och förebyggande
arbetet. Räddningstjänstens operativa och förebyggande arbete styrs enligt LSO. Räddningstjänstens handlingsprogram enligt LSO sammanfattar de identifierade riskområdena
för Region Gotland och de operativa och förebyggande verksamheterna ska anpassas utifrån dessa.
Handlingsprogrammet upprättas för varje mandatperiod och är aktuellt i fyra år. De operativa och förebyggande riktlinjerna följer handlingsprogrammet och dess mandatperiod men
kan vid behov omarbetas varje år. Syftet är att kunna agera proaktivt och följa samhällsutvecklingen även under kortare tid än fyra år.

Ärendenr RS RS Datum 2020-03-01

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kommer troligtvis ges föreskriftsrätt
att styra kommunernas / regionernas utökade kravbild, exakt kostnad kan inte kvantifieras
innan MSB presenterat föreskrifternas innehåll. Riksdagen förväntades fatta beslut om ny
lagstiftning tidig höst 2019 , det har inte skett ännu och ikraftträdande av ny lagstiftning
och utökad statlig reglering förväntas införas tidigast halvårsskiftet 2020 alternativt årsskiftet 2020/21.

4 (8)

Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Strategisk plan & Budget

2. Verksamhet, uppdrag och resurser för 2021-2023
Förvaltningen ser fortsatta problem med att ha fulla numerärer inom RIB organisationen.
Räddningstjänsten har under lång tid haft svårt att rekrytera personal till landsbygden.
Detta är ett problem som vi delar med övriga riket. Trots att vi förändrat internutbildning
och rekryteringsförfarande, ser vi ingen större ökning av sökande för personalkategorin
räddningstjänstpersonal i beredskap.
Revideringen av lagen om skydd mot olyckor och därmed antagande av nytt handlingsprogram skall genomföras 2019-2020 inför året 2021 för framtida handlingsprogram påbörjas
arbetet efter sommaren 2020, men tidsperioden för kommande handlingsprogram inväntas
vad den reviderade lagen om skydd mot olyckor kommer att ange.
Till detta kommer nya operativa och förebyggande riktlinjer att antas, riktlinjerna beskriver
mer i detalj det operativa och förebyggande arbete som räddningstjänsten bedriver för att
leva upp till handlingsprogrammet.
Därefter vet räddningstjänsten utifrån de politiska besluten, vilka krav, mål och förväntningar som skall råda och kan därefter anpassa verksamhet och resurser utifrån det givna
uppdraget samt ambitionsnivån från politiken gällande räddningstjänsten på Gotland.
Här bör man ha med sig i beaktande att verksamheten i och med denna skrivelse lämnar
budget för kommande år, vilket innebär att man bestämmer budget först och sen beslutas
det hur organisation / verksamhet ska se ut kommande åren, vilken kan komma att generera tilläggsäskanden alternativt förändringar i ram under 2022 och framåt, beroende på hur
resurser samt behov behöver se ut, i och med det nya handlingsprogrammet.
2.1 Kompetensutveckling

Under året fick förvaltningen 1 100 000 kronor i extra satsning till bristyrken. I den satsningen ligger bland annat brandingenjörer. De satsningar som har gjorts under de senaste
åren påverkar möjligheten att rekrytera nya medarbetare till mer konkurrenskraftig lön, vilket bidrar till att behålla befintlig personal långsiktigt. Trots årets satsning finns det ett fortsatt behov då lönerna fortfarande ligger efter i jämförelse med rikets nivå för 2018. Inför
2020 års löneöversyn har förvaltningen fått en betydligt lägre summa till bristyrken jämfört
med behovet vilket kommer att bidra till att det kommer att ta längre tid att åtgärda bristerna.
När det gäller brandmännen så är dem ännu inte en identifierad grupp som bristyrke men
vi ser att det är en svårrekryterad grupp. Vi har även problem med att kunna erbjuda marknadsmässiga löner då våra brandmän ligger 4-6 tusen kronor under snittet i riket.

Ärendenr RS RS Datum 2020-03-01

2.2 Rekrytering

Räddningstjänsten har under lång tid haft svårt att rekrytera personal till landsbygden.
Detta är ett problem som vi delar med övriga riket. Trots att vi förändrat internutbildning
och rekryteringsförfarande, ser vi ingen större ökning av sökande för personalkategorin
räddningstjänstpersonal i beredskap.
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3. Driftbudget 2021-2023
Driftbudgeten för räddningstjänstens verksamheter uppgår i förslaget för 2021 till totalt 54
516 tkr netto.
I nedan tabell visas förutsättningarna 2020
Utryckande
52 148

Budget 2019

Förebyggande Summa
2 067

54 215

Förändringar inför 2020
Personalkostnadskompensation 2020, RF §

969

0

969

Kompensation höjda internhyror, RF §

32

0

32

-700

0

-700

52 449

2 067

54 516

Besparing, TN § 175
Summa

I nedanstående tabell redovisas utfall och budget för 2019 samt budget för 2020. En fiktiv
budget lämnas för 2021, då organisation och verksamhet inte är kända vid inlämning av
denna skrivelse, utgångspunkten är det handlingsprogram som idag åligger räddningstjänsten och en oförändrad ram.
Text

Budget 2019,
tkr

Utfall, 2019
tkr

Avvikelse,
2019 tkr

Budget
2020, tkr

Budget
2021, tkr

Intäkter

2 391

3 262

871

6 073

3 262

Driftkostnader

56 606

59 638

- 3 032

60 589

61 589

Netto

-54 215

-56 376

- 2 161

-54 516

-58 327

Ärendenr RS RS Datum 2020-03-01

Förändring i beredskap eller geografisk täckning kräver omarbetning av Handlingsprogrammet för nytt beslut i Regionfullmäktige hösten 2020. Normalt omarbetas Handlingsprogrammet vart 4:e år. Nuvarande period har förlängts med 1 år efter beslut i RF. Antagande
av nytt handlingsprogram skall genomföras 2020 inför året 2021. Revideringen av lagen om
skydd mot olyckor och därmed antagande av nytt handlingsprogram skall genomföras
2019-2020 inför året 2021 för framtida handlingsprogram påbörjas arbetet efter sommaren,
men tidsperioden för kommande handlingsprogram inväntas vad den reviderade lagen om
skydd mot olyckor kommer att ange.
Projektet med att klargöra den politiska styrningen för räddningstjänsten, har resulterat att
räddningstjänsten samlas under regionstyrelsen från 1 januari 2020. Detta kommer ej att
påverka ekonomin för räddningstjänsten, utan handlar mer om att skapa en bättre beslutsprocess samt tydligare styrning. Däremot ändras förutsättningarna för Tekniska nämnden
som inte ansvarar för räddningstjänstens ekonomi längre och därmed inte belastas för det
eventuella underskott liknande år 2017- 2019 som förväntas uppstå.
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3.1 Ekonomiska förutsättningar för räddningstjänstens verksamheter

3.2 Kompensation för externa avtal
Enligt anvisningarna medges kompensation för externa avtal om indexregleringar innebär
kostnadsökningar. För följande externa avtal beräknas indexhöjningar som innebär kostnadsökningar, vilket följaktningsvis räddningstjänsten skall få kompensation för.
Avtal
Storstockholms brandförsvarsförbund

Kostnad 2020, tkr
Kompensation, tkr
1 155

37

Total kompensation

37

4. Investeringsförslag med motiveringar 2021-2025
I nedanstående tabell redovisas räddningstjänstens investeringsförslag under planperioden.
Räddningstjänsten har en beslutad investeringsram på 6 mnkr per år .

Kategori av investering

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr. kostnader) tkr

Investeringsbudget, brutto tkr

2021 2022

2023

2024 2025

2021 2022 2023 2024 2025

Investeringar
Brand- o räddningsmateriel

1500 2500 2500 1500

8000

152

405

658

810

810

Lokalanpassning projekt
friska brandmän

1500

2000

76

76

93

93

93

Släckbilar

3000 3000 3000 4500

16500

121

243

363

545

545

33

33

33

Lokalanpassningar ( Klintehamn)

Ärendenr RS RS Datum 2020-03-01

Totalt

500

500

500

6000 6000 6000 6000 6000 30000

349

724 1147 1481 1481

Kommentar
Om nämnden följer denna investeringsplan 2020 så medför det ökade kapitalkostnader. I
enlighet med beslut i regionfullmäktige ( RF §135 ) som gäller från och med 2018, utgår
ingen kompensation i ram för kapitalkostnader gällande investeringar. Räddningstjänsten
har idag en kapitalkostnad på ca 3 400 tkr och har en beslutat budgetram i samband med
ovan tagna beslut på ca 4 050 tkr. Framtida investeringar ryms inom kapitalkostnadsram,
dels genom detta utrymme samt att äldre investeringar blir avskrivna succesivt under åren.
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4.1 Brand- och räddningsmateriel (prioritet 1)

För materielanskaffning upptas totalt 8 000 tkr under planperioden. Syftet med investeringen är att följa utvecklingen och förnya utrangerat materiel. En större satsning på utbyte
av andningsskydd och radio planeras 2022-2023
Avskrivningstid 10 år.
4.2 Släckbilar (prioritet 1)

Målsättningen är att stora släckbilar skall ”leva” i max 25 år, varav de första 5-10 åren på
heltidsstyrkan i Visby, därefter omfördelas till RIB-stationerna. Där skall de finnas upp till
ca 20 års ålder för att slutligen placeras på brandvärnen de sista åren. De framskjutna enheterna beräknas klara ca 15 år. För att klara omsättningen av de stora fordonen behöver
räddningstjänsten i god tid få beställa stora fordon eftersom det tar ca 1-2 år från beställning till leverans. Begagnatmarknaden för dessa specialfordon är mycket begränsad, varför
det är nödvändigt att planera för nyanskaffning. Nästa tillfälle enligt fordonsplan är åren
2020-2024. Avskrivningstid 25 år.
4.3 Lokalanpassning Visby (prioritet 2)

Lokalanpassningsbudgeten som ligger i budget 2021 är ett led i ett projekt som finns i hela
riket som heter friska brandmän. Efter forskning så har man sett att brandmän har en utökad risk för framförallt prostatacancer, men även cancer i allmänhet. Det forskningen säger
är att man skall bygga om brandstationer så att det finns en ren sida och en smutsig när
man tar hand om kontaminerad utrustning. I dag är det så att efter insats med rök och
brand så skall kläder tas av och läggas i säckar som personalen sedan direkt lägger i tvättmaskin när man kommer tillbaka till stationerna. Visby stationen är inte anpassad för att sköta
verksamheten enligt friska brandmänkonceptet. Avskrivningstid 20 år.
4.4 Lokalanpassning Klintehamn (prioritet 3)

Lokalanpassningsbudgeten som ligger i budget 2022 är en renovering vad det gäller omklädningsmöjligheter och nyproduktion av en mindre samlingsrum inom befintlig byggnad
på brandstationen i Klintehamn.

Ärendenr RS RS Datum 2020-03-01

5. Uppdrag
Regionstyrelsen har givna uppdrag som redovisas i regionsstyrelseförvaltningens strategiska
plan och budget 2021-2023.
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1 Strategisk plan
Teknikförvaltningens (TKF) strategiska plan är ett verktyg som syftar till att långsiktigt skapa en
kontinuitet i arbetet med förvaltningens verksamhetsplan. Den strategiska planen utgör en
”ledstång” i arbetet med att sätta målen i de årliga verksamhetsplanerna på ett sätt så att de
gemensamt drar mot ett och samma övergripande mål.
Teknikförvaltningens strategiska plan består av en övergripande beskrivning av TKFs uppdrag.
Dessutom omfattar den strategier för styrkortets målområden, indelade i övergripande strategier
som är gemensamma för hela förvaltningen och av verksamhetsspecifika strategier för respektive
verksamhetsområde.
Den strategiska planen styr arbetet med verksamhetsplanen som i sin tur utgör basen för
aktivitetsplanerna. Avdelningarnas aktiviteter bryts sedan ner och uppdragen som ska utföras
fördelas mellan medarbetarna och blir synliga i vars och ens medarbetarkontrakt.
Strategierna har en horisont på fem år och revideras årligen inför budgetarbetet där det utgör
en bas för nästkommande års budgetar. Den strategiska planen ingår även som en del i
dokumentet ”Strategisk plan och budget”
Bilden nedan visar styrkedjan från regionens styrkort till medarbetarkontrakten.

Styrkort

Strategisk
plan

Verksamhetsplan

Aktivitetsplan

Medarbetarkontrakt

Övergripande beskrivning av TKFs uppdrag
Med medborgare och näringsliv i centrum förvaltar och utvecklar Teknikförvaltningen
infrastruktur med hög driftsäkerhet med inriktning mot ett hållbart samhälle. På uppdrag
från Tekniska nämnden svarar vi för drift, underhåll och utveckling av verksamheter inom
områdena fastigheter, vatten, avlopp och avfall, gata, väg och stadsmiljö samt hamnar och
kollektivtrafik.
Teknikförvaltningen är en av Region Gotlands samhällsbyggnadsförvaltningar och utför tjänster
inom de kommunaltekniska områdena. TKF utvecklar och driver långsiktigt en hållbar
infrastruktur för Region Gotland i samverkan med det gotländska samhället.
Verksamheterna ska drivas kostnadseffektivt utifrån beslutade mål och med
målsättningen att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt.
Förvaltningen har cirka 300 medarbetare som medverkar till att yttre och inre miljöer och viktiga
samhällsfunktioner inom en mängd områden sköts på bästa möjliga sätt inom ramen för de
resurser som finns tillgängliga.
TKF:s verksamheter finansieras genom avgifter, hyresintäkter och skattemedel med en beräknad
totalomsättning på cirka 1,2 miljarder kronor för 2020 och ett nettoresultat i balans.
TKFs kunder är boende och besökare på ön samt Region Gotlands andra förvaltningar, näringslivet
och andra aktörer i det gotländska samhället.
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Med avstamp i Region Gotlands värdegrund; delaktighet, förtroende och omtanke utvecklar TKF
löpande verksamheten i ett kontinuerligt förbättringsarbete. Detta görs med fokus på våra kunder,
effektivitet i våra uppdrag samt genom proaktivitet och tydlighet. Vi arbetar strukturerat med att
förbättra kontakten och samverkan med våra uppdragsgivare, dvs medborgare och näringsliv,
genom enkäter, workshops och andra tillfällen för delaktighet.
TKFs arbete baseras på Region Gotlands värdegrund; Omtanke, Delaktighet och Förtroende.
Ledorden för förvaltningens arbete är: Kundfokus, Effektivitet, Proaktivitet och Tydlighet.

Övergripande strategier
Social hållbarhet
Teknikförvaltningen bidrar i hög utsträckning till Gotlands sociala hållbarhet. Som ett direkt resultat
av vår verksamhet skapas trygghet i stad och på landsbygd samt tillgänglighet i offentliga miljöer.
Strategier:
 TKF skall utveckla, driva och underhålla en infrastruktur som skapar säkerhet och trygghet i
stad och på landsbygd
Ekonomisk hållbarhet
Det gotländska samhället kräver liksom alla andra samhällsbildningar en långvarig ekonomisk
hållbarhet. Teknikförvaltningens verksamhet bidrar till detta genom att tillhandahålla till en god
infrastruktur och arbeta för en smidig samhällsbyggnadsprocess. Förvaltningen arbetar aktivt för att
skapa goda relationer med det gotländska näringslivet.
Strategier:
 TKF ska aktivt arbeta med att implementera VA-plan och avfallsplan
 TKF ska samverka med det gotländska näringslivet i tidiga skeden där så är möjligt.

Ekologisk hållbarhet
Det har under den senaste tiden, både i Sverige och i vår omvärld, dykt upp ett antal händelser som
styrker att vårt klimat förändras. Det mest påtagliga för oss på Gotland är den minskade tillgången av
dricksvatten.
Strategier:




TKF skall säkerställa att regionens produktion och hantering av vatten (dricks-, spill- och
dagvatten) möter behov och ställda krav.
TKF skall nogsamt följa klimatutvecklingen och agera utifrån faktabaserade signaler.
TKF skall höja ambitionen avseende avfallsverksamheten genom att ”Göra avfall till en
resurs”
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Kvalitet
Medborgare, näringsliv, media, externa och interna kunder skall alltid uppleva att de i kontakt med
teknikförvaltningen blir korrekt bemötta samt att de får svar på sina frågor. Genom att ständigt
förbättra våra arbetssätt säkras hög kvalitet i våra processer, där medborgarperspektivet inkluderas
genom aktiviteter för medskapande.
Strategi:
 TKF ska föra en proaktiv och god dialog med medborgare, näringsliv och media.
 Medarbetare skall känna sig trygga i kontakt med kunder, näringsliv och media.
 TKF ska skapa förutsättningar för medborgare, företag och organisationer att vara
medskapande i samhällsutvecklingen
 TKFs medarbetare och chefer arbetar med ständiga förbättringar och digitalisering av
arbetssätt och tjänster

Medarbetare
Ett långsiktigt hållbart medarbetar- och ledarskap är en förutsättning för att TKF skall kunna utvecklas
och klara omställning och förändring. Engagerade medarbetare är den största tillgången för att nå goda
resultat.
Strategier:
 TKFs medarbetare skall trivas på jobbet och känna att de bidrar och utvecklas inom Region
Gotland
 TKFs chefer skall kunna verka och utvecklas som chefer och ledare i enlighet med Region
Gotlands ledarstrategi
Ekonomi
Region Gotlands förmåga att långsiktigt leverera en god välfärd förutsätter en god ekonomistyrning
med en budget i balans. För teknikförvaltningens samtliga verksamheter är ett kostnadskritiskt
agerande därför absolut nödvändigt.
Strategi:
 TKFs medarbetare skall ha kunskap och förståelse för ekonomin
 TKFs samtliga verksamheter och projekt skall vara finansierade
 TKFs investeringsverksamhet skall vara väl underbyggda i förstudier och genomföras enligt
Region Gotlands projektstyrningsmodell
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Verksamhetsknutna strategier
Våra fastigheter
Region Gotlands fastighetsbestånd svarar för en betydande del av Region Gotlands realkapital. En
långsiktig och väl fungerande fastighetsförvaltning är en förutsättning för att vårda och utveckla värdet
i fastigheterna.
Strategier:
 Drift och underhåll av byggnader och anläggningar ska ske planerat, med långsiktighet och en
ekonomi i balans per objekt och sammantaget.
 TKFs hyresgäster/kunder skall känna en hög grad av kundnöjdhet.
 Byggnadernas skick och funktion skall bibehållas.
Vårt vatten
VA-verksamheten har sex tydliga strategier hämtade från den av Regionfullmäktige beslutade VAstrategin.
Strategier:
 Boende och verksamhetsutövare på Gotland ska veta var VA-försörjningen ska vara enskild
och var den ska vara allmän.
 Gotland ska ha en robust försörjning av dricksvatten.
 Region Gotland, boende och verksamhetsutövare på Gotland ska ta hänsyn till klimatet och
vårda recipienterna.
 Region Gotland, boende, besökare och verksamhetsutövare ska värna om Gotlands
vattenresurser.
 Region Gotland ska fatta långsiktigt ekonomiskt hållbara beslut avseende dricksvatten,
spillvatten och dagvatten.
 Region Gotland ska ha god kommunikation om dricksvatten spillvatten och dagvatten.
Våra hamnar
Hamnarna i Visby, Slite och Klintehamn är strategiska för Gotlands välfärd och utveckling. De ska ha
full kapacitet för sina uppdrag gällande färjetrafik, gods, fritids- och kryssningstrafik. Hamnarna skall
ses som en helhet där man separerar och delar upp verksamheterna och fartygstrafiken.
Strategier:
 Regionen skall fokusera på de strategiska hamnar samt de hamnar som behövs för den
gotländska näringen. Övriga hamnar försäljs då de utvecklas bäst av lokala föreningar och
företag.
 Hamnavdelningen skall genomföra regelbundna kundmöten i syfte att tillgodose våra kunders
behov av hamnkapacitet på kort och lång sikt.
Vårt avfall
Region Gotlands avfallsverksamhet utgör en hörnsten i den cirkulära ekonomin. Verksamheten står
inför nya möjligheter, där effektiv insamling och behandling av avfallets alla fraktioner gör avfallet till
en resurs som skapar intäkter åt regionen.
Strategier:
 Resurshushållning och effektiv avfallshantering
 Region Gotlands verksamheter ska föregå med gott exempel.
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Utveckling av verksamheten skall ske genom nära samarbete med våra kunder, entreprenörer
och partners.

Våra gator och vägar
Hela Gotland skall leva och vara inbjudande för såväl fast boende som för besökare. Region Gotland
ansvarar för att en betydande del av Gotlands gator, vägar, gång- och cykelvägar hålls i ett gott skick
oavsett årstid och väderlek samt att alla kan förflytta sig på ett tryggt och säkert sätt under årets alla
dagar och nätter.
Strategier:
 Vi skall arbeta utifrån en långsiktig och systematisk drifts- och underhållsplan för att på så sätt
hållbart bidraga till en god driftsekonomi.
Vår stadsmiljö
Gotland har en stad men ett flertal småstadsliknande miljöer. Vi vårdar dessa för att göra dom
trivsamma, trygga och välkomnande för fast boende och besökare.
I samband med att nya områden exploateras tas hänsyn till ett väl fungerande kretslopp med en
långsiktigt hållbar utveckling i fokus
Strategier:
 Våra stadsmiljöer skall vara inbjudande och locka till återbesök
 Ny exploatering skall göras med hänsyn till att minska belastningen på miljö och påverkan på
klimat.
Våra parker och skogar
Gotlands parkmiljöer är vackra och värdefulla inslag i bebyggelsen. Vi är stolta över våra uppskattade
naturreservat och övriga rekreationsområden som förtjänar att vårdas med omsorg.
Rekreationsområden skall vara en plats med välskötta, trygga och tillgängliga parkmiljöer i syfte att
vara en attraktiv miljö för både fast boende och besökare.
Strategier:
 Vi skall bidraga till välskötta, trygga och tillgängliga parkmiljöer genom att långsiktigt skapa
hållbara parker med plats för alla.
 Vi skall gemensamt vårda och utveckla parkmiljöerna på bästa sätt utifrån behov och
användning.
 Våra naturreservat och övriga rekreationsområden skall vårdas varsamt för att långsiktigt
skapa glädje och upplevelser.
 Våra skogar ska skötas enligt den beslutade skogspolicyn.
Vår kollektivtrafik
En väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för en hållbar utveckling av såväl landsbygd som
stad. Dagens och morgondagens kollektivtrafiksystem bygger på en effektiv planering som möter ett
behov av att snabbt och säkert kunna förflytta sig mellan hem, arbete och serviceorter.
Strategi:
 Utveckling av kollektivtrafiken skall ske med beaktande av resenärernas nuvarande och
framtida resmönster och vanor.
 Vi skall göra kollektivtrafiken till ett intressant alternativ för alla på Gotland.
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Vår projektledningsverksamhet
En väl fungerande projektverksamhet inom Region Gotland är en förutsättning för att
investeringsutgifterna blir så låga som möjligt. Dagens projektverksamhet bygger på Regionens
projektmodell.
Strategi:
 Förbättring av utvärderingar i upphandlingar, utveckling så att vi går mer på kvalitet än pris.
Detta måste givetvis vara inom vad som är tillåtet om LOU/LUF.
 Bra resursplanering och ha rätt kompetens i projekten.

Driftbudget 2021-2023
Driftbudgeten för teknikförvaltningens verksamheter uppgår för 2020 till totalt 141 111 tkr netto. I
nedanstående tabell redovisas bokslut och budget för 2019 samt budget för 2020.

Text

Intäkter
Driftkostnader
Netto

Budget 2019,
tkr

Utfall 2019,
tkr

Avvikelse 2019,
tkr

Budget 2020
tkr

1 016 042
-1 150 837

1 066 145
-1 200 231

50 103
-49 394

1 031 208
-1 172 319

-134 795

-134 086

709

-141 111

Ramtillskott
I nedanstående tabell redovisas teknikförvaltningens förslag till ramtillskott översiktligt. Totala förslag
med ramtillskott redovisas med 44 096 tkr.

Ramtillskott 2021

Kollektivtrafiken ökat driftanslag
Särskild kollektivtrafik ökat driftanslag
Ändrat timpris för projektavdelningen
Driftanslag till förstudier
Utökat driftansvar gata parkavdelningen
Ökade kostnader exploatering mark och stadsmiljö
Ökade driftkostnader toaletter
Ökade kapitalkostnader Gata Parkavdelningen
Ökade kapitalkostnader Kollektivtrafiken
Ökade kapitalkostnader väg detaljplan. RSAU§44
Verksamhetsutvecklare
Totalt

Belopp, tkr

23 524
5 000
7 000
1 000
510
3 600
320
1 347
860
135
800

44 096
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I nedanstående tabell åskådliggörs förslaget till investeringsplan 2021-2025 för de skattefinansierade
verksamheterna jämfört med det investeringsutrymme som finns. (tkr)
Mark- och stadsmiljö, gata och park
Investeringsförslag
Investeringsutrymme
Differens
Kollektivtrafik
Investeringsförslag
Investeringsutrymme
Differens
Hamnverksamhet anslagsfinansierad
Investeringsförslag
Investeringsutrymme
Differens

2021

2022

2023

2024

2025

Totalt

27 000

29 500

29 500

29 500

29 500

145 000

17 260
-9 740

18 490
-11 010

19 720
-9 780

20 950
-8 550

22 180
-7 320

-46 400

1 110

1 110

1 110

1 110

1 110

5 550

1 110
-

1 110
-

1 110
-

1 110
-

1 110
-

5 550
-

7 057

7 057

7 057

7 057

7 057

35 285

7 057
-

7 057
-

7 057
-

7 057
-

7 057
-

35 285

98 600

-

Investeringsutrymmet är lika stort som den årliga avskrivningen som är budgeterad 2020.
Investeringsutrymmet för Mark- och stadsmiljö och gata park beräknas öka med 1 230 tkr årligen. En
förutsättning för att investeringsutrymmet ska öka med 1 230 tkr årligen är att ramtillskott begärs för
ökade kapitalkostnader för gata parks investeringar.
Upphandlingsstöd
Teknikförvaltningen har ett stort behov av stöd från regionens upphandlare. I dagsläget finns det en
brist på upphandlare vilket innebär att effektiviteten inom teknikförvaltningen påverkas negativt.
Teknikförvaltningen har flera ramavtal och entreprenörsavtal som ska förnyas inom kort.
Bristen av upphandlingsresurser är akut och kompetensbehovet är stort. Det saknas personal som har
kompetens inom både juridik och upphandling. Projektavdelningen har ca 50 upphandlingar som är
aktuella det kommande året.
Teknikförvaltningen har egna resurser som slutar sin anställning under våren och rekryteringen har
påbörjats. Flera annonseringar har skett utan resultat.
Ramtillskott - Kollektivtrafiken
Verksamheten för allmän kollektivtrafik redovisade totala nettodriftskostnader med 51 451 tkr vilket
innebar ett negativt utfall mot budget med - 3 029 tkr för år 2019. Teknikförvaltningen har vid
budgetarbetet utgått från det nuvarande avtalet och därför budgeterat totala nettodriftkostnader med
52 971 tkr för den allmänna linjelagda kollektivtrafiken år 2020.
Prognosen för 2020 är – 13 000 tkr. Tilläggsanslag för budgetunderskott 2020 har sökts.
Nuvarande avtal om den allmänna linjelagda kollektivtrafiken på Gotland upphör den 13 juni 2020.
Det ersätts av Trafik 2020-avtalet. Detta innebär att ny operatör tar över trafiken och att region
Gotland nu har ett avtal som sträcker sig över både allmän kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik i
form av skolskjutsar.
Kostnader för Trafik 2020-avtalet fördelas mellan tekniska nämnden och barn- och
utbildningsnämnden proportionellt med körda kilometer som fördelningsgrund. Detta innebär att barnoch utbildningsnämnden debiteras motsvarande 28 procent av totalkostnaden och tekniska nämnden
72 procent.
Trafik 2020-avtalet innebär en driftkostnad för TN på cirka 86 000 tkr per år. För andra halvåret 2020
beräknas driftkostnaden för den allmänna linjelagda kollektivtrafiken bli ca 43 000 tkr. Detta innebär
en uppskattad kostnad för den allmänna linjelagda kollektivtrafiken för hela 2020 på totalt 73 000 tkr.
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De budgeterade intäkterna uppgår till ca 16 000 tkr. Det nya avtalet kommer att bli dyrare för region
Gotland bland annat på grund av att kravet på 70 % av fordonen skall drivar av biogas jämfört med
dagens ca 14 %. Ytterligare en fördyrande faktor är att kostnaderna har ökat för att driva trafik genom
åren.
BUN har beslutat att överföra 1 238 tkr till TN under 2020. Det motsvarar 2 476 tkr på helår och
gäller från 2021 och framåt, vilket innebär att ramöverföringen måste permanentas. Det nya avtalet
Trafik 2020 innebär för skolskjutsverksamheten en kostnadsminskning för BUN jämfört med det
tidigare avtalet. En överföring mellan nämnderna på 2 476 tkr är därför korrekt inför budgetåret 2021.
För år 2021 begärs ramtillskott med totalt 23 524 tkr vilket kommer att täcka driftkostnaderna enligt
Trafik 2020.
Ramtillskott - Särskild kollektivtrafik
Verksamheten för samhällsbetalda resor redovisade ett negativt nettoutfall mot budget med -6 429 tkr
för år 2019. Prognosen 2020 är -4 994 tkr. För år 2021 begärs ramtillskott med totalt 5 000 tkr.
Verksamhetens nettokostnader 2019 redovisade ett underskott mot budget med -6 429 tkr.
Nettokostnadsavvikelsen hänförs till sjukreseverksamheten med -775 tkr och färdtjänsten med -5 654
tkr. Kostnaderna för beställningscentralen och gemensam verksamhet redovisade ett underskott med -6
tkr.
Teknikförvaltningen arbetar aktivt med att se över effektivitet och kostnadsbild i syfte att sänka
nettokostnaderna för kollektivtrafiken. Ett antal åtgärder planeras för att förbättra det ekonomiska
läget.
Tekniska nämnden har begärt att regionstyrelsen ska utreda ekonomistyrningsprinciperna för
sjukresor, även för sjukresor för utomlänsvård. Ur ekonomistyrningssynpunkt är det inte bra att hälsooch sjukvårdsförvaltningen tar beslut om sjukresor och teknikförvaltningen tar ansvar för ekonomin.
Ramtillskott - Ändrat timpris för projektledning
Timpriset för interna resurser som till exempel projektledare får enligt de nya reglerna (R4 materiella
anläggningstillgångar) bara baseras på lön och personalomkostnader och bara den faktiska tid som
nedlagts på respektive projekt får debiteras. Det innebär konsekvenser för tekniska nämndens
driftbudget.
Idag tillämpas ett timpris på 780 kr för projektering av investeringsprojekt och förstudier. Timpriset
inkluderar lön, Po, lokaler, arbetsledning, utbildning, telefoni, DAP abonnemang, resor, studieresor,
bilhyror, representation, mm.
Vid sänkning av timpriset till 600 kr för 2021 så erfordras ett ramtillskott med 7 000 tkr. I timpriset
600 kr ingår då endast lönekostnader och personalomkostnader. Utanför timpriset ligger då det övriga
kostnaderna. Arbetsledning, administrativt stöd och övriga kostnader för avdelningen ingår i
beräkningen på 7 000 tkr.
Projektavdelningen utförde år 2019 totalt 19 900 timmar. Antalet anställda vid avdelningen är 21 st
(fast anställda). Externa konsulter ingår inte i uppgifterna om timmarna.
Det förändrade timpriset kommer att ställa krav på löpande uppföljning och utfallet för 2021 kommer
att behöva utvärderas.
Ramtillskott - Driftanslag till förstudier
Utgifter för planering och förstudier ska enligt anvisningarna redovisas som driftkostnad. Även
allmänna omkostnader, administration, utbildning av personal, hyra av ersättningslokaler under
byggtid samt rivning/sanering ska redovisas som driftkostnad. I vissa fall finns redan
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anslagsfinansiering i driftbudgeten för finansiering av dessa kostnader. I första hand ska dessa
kostnader finansieras inom befintligt driftbudget. I de fall detta inte är möjligt ska detta beskrivas och
kan tas upp i nämndens driftbudgetavsnitt.
Projektavdelningen behöver inget ramtillskott för förstudier. Projektavdelningen debiterar alltid den
slutliga kostnadsbäraren för genomförda förstudier. Årligen genomförs ca 30-40 förstudier av
projektavdelningen.
För mark- och trafikavdelningen begärs ramtillskott för förstudier inom verksamheten med totalt
1 000 tkr. Förstudier genomförs för investeringsprojekt för mark- och stadsmiljö och
kollektivtrafiken.
Ramtillskott - Utökat driftanslag Gata Parkavdelningen
När stadsbyggnadsprojekt och exploateringsprojekt genomförs är det av stor vikt att tekniska
nämndens budgetram för drift av gator, gång och cykelvägar, belysning, parker mm anpassas i takt
med ett utökat ansvar för olika verksamhetsområden. De ökade driftkostnaderna för regionen ska
finansieras via markförsäljning. Inkomster från markförsäljning bör bidra till ökad budget för
driftkostnader avseende gator och parkområden. Ökade arealer för park och gator innebär ökade
driftskostnader för gata parkavdelningen.
Ramtillskott begärs med 510 tkr för gata parkavdelningen avseende utökat driftansvar för nya arealer
av park och gator. De nya arealerna redovisas i punktform här nedan:










Visborg – 100 tkr
Gångstråk kryssningskajen – 70 tkr
Galgberget – 100 tkr
Klintehamns lekplats – 30 tkr
Kv Brodösen – 60 tkr
Bläckfisken – 20 tkr
Såpsjudaren – 10 tkr
Kv kaptenen – 100 tkr
Kokoloko (parkskötsel) – 20 tkr

Ramtillskottet ska täcka ökade driftkostnader för gatubelysning, skötsel av gator och parker.
Flera av regionens lekplatser har avvecklats men de minskade kostnaderna är låga.
Ramtillskott - ökade kostnader för exploateringsverksamheten Mark och stadsmiljö
I beslutsunderlag och i start PM till utveckling/exploatering av Visborg belystes behovet av personella
resurser. (RS 2017/1002) och beslut (RS 2017 § 331)
” Under förutsättning att regionstyrelsen godkänner föreliggande förstudie för Visborg, med de
tillägg som anges i denna skrivelse, avser regionstyrelseförvaltningen att upprätta projektdirektiv för
samhällsbyggnadsprojekt med syfte att säkerställa ett genomförande. Förvaltningen bedömer att ett
samhällsbyggnadsprojekt av denna omfattning kräver att tillkommande personella resurser rekryteras
inom följande kompetensområden. För optimering bör samordning av resurser göras mellan de tre
stora projekten Visborg, Visby inre hamnen och Östercentrum, vissa av de personella resurserna kan
sannolikt delas av projekten”.
Mot bakgrund av ovanstående och att personella resurser har rekryterats erfordras ramtillskott för att
möta de ökade kostnader som det medfört för förvaltningen och Tekniska nämnden.



Trafikplanerare (vakanta)
Markingenjörer
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Miljöingenjör (vakant)
Controller
Landskapsarkitekt

Utgifter för planering och förstudier ska enligt anvisningarna redovisas som driftkostnad. De anställda
medarbetarna ovan arbetar i huvudsak med planering och förstudier. Ramtillskott erfordras därför
med 3 600 tkr.
Ramtillskott- ökade driftskostnader toaletter
Under år 2019 uppfördes en ny offentlig toalett vid Almedalen. Den totala investeringen uppgick till
2 754 tkr. Driftkostnaden för en toalett beräknas till ca 150 tkr per år. Kapitalkostnaderna beräknas till
170 tkr per år. Ramtillskott för 2021 begärs därför med 320 tkr.
Ramtillskott - ökade kapitalkostnader gata parkavdelningen
Ramtillskott begärs för ökade kapitalkostnader för gata parkavdelningen. De nya kapitalkostnaderna är
driftkonsekvenser från investeringar som genomförs 2020 och uppgår till 1 888 tkr. Maskinstationen
som är intäktsfinansierad ska exkluderas och då blir de nya kapitalkostnaderna 1 347 tkr. Investeringar
för Gata Park avdelningen uppgår för 2020 till 12 365 tkr. Eftersom gata parkavdelningen inte äger
några anläggningstillgångar så blir avskrivningarna noll. Ett ramtillskott erfordras med 1 347 tkr
avseende ökade kapitalkostnader.
Ramtillskott - ökade kapitalkostnader kollektivtrafiken
Ramtillskott begärs för ökade kapitalkostnader för kollektivtrafiken. Kapitalkostnaderna är
driftkonsekvenser från investeringar som genomförs 2020 och är beräknade till 860 tkr.
Investeringarna 2020 uppgår till 4 400 tkr, vilket inkluderar anskaffning av nytt biljettsystem.
Avskrivningar 2020 är beräknade till 1 110 tkr vilket innebär sänkta kapitalkostnader med 17 tkr.
Ramtillskott erfordras med 860 tkr.
Ramtillskott - ökade kapitalkostnader för vägbygge enligt detaljplan
Teknikförvaltningen har beviljats tilläggsanslag för anläggande väg med 3 000 tkr år 2020 vid
Visborgsgatan och Gutevägen. Syftet är att öka trafiksäkerheten i korsningen. Enligt RSAU beslut §44
tas ramtillskott upp med 135 tkr avseende ökade kapitalkostnader.
Ramtillskott - verksamhetsutvecklare
Teknikförvaltningen begär ramtillskott för att inrätta en tjänst som verksamhetsutvecklare. Syftet är att
förstärka utredningsresurserna inom teknikförvaltningen vilka idag är mycket begränsade. Ramtillskott
begärs med 800 tkr vilket inkluderar personalkostnader, lokaler, utbildning mm.

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






Taxa för Region Gotlands allmänna vatten- och avloppsanläggning, VA-taxa - årlig
indexuppräkning sker. VA-taxan höjdes 2019 med 6% vad gäller brukningsavgifter. Under
2020 kommer VA-avdelningen att följa upp ekonomin så att taxan ligger på rätt nivå. VAverksamhetens egna kapital uppgår till 5,2 mnkr.
Avfallstaxa - indexparagraf saknas. Översyn av taxan kommer att påbörjas under 2020.
Avgifter för vissa transportdispenser sk transporttillstånd - årlig indexuppräkning görs.
Avgifter för parkering på offentlig plats - indexparagraf saknas. Inom landets kommuner
tillämpas inte indexreglering av parkeringsavgifter. Det går inte att använda indexreglering på
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parkeringsavgifter eftersom det kan bli ojämna avgifter. Om en indexklausul införs måste de
lokala trafikföreskrifterna skrivas om, vilket bedöms som administrativt tungt.
Felparkeringsavgifter - indexparagraf saknas. Taxan höjdes 2019.
Taxa för all kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor - årlig indexuppräkning görs av
egenavgifter för färdtjänst och sjukresor.
Taxa för upplåtelse på offentlig plats (torghandelstaxa) - årlig indexuppräkning görs.
Nyttoparkeringstillstånd - taxa för kommunala dispenser - årlig indexuppräkning sker. Taxan
höjdes 2019.
Hamntaxan – gällande Region Gotlands hamnar. Årlig indexuppräkning görs. En översyn
kommer att göras av hamntaxan under 2020.
Prislista för renhållningstjänster (avgifter för avfallstjänster utanför den taxefinansierade
avfallsverksamheten) - indexparagraf saknas. Prislistan kommer att ses över 2020 bl a i syfte
att inkludera den i avfallstaxan.
Prislista, slutlig återställning vid grävning i gata eller allmän väg - årlig indexuppräkning sker.
Ny extern taxa ska beslutas under 2020.

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

Interna lokalhyror
Fastighetsförvaltningsavdelningens bedömning av den framtida kostnadsutvecklingen för drift av
fastigheter visar på en ökning för 2021. Det innebär att det finns ett behov av att höja internhyrorna
med 1,5% vilket motsvarar 5,7 mnkr.
Fastighetsförvaltningsavdelningen har sedan tidigare justerat internhyran efter kostnadsläget. Det som
förutspås är kostnadsökningar och en förväntad inflation på 2 %. De största posterna för vilka vi
behöver justera internhyran är kostnaderna för el och fjärrvärme samt inhyrda lokaler.


Under 2019 upphandlades ett nytt elavtal för perioden 2020-01-01- 2022-12-31 vilket
resulterade i en väsentlig kostnadsökning jämfört med tidigare avtal. Upphandlat elpris för
nuvarande avtalsperiod uppgår till ca 44 öre/kWh, att jämföra med tidigare 23 öre/kWh. Årlig
elkostnad för el beräknas därmed stiga med ca 8 mkr för 2020 jämfört med 2019.



Region Gotland har fått prishöjningar för fjärrvärme år 2020 med 5,4 % och för 2021 med
1,75 %. Höjningen av fjärrvärmepriset meddelades för sent för att tas med i inlämnad budget
för 2020 varför den justeringen görs i budgeten för 2021. Kostnaderna beräknas öka med
1,3 mnkr.



En annan kostnadsökning är de inhyrda lokalers hyreshöjningar som sker med antingen index
eller förhandlande hyreshöjningar. Detta medför en kostnadsökning på ca 1,3 mnkr för 2021.

Konsekvenserna av oförändrad internhyra innebär att kostnadsökningarna får bäras av
teknikförvaltningen. Det medför bland annat färre utförda reparationer och att viss del av planerat
underhåll ej kan genomföras (de som inte räknas som investeringar).
Fastighetsförvaltningsavdelningen får således använda driftbudgeten för att täcka upp för de ökade
kostnaderna man inte råder över. Fastighetsförvaltningsavdelningen prognostiserar då att redovisa ett
underskott. Förvaltningarnas lokalkostnader blir även missvisande om internhyran inte speglar verklig
kostnad för lokalerna de disponerar.
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Kompensation för externa avtal
Tekniska nämnden har flera externa avtal i verksamheterna. Enligt anvisningarna medges
kompensation för externa avtal om indexregleringar innebär kostnadsökningar. För följande externa
avtal beräknas indexhöjningar som innebär kostnadsökningar:
Avtal
Ext avtal Gotlandsbuss
Externt avtal med Samres
Externa avtal maskiner
Total kompensation

Kostnad 2019, tkr Kompensation, tkr
58 100
3 000
200
4 350
400
600

Externt avtal finns med Gotlandsbuss för den allmänna kollektivtrafiken tom tidtabellsskiftet
sommaren 2020. I avtalet med den nya leverantören finns inget bestämt om indexregleringar. Ingen
kompensation begärs för externt avtal för den allmänna kollektivtrafiken.
Externt avtal finns med Samres för samhällsbetalda resor vilket regleras med index. För
indexjusteringar avseende beställningscentralen tas 200 tkr upp.
Teknikförvaltningen har externa avtal som avser inhyrning av maskiner och fordon samt transporter
för att utföra gata/väg/park uppdragen enligt avtal med Åkericentralen. Bland dessa tjänster ingår
också vinterväghållning som inte utförs i egen regi. Ökade kostnader beräknas med 400 tkr för år 2021
vilket begäres i ökat anslag.
Totalt begärs kompensation för externa avtal med 600 tkr.
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2. Investeringsförslag med motiveringar 2021-2025
Tekniska nämndens investeringsförslag kommenteras och motiveras per projekt här nedan. De totala
investeringsutgifterna under perioden 2021-2025 uppgår till 1 515 525 tkr vilket är en nivåhöjning
jämfört med budgetförslaget 2020-2024 då investeringsförslagen uppgick till 1 280 250 tkr. Inom den
skattefinansierade verksamheten är investeringsnivån rimlig då den ligger mellan 116 700 –
121 600 tkr.
Investeringsplan 2021-2025
I arbetet med strategisk plan och budget 2021-2023 har en förutsättning varit den av tekniska nämnden
beslutade investeringsplanen. Framtagandet av investeringsplanen har varit ett förberedande arbete
inför strategisk plan och budget.
Resurssäkring
Teknikförvaltningen bedömer att föreslagna investeringsprojekt kan genomföras som planerat. En
särskild analys kommer att redovisas för respektive projekt.
I slutet av dokumentet finns samtliga investeringsutgifter sammanställda på ett överskådligt sätt.

Verksamhetsstöd

Proj nr 22001 - Investeringspott
För anskaffning av inventarier och utrustning upptas totalt 600 tkr under år 2021-2022. För
planperioden 2023-2025 upptas 900 tkr. Syftet med anslaget är att säkra en god arbetsmiljö inom
teknikförvaltningen.

Mark och stadsmiljö

Proj nr 12000 - Ospecificerade projekt gator och vägar
Investeringar för ospecificerade projekt gator och vägar tas upp med totalt 500 tkr
under år 2022. Syftet med anslaget är att bibehålla standarden på våra gator och för att trafiksäkra våra
gator och vägar.
Proj nr 12011 - Trafiksäkerhetsåtgärder enligt Länstrafikplanen
Investeringar för trafiksäkerhetsåtgärder tas upp med 1 200 tkr för 2021 och 2022 och med totalt
3 600 tkr under planperioden 2023-2025. Syftet med anslaget är att öka trafiksäkerheten på våra gator
och vägar. Region Gotland arbetar mot nollvisionens mål som innebär att ingen ska dödas eller skadas
allvarligt i trafiken. Länsplanen gör det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig
medfinansiering upp till 50 % av totalkostnaden för trafiksäkerhetsåtgärder.
Proj nr 12036 - Enkelt avhjälpta hinder
Investeringar för enkelt avhjälpta hinder tas upp med 500 tkr för 2021 och 2022. Under planperioden
2023-2025 tas totalt 1 500 tkr upp. Syftet med anslaget är att öka tillgängligheten av tätortsmiljöer för
bland annat personer med funktionsvariationer. En tillgänglighetsstrategi har tagits fram för enkelt
avhjälpta hinder i utemiljö under 2015. Strategin ligger till grund för vilka investeringar som behöver
genomföras de kommande åren.
Proj nr 12040 - Säkra skolvägar
Investeringar för säkra skolvägar tas upp med 800 tkr för 2021 och 2022. Under planperioden 20232025 tas 2 400 tkr upp. Syftet med anslaget är att öka trafiksäkerheten för barn och ungdomar på våra
gator och vägar. Region Gotland arbetar mot nollvisionens mål som innebär att ingen ska dödas eller
skadas allvarligt i trafiken. Länsplanen gör det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig
medfinansiering upp till 50 % av totalkostnaden för trafiksäkerhetsåtgärder.
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Proj nr 12047 - Cykelplan Visby
Investeringar för cykelplan Visby tas upp med 2 000 tkr för 2021 och 2022. Under planperioden 20232025 upptas totalt 6 000 tkr. Investeringarna syftar till att både öka trafiksäkerheten på befintliga gångoch cykelvägar och till att utveckla och bygga ut nya cykelvägar i och omkring tätorterna. Antagen
cykelplan ligger till grund för investeringarna. Enligt vision 2025 ska cykelåkandet öka med 30
procent över en 15-årsperiod. Länsplanen gör det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig
medfinansiering upp till 50% av totalkostnaden för trafiksäkerhetsåtgärder.
Proj nr 12049 - Innerstadsutveckling Visby
Investeringar för innerstadsutveckling Visby och dess närområde tas upp med totalt 200 tkr för 2022.
Under planperioden 2023-2025 tas totalt 1 500 tkr upp. Investeringarna syftar till att stärka och
utveckla världsarvsstaden och dess närområden som en attraktiv besöksplats men också för att öka
attraktiviteten för boende på Gotland.
Proj nr 12055 - Utveckling av serviceorter
Investeringar för utveckling av serviceorter tas upp med 1 500 tkr för 2021 och 2022. Under
planperioden 2023-2025 upptas totalt 4 500 tkr. Investeringarna syftar till att utveckla gång- och
cykelmöjligheter samt trafiksäkerhetsåtgärder, parker och lekplatser vid serviceorter på landsbygden.
Länsplanen gör det möjligt för Region att ansöka om statlig medfinansiering för
trafiksäkerhetsåtgärder.
Proj nr 12200 - Upprustning parker
Investeringar för upprustning av parker tas upp men 500 tkr 2022. Under planperioden 2023-2025
upptas totalt 1 500 tkr. Syftet med investeringarna är att öka besöksvärdet för fast boende och
besökare samt att renovera och restaurera platser i parkerna så att de blir enklare att drifta och ge ett
högre besöksvärde.
Proj nr 12209 - Lekutrustning
Investeringar för anskaffning av lekutrustning och anläggning upptas för 1 000 tkr år 2021 och 1 500
tkr år 2022. Under planperioden 2023-2025 tas totalt 4 500 tkr upp. Investeringarna syftar till att
utveckla och öka tillgängligheten av lekplatser på Gotland. Renovering och anläggning av en central
tillgänglig lekplats med högt lekvärde i tätorterna gör att vi kan ta bort mindre lekplatser som är i
dåligt skick och kostar mycket att drifta. Arbetet genomförs enligt framtagen lekplatsstrategi.
Proj nr 12253 - Bad och besöksplatser
Investeringsanslaget ska användas till investeringar för upprustning av bad- och besöksplatser. För år
2021 och 2022 tas 1 000 tkr upp och för planperioden 2023-2025 tas totalt 2 000 tkr upp.
Investeringarna syftar till att öka tillgängligheten, säkra/byta bryggor vid badplatserna samt utbyte av
toaletter. Framtagen badplatsstrategi ligger till grund för vilka investeringar som ska göras i bad och
besöksplatser under planperioden.
Proj nr 12100 - Reinvesteringar belysning
För reinvesteringar i belysning tas 2 000 tkr upp 2021 och 4 000 tkr år 2022. Under planperionden
2023-2025 tas totalt 8 000 tkr. Syftet är att möjliggöra reinvesteringar och förbättringar i befintlig
infrastruktur. I projektet för armaturbyten kvarstår ca 1400 armaturbyten och det är främst i Visby.
Investering för detta beräknas till cirka 6 000 tkr. Utöver projektet krävs också investeringsanslag för
att Region Gotland ska kunna lämna över anläggningar till Trafikverket enligt SKL och trafikverkets
dokument ”Belysning där det behövs”. Investeringsutgifter för kvarstående arbete beräknas till cirka
6 000 tkr.
Upprustning parkeringshuset Dovhjorten
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Investeringsanslaget ska användas till reinvesteringar vid parkeringshuset Dovhjorten. Det är
bärighetsåtgärder för parkeringsdäcket som behöver genomföras. För planperioden 2023-2025 tas
totalt 2 600 tkr upp. Ytterligare investeringsbehov finns efter planperioden med ca 5 400 tkr.
Anslutningar till flygplatsen
Investeringar för anslutningar till flygplatsen tas upp med 4 000 tkr för 2021. För år 2020 är
investeringar på totalt 5 200 tkr beslutat. Syftet med investeringarna är att öka tillgängligheten till
Visby flygplats med gång-, cykel- och kollektivtrafik men också för att förbättra kapaciteten för
fordonstrafik där Region Gotland är väghållare. Statlig medfinansiering har beviljats för
cirkulationsplats i korsningen vid infarten till flygplatsen och regionala tillväxtmedel har också
beviljats.
Parkering
Investeringar för parkering tas upp med 500 tkr år 2022 och för planperioden 2023-2025 med totalt
1 500 tkr. En parkeringsstrategi finns framtagen och genomförandet medför behov av investeringar.
Investeringsbehov kan även uppkomma utifrån andra parkeringsfrågor.
Klintehamn 2030
Regionfullmäktige beslutade 2019-09-30 att godkänna ”Program för Klintehamn 2030”. Nästa steg är
att en förstudie för genomförande ska tas fram. De åtgärder som beskrivs i det godkända programmet
gällande bland annat trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet kommer kräva stora
investeringar fram till 2030. I förstudien för genomförande kommer framtida investeringsbehov att
verifieras närmare. Investeringar för Klintehamn 2030 tas upp med 1500 tkr år 2022. för planperioden
2023-2025 upptas med 2 400 tkr. Investeringsplanen kommer behöva revideras när förstudie är
genomförd.
Trädplan
Framtagandet av en trädplan pågår. Investeringsanslag kommer behövas framöver för att kunna
genomföra åtgärder utifrån trädplan. Under planperioden 2023-2025 tas 1 200 tkr upp.
Trafiksignaler inklusive kapacitetsförbättringar på Solbergagatan
Region Gotlands trafiksignaler har ett behov av upprustning. Under planperioden 2023-2025 tas totalt
4 000 tkr upp. Investeringsbehov kommer att behövas även efter planperioden.

Kollektivtrafiken

Proj nr 22709 – Utveckling kollektivtrafik i Visby
Anslag för investeringar för utveckling av kollektivtrafiken i Visby tas upp med totalt 2 500 tkr år
2021 och för år 2022 tas 555 tkr upp. Under planperioden 2023-2025 upptas totalt 1 665 tkr. Anslaget
ska användas för tillgänglighetsanpassning och förbättring av hållplatser samt fortsatt utveckling av
teknik och resenärsinformation.
Proj nr 22711 - Utveckling Serviceorter inkl hållplatser
Investeringar för utveckling i serviceorter och i serviceorternas närhet tas upp med 2 500 tkr år 2021
och för år 2022 tas 555 tkr upp. Under planperioden 2023-2025 upptas totalt 1 655 tkr. Anslaget ska
användas för tillgänglighetsanpassning och förbättring av hållplatser och pendlarparkeringar. Syftet
med denna och ovanstående utvecklingsinsats är att förenkla för resenärerna och öka antalet resenärer.
Det nya Trafikförsörjningsprogrammet kommer styra investeringsbehoven framöver.

Gata-Park avdelningen

Proj nr 22600 – Fordon o Maskiner
Investeringsanslag tas upp 2021 och 2022 med 4 700 tkr för anskaffning av fordon och maskiner.
Under planperioden 2023-2025 upptas 14 100 tkr. Syftet med anslaget är att kunna göra reinvestering i
fordons- och maskinparken. Investeringar görs enligt maskinanskaffningsplan.
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Proj nr 12001 - Beläggningsprogram
Investeringar för beläggningsprogram tas upp med 12 000 tkr för 2021 och 2022. Under planperioden
tas 36 000 tkr upp. Syftet med anslaget är att standarden inte skall sänkas ytterligare på våra gator och
vägar och för att öka trafiksäkerheten. I dagsläget kommer förvaltningen inte ifatt med enbart
felavhjälpande underhåll utan måste investera i syfte att inte bygga på redan befintlig underhållsskuld.
Rambölls rapport avseende gator från 2014 styrker denna bild av investeringsbehovet.
Proj nr 12007 - Enskilda vägar förbättringar
Investeringar för enskilda vägars förbättringar tas upp med 1 000 tkr för 2021 samt 2022. Under
planperioden 2023-2025 tas 3 000 tkr upp. Investeringarna syftar till att bibehålla standarden på
enskilda vägar. Dessa ägs av privata fastighetsägare samt av regionen och har fast boende invånare.
Att utföra förbättringar på enskilda vägar är ett frivilligt åtagande för regionen.

VA-verksamheten
Under perioden 2021-2025 kommer ett antal projekt genomföras som är nödvändiga för att försöka
säkra och delvis utöka Gotlands kommunala vatten- och avloppsförsörjning. En liten del av dessa är
investeringsprojekt som avser att utöka verksamhetsområdena. En viktig del är att reinvestera i de
befintliga anläggningarna för att hålla dem i användbart skick samt förnyelse av ledningsnätet.
Ett investeringsutrymme mellan 125,0-150,0 mnkr kommer årligen att tas upp under åren 2021-2024
för investeringar inom VA-verksamheten. För år 2025 uppgår investeringsbehovet till ca 250,0 mnkr
vilket inkluderar ett ev nytt vattenverk i Visby/Tingstäde. Totalt investeringsbehov uppgår till
780,5 mnkr under åren 2021-2025.
I den 2018 antagna VA-planen föreslås ett antal åtgärder utifrån det bedömda VA-läget på Gotland.
Dessa åtgärder och önskat exploateringsbehov måste anpassas till VAs resurser, vilka har till
huvuduppgift att säkerställa den dagliga driften och leveransen av dricksvatten samt rening av
avloppsvatten. Under våren 2020 sker en prioritering av åtgärder avseende reinvesteringar,
investeringar och arbete med VA-Planen.

Reinvestering Va-anläggningar

Proj nr 12400 – Ledningsutbyte ospecificerat
Syftet med anslaget är att möjliggöra förtätning av VA-nätet. I och med Kvarnåkershamns
bräckvattenverks färdigställande juni 2019 kommer det att bli ett större behov av investeringar i
ledningsnät och serviser. För år 2021 och 2022 tas 5 000 tkr upp i investeringsanslag årligen och
under planperioden 2023-2025 upptas totalt 15 000 tkr.
Proj nr 17000 - Sanering VA-ledningsnät
Syftet med anslaget är att kunna åtgärda läckande vatten- och avloppsledningsnät genom ett
fortlöpande arbete med sanering. För år 2021 och 2022 tas 11 000 tkr upp i investeringsanslag årligen.
Under planperioden tas totalt 33 000 tkr upp.
Proj nr 13000 - Reinvesteringsprojekt VA
De gotländska kommunala vatten- och avloppsanläggningarna börjar till stora delar ha nått slutet av
sin tekniska livslängd och tidigare besparingar på underhållssidan börjar göra sig påminda. Både
vatten- och avloppsverk behöver moderniseras men framförallt är ledningsnäten i behov av
renovering. För år 2021 tas 58 575 tkr upp i investeringsanslag och för 2022 totalt 58 000 tkr. Under
planperioden 2023-2025 upptas totalt 186 000 tkr.
Proj nr 15000 - Ombyggnad av vattenverk
Syftet med anslaget är att uppdatera vattenverken till gällande krav avseende om- och tillbyggnader
samt olika anpassningar. För år 2021 tas investeringsanslag upp med 2 000 tkr. Under planperioden
2023-2025 tas 4 000 tkr upp.
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Proj nr 16000 - Ombyggnad av avloppsreningsverk
Syftet med anslaget är att uppdatera avloppsreningsverken till gällande krav avseende om- och
tillbyggnader samt olika anpassningar. För år 2021 tas investeringsanslag upp med 2 000 tkr. Under
planperioden 2023-2025 tas 4 000 tkr upp.

Nyinvestering Va-anläggningar
I rubriktexten för VA- investeringarna anges referenser till VA-planen med benämning DUFP (Drift
och underhåll-samt förnyelse plan).
Projekt 12525 Vattenskydd VA-plan
Investeringsanslag upptas år 2021 och 2022 med 1 000 tkr årligen. Under planperioden 2023-2025 tas
investeringsanslag upp med totalt 6 600 tkr. Syftet med investeringen är och ta ett samlat grepp om hur
Region Gotland ska arbete för att säkerställa skyddet för sina allmänna vattentäkter, både kvantitativt
och kvalitativt. Flertal vattentäkter är helt utan vattenskyddsområde.
Proj 12659 Avloppsreningsverk Fårö (DUFP17)
Syftet med anslaget är att säkra medel i det fall att det inte bedöms möjligt att ansluta till befintligt
reningsverk i Fårösund. För år 2021 och 2022 upptas investeringsanslag med 5 000 tkr årligen .Under
planperioden 2023-2025 tas investeringsanslag upp med 15 000 tkr för ett eventuellt nytt
avloppsreningsverk på Fårö. De totala investeringsutgifterna för projektet uppgår till 40,0 mnkr.
Vattenverk Fårö
Syftet med investeringsanslaget är att säkra Fårö vattenförsörjning, Vattentäkterna vid Ulla Hau, Ava
och Ajkes träsk, visar att ett nytt vattenverk behöver byggas. År 2022 tas 5 000 tkr upp och under
planperioden 2023-2025 tas investeringsanslag upp med totalt 9 000 tkr.
Nya anslutningar Fårö
Syftet med investeringsanslaget är att lösa det försörjningsbehov som finns för VA i ett större
sammanhang på Fårö. År 2025 tas 2 000 tkr upp i investeringsanslag.
Vattenverk Kappelshamn (DUFP21)
Syftet med anslaget är att utreda en förstärkning av Kappelshamns vattenverk. I enlighet med VAplanens tidsplan tas investeringsanslag upp med 1 000 tkr under år 2025.
Proj nr 12462 VA-ledningar Valleviken (DUFP25)
Syftet med investeringsanslaget är att säkra medel för reinvesteringar i ledningsnätet vid Valleviken.
År 2022 tas 1 250 tkr upp och under planperioden 2023-2025 tas totalt 7 500 tkr upp. Färdigställande
beräknas bli år 2025.
Proj nr 12582 Nytt vattenverk Lärbro (DUFP26)
Syftet med anslaget är att möjliggöra sammankoppling mellan ett framtida verk som får sitt råvatten
från Nordkalks täkter och Lärbro vattenverk, för att kunna blanda vatten innan distribution till
abonnenter. Det planeras en sammankoppling med Othem vattenverk och Lärbro vattenverk med
befintlig vattenledning som inte används idag. Inkoppling med befintlig vattenledning är att betrakta
som en nödvattenförsörjning norrut till Lärbro, men även söderut till Othem vid behov. För budgetåren
2022 och 2023 tas 2 000 tkr upp årligen. Under planperioden 2023-2025 tas investeringsanslag upp
med 11 500 tkr. Den totala investeringsutgiften beräknas bli 15 500 tkr och färdigställande beräknas
bli år 2025.
Projekt 12463 VA-ledningar Norra Linan (DUFP26, DUFP27)
Syftet med anslaget är möjliggöra sammankopplingar av både vatten- och avloppsvattenanläggningar
på norra Gotland. För år 2021 tas anslag upp med 2 000 tkr och för år 2022 tas 500 tkr. Under
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planperioden 2023-2025 tas investeringsanslag upp med 1 000 tkr. Den totala investeringsutgiften
beräknas bli 3 500 tkr och färdigställande beräknas bli år 2025.

Projekt 12584 Visby vattenverk alt Tingstäde (DUFP29, DUFP31)
Försörjningen av kommunalt dricksvatten på Gotland är en komplicerad process där många delar
måste samverka för att allt ska fungera. För att kunna säkerställa dricksvattentillgången för Visby för
kommande utbyggnader måste vattenfrågan snarast lösas. År 2021 och 2022 tas 18 800 tkr upp
årligen. Under planperioden 2023-2025 tas investeringsanslag upp 112 600 tkr. Den totala
investeringsutgiften beräknas bli drygt 350-400 mnkr och färdigställande beräknas bli år 2026 till
2030.
Projekt 12464 Visby råvattenledning (VA-Plan 2018, Sidan 47)
Syftet med investeringen är att säkerställa vattenförsörjningen till Visby. För år 2021 och 2022 tas
anslag upp med 5 000 tkr årligen. Under planperioden 2023-2025 tas investeringsanslag upp 10 000
tkr. Total investeringsutgift beräknas bli 100,0 mnkr och färdigställande beräknas bli år 2026. Denna
ledning kommer att skjutas fram och det är mycket osäkert om den blir av. Alternativet är att använda
befintlig vattenledning från Tingstäde idag. Detta är dock i sin tur beroende på beslut om Visby
Vattenförsörjning.
Visby reningsverk, ny placering
Syftet med investeringen är att utreda behovet av ett nytt reningsverk i Visby. År 2022 tas 500 tkr upp
i investeringsanslag. Under planperioden 2023-2025 tas investeringsanslag upp med 1 500 tkr för
utredningar angående flytt eller komplettering av Visby reningsverk. På grund av belastningstoppar
under sommarmånaderna då många besöker Gotland och den höga exploateringstakten så finns ett
tydligt utredningsbehov.
Projekt 12465 Dricksvattenledning Hemse-Ljugarn (VA-Plan 2018, Sidan 71)
Syftet med anslaget är att säkerställa vattenförsörjningen till Ljugarn. Reningsverket byggs ut och är
klart 2020 vilket innebär att ”dammportarna” öppnas för nyanslutningar efter anslutningsstoppet i
Ljugarn. Detta understryker behovet av att stärka upp så att tillräckligt med vatten når reservoarerna i
Ljugarns vattenverk. För åren 2021 och 2022 tas 2 500 tkr upp årligen. Under planperioden 2023-2025
tas investeringsanslag upp 15 000 tkr. Den totala investeringsutgiften beräknas bli drygt 20 000 tkr och
färdigställt under år 2025.
Projekt 12660 Nytt avloppsreningsverk Hemse (DUFP41)
Syftet med investeringsanslaget är utröna behovet av ett nytt avloppsreningsverk och är en grov
uppskattning av investeringsutgiften. Idag läggs en ledning från Hemsedammarna till Klintehamns
reningsverk, vilket kan vara en tillräcklig åtgärd som renderar ett nytt avloppsreningsverk mindre
nödvändigt. För åren 2021 och 2022 tas 7 500 tkr upp årligen. Under planperioden 2023-2025 tas
investeringsanslag upp med 45 000 tkr. Den totala investeringsutgiften är beräknad till 60 000 tkr och
färdigställande beräknas bli år 2025.
Projekt 12466 VA-ledningar Burs-Stånga (DUFP47)
Syftet med anslaget är att på sikt sammankoppla VA-ledningar mellan Burs och Stånga. Under
planperioden 2023-2025 tas investeringsanslag upp 7 500 tkr. Den totala investeringsutgiften beräknas
bli drygt 20 000 tkr och färdigställande beräknas bli år 2026.
Nya anslutningar Åminne
Syftet med anslaget är att lösa det försörjningsbehov som finns för VA i ett större sammanhang. För år
2022 tas 3 000 tkr upp i investeringsanslag. Under planperioden 2023-2025 tas totalt 5 000 tkr upp i
investeringsanslag.
Roma vattenverk förstärkning
Syftet med anslaget är att säkra vattenförsörjningen i Roma med en eventuell ny täkt vid Akebäck.
Den ökade mängden grundvatten renderar i kapacitetsutbyggnad av Roma vattenverk. För år 2022 tas
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10 000 tkr upp i investeringsanslag. Under planperioden 2023-2025 tas investeringsanslag upp med
totalt 10 000 tkr.
Nya anslutningar Katthammarsvik
Syftet med anslaget är att lösa det försörjningsbehov som finns för VA i ett större sammanhang. År
2025 tas 2 000 tkr upp i investeringsanslag.
Projekt 12661 Dagvatten
Syftet med anslaget är marknadsföra problematiken avseende kommande dagvattenhantering, både
internt och externt. För år 2022 tas investeringsanslag upp med 550 tkr. Under planperioden 20232025 tas investeringsanslag upp med 1 650 tkr. Total investeringsutgift beräknas bli 2 200 tkr och
färdigställt till år 2025.
Projekt 12467 Innovation
Syftet med anslaget är underlätta utvecklingsidéer exempelvis via olika forum/digitala plattformar för
olika hållbara perspektiv avseende vattenanvändning mm. För år 2022 tas 300 tkr upp
investeringsanslag. Under planperioden 2023-2025 tas investeringsanslag upp med 900 tkr. Total
investeringsutgift beräknas bli drygt 1 200 tkr och färdigställande beräknas bli år 2025.
Proj nr 22601 – Fordon- och maskinanskaffning
Syftet med anslaget är att kunna göra reinvesteringar enligt maskinanskaffningsplan. För år 2021 tas
2 500 tkr upp och för år 2022 tas 5 000 tkr upp. Under planperioden 2023-2025 tas investeringslag
upp med 10 000 tkr.

Avfallsverksamheten
Under perioden 2020-2024 kommer ett antal projekt genomföras som är en följd av att göra avfall till
en resurs. En del av dessa är investeringsprojekt som behöver startas om den av den tekniska nämnden
föreslagna avfallsplanen beslutas och beräknas träda ikraft under 2020. En annan viktig del är att
reinvestera i de befintliga anläggningarna för att hålla dem i användbart skick samt uppgraderas med
avse-ende på inriktningsmålen i nyss nämnda avfallsplan.
Totala investeringsanslag med 14 500 tkr år 2021 samt 16 000 tkr 2022. Under planperioden 20232025 tas investeringsanslag upp inom avfallsverksamheten med totalt 25 400 tkr. För år 2020 är totalt
53 959 tkr beslutad i investeringsbudget. I den kommande avfallsplanen föreslås ett antal åtgärder
utifrån de globala, nationella och regionala miljömålen. Dessa åtgärder och önskat exploateringsbehov
måste anpassas till avfallsavdelningens resurser, vilka har till huvuduppgift att säkerställa den dagliga
driften och hanteringen av det kommunala avfallsuppdraget. Under våren 2020 sker en prioritering av
åtgärder avseende reinvesteringar, investeringar och ytterligare arbete med avfallsplan.
Avfallsverksamhetens kapitalkostnader kommer till år 2021 att öka med 3 150 tkr vilket är
driftkonsekvenser av investeringar 2020. Kapitalkostnadsökningen kommer att innebära att
avfallstaxan måste höjas med c:a 3 % år 2021. Avfallstaxan måste höjas med c:a 7% fram till år 2025
pga. investeringsverksamheten.
Proj nr 12703 - Återvinningscentraler
Under år 2021 tas 6 300 tkr upp i investeringsanslag och för år 2022 totalt 6 000 tkr. Under
planperioden tas totalt 12 000 tkr upp för att fortsätta arbetet med att säkra och utveckla
återvinningscentraler på Gotland. Syftet med investeringarna är att uppnå inriktningsmålen i
avfallsplanen.
Ny avfallsplan
Ny avfallsplan kommer gälla från 2021. Avfallsplanen kommer innebära investeringar för åren 20212024 med totalt 5 900 tkr. År 2021 tas 1 300 tkr upp och 2022 tas 2 300 tkr upp. Under planperioden
2023-2025 tas 4 600 tkr upp. Investeringar härrörs till åtgärder och utveckling för delmål som
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beslutats i avfallsplanen för exempelvis ökad andelen återbruk, avfallshantering i offentliga miljöer,
utveckla användande av slam för biogas och gödsel m.m.
Fordonsanskaffning
Syftet med investeringsanslaget är att anskaffa fordon till avfallsverksamheten. Anskaffning sker
enligt fastställd plan och för år 2021 upptas investeringsanslag med 6 100 tkr och 2022 totalt 4 000 tkr.
Under planperioden 2023-2025 tas totalt 9 750 tkr upp. Behoven som är att byta ut befintliga fordon
framgår i den fleråriga maskinanskaffningsplanen. Följande fordon ska anskaffas enligt
maskinanskaffningsplanen:







Flakväxlare (2021)
Två st Slambilar (2022 och 2025)
Grävmaskin Slite (2022)
Släp slambil (2023 och 2024)
Sopmaskin (2025)
Lastmaskin (2023)

De senaste upphandlingarna visar att fordonsanskaffningen blivit dyrare under senare år.
Driftkostnaderna ska täckas via avfallstaxan.
Utbyte av containers
För år 2021 och år 2022 tas 500 tkr upp för respektive år. Under planperioden 2023-2025 tas totalt
1 500 tkr upp för att anskaffa containers till återvinningscentralerna. Syftet med investeringarna är att
byta ut gamla containers till nya. Utvecklingen av verksamheten kommer att ställa nya krav på
framtida inköp av containers. Driftkostnaderna ska täckas via avfallstaxan.

Hamnavdelningen

Proj nr 12803 – Förbättringsåtgärder Visby hamn
Syftet med investeringarna är att kunna utföra löpande förbättringar och reinvesteringar.
Investeringsanslag tas upp med totalt 18 000 tkr för förbättringsåtgärder i Visby hamn. År 2021 tas
2 000 tkr upp.
Proj nr 12812 - Reinvestering reparation av sponter kajanläggningar
Reinvesteringen avser reparation av sponter vid kajanläggningar FL 5, 6, 7. Reinvesteringsmedel tas
upp med totalt 17 000 tkr under perioden 2021-2025. Installation av en ny spontlinje budgeteras till
220 000 kr/m. För att korrosionsskydda den befintliga sponten och på så sätt få en ökad livslängd
budgeteras till 35 000 kr/m. Driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader, dock ligger det ett stort
ekonomiskt värde i att förlänga kajernas livslängd. De ökade kostnaderna finansieras via
verksamheten.
Proj 12835 Fenderverk FL7
Reinvesteringsmedel upptas med 27 500 tkr för reinvestering i fenderverken i FL7. År 2023 tas
11 000 tkr upp och år 2024 tas 16 500 tkr upp. Fenderverken i FL 5 och 6 är utbytta och nu återstår att
byta och uppdatera fenderverken i FL7. De direkta driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader
som finansieras via affärsverksamheten.
Rensmuddring Visby hamn
Reinvesteringsmedel upptas med 11 000 tkr för rensmuddring av Visby hamn. År 2021 tas 3 000 tkr
upp och under planperioden tas 8 000 tkr upp. Efter genomförd djupmätning kan konstateras att det
finns ett ackumulerat behov av rensmuddring i Visby hamn för att erhålla hamnens avsedda djup. För
att säkerställa linjetrafiken vid lågvattenförhållanden är det av yttersta vikt att hålla djupen enligt
sjökorten. De direkta driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader som finansieras via
affärsverksamheten.
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Proj nr 12850 – Förbättringsåtgärder övriga hamnar
Syftet med investeringarna är att kunna utföra löpande förbättringar och reinvesteringar i övriga
hamnar. Investeringsanslag tas upp med totalt 10 000 tkr för förbättringsåtgärder i övriga hamnar. År
2021 tas 2 000 tkr upp. De direkta driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader som finansieras
via hamntaxan.
Proj nr 12872 – Logistikytor hamnområdet
Investeringsanslag upptas med 10 000 tkr för logistikytor på hamnområdet i Klintehamn. År 2021 och
2022 tas 2 000 tkr upp årligen. För att kunna flytta godshanteringen från Visby hamn till Klintehamn
krävs iordningställande av logistikytor. Det kommer även krävas att logistikflöden ses över i sin helhet
och effektiviseras. Investeringen innebär ökade kapitalkostnader som finansieras via det
investeringsutrymme som uppstår i och med de årliga nedskrivningarna. Hamntaxan ses över för att
öka intäktsgraden.
Renovering av spont Holmen Visby hamn
Reinvesteringen avser reparation av spont och grundläggande kajkonstruktioner för Holmens nock och
östra sida. Reinvesteringsmedel tas upp med totalt 8 000 tkr år 2021. Redan beslutade anslag är 500
tkr år 2020. För att förlänga den tekniska livslängden är det avgörande att renovera den bärande
konstruktionen. Driftkonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader. Dock ligger det ett stort ekonomiskt
värde i att förlänga kajernas livslängd. Holmen nyttjas av såväl affärsverksamhet som övrig
hamnverksamhet, vilket innebär att projektkostnaden delas mellan verksamheterna. De ökade
kostnaderna finansieras via verksamheten.
Investeringen har delats upp på affärsdrivande- respektive skattefinansierad verksamhet.
Rensmuddring Övriga hamnar
Reinvesteringsmedel upptas med 8 000 tkr för rensmuddring av övriga hamnar. År 2023 tas 3 500 tkr
upp och år 2025 tas 2 000 tkr upp. Utförda egenkontroller av hamnarnas vattendjup visar på att
rensmuddring är nödvändigt i flertalet av våra hamnar. De direkta driftskonsekvenserna blir ökade
kapitalkostnader som finansieras via hamntaxan.
Utveckling Visby Gästhamn
Investerings och reinvesteringsmedel upptas till 4 000 tkr. År 2024 tas 3 000 tkr upp och år 2025 tas
1 000 tkr upp. Visby gästhamn behöver utvecklas, främst behöver flytbryggorna ersättas med nya. Det
behövs även fler flytbryggor för att möta kundernas behov när båtarna blir större och större.
Flytbryggorna skall även utrustas för att vara vågbrytande. De direkta driftskonsekvenserna blir ökade
kapitalkostnader som finansieras via hamntaxan.
Reinvestering asfaltering Klintehamn
Reinvesteringsmedel upptas 2022 med 2 500 tkr för asfaltering ”toppning” av den Norra piren i
Klintehamns hamn. Asfaltens tekniska livslängd är nådd och asfalten har på många ställen börjat att
krackelerar. De direkta driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader som finansieras via
hamntaxan.

Fastighetsavdelningen
Investeringsutgifter för fastighetsavdelningen upptas med totalt 325 000 tkr under budgetåren 20212022 samt planperioden 2023-2025.
Åtgärder för OVK
Det finns idag lagkrav på att regionens lokaler ska uppfylla tillfredställande luftomväxling och
inomhusklimat. Detta kontrolleras regelbundet genom kontroller/besiktningar i form av obligatorisk
ventilationskontroll (OVK). Genom att uppfylla dessa krav säkerställs en god arbetsmiljö och
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ändamålsenliga lokaler. I takt med att behovet av verksamhetsanpassning och förändring av lokaler ökar i
regionens fastighetsbestånd behöver även ventilationen anpassas till de nya förutsättningarna.
Förändringarna kräver generellt sätt att ny kanalisation och fläktar behöver installeras med tillhörande styr
och reglerutrustning.
I samband med de åtgärder som verksamhetsanpassningar och förändring av lokaler medför kan energioch miljöbesparingar göras i linje med målen för eko-kommun Gotland.
För perioden 2021-2025 äskas årligen 15 000 tkr. Total investeringsutgift under perioden 2021-2025,
beräknas med 75 000 tkr. Ökade kapitalkostnader för investeringar finansieras solidariskt av regionens
verksamheter genom ett generellt påslag på internhyran.
Investeringsutgifter fastighetsägaransvar och planerat underhåll
I rollen som fastighetsägare medföljer ett stort ansvar för att fastigheterna uppfyller myndighets- och
lagkrav. Ett årligt investeringsanslag behövs för att kunna agera och för att säkerställa att regionens
fastighetsbestånd förvaltas efter de förutsättningar som krävs. Dessa medel skall användas till
tillgänglighetsanpassningar, upprustningar av skolgårdar, diverse konverteringar av media försörjningar,
byte av hissar, säkerhetsanpassningar, ställverk, brand- och inbrottslarm och tekniska system. I detta
investeringsanslag ingår investeringar för planerat underhåll. Planerat underhåll utförs med periodicitet
längre än ett år och syftar till att återställa en byggdelsfunktion, dvs medel skall användas för att utföra
inre- och yttre underhåll.
För perioden 2021-2025 äskas årligen 50 000 tkr för fastighetsägaransvar och planerat underhåll.
Totala investeringsutgifter under perioden 2021-2025, beräknas med 250 000 tkr. Ökade
kapitalkostnader för investeringar finansieras solidariskt av regionens verksamheter genom ett
generellt pålägg på internhyran.
Renovering Hemsebadet 2021
Hemsebadet var planerad att renoveras våren 2020 med en total investeringsbudget på 24 700 tkr.
Därför gjordes upp upphandling för renoveringen under hösten 2019. De inkomna anbuden visade sig
vara högre än budgeten varav upphandlingen avbröts. För att kunna genomföra renoveringen behöver
projektet tillföras ytterligare 5 000 tkr. Planen är att Hemsebadet renoveras år 2021. Ökade
kapitalkostnader för investeringen finansieras solidariskt av regionens verksamheter genom ett
generellt pålägg på internhyran.
Reservvattenverk till sjukhuset
Sjukhuset förbrukar stora mängder dricksvatten under ett dygn. Försörjning av vattnen sker via det
kommunala vattennätet. För att säkerställa tillgången av vatten vid ett avbrott i det kommunala
vattennätet, finns det en reservvattentäkt som ska försörja sjukhuset med vatten. Reservvattentäkten
levererar idag otjänligt vatten pga. av inslag av Bor. Enligt rekommendationer från MSB
(myndigheten för samhällsskydd och beredskap) skall detta finnas reservvatten för att upp nå kravet på
det ”Det robusta sjukhuset”.
För att säkerställa tillgången av vatten så behöver sjukhuset bygga ett reservvattenverk-bräckvatten.
Om investeringen inte genomförs blir det stora konsekvenser både för patienter och verksamhet om ett
driftavbrott på den kommunala vattenförsörjningen uppstår. Ökade kapitalkostnader täcks via
internhyran vilket medför behov av ramförstärkning.
Investeringsbehov för år 2021 kommer att beräknas.
Parkeringshus/garage Visby Lasarett
På Visby lasarett planeras för nybyggnad av akutmottagning där föreslagen placering medför att ca 50
st. parkeringsplatser försvinner. Parkeringssituationen på och omkring sjukhuset är redan idag
ansträngd och har varit föremål för flertalet diskussioner genom åren. HSN och TN har vidtagit ett
antal åtgärder med för att komma till rätta med problemen, bl.a. har det införts parkeringsavgifter för
besökare och en särskild personalparkering.
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Då området kring Visby lasarettet har begränsade möjligheter för expansion av nya parkeringsplatser
ser TKF möjligheten att bygga ett parkeringshus. Hur många parkeringsplatser det ska innehålla är i
dagsläget oklart samt till vilken investeringsutgift det kommer att innebära.
Investeringsbehov för år 2021 kommer att beräknas.

Driftkonsekvenser av investeringar
Enligt investeringsbudgeten för 2020 uppgår de totala investeringsutgifterna till 585 046 tkr vilket
kommer att innebära ökade kapitalkostnaderna år 2021 med 18 097 tkr. I nedanstående tabell
redovisas kapitalkostnader för respektive verksamhet.
Driftkonsekvenser i kapitalkostnader

Verksamhetsstöd
Mark och stadsmiljö
Gata och parkavdelningen
Kollektivtrafik
VA-verksamheten, affärsdrivande
Avfallsverksamheten, affärsdrivande
Fastighetsförvaltningen, toaletter
Hamnverksamheten affärsdrivande
Hamnverksamheten skattefinansierad
Total

År 2021,
tkr

År 2022,
tkr

År 2023,
tkr

År 2024,
tkr

År 2025,
tkr

35
0
1 888
860
10 690
3 150
253
1 221
0
18 097

66
0
3 668
688
16 331
4 281
241
1 754
0
27 029

97
0
5 278
516
22 833
5 477
228
2 107
0
36 536

128
0
6 693
344
29 057
6 356
215
2 616
0
45 409

159
0
7 915
172
34 534
6 766
203
3 105
0
52 854

Kapitalkostnader inom den affärsdrivande verksamheten finansieras via avgiftstaxor.
Kapitalkostnader inom den skattefinansierade verksamheten ska finansieras inom ramen för anslagna
medel. Ramtillskott har begärts 2021 för offentliga toaletter, mark och stadsmiljö samt övrig
hamnverksamhet.
För fastighetsförvaltningen avser kapitalkostnaderna endast den skattefinansierade verksamheten. När
det gäller investeringar i lokaler så finansieras kapitalkostnaderna via internhyran vilket hanteras
separat.

Uppdrag

Sjuktal och personalbemanning
Samtliga nämnder har fått i uppdrag att vidta åtgärder för att sänka sjuktalet samt se över
personalbemanningen utifrån styrkortets mål att ”Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att
bibehålla god hälsa”. Åtgärderna ska också bidra till lägre kostnader.

Sjuktal
Sjuktalet i Teknikförvaltningen har under lång tid varit relativt stabilt och under regionens mål på 4,5
%. Sjuktalet 2019-11-30 var 4,1 %,
När det gäller den fysiska arbetsmiljön kan konstateras att den upplevs som relativ god bland
medarbetarna. Detta, trots ibland belastande arbetsuppgifter. De skador, risker och tillbud som ändå
rapporteras bedömer vi åtgärdas efterhand direkt tillsammans med berörd chef.
Processkartläggningsarbete är initierat inom samtliga avdelningar och kommer att fortgå under
planperioden. Därmed säkerställer vi att brister och förbättringsmöjligheter kommer att identifieras.
Detta kommer att säkra, inte bara effektiviteten, utan också arbetsmiljön eftersom processarbete
förutsätter aktivt deltagande från berörda medarbetare.
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När det gäller den psykosociala arbetsmiljön kommer insatser att fokuseras på konflikthantering samt
de åtgärder som arbetsgrupperna själva identifierat som sina behov vid analys av medarbetarenkätens
resultat.

Personalbemanning
Att arbetsmiljön ska ge möjlighet till att ge medarbetare förutsättningar att bibehålla god hälsa i
relation till personalbemanning är inom Teknikförvaltningen inte identifierat som ett fokusområde.
Förvaltningens tjänster är till absolut största delen heltidstjänster, inom de flesta områden är
dagtjänstgöring det gällande och de flesta arbetsgrupper har, objektivt sett, ett relativt hanterbart antal
medarbetare.
Eftersom många av förvaltningens driftverksamheter måste ha beredskapskedjor dygnet runt och
beredskapsgrupperna ibland består av endast ett fåtal medarbetare, är detta ett sårbart område.
Speciellt gäller detta under ledighetsperioder t ex vid sommarsemester. Dessutom kan högt antal
övertidstimmar vara en riskfaktor och förvaltningen behöver, under planeringsperioden, säkerställa att
beredskapskedjorna bemannas med tillräckligt antal medarbetare för att undvika detta.
Förvaltningen medverkar också i projektet ”strategisk hållbar bemanningsplanering” vid en
verksamhet. Detta för att finna hållbara bemanningslösningar för medarbetarna. Tanken är också att
projektet ska bidra till att minska kostnaderna för verksamheten.
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Bilaga - investeringsprojekt 2021-2025
I nedanstående tabell redovisas tekniska nämndens investeringsbudget 2021 och 2022 samt
investeringsplan för perioden 2023-2025. Budget år 2020 är inklusive kompletteringsbudget.
Projnr

Investeringsprojekt, tkr

Budget
2020

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Investeringar i skattefinansierad verksamhet
Verksamhetsstöd
22001

Pott
Summa investeringsutgifter
verksamhetsstöd

300
300

300
300

300
300

300
300

300
300

300
300

Projektavdelningen
10407
10408
10411
10413
10416
10417
10419
10421
10422
10423
10424
10425
10426
10427
10428
10429
10430
10431
10432
10503
10567
10577

Gråboskolan anpassning kök
Södervärnsskolan anpassn kök
Terra Novaskolan anpassn kök
Folkhögskolan ombyggnad
Lasarettet AMV C2 norr
Lasarettet ombyggnad akuten
Aborren förstudie
Solrosen ny eklkraftsförsörjning
Meröppet bibliotek
Ankaret 1 och 5 renovering
Grönsiskan ny reception
Korpen 5 omb centralkassan
Korpen 5 PU centralkassan
Hemsebadet renovering
Lasarettet omb gas redundans
Korpen nytt korttidsboende
Baggen
Alléskolan
Ställverk lasarettet
Sävehuset under garantitiden
Lasarettet driftoptimering
Abborren ny reservkraft
Summa investeringsutgifter

4 920
615
5 330
14 428
188
59 198
-477
-166
178
857
10 950
162
568
24 778
2 130
9 703
-724
12 000
15 000
298
83
2 453
162 472

12000

Mark och stadsmiljö
Ospec gator o vägar

12011

Trafiksäkerhetsåtg enl LTP

1 053

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

12036

Enkelt avhjälpta hinder

1 987

500

500

500

500

500

12040

Säkra skolvägar

3 146

800

800

800

800

800

12047

Cykelplan Visby

4 888

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

12049

Innerstadsutveckling

500

500

500

Belysn åtgärdsprogram
Visborg infrastruktur och park
Utveckling serviceorter
Trafik kryssningskaj
Kvarnåkershamn vägbeläggning

491
0
4 614
5 674
3 000
493

200

12050
12051
12055
12060
12064

1 500

1 500

1 500

1 500

183

500

1 500
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Projnr

Investeringsprojekt, tkr

12200
12209
12253
12254
12100

Upprustning parker
Lekutrustning
Bad & besökpl uppr & förändrin
Utveckling stadsmiljö, kryssning
Reinvestering belysning
Nya projekt
Dovhjorten Parkeringshus
Anslutning flygplatsen
Parkering
Klintehamn 2030
Trädplan
Trafiksignal o kapf. Solbergagat
Summa investeringsutgifter
Mark och stadsmiljö

12065

Budget
2020
874
774
1 916
142
0

5 200

Budget
2021
1 000
1 000

Budget
2022
500
1 500
1 000

Plan
2023
500
1 500
1 000

Plan
2024
500
1 500
500

Plan
2025
500
1 500
500

2 000

4 000

2 000

3 000

3 000

200

700

1 700

500
1 000
300
1 500
16 000

500
1 000
300
500
16 000

4 000
500
1 500
300

34 435

14 000

16 000

500
1 500
300
2 000
16 000

4 700
11 297
1 068
17 065

4 700
12 000
1 000
17 700

4 700
12 000
1 500
18 200

4 700
12 000
1 500
18 200

4 700
12 000
1 500
18 200

4 700
12 000
1 500
18 200

751
1 541
1 293
51
5 000

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

8 636

1 110

1 110

1 110

1 110

1 110

Gata-Park avd
22600
12001
12007

Fordon o maskiner reinvest Pott
Beläggningsprogram
Enskilda vägar förbättringar
Summa investeringsutgifter
gata parkavdelningen
Kollektivtrafik

22709
22710
22711
22712
22708

Utveckling kollektivtr Visby
Hållplatsstolpar landsbygden
Utveckling Serviceorter inkl hpl
Busstrafik X-kaj
Nytt biljettsystem
Summa investeringsutgifter
Kollektivtrafik

Investeringar i affärsdrivande verksamhet
VA-verksamhet
Reinvesteringar
12400

Ledningsutbyggn ospec/serviser

17000

Sanering VA-lednings nät

12452

Vatten regionala nätet

13000

Reinvesteringar VA-anläggning

15000

Ombyggnad vattenverk

16000

Ombyggnad avloppsreningsverk

2020

2021

2022

2023

2024

2025

4 743

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

88 377

58 575

58 000

58 000

58 000

70 000

6 607

2 000

2 000

2 000

7 635

2 000

2 000

2 000

2 802

Beslutade investeringar
12427

Västergarn-Klintehamn ledn

12431

Västerhejde Botmunds1:90

1 939

12435

VA-ledning Södra linan

8 837

813
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Projnr

Investeringsprojekt, tkr

Budget
2020

12436

Gnisvärd VA-utbyggnad

988

12454

Gotlands vattenförsörjning

2 160

12459

Vattenförsörjning Lojsta

2 927

12460

Vattenförsörjning Fårö

2 878

12461

Testbädd Storsudret

12468

Drift underhåll och förnyelse

9 520

12516

Lickershamns vattenverk

3 620

12524

Bräckvattenv Kvarnåkershamn

12581
12623

Herrviks VA-verk utökad kapacite

12655

Klintehamn avloppsreningsverk

12657

Katthammarsviks avloppsrening

12525
12659

12462
12582
12463
12584
12464
12465
12660
12466

12661
12467
22601

Fårösunds avloppsreningsverk

Nya investeringar
Vattenskydd VA-plan
Avloppsreningsverk Fårö
Vattenverk Fårö
Nya anslutningar Fårö
Vattenverk Kappelshamn
Ledningsbyggnad Valleviken
Nybyggnation Lärbro vattenverk
Ledningsbyggn norra linan
Visby vattenverk och Tingstäde
Visby råvattenledning
Visby reningsverk, ny placering
Dricksvattenled Hemse-Ljugarn
Nytt Avloppsreningsverk Hemse
Ledningsbyggnad Burs-Stånga
Nya anslutningar Åminne
Roma Vattenverk förstärkning
Nya anslutningar Katthammarsv
Dagvatten
Innovation
Fordons och maskinanskaffning
Summa investeringsutgifter
VA-verksamheten

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

2 200
5 000

2 200
20 000

14 138

-6 956
3 790
7 016
-3 911
17 332
950

1 000
5 000

2 000
2 000
18 800
5 000
2 500
7 500

1 000
5 000
5 000

2 200
5 000
9 000

2 000
1 000
5 000
7 500

1 250
2 000
500
18 800
5 000
500
2 500
7 500

1 250
2 000
500
18 800
5 000
500
2 500
7 500

1 250
2 000
500
18 800
5 000
500
2 500
7 500

3 000
10 000

3 000
5 000

2 000
5 000

550
300
2 500

550
300
5 000

2 000
550
300
2 500

75 000
500
10 000
30 000
7 500

5 000

2 500

550
300
5 000

192 205

124 875

141 900

143 600

132 100

256 050

6 300

6 000

4 000

4 000

4 000

300

300

500
5 000

500
5 500

3 250

4 000

Avfallsverksamheten
12702

Slite deponi

30 040

12703

Återvinningscentraler

13 301

12717

Hygieniserings- anläggning Fårö

12729

Farligt avfall skarphäll

12730

Slamtömningsplatser ARV

12731

Dagvatten Slurry Roma

12733

Insamling

22602

Maskiner och fordon avfall

1 791
27
2 500
750
500
5 050

6 100

29
Projnr

Investeringsprojekt, tkr

Budget
2020

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Nya projekt
NY
NY

Avfallsplan
Utbyte av containers
Summa investeringsutgifter
Avfallsverksamheten
Hamnverks affärsdrivande

1 300

2 300

2 300

2 300

500

1 500

500

500

500

53 959

14 200

15 600

13 100

10 500

8 500

12803

Förbättringsåtg Visby hamn

-20

2 000

4 000

4 000

4 000

4 000

12812

Visby rep spont kaj anläggn

3 500

3 500
11 000

3 500
16 500

3 500

Visby hamn, omb. Fenderv Fl 7

7 425
46

3 000

12835
12836

Landanslutning el FL 5,6,7

12837

Byte av 2 st rulltrappor; Hamnt.

1 922

12808

Omb terminal - nytt hamnavtal

2 500

12840

Renovering spont Holmen

4 000

4 000

11 508

250

4 000

Nya projekt
Rensmuddring Visby hamn
Summa investeringsutgifter

12850
12870
12872
12871
12873
12874

3 000
23 631

12 000

7 500

22 500

28 000

7 500

Hamn avdelning skattefinansierad verks
Förbättringsåtgärder Övr hamnar
1 696
Servicebyggnad Rone
-165

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 500

1 500

2 000

2 000

3 000

2 000
1 000

Logistikyto hamnområdet Klinte
Rensmuddring Ronehamn
Renovering vågbrytare Fårösund
Renovering Spont Holmen
Nya projekt
Rensmuddring övriga hamnar
Utveckling Visby Gästhamn
Reinvest asfaltering Klintehamn
Summa investeringsutgifter
Totalsumma invest hamnar

2 644
4 549
2 000
250

3000
3 500

10 974
34 605

7 000
19 000

2 500
7 000
14 500

7 000
29 500

7 000
35 000

7 000
14 500

2020

2021

2022

2023

2024

2025

25 112

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Fastighetsförvaltningsavdelningen
11100

OVK

11015

Lasarettet lokalåtg OVK

11016

Korpen 5 omb Visby norr

11017

Västerhejde kök och matsal

-3 161

11018

Hackspetten 14 renovering

-2 399

11020

Högbyskolan fritids nya kök

11023

Hackspetten 08 barnkortis

300

11024

Hytten renovering kontor SOF

442

11025

Solrosen 07 verksamhetsanp kök

316

11026

Lyckåkerskolan verksanp kök

11028

Hemsegården verksanp

-230

11030

Solrosen 02 ateljé

-232

-265

4

30
Projnr

Investeringsprojekt, tkr

11031

Sanda skola tillbyggnad

11032

Fårösundsskolan 04 nytt kök

11364

Reinvesteringar biobränseanlägg

1 075

11406

Offentliga toaletter X-kaj

3 896

11543

Oljekonvertering fastighet

1 919

11579

Visby anslutning fiber

11580

Hamnkontoret ombyggnad

11800

Investeringar fastighetsansvar

22103

IT fastighetsavdelningen
Summa Fastighetsförvaltningsavdelningen

Budget
2020
-9

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

150

-10
2 314
52 094

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

65 000

65 000

65 000

65 000

65 000

53

81 369

TOTALSUMMA FÖR
TEKNIKFÖRVALTNINGEN
Varav skattefinansierad verks

585 046

256 185

272 610

286 810

278 210

379 660

315 251

105 110

107 610

107 610

107 610

107 610

Varav affärsdrivande verksam

269 795

151 075

165 000

179 200

170 600

272 050
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Detta dokument anger samhällsbyggnadsförvaltningens strategiska planering för perioden samt ger underlag
till regionens budgetberedning. Skrivningen ger en bild av omvärldsläget och nuläget i förvaltningen och den
strategiska riktningen. Resultatet av budgetberedningen ger sedan underlag för förvaltningens verksamhetsplanering kommande år.
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1. Verksamhet och resurser för 2021-2023
1.1

Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag och mål

Samhällsbyggnadsförvaltningen
 Skapar värde och nytta för hela Region Gotland och för platsen Gotland.
 Bidrar till hållbar miljö, tillväxten på Gotland, ökad befolkning och att lagkrav följs.
Miljö- och byggnämndens ansvarsområde hanteras av enhet Miljö- och hälsoskydd, enhet
Livsmedel- och alkoholtillstånd, enhet Bygg, enhet Översiktsplan, enhet Plan, enhet Geografisk information, enhet Stadsarkitekt.
Region Gotlands vision om att fortsätta växa med fler nya invånare per år, påverkar naturligtvis arbetsbelastningen även för verksamheterna inom Miljö- och byggnämndens område. Remisser för nya bostadshus, tillstånd inom brand, avfall, tillsyn på nya verksamheter
med mera innebär en konstant ökad arbetsbelastning för förvaltningen.
Nämndens ambition är att arbeta för en hållbar och dynamisk landsbygd. Växande stad ger
goda förutsättningar för en levande landsbygd, samtidigt som landsbygden är central för en
hållbar samhällsutveckling. För en hållbar samhällsutveckling ska ett jämställdhetsperspektiv och ungas rätt till delaktighet och utveckling genomsyra arbetet.
Klimat och miljöfrågorna är ständigt aktuella. Nämnden står också inför stora miljöutmaningar som till stor del är en konsekvens av samhällets konsumtions- och produktionsmönster. Det ställs större krav på snabbare och bättre informationsflöde i samhället samtidigt som lagstiftningen inom miljöområdet ständigt förändras och ställer stora krav på den
enskilde medarbetaren. Genom att satsa på digitalisering och effektivare processer, vill
nämnden se ett minskat klimatavtryck från Region Gotlands interna processer.

Ärendenr RS MBN 2020/7 Datum 2020-03-19

Tillgången på dricksvatten av tillräcklig kvantitet och kvalitet är en utmaning och en framtidsfråga för Gotland. Detta är ett fokusområde inom Miljö- och byggnämndens verksamheter som behöver utvecklas än mer. Samverkan inom Region Gotlands verksamheter och
med samhället behöver stärkas för att hitta gemensamma hållbara och kostnadseffektiva
lösningar
Region Gotland vill snabbt kunna hantera viktiga frågor som bostadsbyggande och företagsetableringar vilket ökar behovet av ett utvecklat samarbete och förståelse mellan olika
förvaltningar samt inom den egna förvaltningen. Kunderna kommer att ställa ökade krav
på enklare och snabbare hantering och vill ha en kontakt istället för flera olika.
Effektiv ärendehantering som präglas av rättssäkerhet är i linje med att säkerställa offensivt
bostadsbyggande på ön. Samhällsbyggnadsförvaltningen har viktig roll i att stärka näringslivet på Gotland, genom att jobba emot bostadsbristen och då även ge möjligheter för näringslivet att exploatera mark och bygga vidare på redan befintlig byggnation.
Under åren 2017, 2018 och 2019 har Samhällsbyggnadsförvaltningen fått en minskad budgetram med ca 33 procent. Detta har självklart påverkat de verksamheter som ligger under
Miljö- och byggnämnden.
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Nämnden har idag en självfinansieringsgrad på 70 %, vilket är en rimlig nivå med hänsyn
till vad myndigheten enligt lag får ta betalt för, resterande del av arbetet som nämnden bedriver behöver finansieras av ram. Vid framtagande av besparingsuppdraget år 2016 gavs
nämnderna i uppdrag att ta fram analys kring vad som vad möjligt och rimligt att kunna
minska sin ram med under de tre åren. Nämnden lämnade ett underlag år 2016 som visade
att om man lyckas uppnå 70 % i självfinansieringsgrad skulle detta innebära att nämnden
klarar minskad ram med 6 miljoner kronor under 3 år. Regionstyrelsen tog beslut om en
besparing på 10 miljoner, det är detta nämnden ser effekten av idag, det vill säga nämnden
går med underskott.
Arbetet med kombinationstjänster faller inom ramen för projektet heltid som norm där
Regionen har som mål att alla medarbetare ska ha en heltidssysselsättning 2021. Inom förvaltningen är det endast ett fåtal som har en deltidsanställning och av dessa är det ingen
som har en oönskad sysselsättningsgrad. Förvaltningen tar del av information och deltar i
de seminarier som genomförs via projektet heltid som norm.

2. Verksamhet och måluppfyllelse 2019
Utifrån Region Gotlands verksamhetsplan och perspektiven Samhälle och Verksamhet så bidrar nämnden till måluppfyllelse, dock når man inte alla mål inom framförallt perspektiv
verksamhet.
Nämnden klarar inte måluppfyllelse inom verksamheternas alla målområden utifrån kontrollplaner och tillsynsplaner. Miljö- och byggnämnden hamnade i obalans 2019 mellan
uppdrag, resurser och mål.
För att det arbete som bedrivs av Miljö- och byggnämnden ska bibehålla den kvalitet man
har idag och uppnå de mål inom tillsyn som finns, behöver nämnden ytterligare se över balansen mellan resurser och framförallt servicenivån ( exempelvis rådgivning )både internt
och externt. Detta arbete görs i olika steg kopplat till processer, effektivisering, ekonomi
och måluppfyllnad för samtliga av nämndens delverksamheter med efterföljande utvärderingar.

3. Verksamhet och resurser för 2020
Miljö- och byggnämnden har inför 2020 ett besparingsbeting som innebär en minskad budgetram på 400 000 kronor. Detta innebär att nämnden har en minskad ramtilldelning för att
bedriva sina verksamheter, det ställer ökade krav på produktion samt effektivisering för att
uppnå en högre självfinansiering inom de enheter som har delar som är taxefinansierad.
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Enhet tillsyn kommer även år 2020 att finansieras via nämndens egna kapital. Detta medför
att nämndens egna kapital minskar med 2 miljoner per år, det är inte hållbart på sikt.
Region Gotland ser över samhällsbyggnadsprocessen som helhet, där samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter deltar i allra högsta grad. Detta kommer på sikt dels skapa en
bättre process inom Region Gotland och för våra medborgare. Översynen av samhällsbyggnadsprocessen beräknas vara klar under 2021.
Enhet Förvaltningsstöd arbetar enligt en ny process där förvaltningens förbättringsförslag
skickas in till enheten i en intern e-tjänst. Detta underlättar koordinering, spårbarhet och
dokumentation av det arbete som enheten och förvaltningen gör. Den nya processen tar
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också tillvara på förvaltningens förändringspotential och förväntas ge goda resultat kommande år. Enheten finansieras till stora delar via externa EU-medel, med syfte att förvaltningen skall ha möjlighet att arbeta med verksamhetsutveckling.
Enhet Stadsarkitekt har påbörjat ett arbete med framtagande av en arkitekturstrategi på
uppdrag från Regionfullmäktige. Arbetet sker under kommande år och följs upp i Verksamhetsplanen för 2020.
DISA – digital samhällsbyggnad
Projektet Disa, Digital Samhällsbyggnad, har under året gått in i produktionsfas och därmed påbörjat implementeringen av de utvecklade tjänsterna i förvaltningen. Ett arbete som
ledningsgruppen är ansvarig för. Under kommande år kommer SBF gå över till en helt digitaliserad samhällsbyggnadsprocess till följd, vilket kommer få en positiv påverkan på ekonomin, produktiviteten och rättssäkerheten. Under början av året tillträder en implementeringsansvarig som ska fungera som en brygga mellan DiSa och förvaltningen för att säkerställa att tjänsterna DiSa tar fram tas tillvara.

4. Nuläge samt verksamhet och resurser för 2021-2023
4.1 Enhet miljö- och hälsoskydd

Enhet Miljö- och hälsoskydd omfattar idag 26 medarbetare och ansvarar för tillsyn enligt
Miljöbalkens ansvarsområde. Enheten ansvarar också för miljörelaterade frågor i planer
bygglov och övriga remissförfrågningar. Verksamheten bedrivs dels via tillsyn men också
via ärendehantering, rådgivning, samverkan inom och utanför regionen.
Tillsynsarbetet styrs av lagstiftning bland annat av miljöbalken 26 kap. och miljötillsynsförordningen (2011:13). Av samma lagstiftning framgår även att tillsynsmyndigheten har rätt
att ta betalt för prövning och tillsyn.
Debiterbar tillsyn/skattefinansierade insatser
Enhetens arbete framåt kan delas in i olika delar där det finns olika möjligheter att ta betalt
för arbetet. Enligt SKR´s nya modellen för behovsutredning kan uppdelningen ske enligt
följande: styrd tillsyn, behovsstyrd tillsyn, händelsestyrd tillsyn och skattefinansierad tillsyn.
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Styrd tillsyn innebär den del av tillsynen som är lagstiftad. Här återfinns större verksamheter/anläggningar som B-, och C-verksamheter. Denna tillsyn är helt avgiftsfinansierad.
Behovsstyrd tillsyn omfattar mindre verksamheter men som ändå kan ha en stor miljöpåverkan, så kallade U-verksamheter. Inom denna verksamhet har nämnden tillsynsansvaret
men volymen av tillsyn är inte bestämt. Den behovsstyrda tillsynen kan prioriteras av
nämnden, men först efter riskbedömningar. Här återfinns Klart vatten-arbetet, tillsyn på Uverksamheter, särskilda tillsynsinsatser som tillsyn inom vattenskyddsområden. Denna del
av tillsynen är delvis avgiftsfinansierad. De delar som är knutna till en specifik verksamhet
eller en fastighet kan debiteras fullt ut. Moment som görs på branschnivå eller ”socken
nivå” kan bara delvis debiteras. Tillexempel kan inte alltid utsökningar av fastigheter/verksamheter debiteras. Det vill säga moment som behöver göras för att i slutändan kunna göra
en tillsynsinsats.
Händelsestyrd tillsyn är ett samlingsbegrepp över ärenden som skickas in till myndigheten och förväntas handläggas. Det är en uppsjö av ärendetyper och beroende på vad det
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är för ärendetyp finns det olika förutsättningar att ta betalt. Finns det en verksamhet eller
fastighetsägare finns möjlighet att ta betalt men inte alltid. Ansökningar/anmälningsärenden från företag och fastighetsägare debiteras fullt.
Skattefinansierad tillsyn är sådan tillsynsverksamhet som helt betalas av skattekollektivet.
Det kan omfatta arbete med att lämna information och upplysningar, med sanktionsavgifter, åtalsanmälningar, ogrundade klagomål, remisser till andra myndigheter, internt planarbete och uppföljningar. Skattefinansierad tillsyn kan också vara särskilda tillsynsprojekt eller
satsningar som under 2021-2023 inte kan avgiftsfinansieras men som kommer allmänheten
till nytta och som nämnden då väljer att använda skattemedel till: Kundtjänst, uppföljning
klart vatten, vattenprovtagning, entreprenörsträffar, möten med företagare inför etablering,
PM 10, nedskräpningar, pollenfällan, allergikommittén och samverkan i samband med exploateringar.
Under 2021-2023 ser enheten ett fortsatt ärende flöde när det gäller remisser från domstolar i samband med miljöprövningar och föreskrifter från statliga verk. Bygglov, rapporteringar till olika myndigheter så som Naturvårdsverket, Hav och vattenmyndigheten med
flera, remisser/verksamhetsgrupper i olika planeringsuppdrag (tillexempel ÖP,FÖP, VAplan, miljöprogram, vattenförsörjningsplan), vilket då fortsatt kräver skattefinansierade resurser 2021-2023.
Avvikelser 2021-2023
I samband med budgetarbetet inför 2020 stod det klart att MBN med utförande enhet
miljö och hälsoskydd stod med uppdrag som det inte fanns medel för att genomföra. De
primära uppdragen är genomförande av Åtgärdsprogrammet för luft (pm10) och tillsynen
på rökfria miljöer som skall ingå i den ordinarie uppdraget för verksamheten år 2021 och
framåt.
PM10
Enligt EU-lagstiftning är Sverige skyldig att hålla sig till luftvårdsdirektivet. Detta är implementerat i svensk lag via miljöbalken och luftkvalitetsförordningen.
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Efter mätningar har det visat sig att luftkvaliteten i Visby inte uppnår miljökvalitetsnormen
för luft och då för partiklar (pm10). Ett Åtgärdsprogram är framtaget och beslutat i Regionfullmäktige. Av beslutet framgick även att MBN kommer vara ansvarig nämn och därmed hantera rapportering, sammanställningar, samordning av arbetet. Resurser för detta arbete kommer att tas från enheten och eftersom ingen ram har tilldelats för arbetet kommer
det gå ut över den planerade tillsynen. Konsekvensen blir att nämnden inte kommer att leverera den tillsyn som planerats och att det kommer bli ett intäktsbortfall i form av mindre
debiterad tillsyn. Enligt planen kommer 300 h läggas på arbetet med PM10.
Alternativet att inte prioritera detta arbete är inte aktuellt då det både har med gotlänningens folkhälsa att göra men också att Sverige har skyldigheter mot EU att lösa frågan om
luftkvalitet. Miljödepartementet följer löpande arbetet med luftkvalitén på Gotland.
Utöver kostnader för arbetstid under åren 2021och framåt, kommer nämnden att genomföra extra mätningar av luftkvalitén som kommer generera kostnader. Mätningarna genomförs i syfte att skapa en bättre bild av luftsituationen i Visby och är medtaget i Åtgärdsprogrammet. Men en bättre bild av luftsituationen kommer Regionen som helhet kunna fatta
klokare, mer kostnadseffektiva beslut i ex. driften. Denna kostnad kommer att hanteras
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med begäran om tilläggsanslag till Regionstyrelsen under år 2020, då det är en engångsåtgärd för att skapa en nulägesanalys och bild av luftsituationen i Visby. Kostnaden uppgår
till ca 550 tkr.
Tillsyn rökfria miljöer
År 2018 kom en ny lag om tobak och andra liknande produkter(LTLP). Enligt LTLP kap. 3
§ p. 4 är det kommunen som har tillsynsansvaret för denna lagstiftning. Kommunens tillsynsansvar innebär bland annat att kontrollera att den ansvarige följer lagens krav samt
lämna information och råd till den ansvarige.
Enligt det nya reglementet som togs i samband med bildandet av MBN ligger tillsynsansvaret för rökfria miljöer på MBN. Dock medger denna lagstiftning ingen debitering i form av
tillsynsavgifter och måste därför finansieras av skattemedel. I nuläget finns ingen ram för
detta arbete men en skyldighet att både bedriva tillsyn och tillhandahålla vägledning och information. MBN räknar med att behöva lägga ner ca 100 h på ämnesområdet från år 2020
och framåt vilka kommer tas från det ordinarie tillsynsarbetet.
Klart vatten
Klart vatten-arbetet fortgår under åren 2021-2023 som en del av den ordinarie verksamheten. Arbetet 2021-2023 innebär en kvalitets höjning av alla öns enskilda avlopp är inne i
en fas där det kommer behöva göras mer och mer uppföljningsarbete under 2021-2023.
Tillexempel utfärdas viten tillsammans med förbud, informationsinsatser för att få in ansökningar mm. Dessa arbetsuppgifter kommer att vara tidskrävande under 2021-2023 samt
att det inte finns samma möjligheter till att ta ut avgifter. Att förena beslut med viten är en
viktig del av uppföljningen och därmed trovärdigheten i Klart vattenarbetet. Dock kommer
det momentet driva på kostnaderna för arbetet under åren 2021-2023.
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Konsekvenser
Vissa delar av det skattefinansierade uppdraget måste fortsatt under åren 2021-2023 utföras
och ligger i MBN´s uppdrag som myndighetsnämnd. Förvaltningslagen är tydlig vad gäller
service, tillgänglighet och kommunikation med den sökande, det finns inget som tyder på
några lagändringar under åren 2012-2023, vilket betyder att det skall fortsatt läggas resurser
på detta arbete. Dessa arbetsuppgifter är direkt delegerade från Regionfullmäktige via reglementet. Sammantaget bedöms konsekvensen av tillkomna uppdrag och en för liten ram i
förhållande till uppdrag bli att MBN inte kommer kunna leverera den tillsynsvolym som är
planerad och att intäkter för planerad tillsyn kommer minska under åren 2021-2023. Skall
nämnden följa Region Gotlands styrkort och övergripande mål - att ekonomin styr verksamheten, innebär detta om ingen ramutökning sker att nämnden behöver skicka uppdrag
åter till Regionfullmäktige, alternativt inte utföra dessa.
Uppskattningen görs att enheten kommer under åren 2021- 2023 vara underfinansierad
med 1,3 tjänster i den ordinarie verksamheten. Merparten av tiden nämnden kommer behöva minska utan dessa resurser, utgör medverkan i Regionens strategiska miljöarbete i exploateringsfrågor, detaljplaner, översiktsplaner, miljökonsekvensbeskrivningar, VA-plan,
vattenskyddsområden mm.
Utöver ordinarie verksamhet tillkommer resursbehov under åren 2021-2023 till följd av redan nämnda, ofinansierade uppdrag från regionfullmäktige(PM10, rökfria miljöer). Här har
resursbehovet bedömts till 0,5 tjänst för pm10 och 0,2 tjänster för rökfria miljöer.
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Konsekvensen om inte luftkvalitén klarar luftkvalitetsnormen är att Sverige kan dras inför
EU-rätt och höga böter utdelas. En ytterligare konsekvens är också Länsstyrelsens möjlighet / skyldighet att upphäva detaljplaner om inte miljökvalitetsnormerna för bostäder följs,
vilket skulle drabba Region Gotlands hela exploateringsprocess.
Den direkta konsekvensen av den minskade ramen blir att primärt begränsa de ovan
nämnda delarna som inte är direkt tillsyn på verksamheter, alltså skattefinansierad tillsyn.
Då handlar det om att begränsa enhetens förmåga att arbeta förebyggande genom att ge
bra service, vara tillgängliga för frågor, ha en bra kundtjänstfunktion/kunddialog. Enheten
tvingas avstå att jobba med riktad information till branscher eller geografiska områden.
Med andra ord arbete som ska göra det lätt för verksamhetsutövare och fastighetsägare att
göra rätt. Deltagandet i Regionens övergripande arbete med översiktliga planer eller strategiskt arbete behöver som en konsekvens också minskas. Verksamheten styrs mot endast
intäktsfinansierade moment.
Regionstyrelsen har vidare beslutat om en översyn av samhällsbyggnadsprocessen, det arbetet kommer att ha betydelse för hela förvaltningen. Enhet Miljö- och hälsoskydd är central i
samhällsbyggnadsprocessen och det är av yttersta vikt att det finns resurser till att delta i arbetet med att förbättra denna.
4.2 Enhet Livsmedel- och alkoholtillstånd

Enheten har åtta anställda inom team livsmedel och tre anställda inom team alkohol. Livsmedelskontrollen ligger under Miljö- och byggnämndens ansvar och tillståndsmyndigheten
ligger under regionstyrelsens ansvar.
Enhet Livsmedel och alkoholtillstånd har inte en ekonomi i balans. Då Tillståndsmyndigheten har en självfinansieringsgrad på 100% beror detta uteslutande på team livsmedel och
en underfinansierad livsmedelskontroll. Självfinansieringsgraden är cirka 60% för enhet
livsmedel och bedömningen är att vi eventuellt kan förbättra detta något men inte i någon
större utsträckning. Man kan ta ut avgifter för den faktiska kontrollen men en rad saker
som exempelvis rådgivning, matförgiftningar som visar sig vara obefogade, remisser mm
måste finansieras med skattemedel. Här är rådgivning den absolut största frågan men det är
också så att myndigheten har ett omfattande krav på sig att erbjuda rådgivning. Livsmedelsverket kom senast ut med vägledning 2019 och de målar upp ett stort ansvar för livsmedelskontrollen.
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Sedan EU:s nya kontrollförordning började gälla så har också diskussioner i riket börjat föras huruvida vi nu har rätt att ta betalt för stora delar av arbetet med sanktionsavgift, faktiskt beslutsskrivande, stora delar av arbetet med dricksvatten, riskklassning mm. Sveriges
Kommuner och Regioner arbetar aktivt med frågan och en vägledning kring vad som kan
ingå i taxan för livsmedelskontrollen väntas under 2021.
Samtidigt har det i dagarna gått ut en remiss om material i kontakt med livsmedel och en
snabb analys ger att livsmedelskontrollen kommer att få ett större ansvar även här och då
handlar det om detaljister som inte nödvändigtvis säljer livsmedel men däremot exempelvis
matlådor, keramik etc. Remissen tar upp möjlighet att använda avgifter till detta arbete men
det kommer säkerligen inte att handla om en hundraprocentig självfinansieringsgrad.
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Länsstyrelsen slog i sin revision 2018 i princip fast att region Gotlands livsmedelskontroll
är underfinansierad och att åtgärder behöver göras för att nå det lagstadgade kravet på utförd kontroll, ett mål som enheten inte nått de senaste fyra åren.
Konsekvenser
Länsstyrelsen bedömde 2019 att Region Gotland inte gör tillräckligt för att säkerställa att
samtliga livsmedelskontroller utförs enligt kontrollplanen och lämnade därför över ansvaret
för tillsyn av Region Gotland till Livsmedelsverket. Anledningen är att Livsmedelsverket
kan förelägga en kommun vilket Länsstyrelsen inte kan.
Nämnden har ännu inte fått besked från Livsmedelsverket. Enhetschefens bedömning är
att enheten behöver ett ramtillskott på cirka 1,3 miljoner kronor för att täcka befintligt
underskott på 1 000 tkr och möjliggöra ytterligare rekrytering samtidigt som enheten fortsätter sitt utvecklings- och effektiviseringsarbete.

4.3 Enhet Förvaltningsstöd

Enhet Förvaltningsstöd arbetar enligt en ny process där förvaltningens förbättringsförslag
skickas in till enheten i en intern e-tjänst. Detta underlättar koordinering, spårbarhet och
dokumentation av det arbete som enheten och förvaltningen gör. Den nya processen tar
också tillvara på förvaltningens förändringspotential och förväntas ge goda resultat under
åren 2012-2023.
Inom enheten Förvaltningsstöd kommer under 2021 fortsatt Region Gotlands största digitaliseringsprojekt DiSa (digital samhällsbyggnad) att fortgå. En uppföljning i årsskiftet
19/20 visar att alla delprojekt har goda förutsättningar att nå sina mål. Två av delprojekten
förlängs med 8 månader för att hinna klart på befintlig budget – detta då rekrytering och
resursbesättning initialt var svårt. Under 2019 har projektet också satt igång ett stort kvalitetsarbete med fokus på implementering av rekommendationerna som Ramböll, projektets
externa utvärderare, har lagt fram. Detta innebär ett fokus under åren 2020-2021 på framför allt hållbarhet, tillgänglighet och intern kommunikation och implementering. Förvaltningen har tillsatt en implementeringsansvarig som kommer arbeta som en brygga mellan
projektet och förvaltningen.
Enhet ser även under åren 2021-2023 en ökad efterfrågan från övriga förvaltningen, dels
genom inkomna förbättringsförslag, men också iform av stöd, support och processledning
utemot enheterna. Då enheten kommer tappa en medarbetare under 2020, ser enheten det
som troligt att rekrytering kommer ske, för att möta behovet åren 2021-2023.
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4.4 Enhet Bygg

Enhet Bygg omfattar 39 medarbetare fördelat på handläggare, inspektörer, koordinatorer
och assistenter samt energi- och klimatrådgivare, samhällsbyggnadsjurist, biträdande enhetschef och enhetschef.
Enheten har det senaste året haft stort fokus på implementering och effektivisering av processer efter de förändringar i Plan- och bygglagen, avseende avgiftsreducering samt utskick
av information, som trädde i kraft vid föregående årsskifte. Parallellt med detta har enheten
gjort ett riktat arbete avseende äldre ärenden och ärendebalans. Enheten flyttade i början av
januari 2020 till nya lokaler i Havde på Visborg.
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Enheten kommer under 2021 att ha fortsatt fokus på att stärka medarbetare i tjänstemannarollen och samt att nå en långsiktigt hållbar ärendebalans. Ett annat fokusområde är att
utveckla samarbetet med andra enheter inom både den egna förvaltningen och teknik förvaltningen, för att öka servicenivån gentemot sökande, men även för att säkerställa att samarbetet inom SBF inte påverkas av enhetens flytt till lokaler skilt från övriga förvaltningen.
Enheten upplever en stor efterfrågan på rådgivning både före och under ärendehantering,
som går utöver vad som idag ingår i taxan. Enheten har successivt arbetat för att öka servicenivån under de senaste åren, och behöver framöver att arbeta med att hitta rätt servicenivå för den rådgivning som är en självklar del av uppdraget men som går utöver vad som
kan ingå i taxa och därmed skall finansieras av ram.
Alla ansökningar om bygglov hanteras digitalt. Detta är en mycket viktig del av den successiva utökningen till digital hantering av handläggning och lagring i e-arkiv. Under 20202021 kommer ytterligare delar av handläggningsprocessen att digitaliseras, och ytterligare etjänster att introduceras, i samband med att arbetet med DISA pågår.
Både bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer är framtagna som bristyrken vilket
också märks i rekryteringsprocesserna. I nuläget är det stora svårigheter att rekrytera utbildad och erfaren personal.
Finansieringen av vår tillsynsgrupp har under 2018, 2019 och 2020 gjorts med eget kapital
(Byggbonus). Detta är inte hållbart i längden utan en finansiering inom ram måste bli möjlig för kommande år. Tillsyn är en förutsättning för att målen om en god bebyggd miljö ska
kunna uppfyllas. Syftet med nämndens tillsynsarbete är ytterst en demokratifråga, lagen ska
tillämpas på samma sätt i hela landet inom ramen för det bedömningsutrymme som finns i
de olika reglerna. Avsteg och undantag ska endast kunna ske om reglerna tillåter det.
Konsekvens
Nämndens egna kapital kommer vara slut år 2023 och därmed finns inte något eget kapital
kvar för riktade insatser för exempelvis utveckling eller investeringar inom förvaltningen.
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4.5 Enhet Stadsarkitekt

Stadsarkitektenheten består av 4 medarbetare och leds av stadsarkitekten som är sakkunnig
i miljö- och byggnämnd tillsammans med biträdande stadsarkitekten och deltar i förvaltningsledning. Stadsarkitektenheten ansvarar för förvaltningens bedömningar och tolkning
enligt PBL samt gestaltnings- och kulturmiljöbedömningar. Stadsarkitekten har också en
utåtriktad roll med stora kontaktytor med andra myndigheter, lokalsamhället, medborgare
och kunder. I enheten på fyra heltidsanställda personer ingår biträdande stadsarkitekt, regionantikvarie och sedan 2019 även bygglovarkitekt verksam på 80 % inom DISA-projektet
under projektets löptid. Stadsarkitektenheten deltar genom stadsarkitekten i det förvaltningsövergripande samarbetet EXISAM, och deltar strategiskt i de stadsutvecklingsprojekt
för Visborg, Östercentrum och Inre hamnen som kommer att genomföras under närmaste
treårsperioden.
Stadsarkitektenheten ser framåt under åren 2021-2023 fortsatt arbete med omvärldsbevakning samt för Miljö- och byggnämndens hantering av remisser, motioner, överklaganden
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och medborgarfrågor. Enheten kommer fortsatt samordna och leda verksamhetsövergripande processer mellan planenhet och byggenhet. Under åren 2021-2023 kommer enheten
arbeta som tidigare, med tydliga gränssnitt mot exploatering, mark- och stadsmiljö och deltagande i övergripande projekt och samarbeten inom stadsbyggnadsområdet. Enheten
kommer även under 2020 och förmodligen 2021- 2023 bedriva internutbildning inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
Enheten deltar genom stadsarkitekten i Region Gotlands samarbete med Union of the Baltic Cities ( UBC). UBC är ett av de nätverk som den antagna Internationella strategin för
Region Gotland pekar ut som prioriterade. Region Gotland deltar idag på politisk nivå under organisationens övergripande konferenser samt, sedan våren 2017, även aktivt i
planeringsnätverket Planning Cities. Stadsarkitekten ingår i styrgruppen för detta nätverk
sedan hösten 2018.
Utmaningar framåt
Enheten ansvarar för framtagande av arkitekturstrategi, ett uppdrag som givits av regionfullmäktige hösten 2018. För detta arbete har medel reserverats, dock finns inga säkerställda personella resurser. Arbetet kommer att påbörjas under 2020 under förutsättning att
personella resurser säkerställs. Takten i framtagandet ska vägas av mot övriga prioriterade
uppdrag och internt behov av stöd från enheten. Sammantaget har enheten inom innevarande period de resurser som krävs för att genomföra sitt uppdrag i övrigt. Något särskilt
nyinvesteringsbehov föreligger inte under innevarande åren 2021-2023.
4.6 Enhet Översiktsplan och enhet Plan

Består av 11 medarbetare totalt. Arbete sker både med översiktligt arbete samt detaljplanearbete. När det gäller arbete med översiktsplan Gotland som Regionstyrelsen beslutat, inleds det under år 2020 med beräknat antagande årsskiftet 2022/2023, detta arbete ska finansieras genom ramtilldelning, vilket även gäller arbetet med RUS (regionalt utvecklingsplan). Enhet Översiktsplan är helt skattefinansierad verksamhet, enheten har i samband
med nämndens besparingskrav behövt minska sin ram, vilket medför vikten av att man följer Region Gotlands projektmodell, det vill säga med direktiv skall även en budget medfölja.
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Regionstyrelsen har vidare beslutat om en översyn av samhällsbyggnadsprocessen, det arbetet kommer att ha betydelse för hela förvaltningen, sammantaget är det i detta sammanhang
viktigt att enhet Plans delaktighet i dessa övergripande processer taktar med ramtilldelningen. Genom att delta i denna översyn, dels i projektgrupp, Regionala exploateringsrådet
och i referensgrupper vill förvaltningen säkra att förvaltningens ambitioner finns med under framtagandet till hur samhällsbyggnadsprocessen bör se ut inom Region Gotland under
åren 2021 och framåt.
Trenden att Regionstyrelsen vill starta nya kommunala detaljplaneprojekt kommer troligtvis
att gälla även för åren 2021-2023. Enheterna är fortsatt involverade i projektet DiSa, där
man bland annat efter år 2021 skall ha digitaliserat samtliga detaljplaner för Gotland. Förvaltningen arbetar via exploateringsrådet som är bildat inom Region Gotland och där skall
man arbeta fram en struktur som säkerställer att samtliga projekt som enheten medverkar i
har en budget. Därmed säkerställa att enhetens kostnader i samband med framtagande av
planer som möjliggör exploatering finns med vid en beräkning av försäljningspriset samt
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vid framtagande av budgetar inför exploatering. Detta möjliggör att enheten kan nå en ekonomi i balans under åren 2021-2023 och därmed bidra till att också nämnden får en ekonomi i balans.
4.7 Enhet Geografisk information

Består av 14 medarbetare. DiSa-projektet kommer fortsättningsvis dominera vardagen under år 2020 för enhetens medarbetare och nu börjar snart slutfasen för samtliga delprojekt
och det skall implementeras fullt ut i Region Gotlands verksamheter. Samtliga tjänster på
enheten är tillsatta och inga ytterligare rekryteringar kommer att genomföras annat än för
att ersätta kommande pensionsavgångar.
Kartproduktion
Geografisk information kommer fortsatt under åren 2021-2023 ha fyra medarbetare som
jobbar med kartproduktion och 3d-visualisering. Produkterna är underlag som enligt PBL
ska tas fram vid bygglovsprövningar och framställning av detaljplaner.
Mätningsuppdrag
Under åren 2021-2023 kommer tre mätningsingenjörer utföra flera typer av mätningsuppdrag. Framför allt handlar det om finutstakning och lägeskontroll som det ställs krav på i
bygglovsprocessen. Utöver det sker mätning för framställning av kartprodukter samt även
övriga mätuppdrag på uppdrag av andra förvaltningar inom Region Gotland. Vi har utöver
den ordinarie verksamheten även fyra projektanställda mätningsingenjörer som jobbar
inom DISA-projektet vilket beräknas vara klart under 2021.
GIS-förvaltning
Den fortsatta driften under 2021-2023 av Region Gotlands alla kartsystem och olika
GIS-programvaror kommer fortsatt våra tre GIS-ingenjörer ansvarar för. Medarbetarna
kommer fortsatt även ta fram olika karttjänster och kartmaterial både inom och utanför
förvaltningen. Verksamheten är hårt belastad både på grund av den ökade inströmningen
av GIS-uppdrag samt att ju fler andra verksamheter som digitaliseras desto större krav ställs
det på drift och utveckling av GIS-programvaror. En av GIS-ingenjörerna har hela sin
tjänst inom DISA, men kommer efter 2021 kunna gå in i ordinarie verksamhet.
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Resurser och ekonomi
Mät och kartverksamheten är idag näst intill helt avgiftsfinansierad, där nästan samtliga
uppdrag sker inom ramen för bygglovsprocessen eller detaljplaneframställning. Utöver
kärnverksamheten har vi under DISA-projektet haft möjlighet att utveckla våra metoder
för inhämtning av data och utökat vår produktkatalog av 3d-visualiseringar.
Utöver kartproduktionen ansvar Geografisk Information för adressättningen på Gotland,
ett regeringsuppdrag som fortsätter under 2021-2023 och som nämnden inte har möjlighet
att ta betalt för.
GIS-verksamheten är i motsats något som inte går att avgiftsfinansiera utan ökad interndebitering. Prognosen är dessutom att GIS-användandet kommer att öka i takt med att fler
och fler verksamheter inom Regionen digitaliseras, vilket i sin tur kommer att öka pressen
på en idag redan belastad verksamhet.
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Det är dessutom svårt att förespråka interndebitering då utökad GIS-användning i Region
Gotland är en del av digitaliseringen, något som inte borde hindras eller motarbetas av
ökad intern administration. Önskvärt vore istället om finansieringen skedde på en högre
nivå för att uppmuntra ökat användande av våra GIS-program och tjänster utanför SBF.
Koncernledningsgruppen (KLG) beslutade 2017-10-12 om en ny kostnadsfördelning för
nyttjande av geodata. Istället för att som tidigare fördela kostnaderna på de enheter där användarna arbetar kom kostnaderna för att 2019 fördelas ut på förvaltningsnivå. Genom att
utgå från antalet användare på respektive förvaltning under 2017 gjordes en beräkning av
hur mycket respektive förvaltning ska bekosta kommande år. I och med denna fördelning
kan det säkerställas att Region Gotlands kostnader täcks in och därmed kan användandet
av geodata släppas fritt inom Region Gotland, det vill säga obegränsat antal användare.
Inför 2020 görs en genomgång av hur användarna av systemen är fördelade mellan förvaltningarna och om behov finns görs en ny kostnadsfördelning mellan förvaltningarna för att
säkerställa en rättvis fördelning, alternativt har en mer övergripande finansiering tagits fram
iform av justering via ram.

4.8 DISA – digital samhällsbyggnad

Under år 2020-2021kommer implementeringen av de i projektet DiSa, Digitalsamhällsbyggnad, utvecklade tjänsterna till största del ha skett, vilket kommer få en positiv påverkan
främst under år 2022 och framåt på ekonomin, produktiviteten och rättssäkerheten. Då
processer är mer digitala, tillgängliga samt effektivare, medför det lägre kostnader.
Nytta
Nämndens kostnader när det gäller papper, porto och brev kommer minska genom att vi
använder mina meddelanden, minskad kostnad, 230 tkr per år, minskad licenskostnad, 250
tkr per år, på grund av endast behov av ett gis-system, digital översiktsplan 400 tkr per år,
samt att administrativ personal kan minskas initialt med 2-3 tjänster, ger 1,5 mnkr lägre
kostnad per år. Till detta kommer även aspekten med tidsbesparing för respektive handläggare, genom prestandaförbättringar i system o processer.

Ärendenr RS MBN 2020/7 Datum 2020-03-19

Kvalitativa nyttor
Den demokratiska processen stärks genom tidiga, visuella, medborgardialoger. Medborgardialogerna inkluderar fler grupper av människor och tjänsterna är tillgängliga för fler personer trots ev. funktionshinder som exkluderat dem från den pappersbaserade processen. Informationen tillgängliggörs på ett sätt som gör att även små företag och entreprenörer kan
få bättre villkor, vilket i sin tur förbättrar deras möjligheter att använda informationen för
att skapa nationella innovationer.
För förvaltningens handläggare stärks beslutsstödet för att säkerställa långsiktigt hållbara
lösningar, genom faktabaserade analyser ,det möjliggörs för automatiska processer och återanvändbarheten av information stärks, samt större rättssäkerhet då den geografiska grundinformationen är korrekt och all kommunikation i samhälsbyggnadsprocessen blir spårbar.
Konsekvens
Därmed kommer nämnden kunna minska ramen för år 2022 och framåt som även nämns
och visas i stycket driftbudget 2021-2023).
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4.9 Kompetensutveckling

Ärendenr RS MBN 2020/7 Datum 2020-03-19

Samhällsbyggnadsförvaltningen har identifierat ett par bristyrken där vi även ser att vi ligger
lågt i lön i jämförelse med riket. För att kunna genomföra särskild satsning på bristyrken
behövs riktade medel, detta är något som inte ryms inom nämndens ram. För detta har
Samhällsbyggnadsförvaltningen lagt fram förslag till HR strateg som har detta i beaktande
inför tilldelning av framtida satsningar inom bristyrken. Vi ser att det är viktigt att få till en
satsning på bristyrken både för att kunna behålla erfaren personal samt att kunna rekrytera
ny personal till marknadskraftiga löner.
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5. Driftbudget 2021-2023
Trots Region Gotlands samlade ekonomiska läge och krav på kostnadsminskningar har förvaltningen valt att lyfta fram specifika äskanden. Detta då bedömningen görs att det finns
ett stort behov av förvaltningens verksamheter och att en förstärkning av vissa områden
kan skapa goda effekter i övriga nämnder och förvaltningar, medan det om förstärkningen
inte görs påverkar både andra förvaltningar negativt och i förlängningen påverkar vår livsmiljö och möjligheten till en ökning av Region Gotlands befolkning och därmed skatteunderlag
I nedanstående tabell redovisas budgeten för 2020, samt prognostiserad driftbudget åren
2021 - 2023.
Text

Intäkter
Driftkostnader
Netto

Budget 2020,
tkr

74 816
-100 032
-25 216

Budget 2021,
tkr

72 716
-103 632
-30 916

Budget 2022,
tkr

72 716
-102 132
-29 416

Budget 2023,
tkr

72 716
-101 132
-28 416

5.1 konsekvenser och analys

Miljö och byggnämnden kommer att år 2021 enligt prognos och utifrån nedan beskrivning av nämndens åtaganden och verksamhet 2021, ha en nettokostnad på
30 916 tkr, vilket innebär att nämnden äskar en större ram med 5 700 tkr inför år
2021.
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5.1.1 Tillsyn inom Plan och bygglagen ( PBL)
Nämnden har fortsatt framöver finansierat tillsynsverksamheten med 2 100 tkr från eget
kapital årligen. Nämnden har valt att lägga det som en fiktiv intäkt i budget 2020, i verkligheten hamnar det som en ramförstärkning och kostnad. Då nämnden inte anser att eget kapital skall gå till finansiering av ordinarie verksamhet, äskas därmed 1 500 tkr. Tillsyn
inom Plan- och bygglagen är nämnden skyldiga att utföra, och är en verksamhet som aldrig
kan få en bra kostnadstäckning i förhållande till den nedlagda arbetsinsats som krävs inom
detta myndighetsområde eftersom intäkterna och hur det skall debiteras är lagstyrda och
inget som enheten kan styra över. Idag har enheten en kostnadstäckning på ca 30 %, en
rimlig nivå för tillsynsarbete där intäkterna är lagstyrda.
5.1.2 Enhet Livsmedel
Länsstyrelsen slog i sin revision 2018 i princip fast att region Gotlands livsmedelskontroll
är underfinansierad och att åtgärder behöver göras för att nå det lagstadgade kravet på utförd kontroll, ett mål som enheten inte nått de senaste fyra åren. Länsstyrelsen bedömde
2019 att Region Gotland inte gör tillräckligt för att säkerställa att samtliga livsmedelskontroller utförs enligt kontrollplanen och lämnade därför över ansvaret för tillsyn av Region
Gotland till Livsmedelsverket. Anledningen är att Livsmedelsverket kan förelägga en kommun vilket Länsstyrelsen inte kan. Vi har ännu inte fått besked från Livsmedelsverket. Enhetschefens bedömning är att enheten behöver ett ramtillskott på cirka 1 000 tkr för att
täcka befintligt underskott och möjliggöra ytterligare rekrytering samtidigt som enheten
fortsätter sitt utvecklings- och effektiviseringsarbete.
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5.1.3 PM10

Enligt EU-lagstiftning är Sverige skyldig att hålla sig till luftvårdsdirektivet. Detta är implementerat i svensk lag via miljöbalken och luftkvalitetsförordningen.
Efter mätningar har det visat sig att luftkvaliteten i Visby inte uppnår miljökvalitetsnormen
för luft och då för partiklar (pm10). Ett Åtgärdsprogram är framtaget och beslutat i Regionfullmäktige. Av beslutet framgick även att MBN kommer vara ansvarig nämn och därmed hantera rapportering, sammanställningar, samordning av arbetet. Resurser för detta arbete kommer att tas från enheten och eftersom ingen ram har tilldelats för arbetet kommer
det gå ut över den planerade tillsynen. Konsekvensen blir att nämnden inte kommer att leverera den tillsyn som planerats och att det kommer bli ett intäktsbortfall i form av mindre
debiterad tillsyn. Enligt planen kommer 300 h läggas på arbetet med PM10.
Alternativet att inte prioritera detta arbete är inte aktuellt då det både har med gotlänningarnas folkhälsa, där Länsstyrelsen har tillsynsansvaret och i förlängningen kan upphäva detaljplaner för bland annat bostad ändamål, men också att Sverige har skyldigheter mot EU att
lösa frågan om luftkvalitet. Miljödepartementet följer löpande arbetet med luftkvalitén på
Gotland. Konsekvensen om inte luftkvalitén klarar luftkvalitetsnormen är att Sverige
kan dras inför EU-rätt och höga böter utdelas.
Utöver kostnader för arbetstid kommer nämnden att behöva extern kompetens för extra
mätningar av luftkvalitén som kommer generera kostnader. Mätningarna genomförs i syfte
att skapa en bättre bild av luftsituationen i Visby och är medtaget i Åtgärdsprogrammet.
Men en bättre bild av luftsituationen kommer Regionen som helhet kunna fatta klokare,
mer kostnadseffektiva beslut i ex. driften. Denna kostnad kommer att hanteras med ett
särskilt beslut om tilläggsäskande då det är en engångsåtgärd under år 2020.
5.1.4 Tillsyn rökfria miljöer

2018 kom en ny lag om tobak och andra liknande produkter(LTLP). Enligt LTLP kap. 3 §
p. 4 är det kommunen som har tillsynsansvaret för denna lagstiftning. Kommunens tillsynsansvar innebär bland annat att kontrollera att den ansvarige följer lagens krav samt lämna
information och råd till den ansvarige. Arbetet med rökfria miljöer utökades i samband
med förändringen av tobakslagen, det måste diskuteras på både politisk och tjänstemannanivå vilken ambition Region Gotland ska ha i frågan.
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Enligt det nya reglementet som togs i samband med bildandet av MBN ligger tillsynsansvaret för rökfria miljöer på MBN. Dock medger denna lagstiftning ingen debitering i form av
tillsynsavgifter och måste därför finansieras av skattemedel. I nuläget finns ingen ram för
detta arbete men en skyldighet att både bedriva tillsyn och tillhandahålla vägledning och information. MBN räknar med att behöva lägga ner ca 200 h på ämnesområdet vilka kommer tas från det ordinarie tillsynsarbetet. En första bedömning är att det rör sig om
en kostnad / intäktstapp på ca 200 tkr.
5.1.5 Enhet Miljö- och hälsa
Den minskade ramen nämnden hittills erhållit, bedöms i första hand påverka de områden
som betecknas som övrig verksamhet. Konkret kommer det innebära att verksamheterna
kommer förflyttas till att bli en mer utpräglad tillsynsorganisation. Enheterna kommer att
behöva bli striktare när det gäller att ge rådgivning, medverka i övergripande samhällsplanering, svara upp på de krav det innebär att vara en myndighet. Att framöver delta i exempelvis topp 100 och andra företagardagar kommer behöva dras ned på. Detta kommer påverka
näringslivsindex och går emot den strategi Region Gotland har om att öka dialogen och
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kundnöjdheten på regionens tjänster, men med mindre ram måste nämnden prioritera arbete som kan generera intäkter.
Konsekvenser
Möjligheten för politiska prioriteringar kommer utan ramtillskott att begränsas för att endast koncentreras på den lagstyrda myndighetsutövning nämnden ansvarar för. En naturlig
följd kan komma att bli att nämnden behöver se över uppdragen som nämnden idag genomför, exempelvis kommer rådgivning minskas och remisser, både interna och externa,
kommer inte kunna prioriteras.
Utöver ordinarie verksamhet tillkommer resursbehov till följd av redan nämnda, ofinansierade uppdrag från regionfullmäktige(PM10, rökfria miljöer). Här har resursbehovet bedömts till 0,5 tjänst för pm10 och 0,2 tjänster för rökfria miljöer. Detta resulterar i äskande
av ramtillskott på cirka 1 miljoner kronor.
5.1.6 Enhet Bygg

De delar av verksamheten inom enhet Bygg som behöver finansieras av ram är kundtjänst
och kundmottagning, samt övrig service, tillgänglighet och samverkan som inte är kopplat
till enskilt ärende;
Kundtjänst besvarar frågor via telefon och e-post och omfattar totalt 2 heltidstjänster per år. Under 2019 hanterade kundtjänst ca 8000 inkomna samtal.
Kundmottagningen har mottagning i Visby och Hemse och omfattar ca 0,5 tjänst
per år.
Handläggning och beredning av överklagade ärenden omfattar ca 0,2 tjänst per
år.
Utöver ovanstående finansierar ramen även utlämning av handlingar. Detta är en
service som skulle kunna finansieras via avgift, om det inte vore så att administrationen av fakturering av denna avgift överstiger intäkt från avgiften, varpå vi skulle
ha kostnad för administrationen istället. Utlämning av handlingar omfattar 1 heltidstjänst per år.
Sammanfattningsvis innebär detta 3,7 tjänster vilket resulterar i äskande av ramtillskott på cirka 2 200 tkr.
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5.1.5 Sammanställning förslag till ramjustering 2021

Miljö- och byggnämnden har inför år 2020 en total ram på 25,2 mnkr, nedan diagram visar
utifrån tidigare avsnitt vilka enheter inom nämndens verksamhet som är underfinansierade
och därmed har ett behov av en utökad ram. I diagram nedan framkommer det som tidigare avsnitt nämnts i text, att behovet för att komma tillrätta med den underfinansiering
som idag råder samt finansiera PM10 och rökfria miljöer behöver nämndens ramtilldelning
ökas med 5,7 mnkr år 2021. Det ger en total ram på 30,9 mnkr för Miljö- och byggnämn-
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den år 2021. Utan denna ökade ram kommer nämnden tvingas dra ned på rådgivning, remisser, deltagande i möten som främjar relationen till näringslivet och ändå ha mycket svårt
att klara den lagstadgade verksamheten.

Förslag på äskande år 2021 för enheter som
idag är underfinansierade
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5.1.6 År 2022-2023

Förvaltningen satsar fortsatt på nya arbetssätt, satsar på att digitalisera blanketter till e-tjänster, utveckla tjänster man idag tillhandhåller utifrån användarperspektivet och samtidigt på
att skapa högre effektivitet. Projektet Disa, Digital Samhällsbyggnad, kommer under dessa
år ha implementerat de utvecklade tjänsterna i förvaltningen till största del, vilket kommer
få en positiv påverkan under år 2022 och framåt på ekonomin, produktiviteten och rättssäkerheten. Då processer är mer digitala, tillgängliga samt effektivare, medför det lägre kostnader. Nämndens kostnader när det gäller papper, porto och brev kommer minska genom
att vi använder mina meddelanden, minskad kostnad, 230 tkr per år, minskad licenskostnad, 250 tkr per år, behov av endast ett gis-system från 2022, digital översiktsplan minskad
kostnad med 400 tkr per år, samt att administrativ personal kan minskas initialt med 2-3
tjänster, ger 1,5 mnkr lägre kostnad per år. Till detta kommer även aspekten med tidsbesparing för respektive handläggare, genom prestandaförbättringar i system o processer.

Därmed kommer nämnden kunna minska ramen för år 2022 och framåt.

18 (19)

Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Strategisk plan & Budget 2021-2023

5.3 Taxor och avgifter

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser en justering av taxor inför 2021, vilket sker varje år.
Taxan är ett levande dokument som ständigt behöver ses över, i och med förändrade lagstiftningar och processer samt kostnader. Här följer nämnden kommunallagens principer
som gäller för taxa, självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. Nämnden har även
förvaltningslagen, plan och bygglagen och miljöbalken att förhålla sig till, vilket styr vad
som får debiteras och hur debitering får ske.
5.4 Kompensation för externa avtal

Miljö- och byggnämnden har inga externa avtal.

6. Investeringsförslag med motiveringar 2021-2025
För anskaffning av inventarier, utrustning och övriga investeringar har Miljö- och byggnämnden en årlig pott på 1 000 tkr. Denna pott skall i enlighet med anvisningar inte specificeras.

7. Uppdrag
Sjuktalet vid SBF ligger på 5,8 för perioden jan-dec 2019, kvinnor 6,7 och män 5,3. Sjuktalet har ökat under året jämfört med samma period förra året. Jämfört med samma period
förra året totalt 3,41, kvinnor 4,4 och män 2,8. Det beror främst på att långtidssjukskrivningarna har ökat. Den upprepade korttidsfrånvaron har däremot minskat jämfört med föregående år.
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Sjuktalet följs upp av cheferna som arbetar aktivt med arbetsmiljön för att förebygga ohälsa
samt arbetar aktivt med rehabilitering vid behov och har en nära dialog med sina medarbetare.
I samband med att sjuktalet analyseras går det inte att finna någon direkt koppling till arbetsmiljön. Medarbetarundersökningen visar dock på att det är färre som upplever att de
har en rimlig stressnivå i arbetet samt om man har de förutsättningar som behövs för att
göra ett bra jobb. Det finns behov att arbeta med hantering av konflikter, stress och även
hur arbetsfördelningen ser ut på operativ nivå. På övergripande nivå finns det behov av att
se över hur ledningen kommunicerar och att de övergripande målen blir tydliggjorda inom
förvaltningen. Cheferna arbetar med att aktivt arbeta med rehabiliteringsutredningar för de
medarbetare som är sjukskrivna och arbetar löpande med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Korttidssjukfrånvaro följs kontinuerligt upp och där är systemstödet som erbjuds
centralt till stor hjälp för att se mönster och behov av åtgärder. Systemstödet gör det enkelt
att dokumentera och följa upp frånvaro. Det aktiva arbetet med den korta sjukfrånvaron
bidrar till att det blir färre långtidssjukskrivningar på lång sikt.
Under år 2019 har förvaltningen stått inför en del utmaningar bland annat att få ekonomin
i balans, arbetet med att nämndsammanslagning samt att det har skett en del chefsbyten.
Dessa utmaningar och förändringar kan ha bidragit till att medarbetarnas upplevelse av att
arbetsmiljön har blivit sämre.
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1. Verksamhet och resurser för 2021 – 2023
1.1. Sammanfattande bedömning av balansen mellan uppdrag, mål och resurser

Det ökade antalet barn och elever totalt på Gotland i kombination med en ökad inflyttning
till Visby är positivt men samtidigt en utmaning. Behovet av att anpassa utbudet för framtida behov blir mer och mer tydligt. Region Gotland beslutade under 2018 om en strategi
för serviceutbudet som ska ge vägledning för hur servicenivån ska vara i de olika delarna av
ön. Den är ett viktigt underlag för förvaltningens fortsatta planering och arbete.
Inför budget år 2020 beslutade barn- och utbildningsnämnden (BUN) den 4 juni 2019 att
ge utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med ett projektdirektiv inför en större översyn av den kommunala förskole- och grundskoleorganisationen.
Därefter beslutade regionfullmäktige den 17 juni 2019 att ge BUN i uppdrag att utreda
framtidens skolorganisation på Gotland. Detta utifrån en kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet och då med minst en bibehållen kvalitetsnivå.
Kompetensförsörjning och lokaler skall särskilt belysas. Målbilden är att bygga upp en kostnadseffektiv förskole- och grundskoleverksamhet av likvärdig och god kvalitet på hela ön
som är möjlig att kompetensförsörja
Nämnden har en verksamhet med förhållandevis höga kostnader bland annat på grund av
många enheter i stor geografisk spridning samt ett mindre antal barn och elever än vad som
går att driva under goda ekonomiska förutsättningar. Gällande förskolan finns flera mindre
enheter på landsbygden men även inne i Visby.
Andra avgörande utmaningar är att kunna hantera de demografiska förändringarna med fler
barn- och elever samtidigt med färre medborgare i arbetsför ålder och även hur vi ska säkra
likvärdigheten för alla barn och elever över hela ön. Detta kommer att kräva engagemang
från hela samhället och bland annat innebära att vi behöver hitta nya sätt att arbeta och organisera oss på. Alla medarbetares kunskaper och engagemang behövs de närmsta åren för
att säkra en effektiv välfärd av hög kvalitet även i framtiden.
1.2. Mål och resurser utifrån resultatet 2019
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Nämndens resultat för budgetåret 2019 blev negativt på 11,6 miljoner kronor i och med
detta uppnåddes inte besparingskravet på 15,7 miljoner kronor. Nämndens samlade negativa resultat på 11,6 miljoner kronor förklarades av att obalans fanns i resursfördelningen
(rörliga flöden - barn och elevvolymer) som varit underfinansierad under året med 22,7 miljoner kronor.
Nämnden har under 2019 infört resultatkrav samt använt delar av det egna kapitalet för att
så långt som möjligt kunna reducera de prognoser om ett negativt årsresultat som redovisats i samband med de olika delårs- och månadsrapporterna. Effekten av resultatkraven
blev för verksamheterna en återhållsamhet med anställningar och uttag av övriga kostnader
i förening med att klara det verksamhetsmässiga uppdraget. Kostnadsutvecklingen för kategori övriga kostnader blev drygt 0,5 procent. I jämförelse med prisindex kommunal verksamhet (PKV) där indexet för övrig förbrukning var 2,2 procent. Detta får ses som en bekräftelse på att återhållsamhet i verksamheterna efterlevdes.
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att nämnden i hög utsträckning bidrar till
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måluppfyllelse för koncernstyrkortets God tillgänglighet till Region Gotland. Resultaten har
fluktuerat en hel del över tid, men i slutänden är resultaten bättre än vid mätningarnas start
2016. För målet God kvalitet i skolan är den samlade bedömningen densamma, att nämnden i hög utsträckning bidrar till måluppfyllelse.
Andelen barn 1–5 år i förskolan på Gotland är 85 procent, vilket är samma nivå som medelvärdet för alla kommuner. Vi ser detta som positivt då barn som gått i förskola har
bättre förutsättningar att lyckas i skolan.
Andelen behöriga elever till ett yrkesprogram på gymnasiet har ökat med 1,8 procent jämfört med föregående år och 3,2 procent jämfört med läsåret dessförinnan. 83,7 procent av
eleverna i Gotlands kommunala skolor uppnådde gymnasiebehörighet vårterminen 2019.
Detta är något bättre än resultatet för riket, som är 82,5 procent. Det finns dock stora skillnader i skolresultaten mellan kommunala skolor på Gotland samt mellan pojkar och flickor.
Det sammanlagda meritvärdet i årkurs 9 för 2019 var 223,5 vilket är något lägre än föregående år. Resultatet är högre än för riket (218,4).
Under hösten 2019 gjordes en fullskalig medarbetarundersökning. Indexet PAI (psykosocialt arbetsmiljöindex) uppvisar en positiv förskjutning inom hela förvaltningen i förhållande
till resultatet 2017, från 66 till 70. Kulturskolan är den avdelning som uppvisade den största
positiva förskjutningen, från 60 till 70. Särskolan hade det högsta värdet 2019 med 84 och
avdelningen för ledningsstöd hade det lägsta med 63. Det senare värdet var det enda som
visade en negativ trend i förhållande till 2017.
Sjuktalet har ökat inom hela BUN:s ansvarområde, med +0,55 enheter i förhållande i föregående period. Kvinnorna har ett högre sjuktal i förhållande till männen, kvinnorna har
också en något högre ökning. Utvecklingen varierar mellan verksamheterna, där förskolan
uppvisar den största ökningen med +1,29.
1.3. Omvärldsanalys och bedömning av verksamhet och ekonomi 2020

Ärendenr BUN 2020/6 Datum 2020-02-20

För att möta de utmaningar som skolväsendet står inför pekar Skolverket i sin lägesbedömning på fyra utvecklingsområden:
•

En skola som möter varje elev

•

Strategier för lärarförsörjningen

•

Kvalitet i varje skolform

•

Skolans förmåga att möta nyanlända elever

Den samlade utbildnings- och arbetslivsförvaltningens förmåga att leva upp till ovanstående förväntningar är goda, då vi kan se att resultaten i våra verksamheter håller sig på en
förhållandevis hög nivå.
Region Gotland står dock inför betydande utmaningar beroende på de demografiska förändringarna med fler barn och elever samt färre medborgare i arbetsför ålder. Kompetensförsörjning är en av de absolut viktigaste frågorna under åren som kommer och får mycket
stor påverkan på hur vi kan säkra likvärdigheten för barn och elever över hela ön. Det
kommer att krävas många typer av åtgärder, både kortsiktiga och långsiktiga. En del i detta
är vikten av att Region Gotland fortsätter ha en balans i lönebilden och fortsätter utveckla

4 (23)

Region Gotland
Barn- och utbildningsnämnden

Strategisk plan och budget 2021–2023

attraktiva arbetsplatser för att så väl behålla befintlig personal som att kunna nyrekrytera.
En ytterligare aspekt, av avgörande betydelse, är möjligheten för potentiella nya medarbetare att hitta bostad. Här bör Region Gotland agera gemensamt för att hitta lösningar, då
bostadsfrågan kan avgöra om en person, och kanske dess familj, väljer att flytta till Gotland
eller inte.
I resultatuppföljningar inom bland annat kunskapsresultat, värdegrundsfrågor och jämställdhetsfrågor utmärker sig skillnader både inom och mellan skolor, samt mellan pojkar
och flickor. Skolan behöver bland annat arbeta vidare med sitt kompensatoriska uppdrag.
En förebyggande och främjande elevhälsa är betydelsefull för att vi ska lyckas. Dessutom är
det viktigt med en väl fungerande samverkan mellan professioner både inom och utanför
skolans verksamhet. Tidiga och riktade insatser samt flexibel och behovsstyrd resursanvändning är några stödjande åtgärder för att öka likvärdigheten som vi behöver arbeta vidare med och ytterligare utveckla. En likvärdig tillgång och användning av digitala verktyg,
samt digital kompetens är också en viktig fråga.
Likvärdigheten mellan skolorna är viktig för möjligheten att skapa verksamhet till bra kvalitet över hela ön. De ekonomiska resurserna är gränssättande då förvaltningens kostnader är
jämfört referenskostnaden höga utifrån många små och spridda enheter. Referenskostnaderna bygger på kostnadsutjämningssystemet. Enligt modellen kompenseras Gotland för
en skolstruktur bestående av 24 grundskolor. Idag har Gotland totalt 37 skolor, inklusive
fristående verksamheter.
Jämfört den faktiska kostnaden per elev låg Gotland 2018 på rikssnittet vad gäller grundskola. Kostnaden per barn i förskola var ca. 10 000 kr högre.
Skolornas attraktionskraft har också stor betydelse för kompetensförsörjningsmöjligheterna
och förvaltningen uppmärksammar att större enheter samt enheter i Visbyområdet är lättare att kompetensförsörja.

Ärendenr BUN 2020/6 Datum 2020-02-20

Kompetensförsörjning är en utmaning för hela landet. I Skolverkets kartläggning som presenterades i slutet av 2019 framgår att Gotland har den största utmaningen vad gäller lärare
som kommer att behövas i förskola och grundskola. 93 % av nuvarande lärarkår behöver
ersättas fram till 2033.
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Statliga reformer och riktade satsningar genom till exempel statsbidrag påverkar i stora delar det utvecklingsarbete som genomförs inom nämndens verksamhetsområde och en del
av inriktningen framåt. Regeringen beslutade i februari 2018 om en förstärkning av den
statliga finansieringen av förskoleklassen och grundskolan genom ett statligt stöd för stärkt
likvärdighet och kunskapsutveckling i enlighet med Skolkommissionens förslag (förordning
2018:49).
1.3.1 Framtidens skolorganisation på Gotland

Behovet av att anpassa utbudet för framtida behov blir mer och mer tydligt. Dels beror
detta på de stigande barn- och elevtalen i verksamheterna som främst beror på en ökande
inflyttning till Gotland dels beror detta på att Visby växer i snabb takt, vilket innebär att det
börjar bli ont om plats i både förskolor och skolor i Visby och dess närområden. Region
Gotland beslutade under 2018 om en strategi för serviceutbudet som ska ge vägledning för
hur servicenivån ska vara i de olika delarna av ön. Den är ett viktigt underlag för förvaltningens fortsatta planering och arbete.
Inför budget år 2020 beslutade barn- och utbildningsnämnden (BUN) den 4 juni 2019 att
ge utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med ett projektdirektiv inför en större översyn av den kommunala förskole- och grundskoleorganisationen.
Därefter beslutade regionfullmäktige den 17 juni 2019 att ge BUN i uppdrag att utreda
framtidens skolorganisation på Gotland. Detta utifrån en kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet och då med minst en bibehållen kvalitetsnivå.
Kompetensförsörjning och lokaler skall särskilt belysas. Målbilden är att bygga upp en kostnadseffektiv förskole- och grundskoleverksamhet av likvärdig och god kvalitet på hela ön
som är möjlig att kompetensförsörja
Kompetensförsörjningen inom skolan är en av de absolut viktigaste frågorna de kommande åren och får mycket stor påverkan på hur likvärdigheten kan säkras för barn och
elever över hela ön. Eftersom lärare är den enskilt viktigaste faktorn för att eleverna ska
lyckas nå målen så är kompetensförsörjning intimt förknippad med kvalitet i skolan.
1.3.2 Förskola

Ärendenr BUN 2020/6 Datum 2020-02-20

Totalt sett kommer inte barnantalet de närmsta åren att öka mer än vad förskolan kan hantera inom befintliga förutsättningar. Dock uppstår en utmaning när barnen bor på platser
där förskolorna är underdimensionerade. För förskolan är det av största vikt att skapa flexibla strukturer för att möta behovet för barn som står i kö. Det kan innebära att hitta lösningar för att snabbt kunna skapa uteavdelningar när behov finns som då till exempel inte
är så beroende av fasta byggnader utan möjligheter till vindskydd, lunch och värme. Dessa
kan sedan när trycket är mindre användas i den dagliga undervisningen och aktiviteterna för
alla barn.
Även den rådande kompetensförsörjningsutmaningen behöver lösas genom nya strukturer
eller sätt att organisera verksamheterna. Tankar om olika lösningar såsom mobila tjänster
och första förskollärare med uppdrag på tilldelade förskolor är några av de lösningar som
diskuteras för att se om det skulle kunna vara ett sätt att kvalitetssäkra undervisningen för
öns förskolor. Arbetet med ”Framtidens förskola och grundskola” är en viktig del för att
lösa den kommande kompetensförsörjningsbristen. Strukturen för förskolan behöver förändras så att det blir ekonomiskt bärkraftiga enheter som lockar till sig utbildade medarbetare.
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I förskolan har det skett en ökning av ansökningar om tilläggsbelopp 1 för barn i behov av
särskilt stöd. Behov av extra stöd önskas ofta i form av resurs som kan stötta och även finnas med om barnen behöver vistas i mindre sammanhang under delar av dagen. Förskolorna arbetar mycket kring organisation och strukturer inom enheterna för att både förebygga och möta de behov som finns hos barnen för att de ska få en fungerande tillvaro på
förskolan.
Förskolorna har en högre pedagogtäthet men ligger under riket gällande antal barn per årsarbetare enligt SCB:s mätning i oktober 2018, dock har pedagogtätheten ökat från året innan. Arbetet med att anpassa barngruppernas storlek är ett led i arbetet att få budget i balans. Under våren 2020 publiceras det nya siffror från statistikmyndigheten (SCB). Rektorerna arbetar medvetet mot att närma sig rikssnittet i verksamheterna.
En osäker faktor för ekonomin och den långsiktiga planeringen är ovissheten kring antal
barn som börjar på förskolorna och som gör det svårt för rektorerna att sia om intäkterna
för barnvolymer när budgeten läggs inför nästkommande budgetår. Estimatet som ligger
till grund för budgeten kan snabbt ändras och det svänger kraftigt med antal barn på en
och samma förskola mellan till exempel vår och höst eller inom loppet av några månader.
Under hösten 2019 märkte även förskolorna av de ökade besparingskraven i ett vikande
barnunderlag då friförskolorna tog in fler barn i sina verksamheter för att klara sin ekonomi. Barn som redan tackat jag till plats i juni inför hösten 2019 tackade sedan nej i augusti och det var svårt för rektorerna att hinna ställa om verksamheterna för bärkraftig ekonomi. Förskolan har behov av att arbeta gemensamt kring det ekonomiska läget. Workshops, individuella sittningar samt mallar som möjliggör att kunna simulera olika lägen kommer framöver förhoppningsvis att öka säkerheten i budgetprognoser och utfall.
1.3.3 Grundskola

Ärendenr BUN 2020/6 Datum 2020-02-20

Arbetet med att skapa mer bärkraftiga och effektiva enheter behöver fortsätta i enlighet
med de av regionfullmäktige beslutade riktlinjerna. För att klara kompetensförsörjningen
och fortsatta effektiviseringar är det nödvändigt att fortsätta se över Region Gotlands
struktur med många små enheter. Små grupper i vissa årskurser, som inte kan slås ihop
med intilliggande årskurser i andra enheter, är kostsamma att driva, svåra att kompetensförsörja och därmed påverkas kvalitén. Det här är en fråga som hanteras i uppdraget ”Framtidens förskola och grundskola” som förvaltningen fått och som kommer få allt större betydelse under planeringsperioden.
Antalet elever i grundskolan bedöms öka från 6 370 elever i grundskolan 2019 till 6 782 elever år 2027 2. Det är en ökning med 412 elever, vilket motsvarar ett behov av 36 nya lärartjänster och 16 nya klassrum. En utmaning är att eleverna inte kommer att bo där Region
Gotlands befintliga skollokaler finns. Inflyttningen till Visby är fortsatt hög och det fria
skolvalet påverkar. Många önskar placering på en skola i Visby. Det krävs investeringar för
att möta de behov som det ökade elevantalet för med sig – en ökning som sker snabbare än
vad vi tidigare förutsett. I strategisk plan och budget för år 2020–2022 prognostiserades ett
behov av 16 nya lektionssalar varav 14 i Visby under de närmaste åren.

1
Tilläggsbelopp, särskild ersättning för enskilda barn och elever som har omfattande behov av särskilt stöd, som är individuellt bestämt
utifrån barnets/elevens behov. I tilläggsbeloppet ingår också ersättning för modersmåls-undervisning/stöd samt elever som deltar i lovskola.
2

Statisticon befolkningsprognos 2018–2027
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Den psykiska ohälsan bland unga på Gotland är uttalad, vilket är bekymmersamt eftersom
en god hälsa är en viktig förutsättning för att klara skolan och omvänt har en elevs skolprestationer stor betydelse för den mentala hälsan. Hälso- och sjukvården, socialtjänsten, rektorer samt barn- och elevhälsan ser tendensen att fler barn och unga är i behov av stöd och
insatser utifrån bland annat psykiatriska diagnoser och psykisk ohälsa. Andelen elever med
hög skolfrånvaro har ökat och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har blivit fler. Skolsköterskor, skolpsykologer och skolkuratorer beskriver att behovstrycket och
efterfrågan på deras insatser från både elever, rektorer, lärare och föräldrar är större än deras resursmöjligheter. I avvikelsesystemet Flexite märks oroande tendenser att fler barn och
elever än tidigare är starkt utåtagerande och uppvisar våldsbeteende.
Skolfrånvaro är ett nationellt ökande problem, vilket även gäller på Gotland. Skolfrånvaron
har inte enbart ökat, utan även förändrats. Här finns även kopplingar till ökad psykiska
ohälsa bland unga. Detta ställer större krav på samverkan mellan socialtjänst, sjukvård och
skola kring insatser för barn, elever och deras familjer.
För att möta det ökade antalet elever som har behov av ett förstärkt särskilt stöd har tre av
våra regionövergripande särskilda undervisningsgrupper fått status av resursskolor. För att
alla elever oavsett huvudman skall få möjlighet att ansöka om plats samt att tydliggöra styrning och ansvar för dessa verksamheter.
Över lag är behovet av differentierade lösningar växande. Den kommunala grundskolan har
en mängd kompletterande lösningar tillsammans i linjerna och tillsammans med särskolan.
Kriterier för, arbetssätt och organisation av särskilda undervisningsgrupper behöver bli än
tydligare.
Dagens hantering av tilläggsbelopp 3 påverkas av nulägesbeskrivningen ovan. Dels ökar antalet ansökningar dels kräver hanteringen väldigt mycket administration, en E-tjänst är under planering. Fakta är, att de medel vi avsätter för tilläggsbelopp inte är tillräckliga. Dels är
de översökta och dels blir ett helt belopp för ett läsår väldigt litet, 140 000 kr/år. Förväntningen hos enheterna och vårdnadshavarna är att det skall täcka behovet av en resursperson.

Ärendenr BUN 2020/6 Datum 2020-02-20

Elevernas socioekonomiska bakgrund fortsätter att i hög grad påverka deras resultat. Det
syns inte bara i internationella studier utan också i betygsstatistik på nationell nivå och på
Gotland. Barn till högutbildade föräldrar fortsätter dessutom att få bättre skolresultat än
barn till föräldrar med lägre utbildningsnivå, pojkar fortsätter att ha sämre betyg än flickor
och elever med utländsk bakgrund har fortsatt sämre resultat än elever med svensk bakgrund. Det finns dock stora skillnader inom grupperna. På Gotland är skillnaden mellan
den skola som har störst andel elever som uppnår behörighet till ett yrkesprogram på gymnasiet 34 procent. I den skola med lägst andel år 2019 var 61 procent behöriga. Skolan med
högst andel hade 95 procent behörighet.
Bristen på behöriga lärare och tillgång till vikarier spelar en viktig roll. Det är svårare att rekrytera lärare och få tag i vikarier till en liten skola på landsbygden. Försök med att flytta
behöriga lärare till de skolor som har störst utmaning med kompetensförsörjning, till exempel genom att rikta karriärtjänster mot dessa enheter har hittills inte varit framgångsrikt.

3
Tilläggsbelopp, särskild ersättning för enskilda barn och elever som har omfattande behov av särskilt stöd, som är individuellt bestämt
utifrån elevens behov. I tilläggsbeloppet ingår också ersättning för modersmåls-undervisning/stöd samt elever som deltar i lovskola.
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Barn- och utbildningsnämnden beslutade i oktober 2018 att permanenta den centrala mottagningsenheten Lotsen för nyanlända elever i åldern 6–19 år med annat modersmål än
svenska. Lotsen har bedrivits på försök sedan augusti 2017 för att säkerställa kvalitet och
likvärdighet kring mottagandet. Sedan starten har 150 elever funnits i verksamheten som
har 4,5 personer anställda och återfinns inom enheten för modersmål och studiehandledning vid grundskolan. Kostnaden förväntas uppgå till 2,5 miljoner kronor på årsbasis. Nu
kommer en ny kategori elever till Gotland genom anvisning. Det är ofta elever i behov av
stöd och elever med väldigt liten skolbakgrund. För att möte det nya behovet planeras för
en Lotsen 2.0 där eleverna i åk 5–9 stannar en längre tid i förberedelseklass innan utslussning till blivande hemskola.
1.3.4 Särskolan

Inom särskolans linje, fortgår arbetet med att förebygga och finnas till hands i verksamheten. Detta genom ett nära samarbete mellan elevhälsa, klasspersonal och exempelvis habilitering, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Detta möjliggörs genom att
ha en heltidskurator direkt knuten till linjen, som ofta agerar ”spindeln i nätet”. Ökningen
och åldersspridningen bland de elever som blir behöriga för grund- eller gymnasiesärskolan
samt behovet av såväl anpassade lokaler som behörig personal gör framtiden svårprognostiserad.
Inom särskolans linje, fortgår även arbetet vidare utifrån SPSM:s tillgänglighetsmaterial, digitalisering, värdegrund och hälsofrämjande arbete. Särskolan har initierat ny upphandling
för specialskolskjutsar. Avtalet ska löpa från den 1 augusti 2020 till den 31 juli 2024. Enligt
en lagrådsremiss ska skolformen ”Särskild utbildning för vuxna” tas bort. Utbildningen ska
bli en del av Komvux och benämnas ”Komvux som särskild utbildning”. Enligt förslaget
ska detta genomföras den 1 juli 2020. Förändrad tolkning av regelverk hos Försäkringskassan medför att kostnaden för elevassistenter kommer att hamna hos särskolan vilket det
saknas kostnadstäckning för.
1.3.5 Kulturskolan

Kulturskolan har fortsatt en låg andel elever från socioekonomiskt utsatta områden. Ett
fortsatt arbete med att utveckla kulturgarantin såsom den beskrivs i kulturplanen, behövs
för att alla elever ska få likvärdiga kulturupplevelser.

Ärendenr BUN 2020/6 Datum 2020-02-20

1.3.6 Barn- och elevhälsa

Skolinspektionen konstaterar (2019-06-26), efter att ha genomfört en regelbunden kvalitetsgranskning av grundskolan på huvudmannanivå, ”att Gotlands kommun inte uppfyller författningskraven avseende att se till att det på grundskoleenheterna finns tillgång till elevhälsa för eleverna i förskoleklass och grundskola, så att den kan användas främst förebyggande och hälsofrämjande och för att stödja elevernas utveckling mot målen. (2 kap. 25 §
skollagen).” Stort behov av elevhälsans insatser och åtgärder på individnivå. Svårt att klara
att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande (som lagen kräver) med nuvarande tilldelade resurstillgång. Gotlands elevhälsa kostar mindre än rikssnittet och har samtidigt en
barn- och ungdomspopulation som enligt tillgänglig statistik har behov av samhällsstödjande hälso-/psykosociala insatser som överstiger rikssnittet.
1.3.7 Kompetensförsörjning

Lärarbristen fortsätter att vara en betydande utmaning, från förskola till vuxenutbildning.
Många lärare upplever dessutom att arbetsbelastningen är hög och att tiden för det pedagogiska uppdraget inte är tillräcklig. Även andra kategorier inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde är svårrekryterade, till exempel nyckelfunktioner inom barn- och elev-
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hälsan som psykologer och skolsköterskor. Förutom att tillgången på kvalificerad arbetskraft är begränsad och förväntningarna på högre lönenivåer har ökat, kommer också en betydande del av medarbetarna inom berörda verksamheter att gå i pension inom de närmaste
åren. Enligt Skolverkets beräkningar från 2019 pekas Gotland ut som den del av landet
som har störst utmaning. 93 % av våra förskollärare och lärare i grundskolan måste rekryteras innan 2033!
Inom skolledarkåren, där vi också har rekryteringssvårigheter, har löneläget i förhållande till
lärarkåren krympt kopplat till de statliga satsningarna karriärtjänster och lärarlönelyft. Detta
innebär att extra lönesatsningar även behöver riktas till skolledarna.
Ett fortsatt arbete för att sänka sjuktalen är också av betydelse för möjligheten till kompetensförsörjning.
Inom förskolan blir effekten av kompetensförsörjningen att de förskolor som har få utbildade förskollärare tappar dessa till de förskolor där det finns fler utbildade förskollärare.
Man söker sig till enheter med fler personer med samma profession för att kunna få utbyte
och kollegialt lärande tillsammans. Detta skapar en snedfördelning mellan stad och landsbygd men även mellan förskolor i Visby. Nya vägar behövs för att få till hur nätverk och
möten i professionerna så att alla kan få den stimulans som behövs för att känna att arbetet
är meningsfullt och att på så sätt skapa och bibehålla en bra spridning över förskolor och
ön på utbildade förskollärare.
I uppdraget ”Framtidens förskola och grundskola” behöver det vara fokus även på kompetensförsörjning och stöd för chefer. Medarbetarenkäten visar att stressen och komplexiteten i uppdraget har ökat för cheferna. De neddragningar av till exempel ekonomistöd som
gjorts i Regionen har skapat oro och stress. I och med det nya beslutsstödet för ekonomi
finns det förhoppningar kring ökad insikt och kontroll framåt. Sjukskrivningarna inom förskolan Gotland har stigit och cheferna känner otillräcklighet kring hanterandet av medarbetare då de har många medarbetare/chef. I rektorsgruppen för förskolan har kartläggning av
faktiska läget för chefer gjorts. Med kartläggningen som stöd pågår nu diskussioner kring
en organisation som ger utrymme för delat ledarskap eller rektor plus biträdande rektor för
att vara ledande team för att minska stressen och stärka välmåendet för cheferna i deras
roller.

Ärendenr BUN 2020/6 Datum 2020-02-20

De outbildade barnskötare som finns i verksamheterna skulle behöva få möjlighet att utbilda sig i vissa delar eller i hela utbildningen i en takt som passar både individ och verksamhet. Tillsammans med vuxenutbildningen håller förskolan nu på att ta fram en modell
för att erbjuda outbildade barnskötare att studera under tiden som de arbetar. Förhoppningsvis finns intresse och underlag både för enstaka kurser för att snabbt kompetenshöja
kring vissa delar samt att få möjlighet till att gå hela barnskötarutbildningen.
Inom särskolans linje finns i dagsläget 68 procent (25 stycken) fullt behöriga och legitimerade lärare. Dessutom är ytterligare 19 procent (sju stycken) legitimerade lärare. Inom en 5årsperiod uppnår så mycket som 30 procent av dessa lärare pensionsålder. För att kunna
fortsätta utvecklingsarbete och säkra framtiden behövs fler utbildade speciallärare och yrkeslärare. I dagsläget finns inga klara beslut om utbildningsplatser eller statsbidrag för lärarlyft. I nuvarande regeringsdeklaration finns uttryckt att särskolan ska stärkas. Från den1 juli
2021 får endast behöriga lärare undervisa i grund- och gymnasiesärskola.
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Kulturskolan har relativt svårt att rekrytera tillfälliga vikarier. Dock finns också det omvända problemet, att om alla tillsvidareanställda som just nu är tjänstlediga vill tillbaka i
tjänst från läsåret 20/21, kommer en övertalighet motsvarande 3-4 tjänster att uppstå. Om
kulturskolan beviljas projektbidrag från Kulturrådet minskar dock risken något. Bedömningen är att kulturskolan kan erhålla bidrag som motsvarar cirka en tjänst.
1.3.8 Löpande och strukturella förändringar

Statliga reformer och riktade satsningar genom till exempel statsbidrag från Skolverket styr
i stora delar det utvecklingsarbete som genomförs inom nämndens verksamhetsområde
och en del av inriktningen framåt. Den stora mängden riktade statsbidrag orsakar splittring
och försvårar, ibland omöjliggör, både fokusering och långsiktig planering hos huvudmännen. Det kan leda till att det ibland görs insatser där det finns statsbidrag att söka, istället
för sådant som verksamheten behöver mest. Det kan få till följd att specifika lokala utvecklingsbehov får stå tillbaka. Den stora mängden bidrag skapar även en resurskrävande
administration.
Regeringen beslutade i februari 2018 om en förstärkning av den statliga finansieringen av
förskoleklassen och grundskolan genom ett statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i enlighet med Skolkommissionens förslag (förordning 2018:49). Medlen
fördelas så att resurserna viktas med hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund. För
Region Gotlands del innebar det en förstärkning med cirka 22 miljoner kronor år 2020.
Bidraget är villkorat så att de tillförda medlen ska leda till ökade insatser för jämlikhet, kunskapsutveckling och kvalitet i verksamheten. Bestämmelsen om att huvudman som tar del
av bidraget förbinder sig att inte sänka de egna kostnaderna för undervisning och elevhälsa,
sett till ett genomsnitt av föregående tre år har inför 2020 tagits bort. Kravet är att huvudmannen ska utarbeta en plan för hur bidraget ska leda till en stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.

Ärendenr BUN 2020/6 Datum 2020-02-20

Förskolan har från och med 1 juli 2019 en ny reviderad läroplan – Lpfö 18. Den har bland
annat inneburit att förskolechefer bytt yrkestitel till rektor. Undervisning och utbildning är
två begrepp som skrivits in samt att det läggs större vikt vid förskollärarnas ansvar över
undervisningen. Förskolan Gotland har utifrån dessa förändringar arbetat fram funktionsbeskrivningar där det tydligt framgår vilket ansvar som innehas av de olika yrkesrollerna
samt implementerat det med alla medarbetare. Läroplanen lägger nu ett större ansvar på
förskollärarna kring undervisningen samt på arbetslaget kring verksamhetens hela dag. Det
här ställer högre krav på förskolorna att rekrytera utbildade förskollärare.
Integritet, genus och digitalisering är andra delar som skrivs fram samt det systematiska
kvalitetsarbetet i Lpfö -18. Förskolan Gotland har tagit ett gemensamt grepp kring kompetensutveckling för samtliga medarbetare genom att anordna gemensamma KUT dagar där
innehållet handlar om integritet, genus och digitalisering. Effekten av detta är att fundamentet för arbetet kring målen blir stabilare och ger mer genomslagskraft när alla medarbetare har fått till sig samma kunskaper. I det här arbetet är det ett nära samarbete mellan rektorerna och första förskollärarna så att alla insatser synkas för bästa resultat. Arbetet kring
systematiskt kvalitetsarbete pågår ständigt i rektorsgruppen för att se över likvärdigheten
och för att säkra kvaliteten på samtliga förskolor. Grundläggande rutiner som bör se likadana ut överallt är på gång att sättas inom större delar såsom till exempel arbetet med kränkande behandling.
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Från och med höstterminen 2019 har eleverna i grundskolan ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik. Timmarna ingår i högstadiet i den stadieindelade timplanen. Även i idrott och hälsa har mer garanterad undervisningstid: ytterligare 100 timmar
som fördelas mellan mellanstadiet och högstadiet. I tider av kompetensförsörjningsutmaningar så är det mycket svårt att producera fler lärartimmar i dessa ämnen.
Fler idrottstimmar ökar dessutom trycket på idrottssalar. Det saknas helt enkelt tillgång till
idrottshallar, framförallt i Visbyområdet, men även Romaskolan har delar av sina idrottslektioner i form av teoretisk idrott och utomhusaktiviteter.
Den 1 juli infördes krav på legitimation för att få undervisa på fritidshemmet. Eftersom fritidspedagoger är vårt enskilt största bristyrke så blir detta en utmaning. Att ha en legitimerad fritidspedagog kommer att vara ett krav för att få kalla sig fritidshem. Idag saknas legitimerad fritidspedagog på fem av våra enheter.
Under 2020 kommer förskolors och skolors arbete med åtgärder och anpassningar för tillgänglighet fortsätta och vidareutvecklas. Detta ska ske genom att öka förvaltningens kunskap kring vilket stöd skolledare behöver för att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla samt
vidta åtgärder utifrån kunskapen. Fokus är att var och en kan känna igen sig, identifiera sig
och därmed betrakta sig som en viktig person. Detta är en förutsättning för lusten att lära.
Projektet kring tillgängliga lärmiljöer ska synliggöra arbetet för att stödja den primära målgruppen för insatserna, barn och elever inom det neuropsykiatriska området. En ansökan
om förlängning av projektet är inlämnad och skulle i så fall innebära medel till en 50 procent tjänst. Det finns en viljeinriktning att kunna ha en tillgänglighettjänst i förvaltningen
efter projektets slut, då arbetet är viktigt för att skapa likvärdighet och i förlängningen bidra
till kompetensförsörjningen på Gotland.
1.4

Nämndens behov och prioriteringar 2021-2023

Det ekonomiska läget för regionen inför 2021 - 2023 är uttryckt som – i dagsläget stabilt –
under förutsättning att verksamheterna klarar av de effektiviseringskrav som beslutats. Regionens budgeterade resultatet för 2020 är 120 miljoner kronor. För 2021 är det budgeterade
resultatet nära 106 miljoner kronor och för 2022 är det 160 miljoner kronor. I detta ingår
effektiviseringskrav på 60 miljoner kronor år 2020 och 70 miljoner kronor per år de två efterföljande åren. Nämndens förutsättningar att kunna utföra uppdraget kan enbart ske genom omprioriteringar inom befintligt budgetutrymme.
1.4.1 Digitalisering

Ärendenr BUN 2020/6 Datum 2020-02-20

Skolväsendet har ett tydligt uppdrag i skollagen och läroplanerna att alla barn och elever
ska ha samma möjligheter att utveckla sin digitala kompetens. Ny teknik, digitalisering och
internet är också några av nycklarna för alla medarbetare att hitta nya effektivare arbetssätt,
samverkan och en mer tillgänglig förvaltning. Den nationella digitaliseringsstrategin 4 har inneburit reviderade läroplaner med krav på att skolan ska ge varje barn och elev en adekvat
digital kompetens, vilket innebär att den digitala kompetensen förändras över tid i takt med
utvecklandet av såväl användande som verktyg.
Parallellt med detta sker satsningar på kompetensutveckling och utbildningsinsatser på området. Succesivt införs flera e-tjänster för vårdnadshavare, men även som interna tjänster, i
syfte att hitta effektivare arbetssätt och skapa en mer tillgänglig förvaltning. Under planperioden planeras flera projekt i syfte att utveckla verksamhetens processer.

4

Den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Beslutad av regeringen 2017
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Digitalisering syftar till att både stärka det pedagogiska uppdraget och förbättra processer
inom centrala funktioner samt öka likvärdigheten. STL – Skriva sig till lärande: Är en modell som ökar lärandet och språkutvecklingen genom att kombinera pedagogik och digital
teknik. Genomförs i samarbete med SKL. Ett stort antal pedagoger i grundskola utbildas.
Årskurs 1 och 4 på samtliga grundskolor deltar.
BUN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
1.4.2 Fjärr- och distansundervisning

Ifous (innovation, forskning och utveckling i skolan) är ett fristående forskningsinstitut
som verkar för att samordna praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har tecknat ett avtal med Ifous med inriktningen att utveckla distans- och fjärrundervisning. Vuxenutbildningen, gymnasiet och grundskolan deltar. För grundskolans del innebär det att vi nu på försök fjärrsänder undervisning i modersmål och moderna språk. Projektet har en följeforskare knutet till sig och de arbetsgrupper
som ingår i projektet deltar på nätverksträffar med andra kommuner i landet.
BUN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
1.4.3 Kulturskolan

Kulturskolan önskar fortsätta att göra breda insatser i förskolegrupper, lågstadieklasser och
Särskolan. Med projektbidrag från Kulturrådet kan detta arbete utvecklas. Möjligen kan
vissa insatser göras även utan bidrag, men det riskerar i så fall att förlänga köerna till flera
ämnen och kurser.
Kulturskolan samordnar arbetet med att ta fram en kulturgaranti enligt kulturplanen. Resurser behöver avsättas för ett verktyg där pedagoger i alla skolformer får tillgång till information om utbud och möjligheter att boka in sig på olika pedagogiska resurser som till
exempel konserter, teatrar, Skol-Bio och museibesök. Verktyget behöver också kunna registrera besöksstatistik och förenkla utvärderingar.
BUN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
1.4.4 Alléskolan

BUN har begärt investeringsmedel på 82 miljoner kronor för en tillbyggnad av Alléskolan
på befintlig tomt i Visby och då i form av en renovering av befintligt skolhus för år 2020–
2022 samt tilläggsanslag för ökade driftkostnader med 6,2 miljoner kronor per år. Regionfullmäktige har i juni beviljat medlen. Alléskolan är i ett eftersatt skick med ett föreläggande
kring ljudmiljön orsakad av ventilationsanläggningarna
BUN avser att för 2022 begära en ramförstärkning för ökade driftskostnader/lokalkostnader motsvarande 6,2 miljoner kronor för detta.

Ärendenr BUN 2020/6 Datum 2020-02-20

1.4.4 Kvalitetsutveckling

Det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen har i dag en inarbetad struktur med
resultatinsamling, analysarbete och uppföljning i dialogform för skolledare. Det finns dock
ett behov av att öka delaktigheten i analysarbetet tillsammans med medarbetarna och att
förvaltningens alla verksamheter skall känna sig delaktiga och följas upp under året. Prioriterat under kommande år blir att hålla i och fortsätta med följande projekt:
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”Hållbara Gotland” kopplat till statliga ersättningsmedel 5 pågår med namnet ”Kompetenta
Gotland” Projektet har som långsiktigt mål att öka studiemotivationen för gotländska elever, öka kunskapen om olika yrken och utbildningar samt ombesörja kompetensförsörjningen på Gotland. Detta för att möta det ökande behovet av studie- och yrkesvägledning
samt även fungera som ett nav för samarbetet skola och arbetsliv.
Tillgängliga Lärmiljöer är ett projekt som får stöd av Specialpedagogiska Skolmyndigheten,
SPSM. Alla lärare ges kunskap om hur de genom att utveckla olika pedagogiska arbetssätt,
gör undervisningen tillgänglig för alla. Projektet fokuserar särskilt på barn och elever med
olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, barn och elever med lång och problematisk
skolfrånvaro samt barn och elever med psykisk ohälsa kopplat till olika funktionsnedsättningar.
BUN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram samt att återsöka statsbidrag för
att finansiera detta.
1.4.5 Barn- och elevhälsa

Elevhälsans medarbetare har i många fall undermåliga/ej helt lagenliga lokaler att tillgå i sitt
yrkesutövande, exempelvis gällande möjligheter för sekretess, hygien och kvalitetsaspekter.
Mer än tio skolor har allvarliga lokalbrister och lever inte upp till Hälso- och sjukvårdslagen
gällande exv. golvyta, avstånd, tillgång till rinnande vatten samt ljudisolering. För att vi ska
kunna åtgärda detta finns olika tänkbara/möjliga lösningar, som t.ex. bussning av elever till
annan skola, ombyggnation och ”elevhälsobussar”.
BUN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
1.4.6 Nya bussavtal - implementeringskostnader

Region Gotland upphandlar under år 2019 ett nytt avtal för kollektivtrafik och skolskjuts i
en gemensam upphandling. För första gången någonsin kommer skolskjuts och linjetrafik
kunna planeras i större samverkan vilket ställer höga krav på organisationen. Det nya avtalet kommer sannolikt få ekonomiska konsekvenser i så väl implementering som drift. Implementeringsprojektet kommer att kräva en resursförstärkning under första halvåret 2020.
BUN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
1.4.7 Kompetensförsörjning

Ärendenr BUN 2020/6 Datum 2020-02-20

Lärosätena kommer inte under kommande år att kunna utbilda tillräckligt med lärare inom
samtliga ämneskompetenser för att täcka de behov som finns. Region Gotland måste därför ta ett större eget ansvar för att vidareutbilda egen personal för att undvika en långsiktigt
förstärkt lärarbrist. Detta bör främst ske genom förväntade fortsatta statliga satsningar på
vidareutbildningsmöjligheter för lärare, med förstärkning av egna medel för att skapa attraktiva villkor för att motivera redan anställda lärare att vidareutbilda sig mot tydliga bristområden. Kostnad för att öka möjligheten att befintliga lärare satsar på vidareutbildning beräknas till cirka 1,6 miljoner kronor.
BUN avser att omfördela resurser inom befintlig budgetram för att täcka kostnaden.

5

Statliga ersättningsmedel för minskad kalkbrytning, sk ”Peter Larsson-pengarna”
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För att ytterligare förstärka attraktiviteten och skapa hållbara uppdrag som lärare, där professionen kan fokusera på det pedagogiska arbetet, bör det ske en fortsatt satsning på alternativa kompetenser inom skolan, såsom socialpedagoger och lärarassistenter.
Bedömningen är att barn- och utbildningsnämnden kan erhålla statsbidrag för dessa satsningar samt att
eventuella extra kostnader kan finansieras inom given budgetram.
För att attrahera fler studenter till lärarutbildningarna vid Campus Gotland behöver Region
Gotland och Uppsala Universitet fortsätta samarbeta runt villkoren för studenterna, där
satsningen på så kallade aspirantanställningar som inleddes under läsåret 2019/20, förhoppningsvis bli en framgångsfaktor. Aspirantanställningen innebär att en student som läser till
grundskollärare får en anställning motsvarande 20 procent knuten till en specifik skola i
samband med att studierna vid Campus Gotland inleds. Satsningen via Teach för Sweden
(TFS), som rekryterar akademiker inom särskilt svårrekryterade områden, matematik, naturkunskap, moderna språk, behöver också fortsätta. Satsningen innebär att ”TFS:aren” i samband med en kompletterande lärarutbildning, erbjuds en deltidsanställning inom grundskolan. Kostnad för en fortsatt satsning på aspirantanställningar och anställningar inom TFS
under 2020 – 2022 beräknas till cirka 1,2 miljoner kronor.
BUN avser att täcka kostnaden genom att omfördela resurser inom befintlig budgetram.
Så kallade mentorsanställningar är ett sätt att behålla kompetens inom skolan. En sådan anställning innebär att en medarbetare efter uppnådd pensionsålder erbjuds en tidsbegränsad
anställning, där en del av uppdraget innebär att vara mentor för yngre kollegor och en del
att ansvara för undervisning inom sin grundprofession. Det senare uppdraget blir då i
mindre omfattning än tidigare. Kostnad för inrättande av mentorsanställningar beräknas till
cirka 480 000 kronor.
BUN avser att täcka kostnaden genom att omfördela resurser inom befintlig budgetram.

Ärendenr BUN 2020/6 Datum 2020-02-20

1.4.8 Heltidsresan

SKL och Kommunal har träffat en central överenskommelse om att heltidsarbete för anställningar inom Kommunals avtalsområde ska vara normen fr o m 1 juni 2021. Inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen innebär den s k heltidsresan att konverteringar, det
vill säga tidsbegränsade anställningar som övergår till tillsvidareanställningar enligt regler i
lagen om anställningsskydd, inom Kommunals område bevakas löpande i syfte att erbjuda
berörda heltidsanställning. Samtliga annonser bevakas också för att i möjligaste mån undvika nyrekrytering av deltidsanställningar. För att detta ska vara möjligt krävs det att varje
chef ser över sina förutsättningar för att organisera för heltid, men också att Region Gotland som helhet har en organisation för att samordna behoven för verksamheter som tillhör olika förvaltningar. Om en gemensam struktur för att erbjuda heltider inte finns på
plats fr o m 1 juni 2021 riskerar verksamheterna att få kostnader som inte ryms inom budgeterad ram. I nuläget finns 32 medarbetare inom BUN:s ansvarsområde som enligt Heltidsresans kriterier kommer att ha rätt att arbeta heltid. Om dessa väljer att göra det och om
budgeterade utrymmen för detta saknas, innebär det en extra kostnad motsvarande 4,7 miljoner kronor beräknat på 2020 års lönenivå.
BUN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
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1.4.9 Lärarlönelyftet

Den statliga satsningen Lärarlönelyftet har inneburit att lönebilden har förskjutits påtagligt
för stora delar av lärarkåren, vilket också påverkat skolledarkåren där det så kallade respektavståndet har minskat. Inom BUN:s ansvarsområde kan Lärarlönelyftet endast tilldelas
främst grundskolans lärare, med en mindre del till lärare i fritidshem, och en mindre del kan
också tilldelas förskollärare, men detta har påverkan på samtliga lärarkategorier inklusive
Kulturskolans lärare. Även karriärtjänstsystemet har påverkat lönebilden och därmed bidragit till ökade förväntningar på högre lönenivåer för hela lärarkollektivet och för skolledarkåren. Fortsatta lönesatsningar behöver göras, både för att behålla och för att kunna rekrytera
duktiga lärare och skolledare.
BUN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
1.5

Driftbudget - behov och prioriteringar 2021 - 2023

1.5.1 Ramförändringar i sammandrag

Sammanställning av behov av budgetförstärkning 2021–2023
Jämförelse med budget år 2020
Resursfördelningsmodell
Externa avtal
Finansieringsprincipen
Driftskonsekvenser investering lokaler
Summa, tkr

2021
3 328

2022
8 395

2023
16 746

3 441

3 460

3 485

-

-

-

1 880

7 704

9 000

8 649

19 559

29 231

Enligt tidigare inlämnad strategisk plan och budget för 2020-2022 är ramjustering för ökat
antal barn och elever inarbetade i plankalkylen för åren 2021–2023. Vid omräkning av antalet barn och elever inför strategisk plan och budget 2021–2023 är behovet av ramförstärkning mindre än vad som tidigare har angetts. För år 2021 beräknas det vara 77 färre barn
och elever än vad som angivits i tidigare plankalkyl. Den sammanlagda ramökningen som
begärs till resursfördelningen är 3,3 miljoner kronor. Utöver ramjusteringar för förändringar i barn- och elevvolymer begärs även kompensation för externa avtal och indexökningar för skolskjutsar med 3,4 miljoner kronor samt 1,9 miljoner kronor för ökade lokalkostnader på grund av tidigare gjorda lokalinvesteringar (ökade hyreskostnader för Västerhejde skola samt Polhemsskolan), totalt för 2021 begärs budgetförstärkning med 8,6 miljoner kronor.
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1.5.2 Jämförelse med andra kommuner 6

Förvaltningen jämför kontinuerligt nämndens kostnadsutveckling för sina verksamheter
med andra kommuner som exempelvis strukturliknande kommuner, samtliga kommuner
och kommungruppen. Från och med år 2017 tillhör Gotland kommungruppen mindre
stad/tätort. I en jämförelse med kommungruppen (mindre stad/tätort) är den samlade
kostnaden för Region Gotland 60,9 miljoner kronor högre i jämförelse med kommungruppen 7. I en jämförelse med kommungruppen för år 2016 var kostnaden 104,5 miljoner kronor högre, vilket innebär att kostnadsgapet har minskat med 43,6 miljoner kronor från
6

Avser här redovisade kostnader för år 2018 i kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA) och Region Gotlands barn- och elevtal i
kommunal verksamhet hämtat från årsbokslutet 2018.
7
Avser år 2018
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2016 till 2018, minskningen motsvarar 41,7 procent.
Vid en jämförelse för den kommunala verksamheten är överkostnaden beräknad på inskrivet barn i förskolan 8,8 procent och motsvarar totalt 29,1 miljoner kronor. Grundskolans
kostnader ligger fyra procent högre räknat som kostnad per elev och motsvarar totalt 21,1
miljoner kronor. Kostnaden per inskrivet barn i fritidshem ligger 5,7 procent högre än
kommungruppen, vilket motsvarar totalt 5,1 miljoner kronor. Förskoleklassens kostnader
ligger 15,7 procent högre räknat som kostnad per elev och motsvarar totalt 5,6 miljoner
kronor.
Enligt statistik hämtad från Kommun och Landstingsdatabasen (KOLADA) har Gotland
en högre personaltäthet än kommungruppen; förskola 4,6 inskrivna barn per årsarbetare
(kommungruppen 5,2), fritidshem 20,9 antal elever per anställd (kommungruppen 20,8),
förskoleklass 10,9 antal elever per lärare (kommungruppen 11,7) och grundskolan 11,0 antal elever per lärare (kommungruppen 11,5)
1.5.3 Resursfördelningsmodell

I barn- och utbildningsnämndens strategisk plan och budget för 2021–2023 finns medel
upptagna för volymökningar i antalet barn och elever till 3,3 miljoner kronor för 2021, för
2022 volymökningar med 5,1 miljoner kronor och ytterligare volymökningar 2023 med 8,4
miljoner kronor. Ackumulerat för planperioden och i en jämförelse med år 2020 blir detta
en kostnad på 16,7 miljoner kronor.
Enligt befolkningsprognos 8 för 2020–2029 beräknas det genomsnittligafödelsetalet på Gotland ligga på drygt 541 under planperioden 2021–2023 för att ökat något under perioden
2024–2029.
Till viss del påverkas planeringsförutsättningar och resursallokering av asylsituationen. Beslut om uppehållstillstånd och eventuell folkbokföring på Gotland kan ta flera år. Under
den tiden är asylsökande inte medtagna i de databaser som brukar användas för befolkningsprognoser. Under 2019 till 2020 har antalet barn och elever i asyl minska kraftigt. Nedan tabell 1.5 (a) beskriver den framtida befolkningsutvecklingen per åldersintervall.
Tabell 1.5 (a): Population Gotland-Antal barn och elever 2020 - 2029 9
Skolform ålder och år
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Ärendenr BUN 2020/6 Datum 2020-02-20

0-år
Förskola (1-5)
Förskoleklass (6)
Grundskola (7-9)
Grundskola (10-12)
Grundskola (13-15)

527
535
2 911
2 965
660
586
1 961
1 986
2 077
2 096
1 877
1 919
10 013 10 087

2029

29-20

541
547
552
552
550
548
547
543
2 969
2 972
3 012
3 033
3 046
3 053
3 056
3 055
642
650
620
628
635
640
644
648
1 932
1 954
1 947
1 974
1 957
1 942
1 963
1 980
2 082
2 045
2 068
2 013
2 031
2 020
2 047
2 032
2 005
2 131
2 150
2 133
2 095
2 114
2 063
2 081
10 171 10 299 10 349 10 333 10 314 10 317 10 320 10 339

2026

2027

2028

16
144
-12
19
-45
204
326

I tabell 1.5 (b) anges det förväntade antalet barn och elever inom berörda skolformer. I förskoleklass och grundskola beräknas 100 procent av den prognostiserade populationen
delta, i fritidshem 58,3 procent av berörda åldersgrupper och i förskolan beräknas 93,3 procent av 1–5 åringarna delta. Förhållandet av fördelningen av barn och elever mellan fristående- och kommunal huvudman baseras på bokslutet 2019. Grunden för planperiodens
volymberäkningar är hämtade från regionens beställda befolkningsprognos från företaget
8
9

December 2019
Källa: Statisticons befolkningsprognos 2020 – 2029, december 2019
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Statisticon AB. Av tabellen framgår att den totala budgeterade volymen år 2020 i förhållande till bokslutet 2019 är högre. För år 2020 är prognosen 10 51 färre barn och elever i
jämförelse med budget 2020, detta kommer att medföra att resursfördelningen beräknas
göra ett överskott år 2020. Inför år 2021 är prognosen 11 färre barn och elever i jämförelse
med budget 2020.
Tabell 1.5 (b): Förväntat antal deltagande barn och elever 2021 - 2023

Bokslut

År
Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Summa

Budget

2019
2020
2 792
2 771
2 729
2 767
644
662
5 641
5 902
11 806 12 102

Prognos

Plan

Plan

Plan

2020
2021
2022
2023
2 740
2 785
2 788
2 791
2 736
2 719
2 712
2 708
660
586
642
650
5 915
6 001
6 019
6 130
12 051 12 091 12 161 12 279

-11

Förändring i jämförelse med budget 2020

59

177

Tabell 1.5 (c) visar den budgetkompensation som nämnden behöver för att ligga rätt i förhållande till de barn- och elevframskrivningar som tidigare nämnts. År 2021 behövs en
budgetförstärkning med 3,3 miljoner kronor för att sedan under resterande del av planperioden öka något.
Tabell 1.5 (c): Behov av budgetkompensation per år för volymförändringar 2021 – 2023, tkr (+ökat behov, - minskat behov)

Resursfördelningsmodell/flöden
Jämförelse med budget år 2020, tkr

2021

2022

2023

Förskola

2 047

2 492

2 703

Fritidshem

-1 520

-1 749

-1 749

Förskoleklass

-4 113

-1 111

-682

6 914

8 763

16 473

3 328

8 395

16 746

5 067

8 351

Grundskola
Summa

Förändring i jämförelse per år

Enligt tidigare inlämnad strategisk plan och budget för åren 2020–2022 framhölls ett ökat
behov av budget inför år 2021. Inför planperioden 2021–2023 har behovet ökat dock inte i
den utsträckning som tidigare angetts. Den huvudsakliga förklaringen till ett något mindre
behov av budgetmedel beror på att den nya befolkningsprognosen har skrivits ned i jämförelse med tidigare prognos. Tabell 1.5 (d) nedan visar jämförelser mellan planperiodernas
prognoser.
Tabell 1.5 (d): Jämförelse av budgetkompensation för år 2021 avseende volymförändringar, tkr (+ökat
behov, - minskat behov)

Resursfördelningsmodell/flöden

2021

Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Ärendenr BUN 2020/6 Datum 2020-02-20

Tidigare

År

Summa

Reviderad

Differens

2021

Stratplan

5 068

2 047

-3 021

-255

-1 520

-1 265

-2 747

-4 113

-1 366

5 140

6 914

1 774

7 206

3 328

-3 878

Tidigare, avser äskande i strategisk plan och budget 2020-2022
Reviderad, avser äskande i strategisk plan och budget 2021-2023

10

Detta antagande bygger på befolkningsprognosen
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1.5.4 Generella statsbidrag enligt finansieringsprincipen

Finansieringsprincipen tillämpas när riksdagen, regeringen eller statliga myndigheter beslutar om regeländringar som tar sikte på de verksamheter som bedrivs av kommuner och
landsting. Exempel på sådana beslut är när:
• införande av nya obligatoriska uppgifter
• frivilliga uppgifter blir obligatoriska
• det kommunala ansvaret för vissa uppgifter tas bort eller avregleras
• staten ändrar ambitionsnivåerna för befintlig verksamhet
Finansieringsprincipen är grundläggande för de ekonomiska relationerna mellan staten och
kommunsektorn, och gäller i båda riktningarna. Principen innebär att kommuner och
landsting inte ska behöva höja skatten eller prioritera om annan verksamhet för att finansiera statliga beslut.
På senare år har flera genomgripande reformer genomförts inom skolområdet och förmodligen kommer det även i framtiden att ställas krav på omställningar och genomförande av
nya reformer inom nämndens ansvarsområden.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har under en rad år haft ambitionen att säkra att
finansieringen av statliga beslut som regleras i den kommunalekonomiska utjämningen och
berör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden också tillförs den utförande
nämnden.
De senaste åren har förvaltningen avstått att äska särskilt för bidrag som varit generella då
de riktade statsbidragen har ökat och förvaltningen sökt dessa själva. Enligt den senaste
”Specificeringen av generella statsbidrag för kommuner åren 2019–2022 11” framgår att det i
dagsläget inte går att utläsa några nya generella statsbidrag som tillfaller Region Gotland
inom nämndens verksamhetsområden för 2021 och framåt. Möjligen kan det utifrån nämndens verksamhetsområden beaktas att regeringens fördelning av välfärdsmiljarderna avseende nämndens verksamheter kommer att ingå i de generella statsbidragen från och med år
2021. För att finansiera de nya välfärdsmiljarderna så kommer troligt en del riktade statsbidrag att försvinna och ingå i de nya välfärdsmiljarderna, ett exempel på ett riktat statsbidrag
som nämnden tidigare har fått medel för och som nu försvunnit 2020 är statsbidraget för
lärarassistenter. Den egna kostnaden för lärarassistenter år 2020 är 4,2 miljoner kronor
varav hälften skulle kunna ha sökts som ett riktat statsbidrag.
Regeringens ”vårändringsbudget” för 2020 kan innebära förändrade reformer vilket kan påverka tilldelningen av generella statsbidrag till kommuner runt om i Sverige. Nämnden väljer i nuläget att invänta och avvakta ”vårändringsbudget” för 2020.

Ärendenr BUN 2020/6 Datum 2020-02-20

Nämnden vill ändock tydliggöra de senaste, tillkommande, generella statsbidragen avseende år 2019 - 2020 som tillfaller regionen och är inom nämndens verksamhetsområden,
enligt tabellen 1.5 (e):
Tabell 1.5 (e) Finansieringsprincipen

Belopp, tkr

Aktivitet

2020

Obligatorisk lovskola fyra veckor åk 6 till 9

1 992

Utökning av undervisningstid i lågstadiet

1 289

Befattningsutbildning för rektorer
11

59

Publicerad 2019-09-18 hos Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
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3 340

Källa: SKL, specificering av vissa generella statsbidrag för kommuner 20182021. Tabellen avser statsbidrag från och med år 2019 samt 2020.
Belopp, tkr beräknat på befolkning 31/12-2017 och kr/inv.

1.5.5 Taxor och avgifter, interna och externa

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

Behovet av kompensation är beräknat utifrån kravet på ”lika villkor” för förskola, fritidshem skolverksamhet oavsett kommunalt eller fristående huvudmannaskap. Skyldighet finns
att bidragen till fristående verksamhet skall ligga på samma nivå som anslagen till regionens
skolverksamhet, vilket innebär att exempelvis lönekostnadsökningar till följd av lönerevision skall kompenseras även fristående huvudman. Här har löneutvecklingen som en funktion av barn och elevtalen beräknats till 2,5 procent per år under perioden 2021 till 2023 och
övriga indexantaganden med en procent per år.
Underlag för Externa avtal

2021

2022

2023

Undervisningsresurs (löner):
Fristående förskolor: 61 621 tkr
Fristående fritidshem: 11 987 tkr

3 015

3 034

3 059

Fristående förskoleklass: 3 287 tkr
Fristående grundskolor: 43 699 tkr
Köp av stödverksamhet:
Skolskjutsar index en procent
Summa, tkr

426

426

426

3 441

3 460

3 485

2 Investeringsförslag med motiveringar 2021-2025
2.1

Lokaler

I Region Gotlands strategiska lokalplanering är det övergripande målet ”Att nå balans mellan organisationens behov av och tillgång till lokaler med beaktande av den långsiktiga regionnyttan”. Strävan är att få de kortsiktiga insatserna att följa en linje så att de gynnar våra
långsiktiga mål och bidrar till Region Gotlands strategiska lokalplanering.

Ärendenr BUN 2020/6 Datum 2020-02-20

I arbetet med lokalplanering har vi delat in skolorna efter Gotlands högstadieskolors upptagningsområde. Vi har tillsammans med vår hyresvärd och verksamhetsansvariga kartlagt
dagens skolor och beräknat framtida behov efter Statisticons befolkningsprognos som tar
hänsyn till arbetsmarknadens förväntade utveckling och planerade bostadsbyggen.
För Gotland tillkommer under åren 2018-2025 cirka 483 barn från förskoleklass till årskurs
9 varav cirka 262 i Visbyområdet. Brist på skollokaler kommer att uppstå i Visby med cirka
14 klassrum och i Roma med två klassrum. Övriga skolor förväntas kunna ta emot elevökningarna utan anpassningar av lokalerna. Sju av dessa klassrum kommer att inrymmas på
Polhemskolan i norra Visby och övriga behövs i södra eller centrala Visby, till exempel Alléskolan. För åren 2018-2025 tillkommer cirka 110 förskolebarn. Av dessa återfinns cirka
77 i Visbyområdet, vilket motsvarar fyra avdelningar.
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Det finns där till ett växande behov av platser inom förskolan för barn med flerfunktionsnedsättningar. Dessa barn kommer från hela Gotland men måste ha en gemensam avdelning/förskola där en samlad specialkompetens kan erbjudas. Idag finns avdelningar för
barn med dessa behov på Humlans förskola och förvaltningen ser det också som det bästa
alternativet att antalet platser utökas där.
Bilagda förslag utgör en ökning av det totala antalet skol- och förskoleplatser i Visby vilket
leder till en kostnadsökning i form av hyra även fast effektivisering och samordningsvinster
kommer att kunna göras.
Fördjupad information återfinns i bilaga 1-2.
2.2

IT-investeringar

Satsningen på att fortsatt utveckla IT- miljön utifrån förvaltningens handlingsplan för digitalisering pågår. Aktiviteter inom ramen för handlingsplanen är införandet av ett nytt gemensamt skoladministrativt system och med detta en översyn av hela systemarkitekturen
inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Nya digitala lärverktyg och lärresurser införs
kontinuerligt och skall integreras i en portal där användare med en inloggning når sina resurser. Införande av lärplattor och datorer fortsätter där målet är att alla elever ska ha en
individuell enhet till år 2022. Parallellt med detta sker satsningar på kompetensutveckling
och utbildningsinsatser på området. Succesivt införs flera e-tjänster för vårdnadshavare,
men även som interna tjänster, i syfte att hitta effektivare arbetssätt och skapa en mer tillgänglig förvaltning. Under planperioden planeras flera projekt i syfte att utveckla verksamhetens processer. Exempel på detta kan vara att utveckla den digitala miljön i klassrummet
men även det pedagogiska arbetet i klassrummet.
De administrativa stödprocesser som krävs behöver även utvecklas med hjälp av digitaliseringen. För en effektiv förvaltning av fler digitala system och tjänster kommer en central
hantering av processerna att krävas och att resurser avsätts.
GDPR (General Data Protection Regulation). Kraven inom området leder till att administration, kontroll, systemförvaltning och säkerställande av hur arbetet genomförs, ökar. Detta
innebär i förlängningen ett utökat behov av system, administrativa resurser och därmed
ökade kostnader inom förvaltningen.
Fördjupad information återfinns i bilaga 3
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2.3

Redovisning kring Alléskolan

Alléskolan på fastigheten Visby Pjäsen 14 startade år 1995 som en provisorisk lösning på
ett ökande elevflöde i Visby. Skolan är idag en enparallellig F-6 skola med nio klassrum och
en del biutrymmen. Källaren används idag som matsal och fritidshem. Några biutrymmen
går idag inte att använda. Alléskolan är i många avseenden i ett eftersatt skick med stort renoveringsbehov. Under den tid som skolan varit i drift har investeringar för totalt 3
435 000 kronor genomförts, vilka avsett källare, ventilation och målning. Skolan har i sitt
nuvarande skick föreläggande gällande ljudmiljö orsakade av ventilationsanläggningarna
och placeringen av dessa. Alléskolan är med sitt läge i en expansiv del av staden helt nödvändig att behålla. Cirka 700 bostäder beräknas komma att byggas på A7-fältet. Skolan
kommer inte att ha plats för samtliga elever som beräknas tillhöra upptagningsområdet
inom något år.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har på uppdrag av BUN tagit fram tre alternativ
för Alléskolan för att möta behovet av för utbildningsplatser för ett växande Visby: renovering av nuvarande skolan inklusive tillbyggnad av teknikutrymmen (12 klassrum med plats
för totalt 280 elever) med en investeringskostnad på 60 miljoner kronor (2019–2020) och
en utökad driftkostnad 4,8 miljoner kronor, nybyggnation (16 –17 klassrum med plats för
cirka 350 elever inklusive salar för praktiskt-estetiska ämnen som idag saknas) med en investeringskostnad på 135 miljoner kronor och driftskostnad på 9,6 miljoner kronor per år
eller renovering och tillbyggnad (vilket ger fyra ytterligare klassrum) med en investeringskostnad på 71 miljoner kronor (2019-2020) och driftskostnad på 5,7 miljoner kronor.
BUN beslutade sig i mars 2018 för en nybyggnation vilket ger en fullt modern lärmiljö anpassad till dagens och morgondagens krav. En nybyggnation ger även möjlighet till mer
flexibel lokalanvändning och vilket ur både barn- och pedagogiskt perspektiv är det bättre
alternativet. Därför begärde nämnden under våren 2018 hos regionfullmäktige om investeringsmedel med 135 miljoner kronor för nybyggnation av Alléskolan på befintlig tomt samt
tilläggsanslag för ökade driftkostnader med 9,6 miljoner kronor per år. I juni beslutade regionfullmäktige att vänta med för att ersätta Alléskolan. BUN fick i samband med detta i
uppdrag att återkomma till regionfullmäktige med en redovisning av helheten avseende
ekonomi, arbetssätt och pedagogik för nybyggnad jämfört med om och tillbyggnad av Alléskolan. En reviderad tjänsteskrivelse har tagits fram i ärendet Alléskolan. Eftersom tomten
idag har byggrätt för ytterligare nybyggnation, öppnar det för en lösning där nuvarande befintliga skolhuset renoveras och att en ny fristående byggnad uppförs innehållande sju
klassrum och sju grupprum. Efter renoveringen inrymmer byggnaden tolv klassrum, musiksal samt bibliotek. Arbetsrum för personal, rum för barn- och elevhälsans personal, rum för
specialundervisning, grupprum med mera ryms också. Kostnaden för nybyggnationen uppgår till elva miljoner kronor och renoveringen av befintligt skolhus på cirka 61 miljoner
kronor 12. Driftskostnaden beräknas till 5,7 miljoner kronor per år enligt schablon på åtta
procent plus en hyreskostnad på 1,8 miljoner kronor per år. Totalt 7,5 miljoner kronor per
år.
BUN har under år 2018 beslutat om den framtida inriktningen för förskole- och grundskoleorganisation i Visbyområdet, omfattande verksamheterna inom dagens Solbergalinjen respektive Södervärnslinjen. Nämnden har beslutat om start av ny grundskola, Polhemskolan,
i norra Visby, mot bakgrund av att Visby växer och att det behövs fler lärare och klassrum.
BUN har också beslutat att ändra elevupptagningsområden för Södervärnskolan och Lyckåkerskolan för läsåret 2019/20. Detta för att göra plats för Lyckåkersskolans mellanstadieelever på Södervärnsskolan och göra Lyckåkerskolan till en skola från förskoleklass upp till
årskurs 3. Motivet till beslutet är trångboddhet. Besluten innebär att platsbristen i Visby är
löst på kort sikt men för fortsatt planering av förskole- och skolorganisation i Visby så är
ett beslut kring Alléskolan av största betydelse.
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3 Uppdrag
Särskilt uppdrag, sänka sjuktal och se över personalbemanningen
Sjuktal BUN

BUN totalt
12

2016 01 01 –
11 30

2017 01 01 –
11 30

2018 01 01 –
11 30

2019 01 01 –
11 30

Förändring i
procentenheter
från 2018

5,93 %

5,94 %

5,66 %

6,21 %

0,55

Tjänsteskrivelsen ”Visby växer/Alléskolan” BUN 2018/962 inklusive bilaga

22 (23)

Region Gotland
Barn- och utbildningsnämnden

Strategisk plan och budget 2021–2023

Förskolan

6,90 %

7,40 %

6,60 %

7,89 %

1,29

Grundskolan

5,62 %

5,51 %

5,67 %

5,71 %

0,04

Särskolan

4,49 %

6,58 %

5,41 %

4,98 %

-0,43

Barn- och
elevhälsan

8,56 %

7,90 %

7,78 %

8,44 %

0,66

Kulturskolan

2,86 %

2,23 %

3,62 %

0,90 %

-2,72

Sjuktalet ökade 2019 inom hela BUN:s ansvarområde, med +0,55 enheter i förhållande till
2018. Utvecklingen varierar mellan verksamheterna, där förskolan uppvisar den största ökningen med +1,29. Bl a i syfte att minska sjuktalet, och därmed minska kostnader relaterade
till sjukfrånvaro, har arbetsgrupper bildats med ett brett angreppssätt på temat arbetsmiljö
och med fokus på lärares arbetsmiljö. En särskild arbetsgrupp som arbetar med skolledares
arbetsmiljö har också bildats. Tanken är att resultatet av gruppernas arbete sedan får bäring
på arbetsmiljöarbetet inom samtliga verksamheter inom förvaltningen. Angreppsättet vad
gäller lärares arbetsmiljö har varit att först skapa en gemensam bild som utgångspunkt och
sedan arbeta per skolform, där varje avdelningschef arbetar tillsammans med berörda fackliga företrädare med att identifiera verksamhetsanpassade behov av åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och för att främja hälsan. Åtgärderna som definierats kan t ex handla
om att anställa alternativa kompetenser och/eller att se över mötesstrukturer. För chefernas/skolledarnas del är antal medarbetare en faktor som har betydelse för förutsättningarna
att utföra uppdraget och för arbetsmiljön. För skolledarnas del kan nämnas att i medarbetarenkäten 2019 svarade 56 procent av cheferna positivt på frågan om möjlighet till återhämtning mellan arbetspass 2019, vilket alltså innebär att 44 procent av chefskåren uppfattar att man inte får tillräcklig återhämtning. Detta innebär sannolikt att det finns ett samband mellan uppdragets omfattning och upplevelser av ohälsosam stress för en stor del av
UAF:s chefskår.
Inom pågående översyn av för- och grundskolans nuvarande organisation finns en möjlighet att göra justeringar av ansvarsområdenas storlek. Det öppnas också möjligheter att i
större utsträckning samordna bemanningsbehov utifrån en ökad grundbemanning och därmed ett minskat beroende av korttidsvikarier. Ett minskat inflöde av korttidsvikarier skulle
sannolikt bidra till en minskad upplevelse av stress i verksamheten, då vikarier inte alltid
kan rekryteras och då det innebär en daglig personalomsättning då vikarierna byts ut.
Behovet av en samordnad bemanning mellan förvaltningar kopplat till arbetet med heltidsresan är också viktig att lyfta i sammanhanget. För att undvika överkostnader från 1 juni
2021, då heltid som norm kommer att gälla, behöver en samordning ske mellan verksamheter inom hela Region Gotland för att möjliggöra heltider, framför allt gäller detta utanför
Visby.
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1
1
1

Renovering av befintlig byggnad + nybyggnation. 12
mnkr beviljat 2020
Anpassning för åk 4-6, utemiljö, toalett

Polhemskolan

Alléskolan
Södervärnskolan

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

1
1

96 300

500

2 000
500
200
500
300

70 000
300

2 000

12 000

16 200

500

1000

500
3 000

2 000
500
200
500

12 500

200

100

2 000
500
200
500

2 000
500
200
500

20 000

2 000

140 000

6 000

327 700

200
1 000
0
0

1 000
100
100
100
100

10 000
2 500
1 000
2 500
300
500
3 000

70 000
300
0

2 000

40 000

12 000

10 000

141 000

30 000

2025 Total

31 500 171 200

100
100

100

2 000
500
200
500

20 000

2 000

6 000

2024

7 704

0
40
0
0

0
0
0
0
0

160
40
16
40
24
0
0

0

5 600
24
0
0

160

0

960

160

0

0

480

2022

9 000

0
80
0
0

80
0
0
0
0

320
80
32
80
24
40
240

0

5 600
24
0
0

160

0

960

320

0

0

960

2023

10 000

16
80
0
0

80
0
8
0
0

480
120
48
120
24
40
240

0

5 600
24
0
0

160

0

960

480

80

0

1 440

2024

12 520

16
80
0
0

80
8
8
8
8

640
160
64
160
24
40
240

0

5 600
24
0
0

160

1 600

960

640

80

0

1 920

2025

26 216

16
80
0
0

80
8
8
8
8

800
200
80
200
24
40
240

0

5 600
24
0
0

160

3 200

960

800

11 280

0

2 400

2026

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader +
övriga kostnader) tkr

Anm: Driftkonsekvenser är räknade med en schablon om 8 procent på investerat kapital. Inkluderar internränta 2018 med två procent. Kapitalkostnad för pott beräknas inte.

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

Totalt investeringar

Projektering av idrottshall centralt i Visby

Proj av fyra nya klassrum till Visby efter att tillfälligt
bygglov paviljong upphör i Västerhejde

1
1
1
1
1

Projektering för förskola och barn med flerfunktionsnedsättning när åk F-1 flyttar till Alléskolan
Återställning efter tillfälligt bygglov
Återställning efter tillfälligt bygglov
Återställning efter tillfälligt bygglov
Återställning efter tillfälligt bygglov

Humlegård
Vänge
Endre
Västerhejde
Lärbro

Visby/Västerhejde
Idrottshall i Visby

1
1
1
1
1
1
1

Mindre om och tillbyggnader, Barn o elevhälsan,
utemiljö, UV-skydd, lekredskap
Säkerhet: Belysning, kortläs, larm, (kameror)
Inventarier, utbyte, säkerhet
Tillgänglighet: Taktila stråk, ljud, dörrar, ramper
Anpassning vid flytt till "långa längan"
Möbler/inventarier efter ombyggnad
Möbler/inventarier efter ny och ombyggnad

1

Grundskolor/mindre anpassningar
För-, sär- och grundskolor
Idrottshallar
För- , sär- och grundskolor
Särskolan vid Polhemskolan
Väskinde för o grundskola
Alléskolan

Nya investeringsförslag

Väskinde förskola Lunden
Wisborg förskola 1 (Pippi) och 2
(Kneippbyn)

2 000

6 000

2023

1

2 000

6 000

2022

1 000
2 000

6 000

2021

Investeringsbudget, brutto tkr

2

1

1

Anpassning ny skola F-6, 18,5 mnkr beviljat 20172020

Möbler, lekredskap,utrustning, spisar, bänkar etc.

Projekttext

Prio
1,2,3

Nybyggnation av 3*F-6 År 2025, projektering 2023.
Kostnad 2025 uppskattad
Mindre om- och/eller nybyggnader, flyttbara
paviljonger.
Ersätta paviljonger med tillfälligt bygglov med
permanenta lösningar
Nybyggnation 5 avd. 2025 och 5 avd. 2030 (40+40
mnkr)

Investeringar enligt plan
VVV-skolan, (Västerhejde, Vibble,
Visborg)
Nya förskoleplatser/mindre
bygginvesteringar

Investeringspott

Pott

BUN/UAF
Kategori 1, Lokaler

2021-2025
Nämnd/Förvaltning: BUN/UAF

Investeringsäskanden

PLAN
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Investeringsplan grund- och särskolelokaler
1. Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden har ett stående uppdrag från regionfullmäktige, att till budgetberedningen varje år redovisa investeringsplan för de närmaste åren.
I regionens strategiska lokalplanering är det övergripande målet ”Att nå balans mellan organisationens behov av och tillgång till lokaler med beaktande av den långsiktiga regionnyttan”. Strävan är att
få de kortsiktiga insatserna att följa en linje så att de gynnar våra långsiktiga mål och bidrar till Region Gotlands strategiska lokalplanering.
Anmärkning: Driftkostnaden är i alla förslag nedan uträknad med schablonen 8 % av investeringen.
(Kapitalkostnad och övriga kostnader som el, värme, vatten mm.)
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har även ett uppdrag, från regionfullmäktige, att verka för
större och mer ekonomiskt och pedagogiskt bärkraftiga enheter tillsammans med förskolan. Ur
kvalitetsperspektiv bör en skolenhet bestå av två paralleller på låg och mellanstadiet och tre paralleller på högstadiet. Ur ett ekonomiskt perspektiv 150 elever.
2. Elevprognos

Senaste prognosen är från 2019-04-02 och bygger på Statisticons beräkningar med demografisk
framskrivning med antaganden om byggnation. Ny prognos förväntas i april 2020.

Prognos 2019-04-02
Elevantal läsåret 19/20, alla elever, kommunala och fristående skolor

Läsår

För

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Summa

19/20

612

658

631

686

676

647

577

635

623

554

6299

3. Nyanlända och asylsökande

Asylsökande: Efter 2016 har en minskning av antalet asylsökande skett. Antalet elever har minskat
och idag finns inget flyktingboende kvar på Gotland. Det samma gäller ensamkommande barn. I
denna prognos beräknas inga fler ensamkommande barn på Gotland.
Nyanlända: Under 2019 kommer Gotland att ta emot 75 anvisningar inklusive kvotflyktingar.
Denna prognos bygger på ca 75 anvisningar per år under 2020-2030.
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4. Säkerhet och trygghet

Ett antal av våra för- och grundskolor har varit utsatt för hot och incidenter under senare år. Ett
flertal brandtillbud har inträffat både inomhus och utomhus. Det har uppstått ett antal hotfulla situationer då elever och obehöriga har slagits och hotat personal och elever.
Som pilot för arbetet hänvisas till erfarenheterna från Wisbygymnasiet. Efter genomgång av säkerhetsarbetet har åtgärder påbörjats såsom kameraövervakning, elektroniska lås samt överfallslarm.
Detta i kombination med ett förbättrat arbete med personal och elever har höjt säkerheten och
tryggheten för personal och elever. Nästa steg är matsalen och därefter kommer Vuxenutbildningen
samt ett antal grund och förskolor att prioriteras.
På grund- och förskolorna har vid incidenter diskussioner skett med personal och vårdnadshavare
om hur tryggheten skall förbättras. Tidigare har all personal erhållit ID-brickor för att besökare och
andra skall kunna identifiera behörig personal. Åtgärder har oftast inneburit att den närmaste omgivningen rensats på brännbara föremål, installation av ”hockeybelysning”, montering av kodlås och
förbättring av skalskydd samt extra rondering av vaktbolag.
För kommande säkerhetsåtgärder äskas 500 KSEK de följande åren.
5. Tillgänglighet

Under 2019 har investeringar gjorts på ett antal skolor för att underlätta för elever med olika funktionsnedsättningar. Taktila stråk har skapats i byggnader och på gångbanor. Översyn av akustisk
miljö har gjorts. Ramper och automatiska dörröppnare. För kommande tillgänglighetsanpassningar
äskas 500 KSEK de följande åren.
6. Visbyområdet

Folkmängd i Visby Norra efter åldersklass

Prognos 2019-04-02

Folkmängd i Visby Södra efter åldersklass

Prognos 2019-04-02

6.1. Sammanfattning Visbyområdet

Behovet mellan 2019 och 2026 är enligt prognos 262 tillkommande elever F-9 i Visbyområdet, vilket motsvarar 14 nya klassrum. Av dessa tillkommande elever beräknas 45 i Norra Visby och 217 i
södra Visby. Sju klassrum är nu klara i den nya Polhemskolan och övriga sju planeras vid om- och
utbyggnaden av Alléskolan. Förvaltningen planerar även en översyn av upptagningsområdena för
att bättre kunna balansera skolorna i norra och södra Visby.
Andra faktorer som också påverkar förvaltningens planeringsförutsättningar är etableringar och förändringar av fristående skolverksamhet.
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6.2. Idrott

Idrottsämnet har fått utökade läroplaner. Det är brist på lediga schematider i idrottshallarna i Visby.
Förvaltningen avser att i samarbete med avdelningen för Kultur och Fritid starta ett projekt för att
hitta en lämplig lösning och göra ett grundläggande projekteringsarbete inklusive en kostnadskalkyl
som kan tillgodose både skolans och föreningslivets behov. För detta arbete äskas 500 KSEK 2021
och 500 KSEK 2022.
6.3. Evakuering
Då ett flertal större ombyggnader planeras i Visbyområdet så finns ett behov av evakueringslokaler
motsvarande ca 15 klassrum under de närmaste åren. Tanken är att kunna använda samma evakueringslokaler för
1. Södervärnskolans utbyte av ventilationssystem 2020-2021
2. Om och tillbyggnad av Alléskolan 2021-2023
3. Underhållsarbete för Vuxenutbildningen 2023-2024
7. Investeringsbehov norra Visbyområdet/Solbergalinjen
Väskinde skola, F-6. 224 elever, 2961 m2=13 m2/elev

Paviljonger med tillfälligt bygglov. Ingen utökning av verksamheten planeras. Stora förändringar
planeras för förskolan vilket kommer att påverka skolan
Polhemskolan F-3 (F-6). 2019–2020 ca 100 elever, 2020–2021 ca 175 elever, 3174 m2= 32 m2/elev, 18 m2/elev

Polhemskolan
Norra Hansegatan 16,
Grundskola F-3 läsåret
2019–2020 och F-6
läsåren 2020-.

”Sjöfartspaviljongen”,
Särskola.
”Långa längan” Praktisk/estetiska ämnen.

Lotsen, mottagningsenhet för nyanlända
En ny grundskola, Polhemskolan, har invigts på Norra Hansegatan HT 2019. Skolan är profilerad
mot naturvetenskap och FN:s globala mål för hållbar utveckling.
Skolan är en-parallellig F-6 med 7 klassrum. Övriga delar av fastigheten används av Barn och elevhälsan, modersmålsenheten samt av arbetsmarknads- och integrationsenheterna. På fastigheten
finns också andra skolformer som särskola, gymnasieskola, särskilda undervisningsgrupper och vuxenutbildning. Vid omdisposition kan skolan i en framtid ha två paralleller F-6.
Idrottshall med omklädningsrum finns på området.
Specialsalar för praktisk-estetiska ämnen planeras i ”långa längan”, se bild ovan. Arbetena med att
skapa skolgård på grönytan mellan byggnaderna är påbörjade och färdigställs våren 2020.
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Anpassning 2017
Kostnad

1 MSEK

Anpassning 2018
Kostnad
Driftskostnad

3,5 MSEK (Beslut i RF för 2018)
280 KSEK (2019->)

Fortsatt ombyggnad 2019
Uppskattad kostnad:
Driftskostnad

9 MSEK (Beslut i RF för 2019)
720 KSEK (2020->)

Inventarier och möbler 2019
Uppskattad kostnad
1 MSEK (Beslut i RF för 2019)
Driftskostnad
80 KSEK (2020->)
Praktisk estetiska ämnen samt idrott 2020 (Beslut i RF för 2020)
Uppskattad kostnad
3,5 MSEK (2020)
Driftskostnad
280 KSEK (2021->)
Slutarbete, anpassning långa längan mm 2021
Uppskattad kostnad
2 MSEK (2021)
Driftkostnad
160 KSEK (2022->)
Polhem särskola

För att möta det ökade behovet av platser för barn med behov av särskola finns i dagsläget särskoleverksamhet i ”Sjöfartspaviljongen”. En flytt planeras till delar av ”långa längan”. Kostnad för anpassning beräknas till 300 KSEK under 2021.
Lotsen mottagningsenhet

Lotsen är Region Gotlands centrala mottagning av nyanlända med annat modersmål än svenska.
Lotsen finns idag i lokaler på Norra Hansegatan som tidigare benämndes Fysikum eller pannrummet. Eleverna kommer efter kartläggning och grundläggande undervisning att placeras i grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen. Organisatoriskt tillhör Lotsen enheten för modersmål
och studiehandledning och är en del av grundskolan. En flytt planeras till ”Sjöfartspaviljongen” där
Särskolan idag finns. Fysikum frigöres då för Komvux.
Alléskolan, 2-6. 181 elever, 1857 m2 = 10,2 m2/elev

Alléskolan, inklusive Humlegårdsskolan, är idag en F-6 enhet där Alléskolan sedan länge har ett renoveringsbehov. Åk F-1 går i Humlegårdsskolans lokaler och år 2–6 i Alléskolans lokaler. (Ibland
nämns Alléskolan som 1,5-parallellig och ibland som två-parallellig. Detta beror på att den består av
flera mindre klassrum som möjliggör delning av flertalet årskurser i två grupper/mindre klasser).
Nuvarande 2–6-verksamhet sker i nio klassrum med 32–40 elever per klass (16 - 20 per grupp).
Under de senaste åren har investeringar för totalt 3,4 mnkr genomförts, vilka avsett främst källare,
där matsal och fritidslokalerna är belägna, samt ventilation och målningsarbeten.
Renovering och tillbyggnad med fristående byggnad.
TKF har fått i uppdrag att projektera ett förslag som innebär en totalrenovering av befintlig byggnad + en ny byggnad i anslutning till denna. Detta kommer att ge en utökning med netto ca 7 klassrum inkl. minskningen på Humlegårdsskolan. Ett rumsfunktionsprogram som specificerar verksamhetens behov finns framtaget. Under våren 2020 kommer fortsatt projektering och arkitektförslag
att utarbetas. Uppdraget innebär att allt material som behövs för att göra en anbudsförfrågan skall
göras klart. Kostnad för Generalkonsult uppgår till ca 10 MSEK.
Investering

82 MSEK,

Drift och kapitalkostnad

5,8 MSEK/år

Region Gotland

Investeringsplan
Lokaler
2021 – 2025

Hyreskostnad paviljong

1,8 MSEK/år

Tillkommer kostnad för evakuering som skall delas mellan projekten för Södervärnskolan, Alléskolan och Komvux.
Kostnadsuppskattningen enligt ovan utgår ifrån det alternativ som Tengboms arkitektkontor utarbetat. Denna lösning bygger på en modullösning som uppfyller kraven enligt Boverkets byggregler.
Då Region Gotlands energikrav överstiger Boverkets Byggregler kommer kostnaden att överstiga
den kostnad som uppskattats tidigare. Andra nytillkomna kostnadsdrivande faktorer är önskemål
om ett nytt tillagningskök och att huskropparna skall integreras i varandra. En förnyad kostnadsuppskattning är beställd till vecka 18 2020.
För möbler och inventarier äskas 3 MSEK under 2022. Detta med erfarenhet från kostnaden för
Polhemskolan och Sävehuset.
Förslaget möjliggör en utökning av antalet platser för barn med flerfunktionsnedsättning inom förskolan. Detta genom att grundskolelever i Förskoleklass och åk 1, som idag går på Humlegårdsskolan, fortsättningsvis kan gå på Alléskolan.
Humlegårdsskolan, F-1. 88 elever,

1493 m2 = 17 m2/elev
Humlegårdsskolan avvecklas när Alléskolan blir färdig.

8. Investeringsbehov södra Visbyområdet/Södervärnslinjen
Södervärnskolan, 4-9. 530 elever. 7267 m2 = 13,7 m2/elev

Årskurs 4-6 från Lyckåkerskolan har flyttat till Södervärn fr o m HT 2019.
Textilslöjden har flyttat till tekniksalarna och på detta sätt har nya klassrum frigjorts. Anpassning av
skolgård för barn 4-6 genomförs 2019/2020.Trafiksituationen har åtgärdats med bättre flöden för
hämta/lämna och skolbussarna.
Omfattande underhållsarbeten pågår och beräknas bli klart det närmaste året.
Vid OVK-besiktning i A-huset underkändes samtliga luftbehandlingsaggregat och fläktar förutom
ett som installerades 2013.
Utbyte av ventilationen beräknas ta ca 1 år om arbetet görs i ett steg med evakuering av hela A-huset alternativt i 2-3 år om arbetet görs i 2 steg. Utredning pågår för att hitta bästa lösningen för arbete och evakuering. Kostnaden beräknas till 14.4 MSEK, tillkommer evakueringskostnader.
Lösning för evakuering utreds och behovet är ca 15 klassrum, grupprum och 40 arbetsplatser.
Evakueringskostnaderna skall delas mellan Södervärn, Allé och Komvux. Se punkt 4.3
Västerhejde skola, F-6. (VVV-skolan,

m2/elev.

Västerhejde/Vibble/Visborg), 278 elever, 1821 m2 = 6,6

En omfattande renovering av Västerhejde skola är färdig. Dessa åtgärder innebär att skolan idag
uppfyller alla krav och kan fortsätta fram till dess att det tidsbegränsade bygglovet för den så kallade
Gröna längan går ut 2027. I Gröna längan finns idag fyra klassrum och ett personalrum.
Enligt ett tidigare beslut skall en ny skola byggas i Västerhejde/Vibble/Visborg. Detta för att kunna
erbjuda plats för den tidigare prognostiserade elevökningen. Diskussioner har pågått kring vilken
som är den lämpligaste placeringen. Huvudalternativen är nybyggnation i anslutning till befintlig
skola eller nybyggnation nordost om Kneippbynrondellen. Diskussionen har också gällt om behovet är en två- eller treparallellig skola.
Enligt den senaste elevprognosen kan den beräknade ökningen i Visby under överskådlig tid ske
med Polhem- och Alléskolan varför behovet av en utbyggnad i Västerhejde ej finns kvar i närtid.
En ersättning för Gröna Längan är dock nödvändig för att klara Södra Visbys behov. För projektering och förslag för placering av dessa fyra klassrum äskas 200 KSEK under 2023.
För återställning av mark äskas 100 KSEK 2024.
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Lyckåker, F-6 (F-3). 338 elever, HT-19 198 elever. 2574 m2 = 7,6 m2/elev, 13 m2/elev

Skolan är i gott skick. Ett omfattande underhållsarbete är genomfört med delvis förnyad planlösning för en modernare pedagogik.
Från och med läsåret 19-20 en F-3 skola. Åk 4-6 har flyttat till Södervärn. Detta möjliggör att skolan kan ta emot fler elever och kan lösa södra Visbys platsbrist på kort sikt.
En paviljong med tidsbegränsat bygglov har tagits bort sommaren 2019.
Ett omfattande PU och anpassning har genomförts i den separata byggnaden Dungen som görs i
ordning för förskoleklass, fritids och förskola. Detta ger möjlighet att ersätta Visborgsstadens förskola som har behov av utbyte av ventilation och omfattande underhållsarbete. Beslut om Visborgsstadens förskola väntas under 2020.
Terra Novaskolan, F-6. 194 elever, 1787 m2 = 9,2 m2/elev

Genomgår just nu PU. Skolan har idag platsbrist och behöver ytterligare ett antal klassrum som kan
frigöras med anpassningar i samband med PU.
Gråboskolan, F-6. 227 elever, 4560 m2 = 20 m2/elev

P.g.a. ovälkomna besökare och vandalisering kvällstid så skall förstärkt belysning (Hockey) installeras på skolgården. Eventuellt förstärkt kamerabevakning.
9. Investeringsbehov Romalinjen

Antal elever i Romaområdet ökar med 62 mellan år 2018 och 2025. Många barnfamiljer har flyttat
till Roma och då Visbyskolorna har fullt så kommer fler barn till Roma som tidigare har valt någon
av Visbyskolorna. Detta berör framför allt barnen från Endre- och Dalhems F-6 skolor.

Folkmängd i Roma efter åldersklass

Prognos 2018-02-15
Romaskolan, F-9. 327 elever, 5443 m2 = 16,6 m2/elev

Romaskolan har idag platsbrist och förvaltningen föreslår i första hand att befintliga lokaler anpassas för ett bättre utnyttjande. Om platsbristen fortfarande kvarstår efter dessa åtgärder föreslås att
förskolan lämnar dagens skollokaler och frigör därmed utrymme för skolans expansion.
Det finns ett stort behov av en ny idrottshall.
Vänge skola, F-6. 62 elever, 1135 m2 = 18,3 m2/elev

Tillbyggnad med tillfälligt bygglov som gått ut. Sökt förlängt bygglov till 24-06-30. Därefter måste
en långsiktig lösning utarbetas. För återställning av mark äskas 100 KSEK 2024.
Endre skola, F-6. 98 elever, 853 m2 = 8,7 m2/elev

Paviljong och del av skolbyggnad med tillfälligt bygglov som gått ut. Sökt förlängt bygglov till 2310-24 för paviljong samt till 28-06-20 för skolbyggnad. Därefter måste en långsiktig lösning utarbetas. För återställning av mark äskas 100 KSEK 2023.
10. Investeringsbehov Norrlinjen

Fårösund prognosticeras en ökning med 45 elever medan Slite prognosticeras ett oförändrat antal
elever.
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Folkmängd i Fårösund efter åldersklass

Prognos 2019-04-02

Folkmängd i Slite efter åldersklass

Prognos 2019-04-02
Solklintskolan, F-9. 241 elever, 8913 m2 = 36 m2/elev

Pga. av ovälkomna besökare och vandalisering kvällstid så har förstärkt belysning (hockey) installerats på skolgården. Ytterligare åtgärder kan bli aktuella.
Fårösundskolan, F-9. 126 elever, 3690 m2 = 29 m2/elev.

Skolan är nyrenoverad. Under 2019 har folkbiblioteket och ungdomsgården flyttat in i skolans tidigare lokaler. Fritids har flyttat till den nyrenoverade förskolebyggnaden. Åtgärder för ökad säkerhet
vid bussarnas hållplats är genomförd. Återstår att göra i ordning skolgården efter ombyggnaderna.
Beroende på skolvalet så kan en större minskning bli aktuell ifall eleverna i större utsträckning väljer
Solklintskolan. Detta skedde läsåret 17-18 då åk 7 inte kunde starta i Fårösund. Sannolikt kommer
inte åk 7 att kunna starta läsåret 20-21.
11. Investeringsbehov Klinte/Sudretlinjen

Området förväntas öka med 142 elever mellan 2018 och 2025. Klinte prognosticeras en ökning
med 88 elever och Sudret med 54 elever.

Folkmängd i Klinte efter åldersklass

Prognos 2019-04-02

Folkmängd på Sudret efter åldersklass

Prognos 2019-04-02
Klinteskolan, F-9. 251 elever, 7184 m2 = 28 m2/elev

Åk F-9. Tillgänglighetsanpassningar har gjorts under 2019. Delar av skolan är sliten och i behov av
underhåll. Pga. av ovälkomna besökare och vandalisering kvällstid så skall förstärkt belysning
(hockey) installeras på skolgården
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Sanda skola, F-3. 73 elever, 1314 m2 = 18 m2/elev

Paviljong med tillfälligt bygglov har gått ut och skall tas bort. Då paviljongen är hopbyggd med skolan så krävs en större anpassning av själva skolbyggnaden. Bygglov är beviljat och arbetet startar i
mars 2020. Som en följd av detta så har årskurs 4 och 5 flyttat till Klinteskolan.
Förskolan är i behov av ytterligare lokaler vilket påverkar Sanda skola.
Öja skola, F-6. 34 elever,

1989 m2 = 58,5 m2/elev

PU genomfört. Behov av ventilationsutbyte. Kostnadsuppskattning ca 3-5 MSEK.

Investeringsplan förskolelokaler
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har ett uppdrag från regionfullmäktige, att verka för större
och mer ekonomiskt och pedagogiskt bärkraftiga enheter tillsammans med förskolan. Ambitionen
är därför att alla förskolor bör ha minst tre avdelningar. Befintliga förskolor bör ha minst två avdelningar under förutsättning att de ligger i anslutning till en grundskola.
Barn och befolkningsprognos för förskolegruppen

Senaste prognosen är från 2019-03-04 och bygger på Statisticons beräkningar med demografisk
framskrivning, antaganden om nybyggnation och utveckling av arbetsmarknaden. Ny prognos förväntas i april 2020

Prognos 2019-04-02

1. Investeringsbehov Visbyområdet

Folkmängd i Visby Norra
Prognos 2019-04-02

Folkmängd i Visby Södra

Prognos 2019-04-02
Väskinde förskola, 6 avd. 112 barn

Ingen utökning av verksamheten planeras. Förskolan Lunden har idag sex avdelningar, varav 3 avdelningar i två paviljonger. Båda paviljongerna är placerade på fastigheten med tidsbegränsade bygglov. Teknikförvaltningen (TKF) undersöker olika lösningar för att erbjuda lokaler med permanent
bygglov. Investering för nybyggnation uppskattas till ca 12 mnkr, vilket bygger på en kalkyl från
projekteringen av Tofta förskola med två avdelningar (som inte fullföljdes).
•

Investering uppskattad enligt kalkyl från Tofta.

12 MSEK (2021)

•

Driftkostnad

1 MSEK/år (2022--)

Humlan, 4 avd. (varav en för barn med flerfunktionsnedsättningar), 42 barn

Det finns ett behov av att använda Humlegårdsskolan för ytterligare en förskoleavdelning för barn
med flerfunktionsnedsättning och andra speciella behov. Efter Alléskolans utbyggnad kan ytor frigöras till förskola.
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Vitkålen, 5 avd. 74 barn

Förskolan är sliten och i behov av underhållsarbeten. Pga. flera incidenter på kvällar och nätter förstärkt belysning (hockeybelysning) och hinder för icke behöriga att använda skolgården som samlingsplats och att undvika störningar, skadegörelse och hot.
Blå Huset

Förskolan är sliten och i behov av underhållsarbeten. Pga. flera incidenter på kvällar och nätter förstärkt belysning (hockeybelysning) och hinder för icke behöriga att använda skolgården som samlingsplats och att undvika störningar, skadegörelse och hot.
Klubbsvampen

Förskolan är sliten och i behov av underhållsarbeten. Förstärkt belysning (hockeybelysning) installerad efter ett flertal incidenter.
Visborgsstaden, 2 avd. 42 barn

Hyresvärd Gotlandshem. Förvaltningen har vitesföreläggande pga. ventilationsproblem. Investering
ca 2,2 MSEK för vent, tillkommer omfattande investeringar för underhållsarbeten och anpassning
till moderna krav. Möjligt att flytta verksamheten till bl. a nyrenoverade Dungen vid Lyckåkerskolan. Beslut om förskolans framtid under 2020.
Asken, 4 avd. 59 barn

Underhållsarbeten genomförs av värden Gotlandshem under våren 2020. Evakuering sker till Lien.
Visborg förskola 1 (Pippi)

Nybyggnation i norra änden av Wisborgfältet, på den så kallade ”Pippitomten”. Kostnaden är beräknad på produktionskostnaden för Törnekvior fsk med fem avdelningar och en kapacitet för ca
100 barn. Investeringsförslaget är senarelagt 3 år jämfört med den senaste strategiska planen.
•

Investering

ca 40 mnkr (2025),

•

Driftskostnad

ca 3,2 mnkr (2026-)

Visborg förskola 2 (Kneippbyn)

Nybyggnation i anslutning till den föreslagna VVV-skolan vid Kneippbynrondellen men i övrigt
med samma förutsättningar som Visborg förskola 1, d.v.s. 5 avdelningar med kapacitet för ca 100
barn. Investeringsförslaget är senarelagt 5 år jämfört med den senaste strategiska planen.
•

Investering

ca 40 mnkr (2030)

•

Driftskostnad

ca 3,2 mnkr/år (2031-)

Västerhejde, Korallen, 5 avd. 89 barn

Slitet, behov av underhållsarbeten. Paviljong med tillfälligt bygglov sökt förlängning till 2024-06-19.
En eventuell ny lösning är beroende av beslut om Visborg förskola 1 (Pippi).
2. Investeringsbehov Romaområdet

Många barnfamiljer har flyttat till Roma och då förskolorna i Visby har fullt så kommer fler barn till
Roma som tidigare har valt någon av förskolorna i Visby.

Folkmängd i Roma
Prognos 2019-04-02
Endre, 3 avd. 49 barn

Paviljong och del av skolbyggnad med tillfälligt bygglov som gått ut. Sökt förlängt bygglov till 2310-24 för paviljong samt till 24-06-20 för skolbyggnad.
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Vänge, 2 avd. 33 barn

Tillbyggnad med tillfälligt bygglov som gått ut. Sökt förlängt bygglov till 24-06-30.
Roma Kungsallén, 4 avd. (121 med Skogsgläntans 3 avdelningar))

Gott skick. Delvis inrymd på Romaskolan. Behov av ytterligare en avdelning. Verksamhetsanpassning och omdisposition av ytorna gör att ytterligare en avdelning kan startas.
•

Investering

ca 2 mnkr (2020/2021)

•

Driftskostnad

ca 160 tkr/år (2022)

3. Investeringsbehov norra Gotland

Norra Gotland prognosticeras oförändrat antal barn.

Folkmängd i Fårösund
Prognos 2019-04-02

Folkmängd i Slite
Prognos 2019-04-02
Lärbro, 5 avd. 62 barn

Underhållsarbeten genomförda. Paviljongen Vargen tillfälligt bygglov till 2024-09-01. Ny lösning
måste utarbetas. Eventuellt byggnaden ”Folkskolan 1919”. För återställning av mark äskas 100
KSEK 2024.
Fole, 2 avd. 49 barn

Finns idag en uteavdelning. Barnen kan gå in i en provisorisk byggnad vid dåligt väder. Ett utbyggnadsförslag finns utarbetat sedan tidigare. Diskussion tillsammans med skolan inför 2020.
4. Investeringsbehov Klinteområdet

Klinteområdet prognosticeras oförändrat antal barn.
Prognos 2019-04-02
Sanda, 4 avd. 78 barn

Förskolan är relativt sliten och är beroende av en paviljong med tillfälligt bygglov. Förvaltningen
har sökt förlängning av detta bygglov och har blivit beviljade detta till sommaren 2025.
5. Investeringsbehov södra Gotland

Södra Gotland prognosticeras växa med 9 barn.

Prognos 2019-04-02
Hemse Högby förskola, (Hemsegården) 1 avd. 30 barn

Nyrenoverat och igångstartat under 2019.
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Barn- och elevhälsan
Barn och elevhälsan har aviserat att på många av skolorna är inte lokalerna anpassade för denna
verksamhet. På många skolor delas lokaler av skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, kulturskolan samt psykolog. Barn- och elevhälsans önskan är att skolkurator och psykolog får ett gemensamt
rum och att skolsköterskan har ett eget rum.
Åtgärder kommer att ske i samband med ombyggnader och övriga underhållsarbeten.
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förvaltningens handlingsplan för digitaliseringen
för samtliga skolformer
1
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1. Verksamhet och resurser för 2021 – 2023
1.1. Sammanfattande bedömning av balansen mellan uppdrag, mål och resurser

Förändringstakten inom nämndens ansvarområde är fortsatt hög med flera statliga reformer som påverkar verksamheten. Det handlar dels om satsningar på vuxenutbildningar och
folkhögskola, dels om omfattande reformer inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen,
men även förändringar inom den statliga arbetsmarknadspolitiken och dess påverkan på
kommuner och Arbetsförmedlingen. Dessutom pågår utvecklingsarbeten med att förbättra
samverkan mellan förvaltningar inom Region Gotland samt andra aktörer för att fler gotlänningar ska komma i arbete eller studier
Andra avgörande utmaningar är hur nämnden ska kunna hantera de demografiska förändringarna med fler elever samtidigt med färre medborgare i arbetsför ålder och ett mer ansträngt ekonomiskt läge för Region Gotland.
För att lösa utmaningarna med att dels möta behoven av att försörja det gotländska näringslivet med kompetens och behoven av att ge fler gotlänningar utbildning och sysselsättning krävs en fortsatt utveckling av samverkan mellan nämnder, förvaltningar samt externa
aktörer.
Under 2019 har statsbidragen minskat med 14,8 miljoner kronor. Statsbidragen är en betydande del av nämndens omslutning, närmare 26 procent av omslutningen täcks av statsbidrag. En ökad riktad statlig resurstilldelning medför på längre sikt ett ökat beroende av riktade statsbidrag.
Sammanfattningsvis antas uppdragen för nämnden öka då dels utmaningarna till att matcha
arbetssökande med arbetsmarknadens behov av kompetens ökar liksom de statsbidrag som
ska stärka dessa verksamheter, dels att etablering av nyanlända gotlänningar fortsatt kommer att vara en utmaning vilket även innebär utvecklingsbehov inom gymnasieskolan, vuxenutbildningen och folkhögskolan.
1.2. Mål och resurser utifrån resultat 2019

Ärendenr GVN 2020/6 Datum 2020-02-20

Nämndens resultat för budgetåret 2019 blev negativt på 5,7 miljoner kronor. Nämndens
negativa resultat förklarades av att obalans fanns i resursfördelningen (rörliga flöden - elevvolymer) som varit underfinansierad under året och som härrör från att förväntade ersättningar från Migrationsverket avseende elever i asyl inte hade inkommit i den utsträckning
som budgetmässigt hade planerats. Nämnden har under 2019 infört resultatkrav samt använt delar av det egna kapitalet för att så långt som möjligt kunna reducera prognoserna om
ett negativt årsresultat. Effekten av resultatkraven har för verksamheterna blivit en återhållsamhet i förening med att klara det verksamhetsmässiga uppdraget.
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att nämnden i hög utsträckning bidrar till
måluppfyllelse för koncernstyrkortets God tillgänglighet till Region Gotland. Resultaten har
fluktuerat en hel del över tid, men i slutänden är resultaten bättre än vid mätningarnas start
2016. För målet God kvalitet i skolan är den samlade bedömningen densamma, att nämnden i hög utsträckning bidrar till måluppfyllelse.
För nämndmålen Kunskapslyft för barn, unga och vuxna och Kunskapslyft i arbetslivet är
bedömningen att målen delvis är uppfyllda och att resultaten har förbättrats under året. För
nämndmålet Lyckad integration är bedömningen att målet är uppnått utifrån de indikatorer
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verksamheten har valt att mäta målet med. När de nya målen för 2020 träder i kraft är det
av yttersta vikt att nämnden håller i de förbättrade resultaten samt fortsätter att arbeta med
de resultat som minskat.
På Gotland var andelen av gymnasieeleverna som tog examen inom 4 år (kommunala skolor) 68,2 procent 2019, vilket är en minskning på 0,2 procent mot 2018. I jämförelse med
liknande kommuner (76,6 procent) ligger Gotland sämre, men högre jämfört med alla kommuner i landet (62,5 procent). Skillnaden mellan könen fortsätter att öka.
Antalet ungdomar 16-20 år inom det kommunala aktivitetsansvaret fortsätter att minska.
Från 416 ungdomar våren 2018 till 228 ungdomar våren 2019. Det minskade antalet ungdomar antyder att riktade åtgärder har givit effekt och bidrar därför till en ökad måluppfyllelse. Utvecklingen av minskade statsbidrag från Migrationsverket i kombination med statsbidrag från Skolverket påverkar nämndens nettokostnadsutveckling som för perioden 2018
till 2019 har ökat med 8,4 procent (24,2 miljoner kronor).
1.3. Omvärldsanalys och bedömning av verksamhet och ekonomi 2020

För att möta de utmaningar som skolväsendet står inför pekar Skolverket i sin lägesbedömning på fyra utvecklingsområden:
•
•
•
•

En skola som möter varje elev
Strategier för lärarförsörjningen
Kvalitet i varje skolform
Skolans förmåga att möta nyanlända elever

Den samlade utbildnings- och arbetslivsförvaltningen förmåga att leva upp till de förväntningarna är goda, då vi kan se att resultaten i våra verksamheter håller sig på en hög nivå.
Medarbetarna har en hög kompetens och sjuktalen ökar något.
Region Gotland står dock inför betydande utmaningar beroende på de demografiska förändringarna med fler barn och elever samt färre medborgare i arbetsför ålder. Kompetensförsörjning är en av de absolut viktigaste frågorna under åren som kommer och får mycket
stor påverkan på hur vi kan säkra likvärdigheten för barn och elever över hela ön. Det
kommer att krävas många typer av åtgärder, både kortsiktiga och långsiktiga. En del i detta
är vikten av att Region Gotland fortsätter ha en balans i lönebilden och fortsätter utveckla
attraktivare arbetsplatser för att så väl behålla befintlig personal som att kunna nyrekrytera.
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Statliga reformer och riktade satsningar genom till exempel statsbidrag påverkar i stora delar det utvecklingsarbete som genomförs inom nämndens verksamhetsområde och en del
av inriktningen framåt.
Nämndens verksamheter förväntas spela en avgörande roll för flera stora samhällsutmaningar, som nyanländas etablering, individers möjlighet att byta yrke, vägledning till utbildning och arbete samt kompetensförsörjningen till arbetslivet. Utbildning är en allt viktigare
del i arbetsmarknadspolitiken. Vuxenutbildningen har och kommer fortsätta att ha en betydande roll med att erbjuda olika former och nivåer av utbildning, men även ge möjlighet till
kompetensväxling och kompetenshöjande insatser. Lärcentrum på vuxenutbildningen är
viktig för att klara en del av kompetensförsörjningen och har stärkts upp av utvecklingsmedel i form av statsbidrag från Skolverket. På sikt kommer troligt en avveckling av utvecklingsmedlen att ske vilket innebär att ramförstärkning för Lärcentrum behöver göras.
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Trots att arbetslösheten är förhållandevis låg på Gotland så finns det personer som står
långt från arbetsmarknaden. Samtidigt saknar Gotlands företag och arbetsgivare i hög utsträckning den kompetens de behöver i sina verksamheter. Olika arbetsmarknadsinsatser
som till exempel vuxenutbildningar är därför viktiga komponenter i detta. Till det kommer
att flera yrkesgrupper inom vår förvaltning är bristyrken i hela landet och arbetet med att
attrahera till dessa yrkesval och flytt till Gotland är fortsatt viktigt.
En utmaning framåt är etablering, meningsfullt arbete - studier och att skapa delaktighet
för våra nya medborgare, både kvinnor och män, i vårt gotländska samhälle. Särskilt behöver nyanlända kvinnors situation uppmärksammas och där spelar förskolan en stor roll.
Med fler barn till nyanlända i förskolan ökar kvinnornas möjlighet att välja studier och arbete samt barnens fortsatta möjligheter att lyckas i skolan. Ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, socialnämnden (SON) och GVN är Vuxkomp, vilket kommer att utvärderas
under 2020.
Förberedelser för att möta det ökade antalet elever i gymnasieskolan den kommande 10årsperioden behöver inledas redan nu. Bedömningen är att elevökningen kan hanteras
bland annat med hjälp av schemaförändringar för att kunna nyttja lokalerna effektivare,
dock förutsätter detta en förändring och samordning av den lokala kollektivtrafiken.
De enheter som har störst utmaning att klara budget för 2020 är folkhögskolan och vuxenutbildningen. Besparingsuppdragen är kända och kommunicerade för verksamheterna, arbetet med effektiviseringar har påbörjats under 2019 och då framförallt inom folkhögskolan, för att klara verksamheten inom beslutad budget för 2020. Andra åtgärder som har genomförts för att klara verksamheten inom beslutad budget för 2020 är att budgeten avseende intäkter från Migrationsverket har reducerats med 9,2 miljoner kronor – till en nivå
som motsvarar inkomna ersättningar 2019. Grundbeloppet för skolformen gymnasiet har
reducerats med 3,2 miljoner kronor, det är en anpassning till den effektivisering som gymnasieskolan gjort sedan 2017. Även om grundbeloppet har reducerats så finns möjlighet för
expansion inom fastställt grundbelopp för gymnasieskolan 2020.
1.3.1 Kompetensförsörjning
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Lärarbristen fortsätter att vara en betydande utmaning, från förskola till vuxenutbildning.
Samtidigt upplever många lärare en hög arbetsbelastning och brist på tid för det pedagogiska uppdraget. Enligt Skolverket känner sig hälften av alla lärare alltid eller oftast stressade i skolan. Hela skolan behövs för att alla elever, oavsett deras bakgrund eller vilken
skola de går i, ska få goda möjligheter att utveckla kunskaper och värden. Alla som arbetar i
skolan behöver ha goda förutsättningar för att skapa en så positiv lärmiljö som möjligt. De
behöver också få goda förutsättningar att arbeta tillsammans och lära av varandra.
Även andra kategorier inom nämndens ansvarsområde är svårrekryterade, t ex studie- och
yrkesvägledare. Förutom att tillgången på kvalificerad arbetskraft är begränsad och förväntningarna på högre lönenivåer har ökat, kommer också stora delar av medarbetarkåren gå i
pension inom de närmaste åren. Enligt Skolverkets beräkningar kommer drygt 127 gymnasielärare att behöva rekryteras på Gotland inom tio år, vilket motsvarar ca 89 procent av
dagens lärarkår. Inom skolledarkåren, där vi också har rekryteringssvårigheter, har löneläget
i förhållande till lärarkåren krympt kopplat till de statliga satsningarna karriärtjänster och lärarlönelyft. Detta innebär att extra lönesatsningar även behöver riktas till skolledarna.
Tillväxtverket har tilldelat Region Gotland medel för att främja kompetensförsörjning inom
ramen för Kompetensplattformen. Vuxenutbildningen har en stor roll i planeringen av ut-
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bildningar kopplade till kompetensförsörjningsarbetet. En förhoppning är att Kompetensplattformen bidrar med den analys som är nödvändig för vuxenutbildningens planering av
yrkesutbildningar i syfte att möta näringslivets behov.
1.3.2 Löpande och strukturella förändringar

Det finns en stor osäkerhet kring statsbidragen, såväl storlek som innehåll. Statsbidragens
storlek påverkar även utbudet av yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen.
Vuxenutbildningen lyfts ofta fram som en av lösningarna på kompetensförsörjningsbristen.
Skolverkets siffror visar att bland annat yrkesutbildningar för vuxna ökar och utifrån de
kompetensförsörjningsbehov som Gotland står inför är det av allra största vikt att en planering av yrkesutbildningar sker i samverkan med gymnasieskolan. Utredningen Planering
och dimensionering av gymnasial utbildning (Kommittee dir.2018:17) ska föreslå hur gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särvux bättre kan planeras och
dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov. Utmaningar finns beträffande samverkan kring personal och lokaler men förhoppningen är att enheterna tillsammans ska kunna erbjuda så kostnadseffektiva utbildningar som möjligt.
I lagrådsremissen Komvux för stärkt kompetensförsörjning föreslås ändringar i skollagen
(2010:800). Förslagen syftar bland annat till att kommunal vuxenutbildning (komvux) i
högre grad ska bidra till arbetslivets behov av kompetens och bättre möta vuxnas behov av
utbildning i olika skeden av livet.
1.3.3 Elevflöden och demografi kommande år

Elevvolymen, antal årselever, är ökande de närmaste tio åren och motsvarar i genomsnitt
624 elever som årligen påbörjar sina gymnasiestudier. Årselever är den prognostiserade volymen av elever som är studerande vid samtliga huvudmän. Den kommunala gymnasieskolan i den egna kommunen har under planperioden cirka 82,7 procent av årseleverna, den
resterande delen av årseleverna fördelar sig mellan fristående huvudmän och andra kommunala huvudmän.
Planeringsunderlaget för gymnasieskolan utgörs av elevkullarnas1 storlek.
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1
Elever folkbokförda på Gotland som är inskrivna i de tidigare skolformerna, statistiken är hämtad från barn- och elevregistreringsprogrammet Procapita – Tieto Enator, elever i asyl är här inte medräknade
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1.4. Nämndens behov och prioriteringar 2021-2023

Det ekonomiska läget för regionen inför 2021 - 2023 är uttryckt som – i dagsläget stabilt –
under förutsättning att verksamheterna klarar av de effektiviseringskrav som beslutats. Regionens budgeterade resultatet för 2020 är 120 miljoner kronor. För 2021 är det budgeterade
resultatet nära 106 miljoner kronor och för 2022 är det 160 miljoner kronor. I detta ingår
effektiviseringskrav på 60 miljoner kronor år 2020 och 70 miljoner kronor per år de två efterföljande åren. Nämndens förutsättningar att kunna utföra uppdraget kan enbart ske genom omprioriteringar inom befintligt budgetutrymme.
1.4.1 Digitalisering

Skolväsendet har ett tydligt uppdrag i skollagen och läroplanerna att alla barn och elever
ska ha samma möjligheter att utveckla sin digitala kompetens. Ny teknik, digitalisering och
internet är också några av nycklarna för alla medarbetare att hitta nya effektivare arbetssätt,
samverkan och en mer tillgänglig förvaltning. Den nationella digitaliseringsstrategin 2 har inneburit reviderade läroplaner med krav på att skolan ska ge varje barn och elev en adekvat
digital kompetens, vilket innebär att den digitala kompetensen förändras över tid i takt med
utvecklandet av såväl användande som verktyg.
Parallellt med detta sker satsningar på kompetensutveckling och utbildningsinsatser på området. Succesivt införs flera e-tjänster för vårdnadshavare, men även som interna tjänster, i
syfte att hitta effektivare arbetssätt och skapa en mer tillgänglig förvaltning. Under planperioden planeras flera projekt i syfte att utveckla verksamhetens processer.
GVN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
1.4.2 Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola

Ifous (innovation, forskning och utveckling i skola och förskola) är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola. De gör det genom att samordna praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete där lärare och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet. Särskilt fokus läggs på utvecklingsområden som
har stor betydelse för lärandet.
Ifous är ett helägt dotterbolag till Skolporten AB. Det är icke vinstutdelande och finansieras i huvudsak via medlemsintäkter. Medlemskapet tecknas på huvudmannanivå - förskola
till vuxenutbildning är inkluderade. För Region Gotland innebär detta att man har tecknat
avtalet för hela utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och projektet är igång sedan 2019.
Kostnaden i deltagaravgifter är totalt 839 000 kronor fördelat på tre år.
GVN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
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1.4.3 Samverkan mellan, socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen

Ett samarbete, kallat Vuxkomp, har utvecklats mellan socialförvaltningen, utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen som har tagit fasta på alla goda resultat
och erfarenheter som erhållits i projektet UngKomp där man bland annat arbetat med multikompetenta team. Vinsten ligger i att personer snabbare kommer till en aktivitet och på
sikt inte behöver uppbära försörjningsstöd.
Arbetet med Vuxkomp under 2019 var ofinansierat vilket föranledde att arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen 3 lämnade ett negativt resultat. Nyligen tagna beslut på nationell nivå kommer också att påverka möjligheten för Vuxkomps utveckling, bland annat
2
3

Den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Beslutad av regeringen 2017
Vuxenutbildningen finansierade kursen ”Steget in” som är en del av Vuxkomp.
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avskaffande av naturnära jobb och extratjänster för att nämna några. Även Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag kan komma att påverka verksamhetens utveckling. Med
anledning av nationella förändringar är det oklart vilka medel som behövs för att driva
verksamheten vidare. Utan tillskott av extra medel måste Vuxkomp på sikt avvecklas. Rapport gällande utvärdering av Vuxkomp och samarbete mellan socialförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen håller på att arbetas fram. I rapporten beskrivs behov
av finansiering, arbetsmetoder och organisation.
GVN avser att begära en ramförstärkning motsvarande fyra heltidstjänster för detta.
1.4.4 Svenska för invandrare (Sfi)

Att erbjuda nyanlända elever en utbildning av god kvalitet är en stor utmaning för skolväsendet. Den långsiktiga trenden att vuxenutbildningen fått allt fler utlandsfödda studerande
har fortsatt. Gotlands folkhögskola har också på senare år fått en förändrad rekryteringsbas
där nyanlända är en målgrupp. Det är viktigt att betona att andelen nyanlända elever även
resulterar i ökade kostnader för pedagogiskt stöd och studiehandledning i verksamheten.
Sfi:s elevantal har ökat markant de senaste två åren. Till viss del kompenseras vuxenutbildningen för detta genom etableringsersättningen. Det bör beaktas att flera av dessa elever
inte kommer hinna bli klara med sin utbildning inom ramen för etableringen som är på två
år. Budgeten för sfi har inte ökat i samma utsträckning som elevantalet har ökat vilket innebär att verksamheten inte bär sina ”egna kostnader”. Mot bakgrund av detta bör ramen för
sfi ses över inför kommande år och inför nya utmaningar.
Från den 1 januari 2018 gäller ett nytt regelverk för nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet, så kallad utbildningsplikt. Detta innebär bland annat att nyanlända med kort utbildning, som inte bedöms kunna matchas mot arbete, måste erbjudas vuxenutbildning
med heltidsstudier förutom sfi. Därför är det viktigt att kunna säkerställa att det finns en
mottagningskapacitet inom vuxenutbildningen samt att finansieringen är tryggad. Antalet
personer som omfattas av utbildningsplikten och deltar i utbildning förväntas öka. Det bör
betonas att etableringsersättningen inte täcker alla kostnader som är förenade med utbildningsplikten.
GVN avser att begära en ramförstärkning motsvarande en miljon kronor för detta.
1.4.5 Kompetensförsörjning
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Lärosätena kommer inte under kommande år att kunna utbilda tillräckligt med lärare inom
samtliga ämneskompetenser för att täcka de behov som finns. Region Gotland måste därför ta ett större eget ansvar för att vidareutbilda egen personal för att undvika en långsiktigt
förstärkt lärarbrist. Detta bör främst ske genom förväntade fortsatta statliga satsningar på
vidareutbildningsmöjligheter för lärare, med förstärkning av egna medel för att skapa attraktiva villkor för att motivera redan anställda lärare att vidareutbilda sig mot tydliga bristområden. Kostnad för att öka möjligheten att befintliga lärare satsar på vidareutbildning beräknas till cirka 400 000 kronor.
GVN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
För att ytterligare förstärka attraktiviteten och skapa hållbara uppdrag som lärare, där professionen kan fokusera på det pedagogiska arbetet, bör det ske en fortsatt satsning på alternativa kompetenser inom skolan, såsom socialpedagoger och lärarassistenter. Rekrytering
av alternativa kompetenser kan också bli aktuell inom t ex studie- och yrkesvägledningen,
där motsvarande fördelning av arbetsuppgifter kan ske genom SYV-administratörer. Bedömningen är att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kan erhålla statsbidrag för delar
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av dessa satsningar samt att eventuella extra kostnader kan finansieras inom given budgetram.
GVN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
Så kallade mentorsanställningar är ett sätt att behålla kompetens inom skolan. En sådan anställning innebär att en medarbetare efter uppnådd pensionsålder erbjuds en tidsbegränsad
anställning, där en del av uppdraget innebär att vara mentor för yngre kollegor och en del
att ansvara för undervisning inom sin grundprofession. Det senare uppdraget blir då i
mindre omfattning än tidigare. Kostnad för inrättande av mentorsanställningar beräknas till
cirka 120 000 kronor.
GVN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
1.4.6 Heltidsresan

SKL och Kommunal har träffat en central överenskommelse om att heltidsarbete för anställningar inom Kommunals avtalsområde ska vara normen fr o m 1 juni 2021. Inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen innebär den s k heltidsresan att konverteringar, det
vill säga tidsbegränsade anställningar som övergår till tillsvidareanställningar enligt regler i
lagen om anställningsskydd, inom Kommunals område bevakas löpande i syfte att erbjuda
berörda heltidsanställning. Samtliga annonser bevakas också för att i möjligaste mån undvika nyrekrytering av deltidsanställningar. För att detta ska vara möjligt krävs det att varje
chef ser över sina förutsättningar för att organisera för heltid, men också att Region Gotland som helhet har en organisation för att samordna behoven för verksamheter som tillhör olika förvaltningar. Om en gemensam struktur för att erbjuda heltider inte finns på
plats fr o m 1 juni 2021 riskerar verksamheterna att få kostnader som inte ryms inom budgeterad ram. I nuläget finns 3 medarbetare inom GVN:s ansvarsområde som enligt Heltidsresans kriterier kommer att ha rätt att arbeta heltid. Om dessa väljer att göra det och om
budgeterade utrymmen för detta saknas, innebär det en extra kostnad motsvarande 400 000
kronor beräknat på 2020 års lönenivå.
GVN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
1.4.7 Lärarlönelyftet

Den statliga satsningen Lärarlönelyftet har inneburit att lönebilden har förskjutits påtagligt
för stora delar av lärarkåren, vilket också påverkat skolledarkåren där det så kallade respektavståndet har minskat. Inom GVN:s ansvarsområde kan Lärarlönelyftet endast tilldelas
gymnasieskolans lärare men detta har påverkan på samtliga lärarkategorier, alltså även för
lärare inom vuxenutbildningen och inom folkhögskolan. Även karriärtjänstsystemet har påverkat lönebilden och därmed bidragit till ökade förväntningar på högre lönenivåer för hela
lärarkollektivet och för skolledarkåren. Fortsatta lönesatsningar behöver göras, både för att
behålla och för att kunna rekrytera duktiga lärare och skolledare.
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GVN avser att i första hand omfördela resurser inom befintlig budgetram för att finansiera detta.
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1.5 Driftbudget 2021 – 2023

1.5.1 Ramförändringar i sammandrag inklusive motivering

Sammanställning av behov av budgetförstärkning 2021–2023, tkr
Jämförelse med budget år 2020
Gymnasieskola

2021
6 936

2022
8 809

2023
10 241

Arbetsmarknad och integration

2 200

2 200

2 200

Vuxenutbildning

1 000

1 000

1 000

Finansieringsprincipen

-

-

Driftskonsekvenser investeringar i lokaler
Summa, (+ökat behov, - minskat behov)

-

656

1 376

12 665

14 817

10 136

-

Enligt tidigare inlämnad strategisk plan och budget för 2020–2022 är ramjustering för ökat
antal elever i gymnasieskolan inarbetade i plankalkylen för åren 2021–2023, då beräknades
det vara en liten minskning i antalet elever för budgetåret 2021. Vid omräkning av antalet
elever inför strategisk plan och budget 2021–2023 finns behov av ramförstärkning. För
budgetåret 2021 beräknas det vara närmare 81 elever fler än vad som angivits i tidigare
plankalkyl. Den sammanlagda ramökningen som begärs till resursfördelningen är 6,1 miljoner kronor. Utöver ramjusteringar för förändringar i elevvolymer begärs även kompensation för externa avtal med 800 000 kronor, vilket i huvudsak avser ersättning till extern huvudman.
1.5.2 Generella statsbidrag enligt finansieringsprincipen

Finansieringsprincipen tillämpas när riksdagen, regeringen eller statliga myndigheter beslutar om regeländringar som tar sikte på de verksamheter som bedrivs av kommuner och
landsting. Exempel på sådana beslut är när:
införande av nya obligatoriska uppgifter.
• frivilliga uppgifter blir obligatoriska
• det kommunala ansvaret för vissa uppgifter tas bort eller avregleras
• staten ändrar ambitionsnivåerna för befintlig verksamhet
Finansieringsprincipen är grundläggande för de ekonomiska relationerna mellan staten och
kommunsektorn, och gäller i båda riktningarna. Principen innebär att kommuner och
landsting inte ska behöva höja skatten eller prioritera om annan verksamhet för att finansiera statliga beslut.
•

Ärendenr GVN 2020/6 Datum 2020-02-20

På senare år har flera genomgripande reformer genomförts inom nämndens verksamhetsområden och förmodligen kommer det även i framtiden att ställas krav på omställningar
och genomförande av nya reformer inom nämndens ansvarsområden.
Förvaltningen har under flera år haft ambitionen att säkra att finansieringen av statliga beslut som regleras i den kommunalekonomiska utjämningen och berör gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden också tillförs den utförande nämnden.
De senaste åren har förvaltningen avstått att äska särskilt för bidrag som varit generella då
de riktade statsbidragen har ökat och förvaltningen sökt dessa själva. Enligt den senaste
”Specificeringen av generella statsbidrag för kommuner åren 2019–2022 4” framgår att det i
dagsläget inte går att utläsa några nya generella statsbidrag som tillfaller Region Gotland
4

Publicerad 2019-09-18 hos Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

10 (15)

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Strategisk plan och budget 2021–2023

inom nämndens verksamhetsområden för 2021 och framåt. Möjligen kan det utifrån nämndens verksamhetsområden beaktas att regeringens fördelning av välfärdsmiljarderna avseende nämndens verksamheter kommer att ingå i de generella statsbidragen från och med år
2021.
Regeringens ”vårändringsbudget” för 2020 kan dock innebära förändrade reformer inom
integration, arbetsmarknad, vuxenutbildning och gymnasieutbildning vilket kan påverka tilldelningen av generella statsbidrag till kommuner runt om i Sverige. Detta gör att nämnden i
nuläget väljer att inte äska för generella bidrag utan inväntar regeringens ”vårändringsbudget” för 2020.
1.5.3

Jämförelse med andra kommuner

Jämfört med Skolverkets riksprislista är den budgeterade kostnaden för det samlade programutbudet på Gotland 10,3 procent högre än i riket år 2020. I jämförelse med föregående år har den budgeterade kostnaden minskat med 10,4 procent. Kostnaden för gymnasieutbildning uttryckt som kronor per invånare har den senaste åren minskat. Region Gotland har procentuellt högre kostnader för gymnasieutbildning än vad som motiveras av den
egna strukturen enligt det kommunala kostnadsutjämningssystemet. För år 2018 var kostnaden 5,4 procent i avvikelse mot referenskostnaden 5, vilket motsvarar 11,7 miljoner kronor. Avvikelsen som gymnasieskolan har mot referenskostnaden kan förklaras av höga lokalkostnader per elev. Lokalkostnaden omräknad som en del av referenskostnaden är cirka
15 miljoner kronor, det vill säga att om den egna lokalkostnaden låg i paritet med jämförbara kommuners lokalkostnad för gymnasiet så skulle gymnasiet i Region Gotland ligga under referensvärdet. Gymnasiet har under de senaste fyra åren haft en hög grad av effektivisering, vilket bland annat kan redovisas som antalet elever per lärare.
12,5
12,1

12,0
11,5
11,0

11,0

10,5
10,2

10,0
9,5

2014

2015
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Gotland

2016
Samtliga kommuner

2017

2018

Kommungruppen

Diagrammet visar att Region Gotland sedan 2014 har en ökning av antalet elever per lärare
medan de jämförbara grupperna, från år 2016, går mot att minska, ökningen från 2016 till
2018 motsvarar 13 procent.

5

Referenskostnaden bygger i sin grund på standardkostnaden det vill säga den kostnad som kommunen skulle ha om verksamheten
bedrevs på en genomsnittlig avgifts-, ambitions och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna.
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Den kommunala vuxenutbildningen 6 har sammantaget lägre kostnad i jämförelse med
kommungruppen och samtliga kommuner. Utbildningskostnaden för grundläggande vuxenutbildning för 2018 är 13 procent högre än de nedan redovisade kommunkategoriernas
genomsnittliga kostnad och motsvarar 7 754 kronor per heltidsstuderande (årsplats). Den
högre kostnaden förklaras av ett lågt deltagande i förhållande till lagkravet om att kommunen ska tillhandahålla en organisation för vuxenutbildning. Utbildningskostnaden för
gymnasial vuxenutbildning för år 2018 är 12,9 procent lägre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 6 290 kronor mindre per heltidsstuderande. Den lägre
kostnaden förklaras bland annat av att den upphandlade vuxenutbildning av såväl interna
som externa utförare medräknas. Utbildningskostnaden har från 2017 till 2018 ökat med
37,7 procent.
2017
2018
Grundläggande

Vuxenutbildning
Gotland
Jämförelser

2017
2018
Gymnasial

61 410

67 413

30 948

42 614

Samtliga kommuner

53 003

66 020

46 617

50 374

Kommungruppen

50 154

53 298

46 410

47 433

Avser nettokostnad år, kronor per heltidsstuderande, kommunal regi

Svenska för invandrare (sfi) har i en jämförelse en låg kostnad. Kostnadsnivån för år 2018
är 20,3 procent lägre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 74,5
kronor mindre per studerande. Antalet elever på Sfi har under de senaste åren ökat kraftigt
vilket har medfört en ökad kostnad, från 2017 till 2019 har elevtalet ökat från 292 elever till
402 elever, en ökning med 110 elever.
2017

Svenska för invandrare
Gotland

153

Jämförelser

2018

292

Samtliga kommuner

345

360

Kommungruppen

344

373

Avser kostnad kronor per invånare, samtlig regi

1.5.4

Resursfördelningsmodell

Gymnasieskola
Resursfördelningsmodell/flöden (+ökat behov, - minskat behov)
Jämförelse med budget år 2019, tkr
2021

2022

2023

5 248

6 421

8 014

2 247

2 247

2 247

Från annan kommun

-131

-131

-131

I annan kommun, kommunal skola

-524

-524

-772

I annan kommun, fristående skola

457

457

83

Återsökta ersättningar

-1 161

-461

-

Summa

6 136

8 009

Kommunala skolan

I den egna kommunen
Fristående skolan

I den egna kommunen

Ärendenr GVN 2020/6 Datum 2020-02-20

Interkommunal ersättning

Statliga ersättningar

6

9 441

Avser här redovisade kostnader för år 2018 i kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA).
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2020

Kommunala skolan

2021

-

2022

-

-

Fristående skolan

Externa avtal

800

800

800

Summa

800

800

800

6 936

8 809

10 241

Netto

Inför år 2021–2023 minskas prognosen för de återsökta ersättningarna från Migrationsverket, avseende elever i asyl.
Elevflöden för perioden
År

2021

2022

2023

Kommunal skola, egna kommunen

1 621

1 635

1 654

241

241

241

Kommunal skola, annan kommun

58

58

56

Fristående skola, annan kommun

45

45

42

1 965

1 979

1 993

Fristående skolan, egna kommunen

Summa

I den kommunala skolan är 20 elever medräknade från annan kommun.

Not

Förändring
Förändring i elevtal, jämförelse med 2020
År

2021

2022

2023

Kommunal skola, egna kommunen

62

76

95

Fristående skolan, egna kommunen

15

15

15

Kommunal skola, annan kommun

-1

-1

-3

Fristående skola, annan kommun
Summa

5

5

2

81

95

109

I den kommunala skolan är 11 elever medräknade från annan kommun.

Not

1.6 Taxor och avgifter, interna och externa

Nämnden följer de taxor som är beslutade i lag eller genom regionfullmäktige
1.7 Kompensation för externa avtal

Några externa avtal i strikt mening som påverkar budget 2020 finns inte. Lagen om offentliga bidrag på lika villkor ger däremot effekter som liknar avtal. Kompensationen för 2021
beräknas uppgå till 800 000 kronor.

Ärendenr GVN 2020/6 Datum 2020-02-20

2. Investeringsförslag med motiveringar 2021–2025
2.1 Lokaler

I regionens strategiska lokalplanering är det övergripande målet ” Att nå balans mellan organisationens behov av och tillgång till lokaler med beaktande av den långsiktiga regionnyttan”. Strävan är att få de kortsiktiga insatserna att följa en linje så att de gynnar våra långsiktiga mål och bidrar till Region Gotlands strategiska lokalplanering.
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Arbetet med lokalplanering och behov beskrivs utförligt i ”Investeringsplan lokaler 20212025”. Förvaltningen har tillsammans med hyresvärden och verksamhetsansvariga kartlagt
dagens lokaler och beräknat framtida behov efter Statisticons befolkningsprognos som tar
hänsyn till arbetsmarknadens förväntade utveckling och planerade bostadsbyggen. Förvaltningen har även tagit särskild hänsyn till förväntade reformer inom vuxenutbildningen för
att få en så riktig prognos som möjligt.
För Gotland tillkommer under åren 2019–2027 cirka 349 ungdomar som kan söka gymnasieskola medan befolkningen in åldrarna 19-64 kommer att minska med 185 personer.
För mer information, se bilagor 1 - 2
2.2 IT-investeringar

Satsningen på att fortsatt utveckla IT- miljön utifrån förvaltningens handlingsplan för digitalisering pågår. Aktiviteter inom ramen för handlingsplanen är införandet av ett nytt gemensamt skoladministrativt system och med detta en översyn av hela systemarkitekturen
inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Nya digitala lärverktyg och lärresurser införs
kontinuerligt och skall integreras i en portal där användare med en inloggning når sina resurser. Införande av lärplattor och datorer fortsätter där målet är att alla elever ska ha en
individuell enhet till år 2022. Andra exempel kan vara att utveckla den digitala miljön i
klassrummet men även det pedagogiska arbetet i klassrummet.
De administrativa stödprocesser som krävs behöver också utvecklas med hjälp av digitaliseringen. För en effektiv förvaltning av fler digitala system och tjänster kommer en central
hantering av processerna att krävas och att resurser avsätts.
GDPR (General Data Protection Regulation). Kraven inom området leder till att administrat-

ion, kontroll och säkerställande av hur arbetet genomförs ökar. Detta innebär i förlängningen ett utökat behov av administrativa resurser inom förvaltningen

För mer information, se bilaga 3

3. Uppdrag
särskilt uppdrag sänka sjuktal och se över personalbemanningen
Sjuktal

2017 11 30

2018 11 30

2019 11 30

4,72 %

4,76 %

4,56 %

4,64 %

Wisbygymnasiet

-

2,97 %

1,98 %

2,13 %

0,15

Vuxenutb

-

8,18 %

4,14 %

3,04 %

-1,1

Integration

-

2,08 %

5,88 %

4,38 %

-1,5

Arbetsmarknad

-

8,59 %

7,62 %

7,89 %

0,27

Ungdomsenheten

-

-

4,52 %

5,46 %

0,94

Folkhögskolan

-

3,01 %

3,42 %

6,77 %

3,35

GVN totalt

Ärendenr GVN 2020/6 Datum 2020-02-20

Förändring i
procentenheter
från 2018

2016 11 30

0,08

Sjuktalet ökade 2019 inom hela GVN:s ansvarområde, med +0,08 enheter i förhållande till
2018. Utvecklingen varierar mellan verksamheterna, där folkhögskolan uppvisar den största
ökningen med 3,35 enheter. Den största sjukfrånvaron relativt sett finns inom Arbetsmarknadsenheten. Vuxenutbildningen och integrationsenheten är de verksamheter som tydligast
minskat sin sjukfrånvaro. Bl a i syfte att minska sjuktalet, och därmed minska kostnader re-
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laterade till sjukfrånvaro, har arbetsgrupper bildats med ett brett angreppssätt på temat arbetsmiljö och med fokus på lärares arbetsmiljö. En särskild arbetsgrupp som arbetar med
skolledares arbetsmiljö har också bildats. Tanken är att resultatet av gruppernas arbete sedan får bäring på arbetsmiljöarbetet inom samtliga verksamheter inom förvaltningen. Angreppsättet vad gäller lärares arbetsmiljö har varit att först skapa en gemensam bild som utgångspunkt och sedan arbeta per skolform, där varje avdelningschef arbetar tillsammans
med berörda fackliga företrädare med att identifiera verksamhetsanpassade behov av åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och för att främja hälsan. Åtgärderna som definierats kan
t ex handla om att anställa alternativa kompetenser och/eller att se över mötesstrukturer.
Inom Wisbygymnasiet prövas dessutom ett alternativt arbetstidsavtal under läsåret 19/20
inom el- och energiprogrammet. Intentionen är bl a att uppnå en bättre arbetsmiljö för lärarna genom att säkerställa tid för gemensamt arbete. Erfarenheter från andra kommuner är
att en minskad förtroendearbetstid till förmån för en ökad gemensam tid på arbetsplatsen
upplevs som stressavlastande. För chefernas/skolledarnas del är antal medarbetare en faktor som har betydelse för förutsättningarna att utföra uppdraget och för arbetsmiljön. För
skolledarnas del kan nämnas att i medarbetarenkäten 2019 svarade 56 procent av cheferna
positivt på frågan om möjlighet till återhämtning mellan arbetspass 2019, vilket alltså innebär att 44 procent av chefskåren uppfattar att man inte får tillräcklig återhämtning. Detta
innebär sannolikt att det finns ett samband mellan uppdragets omfattning och upplevelser
av ohälsosam stress för en stor del av UAF:s chefskår.
Behovet av en samordnad bemanning mellan förvaltningar kopplat till arbetet med heltidsresan är viktig att lyfta i sammanhanget. För att undvika överkostnader från 1 juni 2021, då
heltid som norm kommer att gälla, behöver en samordning ske mellan verksamheter inom
hela Region Gotland för att möjliggöra heltider, framför allt gäller detta utanför Visby.

Bilageförteckning

Ärendenr GVN 2020/6 Datum 2020-02-20

Bilaga 1: Investering lokaler GVN 2021 - 2025
Bilaga 2: Investeringsplan GVN 2021 - 2025
Bilaga 3: Investering IT GVN 2021 - 2025
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Vuxenskolan

Projektering och förstudie
Projektering och förstudie
Tillgänglighet, taktila stråk, ljud, dörrar, ramper
Möbler, inventarier efter ombyggnad
Möbler, inventarier efter ombyggnad
8 200

300
500
200
500

9 000

200
300

9 700

1000

200

5000

300

0

3 200

3 700

200

300

0

3 200

4 200

200

500

300

0

3 200

34 800

500
300
500
1 000
800
1 000

10 000

3 000
1 700

0

16 000

Total

656

0
24
40
16
40
0
0

0
0

240
40

0

256

1 376

0
24
40
32
64
0
0

400
0

240
64

0

512

2 152

0
24
40
48
64
80
0

800
0

240
88

0

768

2 448

0
24
40
64
64
80
0

800
0

240
112

0

1 024

2 784

40
24
40
80
64
80
0

800
0

240
136

0

1 280

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr
kostnader) tkr
2022
2023
2024
2025
2026

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

2
1
1
1
1
1

0

Renovering och anpassning. 10 mnkr beviljat 20202021. Genomförs 2022-2023
1

Projektering av samlad gymnasieskola

300

3 000
500
5000

0

3 200

0

3 200

Prio
1,2,3 2021 2022 2023 2024 2025

Nygårds elevhem, totalt 25,5 mnkr beviljade 2017 2020. GVN utreder konsekvenser av om Nygårds
avvecklas. I avvaktan på detta planeras inga
åtgärder.
1
Renovering, anpassning VF, EE, RX och BA. 5
mnkr beviljat 2020, 3 mnkr beviljat 2021
1
Säkerhet. Belysning, kortläs, kameror, larm
1

Pott maskiner, verktyg, inventarier

Projekttext

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

Totalt investeringar

Wisbygymnasiet
Fenix Ungkulturhus
Polhemhuset (Fordon)
GVN
Wisbygymnasiet
Vuxenskolan

Nya investeringsförslag

Wisbygymnasiet
Wisbygymnasiet/Vux

Folkhögskolan

Investeringar enligt plan

Maskiner, inventarier

Pott

GVN/UAF
Kategori 1, Lokaler
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Investeringsplan lokaler för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
1. Bakgrund
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett stående uppdrag från regionfullmäktige, att till
budgetberedningen varje år redovisa investeringsplan för de närmaste åren.
I regionens strategiska lokalplanering är det övergripande målet ” Att nå balans mellan organisationens behov av och tillgång till lokaler med beaktande av den långsiktiga regionnyttan”. Strävan är att
få de kortsiktiga insatserna att följa en linje så att de gynnar våra långsiktiga mål och bidrar till Region Gotlands strategiska lokalplanering.
Anmärkning: Driftkostnaden är i alla förslag nedan uträknad med schablonen 8 % av investeringen.
(Kapitalkostnad och övriga kostnader som el, värme, vatten mm.)
2. Prognos och sammanfattning
Senaste prognosen är från 2019-03-04 och bygger på Statisticons beräkningar med demografisk
framskrivning med antaganden om nybyggnation.

Prognos 2019-03-04

Wisbygymnasiet förväntas få fler elever samtidigt som Vuxenutbildningen och Folkhögskolan expanderar. Detta har gjort att tillgången på lokaler blivit en begränsande faktor för verksamheternas
tillväxt. Antalet innevånare i åldersgruppen 16–18 år som kan söka till Wisbygymnasiet kommer att
öka med 349 mellan år 2019 till 2027.
Antalet innevånare i åldersgruppen 19-64 kommer att minska med 185 mellan år 2019 och 2027.
Prognosen för vuxenutbildning är osäker men mycket tyder på att kompetensförsörjningsbristen
framöver kommer att innebära en ökning av behovet av vuxenutbildning. Det handlar dels om att
höja utbildningsnivån för kortutbildade, nyanlända och kunna erbjuda kompetenshöjande insatser
men även yrkesväxling för de som redan har ett arbete. Lärcentrum-verksamheten inom Vuxenutbildningen förväntas växa de närmaste åren.
3. Utrikesfödda
Antalet nyanlända beräknas vara oförändrat eller minska de närmaste åren då ett minskat antal flyktingar hänvisas till Gotland. Denna prognos bygger på ca 75 anvisningar per år under 2020-2030.
Andelen kortutbildade på SFI har ökat vilket innebär ett större behov av anpassade yrkesutbildningar. Efter den stora uppgången 2016 har en minskning av antalet asylsökande skett. Dock har
andelen SFI-elever och SVA-elever ökat med anledning av att fler lämnar etableringsprogrammet.
4. Tillgänglighet
Under 2019 har omfattande investeringar gjorts på Wisbygymnasiet för att underlätta för elever
med olika funktionsnedsättningar. Taktila stråk har skapats i Sävehuset och på gångbanor. Översyn
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av akustisk miljö har gjorts. Ramper och automatiska dörröppnare. För att kunna möta behoven
oavsett var inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet som de uppstår äskas 200
tkr per år.
5. Säkerhet och trygghet,
Wisbygymnasiet har varit utsatt för ett antal hot och incidenter under senare år. 2015 stängde hela
skolan efter ett hot på sociala medier. Ett flertal brandtillbud har inträffat. Skolan har också blivit
utsatt för ett antal hotfulla situationer då elever och obehöriga har slagits och hotat personal och
elever.

Efter genomgång av säkerhetsarbetet har åtgärder påbörjats såsom övervakning, elektroniska lås
samt överfallslarm. Detta i kombination med ett förbättrat arbete med personal och elever har höjt
säkerheten och tryggheten för personal och elever. Nästa steg är matsalen och därefter kommer
Vuxenutbildningen samt ett antal grund och förskolor att prioriteras.
För dessa säkerhetsåtgärder finns beviljat 1 mnkr 2019 och för fortsatt säkerhetsarbete äskas 500
tkr 2021 och 300 tkr de följande åren.
6. Wisbygymnasiet (WG)
6.1. Elevprognos
Senaste prognosen är från 2019-04-02 och bygger på Statisticons beräkningar med demografisk
framskrivning med antaganden om byggnation.

Prognos 2019-04-02

WG:s lokalbehov är beroende av vilket programval eleverna gör och det är svårt att förutse
hur eleverna kommer att välja. Därför är strävan att så många som möjligt av lokalerna är
flexibla och passar samtliga program. De speciallokaler som behövs för yrkesprogrammen
begränsas till endast det som är specifikt för dessa yrkeskurser.
6.2. Förstudie för att samla alla program till Solrosenområdet alternativt att
stanna kvar på norr.
Tidigare fanns en ambition att samla all verksamhet för WG på Solrosenområdet i södra Visby och
på detta sätt skapa en geografiskt samlad skola. Det förslag som utarbetades blev tyvärr alldeles för
kostsamt (180 MSEK) varför WG kommer att finnas kvar i både norra och södra Visby.
Ett arbete pågår att utreda hur Vuxenutbildningen och WG kan samutnyttja lokaler och verkstäder.
GVN har uttryckt önskemål om att Wisbygymnasiet skall främja intresset för yrkesprogrammen
och för att utjämna skillnaderna mellan pojkar och flickor. Några av de hinder som identifierats för detta är uppdelningen mellan norra och södra Visby. Förvaltningen eftersträvar att skapa en
geografiskt samlad skola där alla elever läser tillsammans och så ofta som möjligt finns i
samma lokaler.
Nedanstående är vad som genomförts och planeras.
• El och Energiprogrammets (EE) inriktning för Dator och kommunikation har flyttat till Ehuset och Q-huset på Solrosenområdet. WG har därmed lämnat Hackspettenområdet och
lämnat plats för bl. a Polhemskolan.
• Anläggningsteknik kommer att finnas kvar med sina lokaler och körgård på Lundbygatan.
• Naturbruksprogrammets yrkeskurser kommer även i framtiden att upphandlas av en leverantör med tillgång till djur och åkrar. Gymnasiegemensamma kurser genomförs på Solrosenområdet.
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VVS- och fastighetsprogrammet (VF), Sjöfartsutbildningen (RX), El och Energiprogrammets (EE) inriktning för Elteknik och Bygg- och anläggning (BA) kommer att ha kvar sina
yrkeskurser på Herkulesväg och Broväg i Norra Visby. Gymnasiegemensamma kurser genomförs på Solrosenområdet.

6.3. Lokalerna på Broväg och Herkulesväg.
Förvaltningen har startat ett arbete för att kunna fortsätta verksamheten i norra Visby under överskådlig tid.
Lokalerna på Herkulesvägen är idag delvis mycket slitna och motsvarar ej kraven för en modern
undervisning. Behov finns för upprustning och anpassning av lokalerna för VF, EE, RX och BA.
Kostnaden enligt den uppskattning som TKF gjort för att anpassa och renovera dagens lokaler
uppgår till ca 8 mnkr.
Delar av lokalerna på Broväg är nyrenoverade och i gott skick.
6.4. Lokalerna på Solrosenområdet.
De flesta byggnader på Solrosenområdet har fått förnyad ventilation och värmeåtervinning som
uppfyller kraven på en modern, arbetsmiljövänlig och energieffektiv drift.

Polhemhuset (Fordons- och transportprogrammet (FT). Beslut att starta en ny inriktning mot
lastbil- och mobila maskiner. För detta har huset delvis återställts till ungefär den planlösning som
varit tidigare. Byggnaden är i stort behov av PU och verksamhetsanpassningar. För att kunna ta
emot elever till den nya inriktningen görs en skyndsam anpassning (våren 2020) och utjämning av
golvytan.
För att få en kvalitetssäkrad förstudie och kostnadsuppskattning på resterande arbeten äskas 500 tkr
under 2021.
Hansahuset har behov av nytt golv där det idag är belagt med trä alternativt behövs åtgärder för
behandling av trägolvet. Golvet är mycket svårstädat. Behov finns av grupprum.
Desideriahuset. Huset är i gott skick. Underhållsarbete genomfört. Inga åtgärder planeras.
Steffenhuset planeras inga åtgärder. Brandskyddet har förbättrats för att kunna övernatta vid uthyrning. (önskemål från Almedalsveckan).
Sävehuset, planeras inga åtgärder. Problem med säkerhet vilket redovisas som en separat punkt.
E-huset. Omfattande underhåll och ombyggnad genomfört inför flytten av Elprogrammets datainriktning. Inga åtgärder planeras.
Matsal och kök, RSF-kök planerar mindre ombyggnad av kök. En översyn av lokalytan där ev.
borttagande av befintligt kapprum görs under 2020 till förmån för ökad sittyta och mat- och diskstationer. Problem med säkerhet vilket redovisas som en separat punkt.
Idrottshallarna, Omfattande periodiskt underhåll (PU) genomfördes sommaren 2017 inför Island
Games varför inga nya åtgärder planeras.
7. Gotlands folkhögskola (GFH)
Folkhögskolan finns idag i Hemse och Fårösund. I Hemse förväntas antalet elever att vara oförändrat de närmaste åren. I Fårösund förväntas en minskning. Detta innebär att de åtgärder som planeras är underhåll och modernisering av befintliga lokaler.
7.1. Hemse
Enheten har idag brist på undervisningslokaler och använder andra icke anpassade lokaler för detta.
Foto och textilhuset har förändrat sin utbildning och önskar därför en ombyggnad som skulle ge en
större samlingslokal.
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De studerande har behov av uppehållsrum, elevkök samt tvättstuga.
Kök och matsal har behov av en förbättrad diskinlämning och diskutrustning.
Region Gotland genomför en utredning av sin framtida måltidsorganisation varför förvaltningen
vill avvakta en eventuell ombyggnad av kök/matsal/elevkök/tvätt etc.
7.1.1.
Refererande till:

Elevhemmet Nygårds

•

Förstudierapport, TKF, arbetsnummer 1616-10413 daterad 2017-11-21. (Att renovera och
modernisera Nygårds till dagens krav och standard)

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut om rivning av Nygårds och nybyggnation ev. elevhem. GVN 2017/145

•

Strategisk plan och budget fastställd av RF juni 2018.

•

Nytt förslag på ombyggnad utarbetat av Visbyark AB 2019-02-13.

I strategisk plan och budget finns 25,5 mnkr beviljade för rivning av befintligt hus och nybyggnation av elevhem som erbjuder 25 nya elevboenden. Om ett antal rum skall användas för service och
mindre elevkök blir nettotillskottet ca 22 rum.
Innan byggstart har beslut tagits att göra en förnyad utredning av ett äldre förslag som utgår ifrån
att bygga om det befintliga huset så att det uppfyller de önskemål som finns. Som underlag finns
det rumsfunktionsprogram som fastställts i samarbete med verksamheten och TKF. Det nya förslaget erbjuder 20 nya elevboenden och två kök och tvättrum. I källaren finns tekniska utrymmen för
ventilation och service.
Kostnaden för det förnyade omarbetade förslaget beräknas till 19 mnkr vilket skulle innebära att
budget för 2020 blir 4 mnkr.
Finansiering enligt ursprungsförslaget:
7,5 mnkr är överflyttat från UAF till TKF 2017.
7,5 mnkr är överflyttat 2018
10,5 mnkr flyttas över enligt plan 2020
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har begärt en förnyad utredning på konsekvenserna av
om elevhemmet avvecklas utan att ersättas. Inga åtgärder planeras förrän det tagits förnyade beslut.
7.2. Fårösund
Idag ca 150 studenter. Lokalerna i Fårösund hyrs av Offentliga Hus AB. Avtalen är tecknade mellan
GFH och hyresvärden. Region Gotlands policy är att alla externa hyresavtal tecknas av TKF och att
sedan verksamheterna hyr av TKF. Detta arbete påbörjas under 2020.
GFH hade tidigare behov av ytterligare lokaler i Fårösund i form av studentbostäder. Förhandling
har startats om att renovera en före detta kasern i utbyte mot ett förlängt hyreskontrakt.
8. Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen på Gotland omfattar grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, regionalt
yrkesvux och lärlingsvux, SFI (svenska för invandrare), YH (yrkeshögskoleutbildningar), studie- och
yrkesvägledning samt Lärcentrum (tentamensservice, pedagogiskt stöd och skolbibliotek). Totalt ca
70 medarbetare och 1900 elever samt de medborgare som nyttjar tentamensservice, studietek samt
studie och yrkesvägledningen över året.
Elevantalet inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning i lektionssal förväntas öka. En del
av undervisningen genomförs på distans men den förändrade elevgruppen kräver mer lärarledd
undervisning. En stor del av eleverna har annat modersmål än svenska.
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För SFI beräknas en minskning av antalet elever inom etableringsprogrammet. Detta uppvägs av en
stor anhörig-, kärleks- samt arbetskraftsinvandring. Ett ökat antal elever på SFI med kortare utbildningsbakgrund innebär ett ökat behov av mer genomgripande insatser.
Regionalt yrkesvux och lärlingsvux förväntas få fortsatta statliga satsningar. Yrkesutbildningar inom
vuxenutbildning kommer att öka. Kombinerade utbildningar SFI/SVA (svenska som andraspråk)
med yrkesvux/lärlingsvux förväntas öka då detta är en möjlig väg att förkorta etableringstiden.
De statliga satsningarna i form av statsbidrag (Skolverket, Tillväxtverket och Länsstyrelsen) torde
innebära en ökning av antalet elever i syfte att höja utbildningsnivån på de gotländska medborgarna
för att tillgodose kompetensförsörjningsbehoven.
Rekryterande insatser som t ex ”Steget in” (en studieförberedande kurs) är en del av Vuxenutbildningens rekryterande uppdrag och samarbetar bland annat med Ungdomskraft och Vuxkomp.
Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag innebär att de inte längre erbjuder arbetsmarknadsutbildningar i samma omfattning som tidigare och de har även direktiv om att anvisa till reguljär utbildning i högre utsträckning vilket kommer innebära en ökning av antalet elever.
Den förväntade konjunkturnedgången kommer troligen innebära en ökning av antalet elever.
Ett av förslagen inom Komvuxutredningen är att Särvux kommer att bli en del av vuxenutbildningen som ”Särskild utbildning” vilket troligen kommer innebära en ökning av elever som är i behov av särskilt stöd i form av särskilda undervisningsgrupper.
Vuxenutbildningen prognosticerar att starta uppdragsutbildningar från näringsliv och myndigheter
utifrån den kompetensförsörjningsbrist Gotland står inför.
Tekniskt basår (förberedelse till ingenjörsutbildningar) planeras som ett samarbete med Campus
Gotland. I detta är det oklart var utbildningen ska bedrivas – förmodligen kommer det bli en kombination av Campus Gotland och Vuxenutbildningens lokaler.
Vuxenutbildningen är även en del av Teknikcollege med yrkeshögskoleutbildningen Drift- och underhållsteknik. Vuxenutbildningen ser även möjlighet att bedriva tekniska yrkesvuxutbildningar (ex
mekaniker, svetsning, svarvning mm) i den mån det kan ges tillgång till ändamålsenliga lokaler.
Antalet platser på yrkeshögskoleutbildningar har ökat och förväntas öka även framåt.
En satsning på valideringsinsatser är under uppbyggnad vilket kommer innebära behov av fler
funktioner och personal inom Vuxenutbildningen.

Behov och investeringar

Vuxenutbildningen finns på Broväg, Lundbygatan, Solrosen (vid Wisbygymnasiet) Gesällgatan och
Norra Hansegatan.
Vuxenutbildningen på Norra Hansegatan finns i lokaler som inte är optimala för dagens verksamhet. Detta i kombination med att det är för få ytor. På grund av brist på arbetsrum används idag två
fullstora klassrum som kontor.
Inom kort krävs stora investeringar i belysning, brandskydd och ventilation då aggregat och system
är gamla och behöver bytas ut. Samtidigt planeras en effektivitets- och tillgänglighetsöversyn för att
bättre utnyttja ytorna.
Vuxenutbildningen behöver idag lokaler inom såväl administration, teoretisk och praktisk undervisning som är mer flexibla då verksamheten snabbt förändras. Det behövs fler grupprum för studier
på egen hand men också för elever med särskilt stöd. Platser för distansstudier.
För att klara den förväntade ökningen så prognosticerar vuxenutbildningen behov av ytterligare
cirka 5 klassrum, 6 grupprum/samtalsrum, 8–10 arbetsplatser, personalrum, vilrum, tvättstuga och
förrådsutrymmen.
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Det förändrade utbudet behöver tillgång till anpassade lokaler för yrkesutbildningar (verkstad, restaurang, vård- och omsorg, elteknik med mera). Yrkesutbildningar och de lokalbehov som detta
medför ska samplaneras med Wisbygymnasiet. Idag bromsas uppstart och utveckling av yrkes- och
lärlingsvuxutbildningar på grund av bristande möjlighet att samutnyttja lokaler. För att kartlägga behovet pågår ett arbete gemensamt med Wisbygymnasiet för att analysera beläggningen av salar och
verkstäder. Schemaläggning av verkstadslokaler och lektionssalar skall ske i samarbete med Wisbygymnasiet. Det bör beaktas att vuxenutbildning till skillnad från ungdomsgymnasiet inte är beroende av samma arbetstider eller terminstider varför det bör finnas möjligheter att kunna använda
samma lokaler under olika tider. Beroende på var flaskhalsarna uppstår kommer alternativa lösningar att tas fram.
UAF kommer i samarbete med TKF att planera för ett omfattande underhållsarbete av de befintliga
lokalerna. Detta arbete innefattar utbyggnad och anpassning av ventilation till planerad verksamhet,
byte och modernisering av vatten, värme och avlopp. Golv, tak och belysning. Åtgärderna kan jämföras med det arbete som genomförts på blivande Polhemskolan i liknande lokaler.
Det bör tas hänsyn till att lokalerna på Gesällgatan 7 består av en huvudbyggnad som ägs av Region
Gotland och en paviljong som hyrs av en extern hyresvärd. Paviljongen har stora brister bland annat i temperaturreglering och ljudmiljön.
Vid en tidig uppskattning av kostnaderna anger TKF omfattningen jämförbar med det som gjorts
på Polhemskolan vilket innebär en kostnad på ca 10 mnkr.
Vid detta omfattande underhållsarbete måste alternativa lokaler tillfälligt kunna erbjudas.
Då evakueringslokaler behöver skapas för renoveringen och ombyggnaden av Södervärnskolan och
senare för Alléskolan och önskan är att därefter använda samma lokaler för Vux så planeras renoveringen av Vux lokaler till 2022-2023.
Hackspettenkvarteret med många olika verksamheter

Polhemskolan

Arbetsmarknads- och
Integrationsenheten

Modersmålsenheten
Barn- och elevhälsan
”Sjöfartspaviljongen”,
Särskola.
Lotsen, mottagningsenhet för nyanlända

”Långa längan” Planerat för
praktisk/estetiska ämnen.

Vuxenutbildningen

9. Arbetsmarknads- och Integrationsenheten
Från 1 januari 2020 bildade tidigare Arbetsmarknadsenheten och Integrationsenhet en gemensam
enhet som ansvarar för:
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Studie och yrkesvägledning
Ungdomskraft, det kommunala aktivitetsansvaret
Praktik och anställningar (arbetsmarknadspolitiska insatser)
Förmedling av regionens feriearbeten
Mottagande av anvisad flykting,
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
Att erbjuda 100 tim. samhällsorientering,
Bostadskoordinering tillsammans med andra förvaltningar
Samordning samhällslotsar
Medborgarplatsen
Aktiviteter för inkludering i samhället.

Totalt 50 medarbetare och ca 100 anställda via BEA-avtal, (BEredskapsAvtal) varav ett 20-tal vistas
på enheten samtidigt.
Verksamheten är relativt stabil och har inte behov av ytterligare lokaler. Lokalerna behöver anpassas till en förhöjd säkerhetsrisk. (insynsskydd för fönster, etc.). Behov av överfallslarm på medborgarplatsen. Enhetens behov av lokaler kan komma att förändras utifrån ett eventuellt förändrat
uppdrag med anledning av Arbetsförmedlingens reformering.
10. Ungdomsenheten
Ungdomsgårdarna på Gotland emotser motsvarande ökning som högstadieskolorna.

Fårösund, samverkar tillsammans med Bubblan. Finns sedan 2019 i samma byggnad som Fårösundskolan. Nyrenoverade lokaler. Tillgång till idrottshall. Köket behövs byggas om och väggar i
anslutning till kök och hall målas om, även belysning behöver ses över. Kostnad 200 tkr. Inga övriga åtgärder planerade.
Slite (BUBBLAN), samverkar tillsammans med Fårösund. Bubblan Ungdomsgård ligger i
Solklintsskolan lokaler. Lokalerna är nyrenoverade och i gott skick. Inga åtgärder planeras.
Roma (AMOR), samverkar tillsammans med Citygården. Amor Ungdomsgård delar byggnad med
bibliotek och apotek. Nyrenoverade lokaler och inga övriga åtgärder planeras.
Hemse (HUGG), samverkar tillsammans med KUFF. HUGG ungdomsgård finns på övervåningen i kommunhuset. Lokalerna är nyrenoverade och i gott skick. Belysning och trygghetsskapande åtgärder behövs i närheten av lokalen. Kostnad cirka 50 tkr.
Klintehamn (KUFF), samverkar tillsammans med HUGG. Finns i anslutning till Klinteskolan och
delar byggnad med idrottshallen och har även tillgång till denna på fredagskvällarna. Slitna lokaler
med behov av periodiskt underhåll. Inga övriga åtgärder planeras.
Visby, Gråbo (PUMA), Puma finns i egna lokaler i anslutning till Gråboskolan. Delar lokaler med
storbarnsfritids. Tillgång till idrottshall. Puma ungdomsgård har behov av bättre belysning utomhus
för att öka säkerhet och trygghet. Kostnad ca 150 tkr.
Visby, Solberga (Citygården), samverkar tillsammans med Amor. Finns i Solbergaskolans elevcafé. Behov av samtalsrum. Bättre belysning av skolgården utanför Citygården för att öka säkerhet
och trygghet. Kostnad ca 50 tkr.
Visby, Korpen, (Fenix ungkulturhus) Fenix ungkulturhus är en mötesplats för ungdomar mellan
16-25 år. Fenix finns i ett eget hus på Korpenområdet vid Norra Hansegatan 4 i Visby. Huset är i
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dåligt skick och är i behov av ombyggnad av ventilation, vatten och avlopp. Även utbyte av golv,
innertak och modernare belysning. Förstudie och kostnadsuppskattning beställs under 2021. Behövs även ses över brandlarm och inbrottslarm. Kostnad cirka 300 tkr
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Totalt investeringar

Nytt administrativt system
Ungdomsgårdar, datorer/lärplattor
Arbetsmarknadsenheten/integrationsenheten

Utbyggnad nya nätverk

Utbyte MAcBook Air/PC lärare Wisbygymnasiet
Lärplattor till studerande SFI

Datorer/lärplattor studerande folkhögskola

Datorer/lärplattor studerande vuxenutbildning
Ipad till SPRINT

Mac Book Air/PC lärare folkhögskola

Mac Book Air/PC lärare Vuxenutbildning

Investeringar

IT-kringutrustning

Pott

GVN/UAF
Kategori 3, IT

Investeringsäskanden
2021-2025
Nämnd/Förvaltning:

MacBook alt
PC
Mac Book alt
PC
Datorer för
utlåning till
elever
Inköp 2015
Datorer för
utlåning till
elever
300 st inköpta
2018, utbyte
efterhand ca
100/år/ utköp
elevdatorer
100 st/år
Ny standard för
nätverk,
Integrationer,J
AMF

Prio
1,2,3

1 420

100
50
50

100

450
300

50

70
50

100

100

300

2021

1 470

0
50
50

100

600
300

50

70
50

100

100

300

2022

1 470

50
50

100

600
300

50

70
50

100

100

300

2023

1 470

50
50

100

600
300

50

70
50

100

100

300

2024

Anm: Driftkonsekvenser för kapitalkostnader beräknas inte.

1
1

1

1
1

1

1

1

1

Klassrum, nät,
licenser
1

Projekttext

1 470

50
50

100

600
300

50

70
50

100

100

300

2025

6 700

100
250
250

300

1 650
900

150

350
250

500

500

1 500
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1. Verksamhet och resurser för 2021-2023
1.1.

Balans mellan uppdrag och resurser

Det är ett ökat behov av välfärd vilket ger ett ökat tryck på socialtjänsten utifrån demografi,
översyn av både socialtjänstlagen och LSS-lagstiftningen samt utvecklingen av god och nära
vård tillsammans med hälso- och sjukvården. Samtidigt finns en nationell ökning av psykiskt ohälsa och ett förändrat drogmissbruk. Detta gör att är det svårt att bedöma omfattningen och riktning av socialtjänsten framåt kopplat till finansiering och kompetensförsörjning. En utveckling av ett förebyggande arbetssätt ger bättre förutsättning att möta behovet
av omsorg och välfärd tidigare vilket har en positiv påverkan för brukare, ekonomi och
medarbetare. En satsning på välfärdsteknologi är nödvändigt för att öka delaktighet, självständighet, aktivitet och trygghet samt skapa effektivare arbetssätt. Socialförvaltningens
uppdrag är till största del lagstyrd samtidigt görs kontinuerligt översyn av riktlinjer för rättssäker och effektiv handläggning.
I och med att det blir fler äldre personer ökar behoven av insatser från socialförvaltningen.
Ökningen finansieras med tillskott från en resursfördelningsmodell. Med nya platser inom
särskilt boende och fler hemtjänstinsatser blir utmaningen att klara både kompetensförsörjningen och ekonomin.
Det är stora underskott för LSS-verksamheten trots att socialförvaltningen har mycket låga
kostnader nationellt sett samt bra kvalitet. Volymerna har ökat de senaste åren och då det
rör sig om en rättighetslagstiftning är det svårt att påverka kostnaderna. Socialförvaltningen
behöver tillskott för att klara finansieringen.
Barn- och ungdomsvården har stora utmaningar med stort inflöde av ärenden, högt kostnadsläge och stort underskott mot budget. Samtidigt pågår flera insatser för att minska placeringarna varav många insatser sker i samarbete med hälso- och sjukvården samt skolan.
Det är hög förekomst av psykisk ohälsa på Gotland och förhållandevis många barn och
unga har kontakt med socialtjänsten och/eller barn- och ungdomspsykiatrin.
Behovet av försörjningsstöd ökar både på Gotland och nationellt. Den främsta orsaken är
att statliga myndigheter ändrat förhållningssätt och minskat ersättning samt insatser till behövande vilket gör att kommunerna istället får tillgodose behoven.
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Den psykiska ohälsan ökar i samhället och antalet orosanmälningarna ökar. Många av anmälningarna handlar om våld i nära relationer. Förvaltningen behöver ekonomiskt tillskott
för att bättre kunna möta upp de behov som ökar kring våld i nära relationer.
I och med det ökade behovet av välfärdstjänster kopplat till knappa ekonomiska resurser
och svårighet att lösa kompetensförsörjningen behöver det ske en satsning på välfärdsteknik. Exempel är digitala tjänster och olika typer av larm samt tillsynskameror som ger bättre
kvalitet för brukaren och ett effektivare arbetssätt.
De höga sjuktalen inom förvaltningen måste sänkas och därför är aktiviteterna för att öka
frisknärvaron och skapa hälsosamma och hållbara arbetsförutsättningar mycket viktigt. Att
på olika sätt stärka den psykiska hälsan kommer bli avgörande för att säkra frisknärvaron,
ett exempel är ett långsiktigt arbete med att skapa rimliga chefsområden som ger förutsättningar för ett nära ledarskap.
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Förvaltningen har tillsammans med Kommunal tagit fram en tidplan för införandet av heltid som norm och från januari 2021 har förvaltningen heltid som norm.
Resultat 2019

Socialförvaltningen arbete med aktiviteter utifrån verksamhetsplanen bidrog till att uppfylla
regionens mål 2019 avseende perspektivet samhälle. Målen inom perspektivet verksamhet
uppfylls för målområdena kvalitet och ekonomi (det var ett överskott på 5,2 mnkr). Vad
gäller målområdet medarbetare uppfylls samtliga mål förutom målet Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa då sjuktalen fortfarande är höga.
1.2.

Fokusområden – Strategiskt viktiga frågor

Socialförvaltningen har tillsammans med socialnämnden tagit fram ett antal strategiskt viktiga frågor för perioden 2021-2023. Det avser bland annat kompetensförsörjning, försörjningsstöd, finansiering av LSS-verksamheten och våld i nära relation.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Psykisk hälsa
Våld i nära relation
Digital utveckling
Översyn socialtjänstlagen
Lagen om samverkan från sluten hälso- och sjukvård
God och nära vård
Konsekvenser av ny LSS-lagstiftning
Finansiering av LSS-verksamheten
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder
Barn- och ungdomsvården
Första linjen utvärdering
Beroendevård
Sociala bostäder
Behov av boenden
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Medarbetare
• Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
• Frisknärvaro och sjukfrånvaro
• Utveckling chefer
• Förändrade arbetssätt
• Stabil bemanning - minska beroendet av tillfällig personal
Dessa strategiskt viktiga frågor kommenteras under respektive avsnitt nedan. I planen beskrivs också planeringsförutsättningar per verksamhet, resurser samt investeringsbehov.
1.2.1.

Psykisk hälsa

Utmaning: Den psykiska ohälsan ökar.
Aktivitet: Utbildning av medarbetare, stöd till chefer och arbete med första linjen.
Den psykiska ohälsan ökar, framförallt bland barn och unga, men även bland den yrkesverksamma befolkningen. Personer 85 år och äldre lever i större utsträckning ensamma och
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har i mindre utsträckning en nära vän, jämfört med hela befolkningen. Ofrivillig ensamhet
kan vara en riskfaktor för psykisk ohälsa.
Den statliga överenskommelsen om insatser inom området psykisk hälsa 2020 är en fortsättning på det långsiktiga arbete och finansieras för närvarande med statsbidrag.
Arbetet fortsätter utifrån framtagen handlingsplan för psykisk hälsa. Arbetet sker i samverkan med andra berörda förvaltningar. Ett exempel är införandet av Första linjen. I verksamhetsplanen för 2020 är psykisk hälsa ett prioriterat område för socialförvaltningen där
det finns flera aktiviteter:
•
•
•
•

Mäta effekten av införandet av första linjen.
Medarbetare har genomgått utbildning ”första hjälpen för psykisk hälsa” .
Utveckla ett kvalitativt samarbete med Barn- och elevhälsan, Barn- och ungdomspsykiatrin och Barnhabiliteringen.
Enhetschefer har information om stöd som kan ges vid psykisk ohälsa.
1.2.2.

Våld i nära relation

Utmaning: Ökad psykisk ohälsa.
Aktivitet: Samla kompetens och arbete i en enhet med tydlig struktur. Säkra samordningsfunktion och finansiering.
Den psykiska ohälsan ökar i samhället och antalet orosanmälningarna ökar. Många av anmälningarna handlar om våld i nära relationer. Förvaltningen behöver förutsättningar för
att kunna möta upp de behov som ökar kring våld i nära relationer.
Den breda organisation kring våld i nära relation som socialförvaltningen har idag innebära
svårigheter att uppfylla de krav som råder inom området. Utifrån detta har socialförvaltningen gjort en översyn av arbetet som bedrivs i förvaltningen kring våld i nära relation.
Från beslut till insatser. Översynen visar att det skulle vara fördelaktigt att samla kompetenser och arbetet i en enhet med en tydlig struktur för ledning och styrning.

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-03-18

Den statliga Kvinnofridssatsning 2018-2020 finansieras en deltidstjänst med uppdrag att
skapa strukturer som optimerar nuvarande resurser så att effekterna av en specialistenhet
främjas. Risk föreligger att upparbetade strukturer inte kan upprätthållas när stimulansmedel inte längre finns att tillgå. Att inte prioritera en samlad organisation för våld i nära relation skulle i det fallet innebära att socialförvaltningen inte ges förutsättningar att uppfylla
ställda krav eller täcka ovan beskrivna behov.
Utifrån rådande omständigheter med ursprung i perspektiven organisation och ekonomi så
ser förvaltningen att vissa förutsättningarna behöver säkras under kommande år. Detta för
att lyckas att fortsätta bedriva och utveckla arbetet vidare utifrån planerad inriktning. Det
kräver att förvaltningen får möjlighet att säkra en samordnarfunktion samt resurser för
täcka ökade behov av insatser inom området. För att kunna ta ett större grepp och möta
ett påtagligt behov, exempelvis inom barn- och ungdomsvården, behövs ytterligare
två tjänster och ett tillskott på totalt 2,6 mnkr. Se vidare bilaga 1.
Målområde Social hållbarhet: målet befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god
och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor.
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1.2.3.

Den digitala utvecklingen

Utmaning: Utveckla och bibehålla kvalitet och service inom välfärdsområdet för att möta
förändrade behov.
Aktivitet: Förändrade arbetssätt genom digitalisering, utifrån digitaliseringsplan.
Genom den demografiska utvecklingen står socialförvaltningen inför omfattande utmaningar att utveckla och bibehålla kvalitet och service inom välfärdsområdet. En snabbare
takt av digitalisering behöver ske för att möta framtida utmaningar. Inom de närmaste åren
behöver fler e-tjänster införas och fler processer digitaliseras. Det behövs även interna
stödsystem för kvalitetsuppföljning, dokumentation och planering. Exempel på digitalisering är planeringsverktyg inom hemtjänsten, mobilappar, dokumentation via taligenkänning och integrerade e-tjänster till verksamhetssystem. Förvaltningen har tagit fram en digitaliseringsplan 2020-2022 där identifierade digitaliseringsaktiviteter finns framtagna och prioriterade.
Det är hög tid att öka takten avseende införande av välfärdsteknik då ny teknik har potential att öka både kvalitet och effektivitet.
Ett projekt finansierat av ESF (Europeiska socialfonden) pågår för att kompetensutveckla
medarbetare inom digitala verktyg och välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Det är viktigt
att vi efter projektgenomförande kan fortsätta att driva kompetensutveckling inom digitalisering framåt utan externa projektmedel.
För att kunna erbjuda välfärdsteknik och digitala tjänster behövs utbyggd teknisk infrastruktur, supportorganisation och förvaltningsorganisation, nya arbetsformer och kompetensutveckling av medarbetare.
Digital utveckling är ett krav för att välfärden ska kunna upprätthållas och utvecklas och
inte något som kan vänta. Detta då förvaltningen ser ökade behov i kombination med begränsade ekonomiska och personella resurser.
Målområde Kvalitet: mål Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt
att komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen; mål Alla som nyttjar Region
Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta; mål. Hög kvalitet
och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång.
1.2.4.

Översyn socialtjänstlagen

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-03-18

Utmaning: Nya förutsättningar för socialförvaltningens verksamheter i och med förändrad
lagstiftning.
Aktivitet: Följa processen och kunna påverka genom SKR samt eventuellt remissförfarande.
Den pågående utredningen om framtidens socialtjänstlag har fått ett utvidgat uppdrag av
regeringen. Utredningstiden förlängs till den 1 juni 2020. I det nya uppdraget ingår bland
annat att se över om socialtjänstlagens barnrättsperspektiv behöver förtydligas. Direktiven
som ska utredas är omfattande, varje område är omfattande med en mängd komplexa frågor och ställningstagande. En vägledning som kan utgöra stöd vid tolkningen av barnkonventionen kommer tas fram. Utredaren Margareta Winberg får dessutom i uppdrag att analysera och över socialnämndens möjlighet att delegera beslutanderätt i ärende som rör lagen
med särskilda bestämmelser och vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i
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vissa fall (LVM). I det utökade utredningsuppdraget ingår även att ta ställning till om det
behövs en särskild äldrelag.
Målområde Social hållbarhet: målet befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god
och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor.
1.2.5.

Lagen om samverkan från sluten hälso- och sjukvård

Utmaning: Ökad volym och utveckling av flödena mellan olika verksamheter.
Aktivitet: Tillskapa bra flöden mellan slutenvård på sjukhuset, hemtjänsten, hemsjukvården/primärvården, korttidsenheten och särskilt boende.
Lagen om samverkan från sluten hälso- och sjukvård (tidigare betalningsansvarslagen) innebär högt tryck på verksamheten och eventuellt ökade kostnader. Ökad volym med större
krav på hälso- och sjukvården och socialförvaltningen då fler behöver slutenvård. Detta
hänger ihop med en väl fungerande process för brukaren att komma hem i ordinärt boende
efter vistelse i slutenvården, där hemtjänsten och hemsjukvården är viktiga. Även flödet
mot korttidsenhet är av stor vikt. Om det finns ett bra flöde mellan slutenvård på sjukhuset, hemtjänsten, hemsjukvården/primärvården, korttidsenheten och särskilt boende då löper det som det ska. Det är viktigt att verksamheterna alltid arbeta för att människor är
trygga i sina hem och kan få insatser där från hemtjänst, hemsjukvård och primärvård.
Alltså en god och nära vård och omsorg. Förvaltningens bostadsförsörjningsplan blir oerhört viktigt och att de boenden som planeras verkligen byggs och sätts igång.
Målområdet Kvalitet: mål Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster
säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång.

1.2.6.
Utveckling av nära vård inom socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen
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Utmaning: Utveckling av den primära vården mellan socialförvaltningen och hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.
Aktivitet: Fortsätta att utveckla processer och arbetssätt mellan socialförvaltningen och
hälso- och sjukvårdsförvaltningen, som tillexempel integrerad beroendevård och första linjenmottagningen.
Detta är kopplat till punkten ovan om Lagen om samverkan från sluten hälso- och sjukvård
och det kräver troligen en utökning av resurser (utifrån den demografiska ökningen) men
också en process och arbetssätt som gör socialförvaltningen och primärvården mer mobila
och flexibla så att behoven snabbt kan mötas upp även i hemmet för att undvika slutenvård där det är möjligt. Det pågår ett gemensamt arbete kring dessa processer och arbetssätt mellan socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Gränsdragningen
inom primärvården mellan kommunal hemsjukvård och vårdcentralernas primärvårdsuppdrag blir viktig att följa. Hur mycket ökning av resurser som krävs är omöjlig att uppskatta i
dagsläget.
Målområdet Kvalitet: mål Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster
säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång.
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1.2.7.

Konsekvenser av ny LSS-lagstiftning

Utmaning: Nya förutsättningar för socialförvaltningens verksamheter i och med förändrad
lagstiftning.
Aktivitet: Följa processen och kunna påverka genom SKR samt eventuellt remissförfarande.
Ett år har gått sedan utredningen av LSS lagstiftningen presenterades för regeringen. Den
så kallade januariöverenskommelsen innehåller ett uppdrag om att göra en ny utredning
kring insatsen personlig assistans. Vad det kommer att innebära för kommunerna går inte
att förutse. I övrigt har ingen mer information eller direktiv har kommit till kommunerna,
vilket gör att osäkerheten kring området kvarstår. De andra delarna i utredningen kommer
leda till en lagförändring så kommer det troligen att bli en ökad kostnad för kommunerna
då man föreslår fler insatser och till viss del förändrade insatser mot gällande dagens lagstiftning. Den första utredningen som presenterades i december uppskattar en rejäl ökning
av kostnaderna för kommunerna. I utredningens sammanfattning uppskattar de ökningen
till mellan 300 till 400 mkr per år. Detta är ett väldigt viktigt område att följa med tanke på
att socialförvaltningen redan har ett stort underskott för verksamheten trots att kostnaderna för LSS är väldigt låga i jämförelse med övriga Sverige.
Målområde Social hållbarhet: målet befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god
och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor.
1.2.8.

Finansiering LSS-verksamheten

Utmaning: Underskott i LSS-verksamheten trots mycket låga kostnader nationellt sett.
Aktivitet: Säkra LSS-verksamheten finansiering framåt.
Behovet av LSS-insatser, så som daglig verksamhet, personlig assistans och bostad med särskild service, har stadigt ökat över tid. Senaste året ser vi en förändring. Ökningen är inte
lika markant som tidigare och vissa insatser till och med minskar. Dock så har Socialförvaltningen ett stort underskott mot budget för verksamheten och de senaste årens budgettillskott täcker inte kostnaderna. Samtidigt bedrivs LSS-insatserna med mycket låga kostnader jämfört med andra kommuner, sett till både kronor per invånare och kostnad per brukare. Socialnämnden anser att verksamheten är underfinansierad och behöver medel för att
finansiera LSS-verksamheten. Se vidare avsnitt 2.1.2 samt bilaga 2.
Målområde Ekonomi: Budgeterat resultat uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden.
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1.2.9.

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder

Utmaning: Ökat behov av försörjningsstöd i och med ökad befolkning och för att statliga
organisationer minskar stödet till den enskilde.
Aktivitet: En gemensam plan behöver tas fram för regionens samlade arbetsmarknadsåtgärder. Införa automatiserad ärendehantering för att frigöra tid till enskilda personer med
stora behov.
En ökad befolkning, ger med automatik ett större antal hushåll som blir beroende av försörjningsstöd. I en framtida lågkonjunktur riskeras en ökning av personer i behov försörjningsstöd. Det är också en ökning av inflyttade familjer med fyra barn eller fler vilket innebär stora summor som betalas ut till varje hushåll månadsvis.
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Arbetsförmedlingens neddragningar har i stor utsträckning gått ut över de grupper som är
beroende av försörjningsstöd. Tydligast märks det bland ungdomar 18-25 år som inte
längre har möjlighet att få hjälp via Ungkomp. Det finns idag begränsade möjligheter att erbjuda sysselsättningsinsatser/arbetsmarknadsåtgärder vilket medför att det är stor risk för
inlåsning i behov av försörjningsstöd. Det finns behov av strategiskt plan för Region Gotlands arbetsmarknadsåtgärder.
Försäkringskassan restriktivare hållning, främst när det gäller sjukpenning och aktivitetsoch sjukersättning, drabbar individen och socialtjänsten hårt. Dessa personer bli ofta beroende av försörjningsstöd i stället, då de ofta, av Arbetsförmedlingen, bedöms inte ha någon
arbetsförmåga. Det är en grupp av yngre personer som drabbas av detta. Risken finns att
denna målgrupp blir beroende av försörjningsstöd under mycket lång tid, i värsta fall till
man nått ålder för ålderspension.
Digitalisering är ett medel för att kunna arbeta effektivare med åtgärder för de personer
som saknar sysselsättning och egen försörjning. I framtiden när robot kan sköta beräkningarna så kan personal ägna sin tid åt att mer intensivt arbeta med åtgärder som individen blir
självförsörjande.
Målområde Kvalitet: mål Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster
säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång.
1.2.10.

Barn- och ungdomsvård

Utmaning: Ökat antal orosanmälningar och därmed utredningar. Högt kostnadsläge nationellt. Brist på personal ger behov av hyrsocionomer.
Aktivitet: Fortsätta med aktiviteter, som till exempel Första linjen, arbetsmetoden Signs of
saftey och familjerådslag, i syfte att minska antalet placeringar.
Verksamheten har mycket höga kostnader i ett nationellt perspektiv och kostnaderna måste
sänkas. Det pågår flera aktiviteter i syfte att minska kostnaderna genom att minska antalet
placeringar, till exempel arbetsmetoden Signs of saftey och familjerådslag. Flera aktiviteter
genomförs i samverkan med andra förvaltningar så som bland annat Första linjenmottagningen och socialpsykiatriskt team som är samarbeten med hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-03-18

Det är en ökning av antalet orosanmälningar vilket leder till ökat antal utredningar, en ökning med 39 procent mellan 2018 och 2019. Ändå har inte antalet placeringar ökat under
2019 då ett antal aktiviteter pågår i syfte att minska antalet placeringar. Bedömningen
framåt är att ökningen av orosanmälningar fortsätter. Aktiviteterna är metoder och insatser
som kan användas för att förhindra placeringar så långt som möjligt.
Det finns behov av att se över vilka förebyggande åtgärder som finns inom regionen. Detta
för att få en samlad bild av vilka insatser som finns och som är verksamma. Utifrån en sådan översyn skulle också eventuella omprioritering kunna göras inom regionen alternativt
satsningar. De förebyggande insatserna behöver vara effektiva för att antal aktualisering
och utredningar ska minska framöver.
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Det är ett ansträngt läge i personalgruppen varför hyrsocionomer är nödvändigt under
2020. Framåt är bedömningen att rekryteringsläget vad gäller socionomer ser något bättre
ut och att hyrpersonal på sikt ska avvecklas.
På grund av det ökat antal aktualisering och utredningar och personal saknas på tjänsterna är både arbetsmiljön och rättssäkerheten påverkad i mycket stor uträckning. Handläggningstiden har ökat och för närvarande överskrids lagstadgad tid. Verksamheten står
inför en omorganisation för att förbättra processer, rutiner och kunna handlägga inom
lagstadgad tid.
Målområde Social Hållbarhet: Mål Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett
livslångt lärande samt mål Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor. Målområde Ekonomi: mål Region Gotland
har ett resultat som uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden.
1.2.11.

Första linjen utvärdering

Utmaning: Ny verksamhet - fortsatt utveckling. Finansiering då statsbidrag upphör.
Aktivitet: Uppföljning av verksamheten och sedan ta ställning till om och hur verksamheten ska fortsätta och i så fall finansieras.
Första Linjenmottagning öppnade 2019 och är ett samarbete mellan barn- och familjeenheten och barnpsykiatrin. Under 2019 och 2020 finansieras mottagningen till stor del av
statliga stimulansmedel. Under 2020 ska verksamheten utvärderas och förslag till finansiering tas fram.

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-03-18

Målområde Social hållbarhet: Mål Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett
livslångt lärande samt mål Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor.
1.2.12.

Beroendevård

Utmaning: Förbättra vård för vuxna missbrukare
Aktivitet: Översyn av boendeform samt lokaler i integrerad beroendevård
Den integrerade beroendevården som genomfördes 2019 har inneburit att kvalitet på beroendevården har förbättrats markant för den enskilde. Det har även medfört en mer kostnadseffektiv verksamhet. Det finns ytterligare åtgärder för att förbättra vården för denna
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målgrupp. Till exempel översyn av boendeformen som finns på Norra Hansegatan och
samt översyn av lokaler i den integrerade beroendevården. Detta skulle innebära initiala
kostnader för viss ombyggnation.
Det behöver tydliggöras hur arbetet med skolan ska se ut i avseende droginformation och
övrigt samarbete. Brukarmedverkan behöver utvecklas under de kommande åren.
Målområde Social hållbarhet: mål Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god
och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor. Målområde Kvalitet: mål Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar,
digitalisering, innovation och förnyelsesprång samt mål Alla som nyttjar Region Gotlands
tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta.
1.2.13.

Sociala bostäder

Utmaning: Ordna bostäder till personer som inte kan få bostäder via vanliga bostadsmarknaden.
Aktivitet: Utröna vilken verksamhet som har bostadssocialt ansvar inom Region Gotland
samt klargöra finansiering av uppdraget.
Bostadsbristen är stor i många kommuner och hårdast drabbas de hushåll som har svag
ekonomi, få kontakter och kort tid i bostadskön eller med någon typ av anmärkning. Utvecklingen har pågått under en längre tid, och hotar att tränga undan socialtjänstens primära målgrupper. Men utan fungerande vägar in på en ordinarie bostadsmarknad riskerar
även de så kallat strukturellt hemlösa att utveckla en social problematik. För att möta behovet tar socialförvaltningen till sociala kontrakt och dyra akuta boendelösningar, till exempel
hotellrum, för att personen som blivit vräkta från sin bostad inte ska bli stå utan tak över
huvudet. Idag har vi en parallell social bostadssektor vid sidan om den ordinarie.
Det är också ett ökat behov av bostäder för personer som av olika anledningar blir av med
sin bostad och riskerar att bli hemlösa. I socialförvaltningens uppdrag ingår att tillhandahålla bostäder med biståndsbeslut.
De senaste åren har behovet av sociala bostäder ökat och frågan är hur långt socialförvaltningens ansvar sträcker sig. SKR har precis lyft frågan om det utökade ansvar som hamnat
på socialtjänsten med avseende på vem som ska ha ansvaret och finansiering. Om förvaltningen ska ha detta uppdrag krävs finansiering av investeringar och/eller inhyrning av bostäder.

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-03-18

Målområde Social hållbarhet: mål Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god
och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor. Målområde Ekonomi: mål Region
Gotland har ett resultat som uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden.
1.2.14.

Behov av boenden

Utmaning: Tillgodose behov av lokaler, framför allt för särskilt boende för äldre. Verksamheterna har anpassade lokaler.
Aktivitet: Aktiviteter i bostadsförsörjningsplanerna och planerna följs och justeras.
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Förvaltningen arbetar med aktiviteter utifrån bostadsförsörjningsplaner för äldre respektive
för personer med funktionsnedsättningar för att tillgodose behov av boendeplatser och
möta den demografiska utvecklingen vilket innebär att andelen äldre ökar.
I och med att nya eller ombyggda lokaler tas i anspråk ökar kostnaderna.
Vad gäller utökning av antalet platser inom äldreomsorgen finns finansiering via tillskott av
budgetmedel från resursfördelningsmodellen, även om den stora ökningen av platser ger
ökade kostnader som inte täcks av tillskotten. Ett nytt äldreboende med 60 platser är beställt till 2020 och när det tas i anspråk så innebär detta en ökad årskostnad på drygt 40
mnkr. Samtidigt innebär det till viss del minskade kostnader för hemtjänst och hemsjukvård. Enligt nuvarande prognos kommer ytterligare ett nytt boende med 60 platser att beställas till 2022. Samtidigt utreds en utbyggnad av ett befintligt boende.
Vad gäller LSS-verksamheten är ett nytt gruppboende med sex platser beställt till 2020.
Detta är en utökning av verksamheten och kostnadsökningen är bedömd till cirka 5 mnkr
som det inte finns finansiering för.
Vid ny- och ombyggnad av lokaler som inte ägs av regionen tillkommer kostnad för projektering och för att kostnaden inte ska belasta ordinarie verksamhet behövs tillskott av medel.
Om medel inte avsätts till ett nytt äldreboende och ett nytt gruppboende medför det att
förvaltningen inte kommer ha möjlighet att möta den demografiska utvecklingen och därmed kommer det dels bli köer till både äldreboenden och gruppbostäder, dels kommer
kostnaderna för köp av externa platser att öka.
Målområde Kvalitet: mål Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster
säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång.
Medarbetare
1.2.15.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Utmaning: Säkra kompetensförsörjningen då medarbetarna har relativt hög genomsnittsålder, brist på flera yrkeskategorier samtidigt som behovet av medarbetare ökar i och med
ökat antal äldre brukare. Medarbetare som har rätt kompetens.
Aktivitet: Avsätta medel till ersättning för medarbetare som går specialistutbildningar. Ge
omvårdnadspersonal kompetensutveckling. Omställning av tjänster och ökat administrativt
stöd. Arbeta med insatser som traineeprogram, praktikplatser och utbildningsinsatser.

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-03-18

Socialförvaltningen har idag cirka 1 760 anställda och en åldersstruktur med tyngdpunkt i
åldrarna över 50 år. Ökade och förändrade behov ställer krav på motiverad personal med
rätt kompetens. Förvaltningen behöver därför avsätta medel för ersättning till medarbetare
som går specialistutbildning. Kostnaderna kommer sannolikt att öka i takt med ett ökat behov av att attrahera och rekrytera personal och ge dem rätt kompetensutveckling.
Kompetensförsörjning att vara den strategiskt viktigaste frågan de kommande åren. Det är
idag brist på bland annat socionomer, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal med gymnasial utbildning. Förvaltningens kompetensförsörjningsplan lägger därför fokus på bland
annat insatser för att höja kompetensnivån hos omvårdnadspersonalen. Bristen på socionomer och sjuksköterskor leder till omställning av tjänster, och ett ökat behov av kvalificerat administrativt stöd. Med personalbrist står förvaltningen inför problem med att kunna
utföra en rättssäker verksamhet vilket riskerar att drabba brukaren.
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Under de kommande åren kommer förvaltningen att arbeta med olika proaktiva åtgärder
för att tidigt knyta kompetens till verksamhetsområden med bristyrken. Åtgärderna, i form
av bland annat traineeprogram, praktikplatser och utbildningsinsatser för anställda medarbetare, kommer initialt att leda till ökade kostnader men kommer på sikt att minska beroendet av hyrpersonal och säkra kvaliteten i utförandet av uppdraget.
Målområde Medarbetare: mål Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och
strategiskt arbete.
1.2.16.

Frisknärvaro och sjukfrånvaro

Utmaning: Hög sjukfrånvaro.
Aktivitet: Öka frisknärvaron genom att ge tydliga uppdrag, stärka psykiska hälsan och
skapa rimliga chefsområden. Ge chefer goda förutsättningar för ett nära ledarskap.
För att kunna fortsätta öka frisknärvaron och skapa hälsosamma och hållbara arbetsförutsättningar för förvaltningens medarbetare krävs ett fortsatt arbete med tydliga uppdrag och
rimliga krav (exempelvis tillräckliga resurser, tydliga metoder och arbetssätt och uttalad prioriteringsordning i arbetet). Att på olika sätt stärka den psykiska hälsan kommer bli avgörande för att säkra frisknärvaron.
Inom avdelningarna pågår ett långsiktigt arbete med att skapa rimliga chefsområden och ge
enhetscheferna goda förutsättningar för ett nära ledarskap, något som initialt kan leda till
ökade kostnader men som på sikt kommer kunna minska sjukfrånvaron hos både medarbetare och chefer.
Målområde Medarbetare: mål Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det
aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus.
1.2.17.

Utveckling chefer

Utmaning: Kompetensförsörjning chefer.
Aktivitet: Skapa karriär- och utvecklingsvägar för medarbetare.

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-03-18

Även framgent kommer chefsförsörjningen vara en tydlig grundbult för det hållbara ledarskapet och den psykosociala arbetsmiljön. Inom omvårdnadsområdets olika kvalitetskrav
framgår det att rätt formell kompetens i form av relevant högskoleutbildning är en nödvändighet för att kunna leda verksamheten på ett kvalitetssäkert sätt. Samtidigt innebär kravet
att medarbetare får svårt att ta steget till ett ledarskap. Satsningar behöver därför göras för
att möjliggöra ledarskapet som en karriär- och utvecklingsväg för medarbetare inom omvårdnadsområdet. Satsningarna kan innebära såväl ekonomiskt stöd vid studier som möjligheten att kombinera arbete med studier.
Målområde Medarbetare: mål Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur; Region
Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete; Region Gotland är
en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus.
1.2.18.

Förändrade arbetssätt

Utmaning: Anpassning till nya arbetssätt.
Aktivitet: Utforma tillitsbaserade arbetsmetoder, processer och kompetensbaserat arbetsinnehåll samt möjliggöra digital utveckling.
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För att rusta medarbetare och trygga förvaltningens kompetensförsörjning krävs ett genomgripande arbete med att utforma arbetsinnehåll så att de kan ge insatser med hög kvalitet till brukarna. Det innebär att tillitsbaserade arbetsmetoder och processer etableras där
arbetsinnehållet för dem som utför arbetsuppgifterna kan behöva omformas eller nyskapas.
De förändrade arbetssätten behöver vara dynamiska och kunna samverka med den digitala
utvecklingen inom förvaltningens samtliga områden.
Målområde Medarbetare: mål Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur; Region
Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete.
1.2.19.

Stabil bemanning - minska beroendet av tillfällig personal

Utmaning: Trygga en stabil bemanning.
Aktivitet: Utforma en arbetsmiljö med hållbar arbetstid och förändrade arbetssätt.
En stabil verksamhet med kompetenta medarbetare möjliggör en god kvalitet på utfört arbete med en ekonomi i balans och en god arbetsmiljö. Således behöver verksamheternas
bemanning vara så pass stabil i grunden att den endast i nödfall behöver kompletteras med
tillfällig personal. En stabil bemanning innebär också ökade förutsättningar för flexibla och
förändrade arbetssätt. Kompetenta medarbetare kan ges ett större arbetsfält med bibehållen
kvalitet. För att nå stabil bemanning krävs fortsatt arbete med hållbar arbetstid och förändrade arbetssätt. En högre kontinuitet kan också ge lägre sjuktal.
Förvaltningen har tillsammans med Kommunal tagit fram en tidplan för införandet av heltid som norm som sträcker sig till och med 31 december 2020. Från och med januari 2021
har förvaltningen heltid som norm. Berörda verksamheter är hemtjänsten, särskilda boenden och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.
Målområde Medarbetare: mål Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och
strategiskt arbete.

2. Driftbudget 2021-2023

2.1. Övergripande ekonomiska förutsättningar

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-03-18

Kostnadsjämförelser mot andra kommuner visar att kostnaderna för äldreomsorgen och
LSS-insatser ligger på en relativt låg nivå medan kostnaderna för individ- och familjeomsorgen är höga. För att sänka kostnader pågår ett antal aktiviteter, framför allt inom barn- och
ungdomsvården, som har börjat ge effekt. Trots detta är bedömning att det finns en obalans mellan uppdrag och resurser som förvaltningen inte kan åtgärda. Socialförvaltningen
behöver 23 mnkr för att finansiera LSS-verksamheten. LSS-verksamheten är en rättighetslagstiftning med tio insatser som inte går att ta bort eller förändra. För att möta behovet av insatser kring våld i nära relation behövs ett tillskott på 2,6 mnkr.
Förvaltningen har mycket svårt att lösa kompetensförsörjningen framåt och en viktig faktor
är bland annat lönenivåerna. Enligt en preliminär beräkning begärs 0,7 mnkr för satsningar på svårrekryterade grupper och jämställdhetssatsningar. Arbetet med projektet heltid som norm pågår och heltid beräknas vara infört till 2021.
I övrigt begärs medel för prisökningar avseende externa avtal med 8,9 mnkr, generella löneökningar samt resursfördelningsmodell.
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Behov av ytterligare driftmedel, tkr
LSS underfinansiering och volymökning
Våld i nära relationer
Summa
Löneökningar svårrekryterade grupper
Löneökningar i nivå med avtal
Resursfördelningsmodell äldreomsorg ökat antal äldre
Kompensation externa avtal

2021
23 000
2 600
25 600
680
enl avtal
enl beräkning
8 900

2022
23 000
2 600
25 600

2023
23 000
2 600
25 600

enl avtal
enl beräkning
9 100

enl avtal
enl beräkning
9 300

2.1.1.
Ekonomiska förutsättningar äldreomsorg och personer med psykisk funktionsnedsättning

Då antalet äldre personer ökar krävs fler insatser inom äldreomsorgen i form av hemtjänst
och särskilt boende. Denna ökning finansieras genom tillskott av medel enligt en resursfördelningsmodell som baseras på demografiska förändringar. Enligt beslut i regionfullmäktige
november 2019 ökas socialnämndens budgetram med 26,1 mnkr 2021 och 49,4 mnkr 2022.
Denna beräkning bygger på demografin våren 2019 och omräkning kommer att ske under
april 2020 varför siffrorna kommer att justeras. Nationellt sett är kostnaderna i nivå eller
något lägre för äldreomsorgen. Bedömningen är att ekonomin för området kommer att
vara i balans genom tillskott från resursfördelningsmodellen.
2.1.2.

Ekonomiska förutsättningar LSS-verksamhet

Socialförvaltningen har ett stort underskott mot budget för LSS-verksamheten. Underskottet 2019 uppgick till 22,6 mnkr (2018 var underskottet 20,1 mnkr).
Det är fortfarande, trots att verksamheten har betydligt lägre kostnader än andra kommuner, en obalans mellan behov och tilldelad budget. Detta då verksamheten sakta har ökat de
senaste åren. I väntan på förändrad LSS-lagstiftning är det svårt att bedöma kostnaderna
framåt. För att få rimliga ekonomiska förutsättningar utifrån nuläget behöver 23
mnkr tillföras socialförvaltningen för att finansiera LSS-verksamheten. Se bilaga 2.
2.1.3.

Ekonomiska förutsättningar individ- och familjeomsorgen

Det är svårt att bedöma det ekonomiska läget framåt med tanke på att antalet orosanmälningar för barn och unga fortfarande ökar. Det är ett mycket högt kostnadsläge för barnoch ungdomsvården och förvaltningen arbetar mycket med att sänka kostnaderna.

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-03-18

Det är alltid en osäkerhet kopplat till droganvändning. För närvarande har beroendevården
ett bra kostnadsläge i och med att de lyckats ställa om från externa placeringar till arbete
med brukare på hemmaplan. Dock det kan snabbt ändras om det kommer nya droger
kopplat till behov av akut vård så som LVM.
Under 2020 ökar kostnaderna för försörjningsstödet då Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ändrat förutsättningar så att fler personer behöver ekonomiskt stöd från kommunerna. Försörjningsstödet beräknas också fortsätta att öka utifrån att konjunkturen mattas av och fler personer bedöms bli arbetslösa. Bedömningen är också att kostnaden per
hushåll ökar samt att perioden blir allt längre.

16 (28)

Socialförvaltningen

Strategisk plan och budget 2021-2023

2.1.4.

Ekonomiska förutsättningar flyktingmottagning

Ekonomin för flyktingmottagningen bedöms vara i balans utifrån dagens läge. Om det blir
ett stort inflöde av flyktingar ändras förutsättningarna. För att dra lärdom av den stora flyktingmottagningen 2015 och 2016 bör regionen sammanställa och utvärdera de aktiviteter
som skedde då så att det finns en beredskap framåt för nya flyktingströmmar.
2.2. Taxor och avgifter, interna och externa

Förvaltningen ser inga större förändringar av intäkter från avgifter framåt. Avgifterna inom
äldreomsorgen är styrda av maxtaxa som för 2020 uppgår till 2 125 kronor per månad och
brukare. För hemsjukvården erlägger brukaren som är inskriven en avgift på 600 kronor
per månad, för enstaka hembesök tas inte ut någon avgift. Intäkter för hemsjukvården uppgick till 1,6 mnkr 2019 vilket är i nivå med 2018.
2.3. Kompensation för externa avtal

Socialförvaltningen köper tjänster från privata utförare inom de flesta verksamheter. Kostnaden för externa avtal, inklusive ersättning till familjehem som inte kompenseras via lönekompensation, är 438 mnkr 2019, exklusive flyktingmottagning. En tredjedel av kostnaden
för verksamheterna särskilt boende och hemtjänst dag/kväll avser privata utförare. Det blir
en ökning av andel privata utförare för särskilt boende under 2020 då det tillkommer upp
till 58 nya platser. För att kompenseras för ökade kostnader till privata utförare och familjehem begär socialnämnden 8,9 mnkr med ett antagande om prisökning på 2 procent för
2021.
De flesta av socialnämndens avtal är indexreglerade med omsorgsprisindex, OPI som tas
fram av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. OPI för 2020 är inte fastställt ännu (2019
2,7 procent). Ersättning till familjehemmen är också reglerade med index utfärdat från
SKR. För att få fram utgångsläget 2020 då det inte finns någon helårsprognos har antagits
en ökning på 2 procent på 2019-års utfall, exklusive flyktingmottagning. Egentligen är nivån på 2 procent låg med tanke på de senaste årens kostnadsutveckling och sett till OPI.
I bilaga 3 redovisas behov av kompensation och privata utförare där förvaltningen köpt
verksamhet för mer än 2 mnkr.
2.4. Statsbidrag

Socialförvaltningen fick under 2019 statsbidrag med 16,4 mnkr. Detta avsåg främst habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet med 4,4 mnkr, stimulansmedel för psykisk
hälsa 4,9 mnkr samt förstärkning inom äldreomsorgen 3,6 mnkr. Hur mycket statsbidrag
som tillfaller socialförvaltningen 2020 och framåt är ännu oklart men förhoppningen är att
det liksom 2019 sker satsningar inom motsvarande områden.

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-03-18

2.5. Löneprioriteringar 2021

Tack vare genomförda lönesatsningar inom ett flertal yrkesgrupper ligger socialförvaltningens löner i huvudsak i nivå med lönerna för jämförbara grupper inom riket. Dock återstår
ett behov av att satsa på ett antal enskilda medarbetare inom särskilt svårrekryterade grupper som ännu inte hamnat i rätt nivå. Medarbetarna återfinns bland enhetschefer, socialsekreterare och legitimerad personal så som sjuksköterskor, arbets- och fysioterapeuter. Behovet av medel för de kvarvarande lönesatsningarna på medarbetare inom svårrekryterade grupper bedöms uppgå till 680 tkr för 2021.
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3. Investeringsäskande 2021-2025 med motiveringar
Socialförvaltningen äskar medel 3,0 mnkr för investeringar i välfärdsteknik 2021-2025 samt
redan beslutade 61,3 mnkr för ny korttidsenhet och 5,0 mnkr per år i pott för verksamhetsanpassningar och utrustning.
Investeringsäskande, tkr

Beslutad/pågående investering korttidsenhet

2021

2022

2023

25 000

24 000

2024

61 300

Tingsbrogården till- och ombyggnad
Tingsbrogården utrustning

1 000

Nytt äldreboende

110 000

Nytt SoL-boende ersätter Grindvillan
Summa byggnadsinvesteringar
IT-investeringar: Välfärdsteknik, etjänster och systemutveckling
Totalt investeringsäskande

2025

17 000
61 300

42 000

25 000

0

110 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

64 300

45 000

28 000

3 000

113 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Pott verksamhetsanpassning och utrustning

För att läsa mer om socialförvaltningens investeringsbehov framåt hänvisas till Investeringsplan 2021-2021 socialförvaltningen, beslutad i socialnämnden 2020-02-06. För att läsa
mer om behovet av bostäder framåt hänvisas till plan för särskilt boende för äldre inom
Region Gotland som avser 2019-2028 samt plan för bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättningar 2020-2028. För att läsa mer om förvaltningens plan för
digitalisering se SOF digitaliseringsplan 2020-2022 som bifogas.
Nedan följer en sammanfattning av investeringsbehovet.
3.1. Byggnadsinvesteringar

För byggnadsinvesteringar äskas (förutom redan beslutad investering i korttidsenhet,
61 300 tkr) 42 000 tkr 2022; 25 000 tkr 2023 samt 110 000 tkr 2025.
3.1.1.

Korttidsenhet äldreomsorg

3.1.2.

Fler äldreboenden

Dagens lokaler för korttidsenheten på Korpen är inte ändamålsenliga och socialförvaltningen har beviljats 69 300 tkr för en ny korttidsenhet samt 2 000 tkr för utrustning, totalt
71 300 tkr. Projektering pågår och driftstarten är beräknad till första kvartalet 2022.

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-03-18

Motiv: Då antalet äldre personer ökar behövs fler platser i särskilt boende. Socialförvaltningen har beställt ett nytt boende med 60 platser i Visby, genom teknikförvaltningen, och
det beräknas bli inflyttningsklart under första kvartalet 2022. Detta boende kommer inte att
ägas av Region Gotland.
Behovet enligt prognosen kommer att vara täckt fram till 2023 då behovet av nya platser
ökar igen. Utifrån nuvarande prognos så behövs ytterligare cirka 140 nya platser tillkomma
fram till 2028.
Det finns ett förslag på utbyggnad av Tingsbrogården i Bro. Det är ett boende med 32 platser som ägs och drivs av Region Gotland. I förslaget finns också en möjlighet att bygga till
fler avdelningar. Totalt skulle det vara möjligt att tillskapa dels utökning av befintliga avdelningar med 6 platser, dels två nya avdelningar med 20 platser, totalt 26 platser. Bedömd
investeringsutgift cirka 50 mnkr år 2023-2024 med inflyttning 2024.
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Utöver ovanstående om- och tillbyggnad behövs ytterligare cirka 40 platser 2025 och cirka
35 platser 2026 vilket innebär att ett nytt boende med 70 till 80 platser ska stå klart 2026.
Bedömd investeringsutgift cirka 115 mnkr 2025.
Finansiering av driftkonsekvenser: Den ökade driftkostnaden bedöms täckas av resursfördelningsmodellen.
Effektivisering/besparing: Det blir ingen effektivisering eller besparing då de ökade
kostnaderna beror på ökat behov. Ju större boenden, ju mer kostnadseffektiv verksamhet,
därför bör ett boende innehålla minst 60 platser.
3.1.3.

Bostad med särskild service SoL

Motiv: Investering behövs i en ny eller ombyggd lokal för bostad med särskild service SoL
då den befintliga lokalen är i behov av omfattande renovering. Det är idag sex platser vilket
är för få platser för att kunna bedriva verksamheten kostnadseffektivt därför bör det vara
fler platser i boendet. Idag köper socialförvaltningen cirka 40 platser av privata leverantörer. Bedömningen är att det går att ersätta några externa placeringar med placeringar i egen
regi. Behovet av bostäder kommer också att öka enligt plan för bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättningar. Förslaget är att bygga ett nytt boende med
tio platser som ersätter Grindvillan i Visby. Bedömd investeringsutgift cirka 17 mnkr
2022.
Finansiering av driftkonsekvenser: En bedömd investeringsutgift är 17 mnkr för ett boende med tio platser och med fler platser i egen regi blir det färre externa placeringar och
bedömningen är att det blir lägre kostnad. Genomsnittlig kostnad 2019 extern placering är
drygt 2 300 kronor per vårddygn och genomsnittlig kostnad i egen regi med sex platser är
drygt 2 000 kronor.
Effektivisering/besparing: Kostnadsminskningen beror helt på kostnad för renovering,
om- eller nybyggnad samt antalet platser och hur stor behovsökningen är framåt.
3.1.4.

Bostad med särskild service LSS

Enligt plan för bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättningar
finns behov av fler platser i gruppbostad framåt. Behovet är dock osäkert och för närvarande upphandlas sex nya platser i ett boende som planeras tas i drift under 2021. Utifrån
pågående upphandling kan konstateras att det blir en kraftig kostnadsökning jämfört med
befintliga lokaler och det skulle blir lägre kostnader om regionen äger lokalen. Efter detta
boende visar planen att det behövs ett nytt boende framåt 2026.

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-03-18

3.2. IT-investeringar: Välfärdsteknik, e-tjänster och systemutveckling

För investeringar i IT-utveckling äskas 3 000 tkr per år 2021-2025.
Dessa investeringar leder i regel till effektiviseringar vilket gör att de ökade driftkostnaderna för investeringarna ryms inom befintlig budget. Det kan dock ge högre driftkostnader initialt. Det är viktigt att socialförvaltningen har medel att investera i välfärdsteknik då
detta dels höjer kvaliteten för brukarna, dels kan tekniken i flera delar komplettera personal
vilket blir nödvändigt framöver med tanke på svårigheten att rekrytera medarbetare samtidigt som antalet äldre ökar.
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Enligt SOF digitaliseringsplan som sträcker sig fram till 2022 är behovet stort av digital utveckling inom förvaltningen. Prioriteringar är gjorda utifrån nytta, genomförbarhet och angelägenhet. Nedan följer några exempel på högt prioriterade investeringsbehov.
3.2.1.
WiFi i alla äldreboenden, bostäder för personer med funktionsnedsättning och
på mötesplatser för seniorer (2020-2024)

Trådlös internetuppkoppling (WiFi) i olika lokaler där verksamhet bedrivs är en förutsättning för att kunna använda teknik för att bibehålla eller öka personers livskvalitet genom
ökad delaktighet och självständighet. Ett exempel är inom LSS-insatser där trådlöst nätverk
i verksamhetslokalerna är en förutsättning för att kunna använda välfärdsteknologi och digitala tjänster. Utbyggnaden av wifi har pågått några år och är fortsatt högt prioriterad för
att säkerställa att alla boenden och prioriterade lokaler får wifi. År 2021 är bedömningen att
samtliga särskilda boenden har wifi men att det framför allt återstår införande inom LSSverksamheten. Bedömt investeringsbehov 400 tkr 2021.
3.2.2.

E-tjänster och automatisering

För ett enklare ansökningsförfarande för våra medborgare kommer socialförvaltningen
möjliggöra att ansökningar görs via e-tjänster. Där det är möjligt behövs en förenklad handläggning i de administrativa kärnprocesserna digitalisera, automatiseraas och effektiviseras
genom e-tjänster, integrationer, mjukvarurobot och artificiell intelligens (AI).
Under perioden 2021-2025 fortsätter utvecklingen av påbörjade och nya e-tjänster och
automatiserade processer inom de olika verksamhetsområdena. Några exempel är följande:
Automatiserad handläggning av ansökningar av ekonomiskt bistånd (automatisering).
• Intresseanmälan om samarbetssamtal till familjerätten.
• Beställning av trygghetslarm via förenklad handläggning
• Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
• Orosanmälan för barn och unga
• Ansökan gällande bistånd SoL.
• Ansökan om insatser enligt LSS (automatisering)
• Förenklat faderskap.
För utveckling av e-tjänster behövs 500 tkr per år 2021-2025.
•

3.2.3.

Brukare ska erbjudas digitala lösningar och välfärdsteknologi

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-03-18

För att möta framtidens utmaningar krävs en omställning där vissa insatser erbjuds/ersätts
av välfärdsteknologi och/eller digitala tjänster. Förvaltningen behöver göra en omvärldsanalys, utveckla nya arbetsmetoder, nya strukturer och processer. För att klargöra utmaningar, risker och förutsättningar för att inför implementation av välfärdsteknologi och digitala tjänster behövs investeringsmedel.
Även för att klara den demografiska utmaningen med att fler blir äldre och att det blir svårare att få tag i personal behöver verksamheterna investera i välfärdsteknik så den personal
som finns på sikt kan ge omsorg till fler.
3.2.4.

Digital tillsyn på särskilda boenden

Särskilt viktig är frågan på särskilda boenden för personer med demenssjukdom, där brukare kan bli störda och väckas då någon kommer in i bostaden nattetid och då är digital
nattillsyn en lösning. Digital tillsyn ger ökad trygghet, kvalitet, mindre stress och ostörd
nattsömn för brukarna Omvårdnadspersonalen kan vid rörelselarm via kameran göra en
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bedömning om att det inte behövs göras ett fysiskt besök. Som gör det möjligt för omvårdnadspersonal att öka kvaliteten och direkt brukartid
I projektet 3S som finansierades med statsbidrag har inköp skett av 100 kameror men detta
behöver utökas med ytterligare 250 kameror framtill 2022. Driftkostnaden när det är fullt
utbyggt beräknas bli 240 tkr per år.
Investeringsutgift för inköp av kameror för digital tillsyn 2021 100 stycken, 275 tkr
och 2022 50 stycken, 137 tkr.
3.2.5.

Taligenkänning

3.2.6.

Digital underskrift

3.2.7.

E-arkiv

3.2.8.

Verksamhetssystemet Lifecare (individ- och familjeomsorgen)

Socialförvaltningen arbetar ständigt med att försöka hitta modern teknik, digitalt stöd och
metoder som effektiviserar och underlättar användarnas arbete. Ett exempel på ett digitalt
stöd är taligenkänning. Förväntade effekter är att handläggningen kan bli mer effektiv, tidsbesparande vilket påverkar kompetensförsörjningen. Tekniken testas nu inom myndighetsutövning.
Både verksamhet och politiken efterfrågar ett smidigare sätt att kunna skriva under dokument till och från verksamhetssystemen. Till exempel beslut när ett barn ska omhändertas
enligt lag om vård av unga, LVU. Idag behöver behörig person underteckna dokumentet
fysiskt. Att kunna göra detta via en digital underskrift (elektroniskt signering) på distans
skulle underlätta för alla parter. Digitala underskrifter är också en del i arbetat med att gå
över till den digitala akten. Investeringen i digitala underskrifter bedöms uppgå till
cirka 200 tkr.
Förberedelseprojektet och tillika initieringsfasen för Region Gotlands e-arkivsprojekt avslutades vecka 4 under 2020. För socialförvaltningens del startas ett projekt för anslutning av
verksamhetssystemen Lifecare och Treserva samt att förvaltningen startat en förstudie avseende digital akthantering. För anslutning av verksamhetssystem samt för att kunna nå
målet digital akthantering krävs e-arkivsmodul till verksamhetssystem samt andra digitala
lösningar såsom bland annat skanningfunktion, integration till e-tjänsteplattform och digital
signeringsfunktions. För investering i e-arkiv behöver förvaltningen 500 tkr.
Utveckling i systemet sker kontinuerligt och här är några exempel på vad som pågår just nu:
Lifecare Utförare
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I övergången från Procapita till Lifecare så ska den sista huvudprocessen implementeras.
Det berör Individ- och familjeomsorgens utförare, exempelvis familjebehandlare. Därmed
kommer alla handläggare och socialsekreterare att ha lämnat Procapita och all dokumentation sker i Lifecare. Det som sedan återstår är att implementera är vissa delar som är av mer
administrativ karaktär.
Lifecare tidbok

Lifecare tidbok kommer att göra det möjligt för medborgare att själva kunna boka lediga
tider hos handläggare digitalt. Detta underlättar och spar tid för både medborgare och
handläggare.
För utveckling av verksamhetssystemet Lifecare behövs 100 tkr per år.
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3.2.9.

Verksamhetssystemet Treserva (SoL och LSS)

Utveckling i systemet sker kontinuerligt och här är några exempel på vad som pågår just nu:
Tvåfaktorsinloggning

Den nya dataskyddsförordningen GDPR som trädde i kraft 2018 kräver tvåfaktorsinloggning till verksamhetssystemen. Införandet har startat och all HSL-legitimerad personal samt
handläggare på myndighetsavdelningen inom Region Gotland har fått tvåfaktorsinloggning
via Sithskort till Treserva. För fortsatt införande av tvåfaktorsinloggning till bland annat
omvårdnadspersonal krävs mobila enheter enligt den förstudie som är framtagen vilket
medför ytterligare kostnader (se nedan under avsnittet mobila enheter till medarbetare). En
ny förstudie ska genomföras kopplat till mobila enheter som bärare av tvåfaktorsinloggning.
Mobilapplikationer kopplade till Treserva

För att effektivisera arbetet hos omvårdnadspersonalen så behöver arbetet påbörjas med att
införa mobilappar för att bland annat kunna ge åtkomst till beviljade insatser, genomförandeplan/dokumentation ute hos brukarna. För investering i mobilapp behövs runt 400
tkr.
För utveckling av verksamhetssystemet Treserva behövs 200 tkr per år.
3.2.10.

Mobila enheter till medarbetare

3.2.11.

Planeringsverktyg

För att kunna införa mobila arbetssätt som ska underlätta arbetet och få mer effektiva processer krävs att förvaltningen investerar i mobila enheter till medarbetarna. Detta krävs för
exempelvis tvåfaktorsinloggning till verksamhetssystemen men även för att ge åtkomst till
beviljade insatser, genomförandeplan/dokumentation ute hos brukarna enligt ovan. I dagsläget finns 2 000 användare och samtliga behöver inloggningen varför kostnaden totalt blir
6 000 tkr. Då införande sker under de kommande åren fördelas kostnaden med
2 000 tkr per år, vilket är en ökad driftkostnad.
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Behov av ett planeringsverktyg finns inom förvaltningen. Huvudsyftet är kunna följa upp
att brukaren får den insats som beställts också utförs samt att utföraren vill få en effektiv
schemaplanering och ruttoptimering samt säkrare hantering kring sekretessklassad dokumentation. Planeringsverktyget förutsätter mobila enheter enligt ovan. Verktyget bedöms
ge högre effektivitet och sänkta kostnader på sikt enligt den kostnad- och nyttoanalys som
gjorts.
Enligt den förstudie som är genomförd har kostnaderna uppskattats samt en del av de ekonomiska nyttorna kvantifierats. Driftkostnaden för systemet uppskattas till 90 kr/månad
och brukare, innebär 1 512 tkr per år. Ett mobilt arbetssätt innebär införskaffande av
smarta telefoner. Här rekommenderas att alla får varsin telefon för att underlätta användningen i arbetet. Kostnaden uppskattas till 120 kr/mån för telefon och abonnemang, innebär 850 tkr per år. Att införa projektet innebär utbildning och anpassning av nya processer,
för samtlig personal. Detta hanteras som en kostnad i projektet. Förvaltning av systemet
beräknas till 5 000 personalttimmar per år. Investeringsutgiften är svår att bedöma då upphandling inte genomförts ännu men enligt kostnad- och nyttoanalysen beräknas investeringen i planeringsverktyg uppgår till 7 500 tkr uppdelat på fem år.
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3.2.12.

Övrig välfärdsteknik verksamheter

3.2.13.

Sammanställning investeringsbehov IT-utveckling

För investering i utrustning så som surfplattor, smart-tv, digitala medicinskåp och annan
välfärdsteknik till boenden, hemtjänst och övrig verksamhet behövs cirka 200 tkr per år.
För att jämna ut investeringarna mellan åren och med tanke på begränsade resurser för
bland annat systemutveckling justeras det bedömda behovet av investeringar.
Investeringsbehov IT-utveckling, tkr

2021

2022

2023

2024

2025

Totalt

Wifi boenden

400

e-tjänster

500

500

Digital tillsyn

275

137

412

Digital underskrift

200

100

300

Införande e-arkiv

500

Verksamhetssystem Lifecare utveckling

100

100

100

100

100

500

Verksamhetssystem Treserva utveckling

200

200

200

200

200

1 000

Mobilappar verksamhetssystem

400

400

400

400

400

2 000

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

7 500

200

200

200

200

200

1 000

Investeringsbehov IT-utveckling

4 275

3 137

2 900

2 900

2 900

16 112

Justerat äskande IT-utveckling

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

15 000

Planeringsverktyg
Utrustning välfärdsteknik verksamheter

400
500

500

500

2 500

500

3.3. Verksamhetsanpassning och utrustning

Förvaltningen har en investeringspott på 5 mnkr som framför allt kommer att användas till
att anpassa lokaler efter verksamheternas behov. Det kommer också att användas för att
byta ut utrustning.

4. Uppdrag att sänka sjuktalet
Samtliga nämnder har i uppdrag att vidta åtgärder för att sänka sjuktalet samt se över bemanning.
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Statistik över socialförvaltningens rehabärenden visar att 85 procent av rehabärendena har
icke-arbetsrelaterade orsaker. Förvaltningen ska därför under 2020 skapa ett stöd för chefer
som kan ges vid psykisk ohälsa. Alla enhetschefer och medarbetare utbildas i första hjälpen
till psykisk hälsa. Handlingsplaner från medarbetarenkäten följs upp och utvärderas inom
respektive avdelning. Förvaltningen tar fram karriärmodeller för att få medarbetare att växa
i sina roller. Avdelningarna vidtar åtgärder för att få en stabil ordinarie bemanningen och
minska behovet av timanställda och hyrpersonal. Arbetstider ses över så att de blir hållbara.
Processer kartläggs för att utveckla arbetssätt och nå bättre resultat. I arbetet med digitalisering uppmärksammas hälsoperspektivet.
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Bilaga 1 Våld i nära relation – behov av ytterligare medel

Antal utredningar gällande barn som utsatts för eller bevittnat våld har ökat med 57 procent mellan 2016-2019, från 98 utredningar 2016 till 231 utredningar 2019, vilket kraftigt
indikerar att upptäckten av vuxna personer som utsätts för våld eller utövar våld ökar. Förvaltningen har påbörjat arbete med att förankra en tydlig struktur av ledning och styrning
för arbetet med våld i nära relation, definierat och fördelat ansvar samt omfördelat resurser
så att olika målgruppers behov av utredning, uppföljning samt stöd och behandling i enlighet med SOSFS 2014:4 tillgodoses, vilket sammantaget också skapar förutsättningar för
systematisk uppföljning som underlag för utvärdering och utveckling av verksamhet.
Tillskott av medel är nödvändigt för att:
•

•

Finansiera samordnarfunktion med uppdrag att samordna avdelningarnas
arbete med våld i nära relation samt driva och hålla ihop utvecklingen av arbetet. Gemensam metod, utbildning och verksamhetssystem för de som utreder våld i nära relation är exempel på ett sådant arbetssätt.
Framtagande av insatskatalog för våld i nära relation samt skapa ett utbud
av insatser inom förvaltningen.

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-03-18

Att inte prioritera ett fortsatt arbete enligt ovan beskrivna skulle innebära att förvaltningen
inte ges förutsättningar att möta ökade behov av utredning och insatser hos våldsutsatta
personer och barn som bevittnat våld. För att fullfölja utveckling enligt planerad inriktning
krävs att förvaltningen får möjlighet att säkra en samordnarfunktion samt resurser för att
täcka ökade behov av insatser inom området.
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Bilaga 2 Insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) – behov av ytterligare medel
Lagstiftning

LSS syftar till att garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar
stöd som kan undanröja svårigheter i den dagliga livsföringen. Lagen gäller de personer
med stora och varaktiga funktionsnedsättningar. För att få rätt till LSS så behöver man tillhöra den personkrets som lagen beskriver. Målet för insatserna enligt LSS, liksom för den
generella funktionshinderspolitiken, är att den enskilde får möjlighet att leva som andra, vilket bland annat innebär att ha möjlighet att bo som andra – att ha ett eget hem med allt vad
det innebär av trygghet och trivsel. De grundläggande principer som LSS bygger på finns
omnämnda i lagens förarbeten och de liknar mycket de principer som finns i konventionen
om mänskliga rättigheter. De bärande principerna är självbestämmande och inflytande, tillgänglighet, delaktighet, kontinuitet och helhetssyn. LSS ska tillförsäkra den enskilde goda
levnadsvillkor.
Rättsläge LSS

Under 2019 fattades 589 beslut totalt enligt Lagen om särskild service till vissa funktionshindrade (LSS) på myndighetsavdelningen. Av dessa var 418 bifall. 24 avslagsbeslut överklagades av brukare till förvaltningsrätten av dessa så blir det 17 avslagsbeslut från förvaltningsrätten. Resterande blir delavslag eller återförvisade till förvaltningen. Av de överklagande besluten får förvaltningen backa helt i två ärende. Slutsatsen är att handläggningen
sker enligt lagstiftningens intentioner och gällande rättsläge.
Ekonomi

LSS-insatserna omfattar bland annat bostad med särskild service, personlig assistans, daglig
verksamhet, korttidsvistelse samt ledsagare och kontaktpersoner. Verksamhetens nettokostnad var 261,6 mnkr 2019 (249,9 mnkr 2018) vilket är en ökning med 4,7 procent. Det
har varit underskott i verksamheten i flera år och för 2019 ökar underskottet till 22,6 mnkr
(underskott 20,9 mnkr 2018). Till skillnad från de senaste åren så har volymen minskat något avseende LSS-insatserna under 2019. Dock är budgeten för insatserna inte i paritet med
behoven och det ekonomiska utfallet. Kostnaderna för LSS insatserna är låga på Gotland i
jämförelse med andra jämförbara kommuner och med riket, se kostnadsjämförelser nedan.
Det är ett stort underskott trots låga kostnader och underskottet är inget som socialförvaltningen kan åtgärda även om förvaltningen hela tiden arbetar med åtgärder för att se över
kostnaderna.

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-03-18

Då LSS-insatserna rör relativt få individer och varje individ har olika insatser kan kostnaderna variera mycket mellan olika individer, det finns därför ingen direkt korrelation mellan
förändring i antalet brukare och kostnader. Dock kan konstateras att både volym och kostnader ökat de senaste fem åren för de stora insatserna och det samlade underskottet för
verksamheten uppgår till 88 mnkr.
Antal brukare som har insatsen bostad med särskild service LSS har ökat med nio procent
på fem år medan kostnaderna har ökat med 31 procent. Här påverkar enskilda brukare med
mycket stora och speciella behov samt att handläggningen av LSS-ärenden efter många års
eftersläpning nu är i balans. Verksamheten har också fått tillgång till fler servicebostäder
vilket gör att det inte längre är någon kö till denna typ av bostäder.
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Antalet brukare som har personlig assistans enligt LSS har de senaste 5 åren ökat med 45
procent och antalet timmar med 59 procent medan antalet brukare som har insatsen enligt
SFB (socialförsäkringsbalken, via Försäkringskassan) har minskat. Kostnaden har ökat med
14 procent. Insatsen personlig assistans enligt LSS är betydligt dyrare då kommunerna betalar hela insatsen. Vad gäller personlig assistans SFB betalar kommunerna de första 20 timmarna.
Antalet brukare som har insatsen daglig verksamhet har ökat med 12 procent medan kostnaderna har ökat med 25 procent på fem år.
Kostnad och budget LSS-insatser 2015-2019
LSS-insatser kostnad, tkr
Bostad med särskild service
Personlig assistans
Daglig verksamhet
Ledsagare
Kontaktperson
Korttidsvistelse
Korttidstillsyn
Övrigt
Nettokostnad
ökning mellan åren
Budget
Underskott mot budget

utfall 2015 utfall 2016 utfall 2017 utfall 2018 utfall 2019 skillnad 5 år
96 847
100 064
109 226
114 333
126 826
29 979
56 495
67 368
65 256
66 466
64 707
8 213
34 959
37 613
39 738
41 452
43 856
8 896
2 657
2 665
2 694
2 452
2 305
-352
2 890
3 033
2 944
2 751
2 741
-149
19 264
18 031
17 356
18 917
17 713
-1 551
2 580
2 537
2 344
2 401
2 138
-442
-337
-1 519
-1 110
1 109
1 331
1 668
215 355
229 791
238 448
249 881
261 618
46 263
3,8%
6,7%
3,8%
4,8%
4,7%
21,5%
201 047
213 441
224 656
228 944
238 976
-14 308
-16 350
-13 793
-20 937
-22 642
-88 028

31,0%
14,5%
25,4%
-13,2%
-5,1%
-8,1%
-17,1%
-494,7%
21,5%

Volym antal brukare 2015-2019

LSS

BMSS

antal brukare med verkställda beslut
antal brukare med verkställda beslut, genomsnitt/mnd

DAGLIG VERKSAMHET

antal brukare med verkställda beslut, genomsnitt/mnd

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-03-18

PERSONLIG ASSISTANS

totalt antal brukare med beslut om ass
enligt LSS
totalt antal brukare
brukare genomsnitt/mnd
totalt antal timmar
enligt SFB
antal brukare totalt
antal brukare genomsnit/mnd

2015

2016

2017

2018

2019 5 år 2015/

181
165

181
166

189
171

199
183

197
180

9%
9%

279

292

302

316

313

12%

137

136

141

140

134

-2%

20
19
56951

23
22
61225

35
25
95317

33
27
116471

29
24
90684

45%
26%
59%

117
111

113
108

106
103

107
98

105
104

-10%
-6%
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Kostnadsjämförelse LSS-insatser

Nettokostnaden för insatser enligt LSS, sett som kronor per invånare är fortsatt låg, i jämförelse med andra kommuner. Trots en minskning av andelen invånare med insatser enligt
LSS så har Gotland en högre andel i jämförelse med andra kommuner. Men de kostar
mindre både per invånare och även vad gäller kostnad per brukare. En orsak till detta är
ökningen av servicebostäder istället för gruppbostäder. Volymen för daglig verksamhet
ökar varje år vilket hittills gjort att kostnaderna per brukare har varit fortsatt låga, då den
totala kostnaden slås ut på fler brukare. Totalkostnaderna inom LSS har ökat med 12,3 miljoner kronor.

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-03-18

Bostadsförsörjning

Bostadsförsörjningen framåt beskrivs i Plan för bostäder med särskild service för personer
med funktionsnedsättning 2020 – 2028 (SON 2020/49). Enligt prognosen ökar behovet av
bostad med särskild service. Förvaltningen har idag ett nytt gruppboende med sex nya platser beställd med en förväntad drifts start under 2021. Planering sker för ytterligare ett
gruppboende om 6 platser under planperioden 2020-2028. Med dagens budgetförutsättningar ser förvaltningen det som helt omöjligt att klara befintlig verksamhet och än mindre
en ökning av till exempel bostad med särskild service.
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Bilaga 3 Kompensation för externa avtal
Kostnad köp från privata utförare samt övriga uppdragstagare, tkr
(exklusive flyktingmottagning)
Verksamhet

utfall 2019

ökn 2% 2020

ökn 2% 2021

ökn 2% 2021

SoL

226 780

231 316

235 942

4 626

LSS

89 594

91 386

93 213

1 828

120 130

122 533

124 983

2 451

901

919

938

18

437 406

446 154

455 077

8 923

Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknadsåtgärder
Summa

Ärendenr SON 2020/6 Datum 2020-03-18

Köp från privata utförare över 2 000 tkr 2019
Vård och omsorg enligt SoL
Attendo Sverige AB
Gotlands hemtjänster
Stiftelsen Gotlands Sjukhem
Gotlands Serviceboende AB
Gotlands Vård AB
Norlandia Care Kosmo AB
Nygårds Vård Gotland AB
Hattstugan Vård & Utbildnings AB
Primula Hemtjänst & Städservice AB
UNEA Hemtjänster AB
Ava Care AB
Lärka hemtjänstkooperativ ek för
Omsorgshuset i Sthlm AB

218 104
46 288
31 175
30 437
27 561
18 448
16 237
10 559
9 118
8 220
6 115
6 083
5 492
2 373

Insatser enligt LSS
Hajdes Ek. Förening
Särnmark Assistans AB
Kungsängen i Nora AB
Assistans på Gotland AB
Humana Assistans AB
Omsorgshuset i Stockholm AB
JAG Jämlikhet Assistans Gemenskap

39 632
16 908
8 839
4 238
2 813
2 656
2 141
2 037

Individ- och familjeomsorg
Statens instutionsstyrelse SIS
Tiangruppen AB
TG på Gotland
Kraft Familjehem i Sverige AB
Åsarnas HVB AB
Brizad Behandlingskonsult AB
Solskenet AB
Humlans Hvb AB
Norrbys Familjehem HB

41 609
9 309
6 505
4 802
4 182
3 938
3 753
3 673
3 324
2 123

Summa köp över 2 000 tkr 2019

299 345
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Detta dokument anger hälso- och sjukvårdsförvaltningens strategiska inriktning för
perioden, samt ger underlag till regionens budgetberedning. Rapporten ger en bild av mål,
utmaningar och strategier som förvaltningen arbetar med. Den strategiska riktningen samt
resultatet av budgetberedningen ger underlag för förvaltningens verksamhetsplanering.
Inom området kompetensförsörjning hänvisas till hälso- och sjukvårdsförvaltningens
kompetensförsörjningsplan 2020-2023 som fördjupande dokument på området.
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1 Sammanfattning
Svensk hälso- och sjukvård står inför ett systemskifte. Det sätt att organisera hälso- och
sjukvård som har varit lyckosamt hittills, med goda medicinska resultat som följd, svarar
inte tillräckligt mot invånarnas behov idag och framåt. Tidigare framgångar har bidragit till
att medellivslängden ökat, vilket innebär att allt fler människor lever länge. Andelen
personer med kroniska diagnoser har ökat kraftigt.
Den demografiska utvecklingen är en stor ekonomisk utmaning för hälso- och sjukvården.
Den stora åldersgruppen 40-talister är för nu mellan 70 och 80 år. Trots att många äldre
idag är både friskare och piggare än förr så ökar sannolikheten för flera olika sjukdomar när
åldern ökar.
Kontentan av ovanstående är att hälso- och sjukvården är i en situation där efterfrågan på
vård ökar under de kommande åren och så även kostnaderna.
Omställningen mot en God och nära vård, som är en av de största förändringarna under
planperioden och framåt, kommer att kräva att många aktörer hjälps åt, men den regiondrivna primärvården (vårdcentralerna) har en särställning i att stödja patienterna och
samordna vården med utgångspunkt från patienternas behov.
Nationellt talar man om ett tioårsperspektiv för att nå den nationella målbilden, alltså långt
förbi den här planperioden, och den lokala färdplanen ska konkretisera vägen dit och
behöver därför ha ett kortare tidsperspektiv som leder i riktning mot målbilden.
Omställningsarbetet för hälso- och sjukvårdsförvaltningen berör samtliga av de mål och
majoriteten av de utmaningar som beskrivs nedan och är på så sätt en integrerad del av den
strategiska planen. Målen är:








Säkerställa en god och nära hälso- och sjukvård som utgår från patienten
En god och nära hälso- och sjukvård på rätt nivå
En god och nära hälso- och sjukvård för alla
God kvalitet i vården
God kompetensförsörjning av hälso- och sjukvården
God utvecklingsförmåga
Långsiktigt hållbar finansiering av hälso- och sjukvården på Gotland

Kopplat till respektive mål finns ett antal utmaningar och i rapporten beskrivs vilka
strategier som behövs för att hantera utmaningarna. I flera fall pågår det strategiska arbetet
redan och kommer att fortsätta efter planperioden.
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Paradigmskifte för hälso- och sjukvården i Sverige – så också
på Gotland
Svensk hälso- och sjukvård står inför ett systemskifte. Det sätt att organisera hälso- och
sjukvård som har varit lyckosamt hittills, med goda medicinska resultat som följd, svarar
inte tillräckligt mot invånarnas behov idag och framåt. Dagens hälso- och sjukvårdssystem
har sina rötter i en tid då de vanligaste åkommorna framförallt var olycksfall och
infektioner. Indelning i specialiteter och subspecialiteter har varit ändamålsenligt mätt i
medicinska resultat. Forskningen gör nya framsteg och kunskapen inom olika diagnoser
ökar, vilket leder till behov av ökad specialisering. Internationella jämförelser bekräftar
bilden; Sverige har goda medicinska resultat och god medicinsk kvalitet. Jämförelsen visar
dock också att svensk hälso- och sjukvård har sämre resultat avseende kvalitet i form av
kontinuitet, tillgänglighet och delaktighet.
Tidigare framgångar har bidragit till att medellivslängden ökat, vilket innebär att allt fler
människor lever länge. Med stigande ålder så ökar sannolikheten för flera olika sjukdomar.
Det innebär att förutom att antalet med risk för stort vårdbehov ökar, så lever dessutom
allt fler länge med tillstånd som kräver olika former av behandling. Andelen personer med
kroniska diagnoser har kraftigt ökat. Exempelvis pekar prognosen för förekomst av cancer
på en kraftig ökning och som främsta skäl anges åldrande befolkning och ökad överlevnad.
Ohälsosamma levnadsvanor ökar risken för flera sjukdomar och tyvärr så pekar
utvecklingen i flera fall åt fel håll och detsamma gäller förekomst av psykisk ohälsa bland
befolkningen.
Detta innebär sammantaget att invånarna har andra behov än tidigare och utöver detta så
skiljer sig hälsan mellan olika grupper i samhället allt mer.
Skälen för omställningen är därmed flera. Åtgärderna måste syfta till bibehållen eller ökad
kvalitet, ökad jämlikhet och bättre resursanvändning.
Den aktör som bedöms ha bäst förutsättningar att möta behoven genom att arbeta nära
tillsammans med invånarna, i bred dialog med berörda aktörer, och över tid är den primära
vården. Men för att det hälsofrämjande arbetet verkligen ska ge effekt behöver fler aktörer
hjälpas åt. Exempelvis visar studier att en av de starkaste bestämningsfaktorerna för god
hälsa är genomgången grundskola. Omställningen behöver därför göras i samarbete med
invånare och berörda aktörer. Den regiondrivna primärvården (vårdcentralerna) har en
särställning i att stödja patienterna och samordna vården med utgångspunkt från
patienternas behov.
För att systemomställningen ska lyckas är det viktigt med en bred gemensam förståelse för
bakgrund och syfte med omställningen.
Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska stödja regioner, berörda myndigheter
och organisationer i arbetet att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och
effektiv hälso- och sjukvård, med fokus på den primära vården. En nationell målbild har
tagits fram:
”Målet är att patienten får en god, nära och samordnad vård och omsorg som stärker hälsan. Målet
är också att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser. Primärvården är navet i
vården och omsorgen och samspelar både med annan specialistvård på och utanför sjukhusen, med övrig
kommunal hälso- och sjukvård och med socialtjänsten.”

4

Utredaren menar att ett tioårsperspektiv är nödvändigt för den stora omställning som
beskrivs och betonar att omställningen kommer att innebära puckelkostnader.
Speciella förutsättningar för hälso- och sjukvården på Gotland
Den strukturella omställningen behöver även genomföras på Gotland. Gotlands litenhet
innebär i många sammanhang svårigheter, men den innebär också en unik möjlighet till
nära samarbete mellan verksamheter och över förvaltningsgränser med utgångspunkt från
befolkningens behov. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen har sedan
tidigare ett gott samarbete med etablerade strukturer för samarbete på olika nivåer. Gemensamma strukturer underlättar och ger förutsättningar för utveckling inom etablerade
samarbetsområden. Flera genomförda och/eller pågående arbeten lokalt går i samma
riktning som de nationella utredningarna pekar mot. Omställningen behöver göras utifrån
ett helhetsperspektiv för hur det ska se ut på Gotland i framtiden. Inspiration och lärdomar
ska hämtas från andra håll och behöver därefter översättas för att passa i den lokala
kontexten. Även andra aktörer inom och utom Region Gotland behöver involveras. En
viktig del i omställningen till God och nära vård handlar om att nå ut till invånarna om
bakgrund till och syfte med omställningen, samt involvera invånarna i omställningen.
Arbetet handlar till stor del både om en intern och extern kulturförflyttning.
Detta inledande kapitel är en övergripande beskrivning av bakgrund till och syfte med
omställningen och en möjlighet att beskriva själva processen för omställningen. Den
nationella målbilden är utgångspunkten, dess innebörd behöver dock översättas och
fördjupas i det lokala sammanhanget. Som en del i det lokala omställningsarbetet pågår
därför arbete med att ta fram en lokal samlad färdplan som tydliggör utvecklingen i linje
med God och nära vård på Gotland. Nationellt talar man om ett tioårsperspektiv för att nå
den nationella målbilden. Den lokala färdplanen ska konkretisera vägen dit och behöver
därför ha ett kortare tidsperspektiv som leder mot målbilden, samtidigt som perspektivet
ska vara tillräckligt långsiktigt för att rätt aktiviteter ska identifieras. För att balansera detta
kommer färdplanen att sträcka sig något längre än strategisk plan 2021-2023. Det är viktigt
att färdplanen balanserar behovet av stabil inriktning och möjlighet till konkretiseringar/
justeringar efterhand som arbetet pågår. För att säkerställa detta är återkommande uppföljning central. På nationell nivå planeras uppföljning av den nationella färdplanen 2021,
2024 och 2027.
Den lokala färdplanen behöver vara regionövergripande och integreras i berörda
förvaltningars strategiska planer. Färdplanen konkretiseras sedan i en gemensam aktivitetsplan för regionen som integreras i berörda förvaltningars verksamhetsplan. På så sätt
integreras omställningsarbetet i ordinarie styrnings- och ledningsprocesser.
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Omställningsarbetet för hälso- och sjukvårdsförvaltningen berör samtliga av de mål och
majoriteten av de utmaningar som beskrivs i avsnitt fyra och är på så sätt en integrerad del
av den strategiska planen.
Säkerställa en god
och nära hälso- och
sjukvård som utgår
från patienten
En god och
nära hälso- och
sjukvård på rätt
nivå

Långsiktigt hållbar
finansiering av hälsooch sjukvården på
Gotland

God
utvecklingsförmåga

God, nära och
samordnad vård
och omsorg som
stärker hälsan

God kompetensförsörjning av hälsooch sjukvården

En god och
nära hälso- och
sjukvård för alla

God kvalitet i
vården

Omställningsarbetet bedöms påverka 14 av de 18 koncernmålen:
Samtliga mål inom social hållbarhet:
1. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar
för ett livslångt lärande.
2. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för
en god och jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor.
3. Gotland har god beredskap och förmåga att
hantera samhällsstörningar.
Samtliga mål inom kvalitet:
10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster
upplever att det är lätt att komma i kontakt
med berörd verksamhet inom regionen.
11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan
vara medskapande och blir respektfullt
bemötta.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i
verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering,
innovation och förnyelsesprång.
Samtliga mål inom ekonomi:
16. Budgeterat resultat uppgår till minst 2 procent
av nettokostnaden.
17. Region Gotland har ett resultat som uppgår till
minst 2 procent av nettokostnaden.
18. Region Gotlands ekonomiska ställning stärks
genom att soliditeten varje år förbättras och
närmar sig 45 procent vid mandatperiodens slut.

Två av målen inom ekologisk hållbarhet:
7. Gotlands klimatavtryck minskar.
9. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt
samhällsbyggande som minskar belastningen
på ekosystemen.

Samtliga mål inom medarbetare:
13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad
kultur.
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja
genom aktivt och strategiskt arbete.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande
organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus.
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3 Bedömning av balansen mellan uppdrag, mål och resurser
Hälso- och sjukvårdens ekonomiska resultat 2019 slutade på -38,9 miljoner. En nettokostnadsutveckling på 5,2 procent vilket är högre än genomsnittet av övriga regioner. I
genomsnitt var nettokostnadsutvecklingen för regionerna 3,6 procent. Som alltid är övriga
regioner inte helt jämförbara med hälso- och sjukvården på Gotland.
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De mest dominerande faktorerna för det negativa resultatet är höga merkostnader för
hyrpersonal, en hög kostnadsutveckling för personalkostnader och nya dyra läkemedel,
samt fortsatt höga kostnader för utomlänsvård.
Utveckling av kostnadsläget inom hälso- och sjukvård nationellt och på Gotland
Den demografiska utvecklingen är en stor ekonomisk utmaning för hälso- och sjukvården.
Den stora åldersgruppen 40-talister är för nu mellan 70 och 80 år. Trots att många äldre
idag är både friskare och piggare än förr så ökar sannolikheten för flera olika sjukdomar när
åldern ökar. Dessutom har den medicinska utvecklingen och den ökade folkhälsan längre
upp i åldrarna gjort att betydligt fler äldre nu genomgår både stora och avancerade
kirurgiska ingrepp och medicinska behandlingar än vad fallet var ett antal år tillbaka. Allt
fler sjukdomar som tidigare var mer av akut art och som antingen kunde behandlas eller
inte, är nu kroniska tillstånd som patienter kan leva med under lång tid och under den tiden
också få flertalet behandlingar.

Kontentan av ovanstående är att hälso- och sjukvården är i en situation där efterfrågan på
vård ökar under de kommande åren och så även kostnaderna. Hälso- och sjukvården
arbetar kontinuerligt med kostnadseffektiviseringar inom ett flertal områden, bedömningen
är dock att dessa inte fullt ut kommer att motsvara kostnadsökningen. Omställningen mot
en God och nära vård kommer sannolikt att innebära initiala puckelkostnader. Där är
hälso- och sjukvården i Sverige och Gotland redan idag.
Det sker i dagsläget stora investeringar inom hälso- och sjukvården i dom flesta av Sveriges
regioner. Investeringar i sjukhusbyggnader, i journal/dokumentationssystem, i ny effektiv
teknik osv. Till stor del i syftet att effektivisera, men självklart även för att höja kvaliteten i
verksamheten. Däremot sker det inte lika stora investeringar i det som verkligen kan göra
skillnad för framtidens efterfrågan av vård, nämligen det hälsofrämjande arbetet. Detta
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gäller såväl inom hälso- och sjukvårdens ansvarsområden som inom andra områden som
kan bidra till en god folkhälsa.
Enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) ekonomirapport i oktober 2019 har
produktiviteten, i form av patientbesök och vårdtillfällen/vårddagar, inom hälso- och
sjukvården försämrats om man ser på ett övergripande plan. Flera regioner vittnar om fler
antal anställda utan motsvarande ökning i antalet besök eller antalet vårdtillfällen/ vårddagar. Vad som gör denna minskade produktivitet är svårt att ge ett entydigt svar på, men
flera tänkbara förklaringar kan åberopas såsom att mer tid går åt till administration, avtal
som möjliggör mer frånvaro från arbetet, äldre och sjuka patienter där varje besök tar
längre tid, strukturer inom organisationen som utgör hinder i arbetet osv. Oavsett
förklaring är den minskade produktiviteten nationellt ett bekymmer för att möta den ökade
efterfrågan av vård som samtliga regioner ser komma.

Gotland har generellt en relativt låg kostnad för primärvård och en relativt hög kostnad för
specialiserad somatisk vård jämfört med andra regioner. På Gotland ser uppdragen för
primärvård kontra specialiserad somatisk vård något annorlunda ut än i övriga regioner.
Exempelvis har primärvården en mycket begränsad akutmottagning på Gotland.
Gotlands isolerade läge som ö innebär att hälso- och sjukvården på Gotland måste ha en
beredskap att klara akutsjukvården själv. Transporter är inte alltid möjliga antingen av
tidsmässiga skäl eller på grund av vädret. Samtidigt har Gotland ett litet befolkningsunderlag. Gotland är landets i särklass minsta sjukvårdshuvudman, kostnaden för att ha ett
akutsjukhus ska bäras av få och möjligheterna till strukturella effektiviseringar är ytterst
begränsade. En viktig strategi för att även fortsättningsvis kunna erbjuda en jämlik hälsooch sjukvård på Gotland är en nära dialog med politik och regionledning om finansiering,
prioritering och eventuella behov av omfördelning. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
bidrar även aktivt i det regionala arbetet gällande den långsiktiga finansieringen av hälsooch sjukvården på Gotland.
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Den demografiska utmaning som Gotland står inför när det gäller dels en äldre befolkning
som är i behov av välfärdstjänster och dels en låg andel personer i arbetsför ålder gör att
Gotland har en särskild utmaning, jämfört med andra regioner. Behoven av arbetskraft
kommer att vida överstiga tillgången. Den relativt nya arbetsmarknad som
bemanningsföretagen utgör för hälso- och sjukvårdens medarbetare gör också att tillgången
på personal för regionerna att anställa också härigenom minskar.
Nedanstående diagram visar förändring av antal invånare 2018–2028 i olika åldersgrupper,
efter län. Gotland utmärker sig genom att ha den näst högsta procentuella ökningstakten
för personer 80 år och äldre och samtidigt ha en procentuell minskning av personer i
arbetsför ålder.
Procentuell förändring av antal invånare

Med en äldre befolkning ökar också behovet av sjukvård och ger därmed ökade kostnader.
Nedanstående statistik visar exempelvis att läkemedelskostnader ökar med stigande ålder.
Gotland har en äldre befolkning än genomsnittet i riket och också en demografisk
utveckling under kommande år som kommer att generera ökade kostnader för bland annat
läkemedel.
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Någon framskrivning av kostnaderna med anledning av den demografiska utvecklingen är
inte gjord för Gotland såsom SKR gjort för riket som helhet. Med kostnaderna indelat i
samma åldersgrupper framträder bilden av att jämfört med riket har Gotland högre
kostnader för förmånsläkemedel i de flesta åldersgrupper dock inte i grupperna för de allra
yngsta samt de allra äldsta.

Förmånsläkemedel kostnad /åldersgrupp
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Genom den medicinska och medicinsktekniska utvecklingen lever, som konstaterats i
inledande kapitel, allt fler personer med olika typer av sjukdomar allt längre tid. Risken för
att insjukna är generellt sett högre i högre ålder. Risken för komplikationer ökar också i
högre åldrar och med ett sämre allmäntillstånd. Dessa saker tillsammans med den demo-
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grafiska utvecklingen på Gotland samt den kostnadsökning som sker inom akutsjukvården
i Stockholm ger bedömningen att kostnaden för utomlänsvården är fortsatt ökande.
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 50-60 miljoner för slutenvård. De mer kostsamma vårdtillfällena,
vårdtillfällen mellan 150-500 Tkr per styck har i det närmaste fördubblats sedan 2007 och
ständigt ökat med något års undantag.
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Bedömningen av balansen mellan hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag, mål och resurser
inför planperioden är att möjligheterna att rymma verksamheten inom befintliga budgetramar är avhängigt hur hälso- och sjukvården lyckas inom områdena som beskrivits ovan.


Bemanningssituationen - Det stora beroendet som i nuläget finns av hyrpersonal
kommer inte att rymmas inom givna budgetramar. Att nå framgång i arbetet med
att minska överkostnaderna för hyrpersonal inom hälso- och sjukvården är
avgörande för att nå en budget i balans. Under 2019 har kostnaderna för
hyrpersonal återigen ökat jämfört med 2018 med ca 12,6 miljoner (17,1 procent),
och är 2019 återigen uppe på 86 miljoner i kostnad. Den bemanningsproblematik
för vissa yrkesgrupper som redan finns inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen
leder till tydliga överkostnader och med den demografiska utvecklingen på Gotland
finns överhängande risk att dessa överkostnader består i mindre eller större
omfattning. För att minimera sådana överkostnader ingår både att behålla och
rekrytera medarbetare men också att öka produktiviteten inom verksamheten.



Arbetet med att minska kostnadsutvecklingen för läkemedel och laboratoriekostnader. Detta är också beroende av hur eventuellt nya läkemedel som godkänns
nationellt och eventuella nya indikatorer och behandlingsområden som uppstår
under året påverkar kostnadsutvecklingen. Allt fler undersökningar utförs där
någon form av genprovtagning är involverad; detta görs vid allt fler sjukdomstillstånd för att kartlägga ärftlighet och därmed ökad risk. Den alltmer smala
specifika läkemedelsbehandlingen ger behov av betydligt ökad laboratorieprovtagning för att kunna sätta in exakt rätt behandling och också för att veta när
behandling ska avslutas. Flertalet nya läkemedel inom cancerområdet är på ingång.
Som redovisats ovan är läkemedelskostnaden kopplad till den demografiska
utvecklingen.



Med en allt äldre befolkning är också behovet av hjälpmedel ökande i en takt
som inte är möjlig att hålla inom budgetramen. Kostnadsökningen för hjälpmedel
beror inte enbart på en åldrande befolkning utan även på andra faktorer. Ett
exempel på detta är tyngdtäcken som de senaste åren förskrivits allt mer vilket
medfört en allt högre kostnad. Inom området hjälpmedel sker också en
teknikutveckling som till stor del ger en högre kvalitet till patienterna men också
driver kostnaderna. Ett sådant exempel är insulinpumpar till diabetespatienter. När
dessa faktorer samvarierar blir kostnadsökningstakten för hjälpmedel hög och
något som förvaltningen, tillsammans med framförallt regionstyrelseförvaltningen,
där hjälpmedelscentralen är placerad, och socialförvaltningen behöver arbeta med
för att kunna dämpa.



Utomlänsvården har fluktuerande kostnader mellan åren. Detta beror till
största del på fluktuationer i antal och kostnad för de kostsamma vårdtillfällena på
fastlandet. I det nya avtalet med Region Stockholm som gäller för 2019 har en
särskild rabatt om ca 12 procent för vården på Karolinska universitetssjukhuset
avtalats. Region Stockholm har redan uttalat målsättningen att denna rabatt ska
fasas ut inom kommande år. 12 procent på köpt vård från Karolinska gör ca 12-15
miljoner. För att undvika kraftiga kostnadsökningar behöver Gotland flytta så
mycket vård som möjligt till andra akutsjukhus i Stockholm då dessa har en lägre
kostnadsbild än Karolinska.
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Den omvända utomlänsvården, det vill säga personer från fastland och utland
som har behov av vård på Gotland är också ökande. Detta har flera orsaker såsom
valfrihet gällande öppen vård; ökat antal turister, inte minst kryssningsresenärer; ett
pressat sjukvårdssverige som gör att patienter mer aktivt söker sig utanför sin hemregion. Några exempel på detta är allt fler förfrågningar från patienter som är
sommarboende på Gotland och som vill få planerad vård inom den gotländska
sjukvården: dialysbehandling, onkologisk behandling, röntgenundersökningar,
återbesök osv. Kryssningsresenärernas behov av vård är främst akut vård vilken
behöver få skyndsam behandling för att inte båten ska hunnit lämna Gotland innan
patienten är färdigbehandlad, vilket i sin tur ofta medför logistikproblematik. Fler
gravida par som önskar förlossning på Gotland sommartid är ett tecken på att
förlossningsvården är pressad på många ställen runt om i Sverige, inte minst inom
Stockholmssjukvården. Även om hälso- och sjukvårdsförvaltningen fakturerar
hemregionen kostnaden för vården, innebär den ett ökat söktryck på
organisationen i en tid på året då utmaningarna för vården är som störst. Med
avsaknad av ett KPP-system (Kostnad Per Patient) sker de flesta debiteringarna
utefter schablonsystemet DRG (DiagnosRelaterade Grupper) vilket ger en större
osäkerhet i om debiteringen till annan region eller utland blir den som det borde
varit.

För att möta ovanstående ekonomiska utmaningar och förutsättningar arbetar hälsooch sjukvården kontinuerligt med att effektivisera verksamheten och minska
kostnaderna. De områden som hälso- och sjukvården främst arbetar med är de
områden som innebär stora kostnader och som har en hög kostnadsutvecklingstakt:







Minska beroendet av hyrpersonal
Säkra en sund kostnadsutvecklingen för egen anställd personal
Minska kostnadsutvecklingen för läkemedel och hjälpmedel
Ständigt bevaka och följa upp utomlänsvård gällande såväl antal remisser,
granskning av fakturor som strukturella förflyttningar inom utomlänsvården
Med hjälp av ett mer strukturerat patientsäkerhetsarbete minska antalet vårdskador
och därmed minska behovet av vård
Intensifiera den hälsofrämjande hälso- och sjukvården
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4 Hälso- och sjukvårdens utmaningar och strategier
I detta avsnitt beskrivs i korthet hälso- och sjukvårdens övergripande mål, utmaningar för
att nå målet och strategier för att hantera dessa utmaningar. I flera fall pågår redan det
strategiska arbetet och kommer att fortsätta efter planperioden.
4.1

Mål: Säkerställa en god och nära hälso- och sjukvård som utgår från
patienten

Utmaningar
Större delaktighet och ökat inflytande för
patienterna

Strategier
 Stärka den personcentrerade vården genom
införande av patientkontrakt

Hälso- och sjukvård närmare patienten

 Erbjuda olika sätt att komma i kontakt med
hälso- och sjukvården
 Stärka den primära vården, basen i hälsooch sjukvården
 Planera verksamhet utifrån behov istället för
utifrån tillgängliga resurser

4.1.1

Utmaning: Större delaktighet och ökat inflytande för patienterna

Hälso- och sjukvården ska i alla lägen utgå från patienten, detta gäller på individuell nivå
såväl som på verksamhets- och strukturell nivå.
På individuell nivå handlar det om patientens inflytande och delaktighet i den egna vårdprocessen. Att öka patienternas delaktighet i vården ökar effektivitet, kvalitet och patientsäkerhet. Erfarenheter visar att när patienten känner sig trygg minskar behovet av vård. Det
handlar om att utgå från patienten som en helhet och förstå vilka behov som är drivande.
Som en del i den nationellt framtagna målbilden för en God och nära vård anges att målet
är att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser.
En viktig aspekt av att skapa trygghet är samarbete mellan olika aktörer runt patienten för
att säkerställa att patienten inte märker av organisatoriska gränser.
Ett annat perspektiv gällande större delaktighet och ökat inflytande avser att, då det är
lämpligt, skapa förutsättningar för att på ett bra sätt involvera patientens anhöriga.
Med inflytande och delaktighet avses även att skapa förutsättningar för att de som vill och
förmår, kan ta ett stort egenansvar för sin vård. Digitala lösningar ger stora möjligheter
men innebär också att vården måste utarbeta nya arbetssätt.
Strategier för att säkerställa större delaktighet och ökat inflytande för patienterna


Stärka den personcentrerade vården genom införande av patientkontrakt

Som en del i att använda förhållningssättet personcentrerad vård ska patientkontrakt
införas. Patientkontrakt handlar inte om ett formellt eller juridiskt bindande kontrakt, utan
mer om en överenskommelse mellan vårdgivaren och patienten, något som hälso- och
sjukvården och patienten utformar tillsammans. Innehållet i överenskommelsen ska spegla
vad som ska ske i vårdkontakterna, när det ska ske och vem patienten ska vända sig till. Det
ska vara tydligt både vad patienten och vården ska göra. I första hand ska patientkontrakt
erbjudas patienter med omfattande och komplexa vårdbehov. Patientkontraktet består av
fyra delar; Delaktighet, Samordning, Tillgänglighet och Samverkan. Arbetet påbörjas under
2020 och kommer att fortsätta under planperioden. På sikt ska det finnas en dokumenterad
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överenskommelse med gemensamt ansvar där det är tydligt beskrivet vad patienten gör för
sig själv och vad vården gör.
4.1.2

Utmaning: Hälso- och sjukvård närmare patienten

På strukturell nivå handlar utmaningen om att hälso- och sjukvården ska utgå från
patienten och att hälso- och sjukvården ska finnas nära och där patienten behöver det, att
flytta vården närmare patienten. Med närhet avses flera dimensioner; dels geografiskt, dels
tillgänglighetsmässigt i form av öppettider, fysiska/digitala möten och kontaktmöjligheter
men också relationellt vilket skapas genom kontinuitet, samordning, trygghet och
kompetens. Närhet måste utgå från patientens upplevelse.
Allt fler patienter har sammansatta behov som involverar flera aktörer. Vården, gemensamt
med de andra aktörerna, måste bli bättre på samarbete och samordning. Patientens
upplevelse av trygghet är central, erfarenheter visar att om patienten känner sig trygg med
att vården finns när och där hen behöver den så minskar behovet av vård.
Nationella jämförelser visar att tillgängligheten till den gotländska vården jämförelsevis
nationellt är god, eller mycket god, inom flera områden exempelvis till läkarbesök,
behandling, sjukvårdsrådgivning och specialisttandvård. Resultatet från 2019 års
medborgarundersökning på Gotland visar att mer än åtta av tio av de tillfrågade instämmer
helt eller delvis i att de har tillgång till den sjukvård de behöver. Gotlänningarnas
förtroende för Visby lasarett, 1177 Vårdguiden på telefon och 1177 Vårdguiden på webben
hör till de högre i landet. Förtroendet för vårdcentralerna är något lägre, men ändå i nivå
med rikets genomsnitt. Det finns dock förbättringsområden, exempelvis innebär brist på
allmänläkare inom primärvården att kontinuitet inte kan erbjudas patienterna i tillräcklig
omfattning. Vid nationell jämförelse visas att insatstiden för ambulans vid prio-1-ärenden
är hög utanför Visby med omnejd. Antalet insatser som bedöms som prio-1 larm ökar.
Avseende tillgängligheten till allmäntandvård finns utmaningar på landsbygden. Flera
privattandläkare förväntas avveckla verksamhet i samband med pension och bedömningen
är att nyetableringar inte är sannolika. Folktandvården behöver därmed planera för att
eventuellt kunna omhänderta ett större behov än tidigare. Detta samtidigt som bemanning
på landsbygdsklinikerna redan idag är en stor utmaning. En mängd olika mätningar visar att
tillgänglighet är mycket viktigt för invånarna. Tillgänglighet är därmed direkt kopplat till
befolkningens förtroende för hälso- och sjukvård.
Trygghetspunkter har inrättats i samarbete med socialförvaltningen på orter där det finns
ett särskilt boende men inte någon vårdcentral. Utbudet på trygghetspunkterna ska
kontinuerligt fortsätta att utvecklas i dialog med såväl patienter, som mellan medarbetare
inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen. Genom serviceutredningen har Region Gotland fastställt hur servicestrukturen ska utvecklas geografiskt
på ön. Team möjliggör att patienten vårdas i hemmet, exempelvis omvårdnadsteamet inom
psykiatriska vården, palliativa teamet och äldresjukvårdsteamet.
Digitala lösningar kan också användas för att flytta vården närmare patienten. Det är viktigt
att i sammanhanget betona att förändringen måste utgå från förändrade arbetssätt och den
tekniska lösningen ska utformas som ett stöd för arbetet. Att kunna erbjuda fler digitala
lösningar, både på Gotland och i samarbete med vårdgivare i andra regioner, är en viktig
strategisk fråga för planperioden.
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Strategier för att säkerställa en hälso- och sjukvård närmare patienten


Erbjuda olika sätt att komma i kontakt med hälso- och sjukvården

En hälso- och sjukvård som utgår från patienten behöver kunna erbjuda olika lösningar för
olika grupper. Det gäller öppettider såväl som besök och kontaktmöjligheter. Ingen enskild
lösning kommer att passa alla, men genom att utgå från patienterna kommer lösningar som
passar olika personer kunna erbjudas. För att förstå vilka behov som finns måste hälso- och
sjukvården bli bättre på att bjuda in till dialog med olika intressenter exempelvis fokusgrupper, patientföreningar etc.
Ett annat perspektiv som kommer att vara betydelsefullt för att möta behoven för dem
som bor och vistas på Gotland är ökad förekomst av distansoberoende vård. Dagens
etablering av nätdoktorer kan ses som ett bevis för att det finns ett behov av flexibla
lösningar som vården inte uppfyller. Att hälso- och sjukvården på Gotland i högre grad än
idag kan erbjuda digitala lösningar är en viktig strategisk fråga. E-hälsa är ett område med
stor betydelse för den framtida vården. Inom området finns både utmaningar och möjligheter för en mer jämlik vård.
För att kunna erbjuda god tillgänglighet till tandvård för boende på landsbygden behövs
nya arbetsformer utvecklas. Under planperioden ska förutsättningarna för mobil
mottagning inom folktandvård, med fördel i samarbete med annan verksamhet, som
komplement och/eller alternativ till folktandvårdsklinik på landsbygden utredas.
Under planperioden behöver det utredas om ambulansens insatstid, inom ramen för
nuvarande avtal, kan förbättras och vad det skulle innebära för konsekvenser. Nuvarande
avtal om ambulanssjukvård gäller till och med 2021-03-21.


Stärka den primära vården, basen i hälso- och sjukvården

Den primära vården utgör basen i hälso- och sjukvården och har ett betydande ansvar i att
samordna vården runt patienten. Primärvården är den aktör som förväntas ha ett helhetsperspektiv om patienten, identifiera och hantera sjukdomstillstånd tillfälliga såväl som
kroniska och förebygga ohälsa. Den primära vården ska vara den naturliga första kontakten
vid sjukdom eller oro för ohälsa. I många vårdförlopp är den primära vården medborgarnas
första liksom avslutande instans. Kraven på tillgänglighet till besök, kontakt per telefon och
tjänster via 1177 är höga och förväntas öka. Den primära vården har också en central roll i
trygghetsskapandet för patienterna. Nya arbetssätt behöver utarbetas och samarbeten med
vårdgrannarna förbättras. En viktig förutsättning dels för utvecklingsarbetet men också för
att kunna erbjuda kontinuitet för patienterna är att stärka den primära vården. Flera insatser
pågår, och har genomförts, arbetet behöver dock fortsätta långsiktigt.


Planera verksamhet utifrån behov istället för tillgängliga resurser

För att kunna erbjuda en god tillgänglighet behöver hälso- och sjukvården i större
utsträckning planera verksamheten utifrån behov istället för tillgängliga resurser. Detta ska
ske genom att förbättra arbetet med produktions- och kapacitetsplanering, genom att
innefatta fler verksamheter och som verktyg för styrning av verksamheten.
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4.2

Mål: En god och nära hälso- och sjukvård på rätt nivå

Utmaning
Verka på lägsta effektiva
omhändertagandenivå

4.2.1

Strategier
 Utveckla den förebyggande hälso- och
sjukvården
 Förbättra förutsättningarna för egenvård
 Öka andelen vård i öppna vårdformer
 God samverkan med andra aktörer
 Påverka nationell organisering av
högspecialiserad vård

Utmaning: Verka på lägsta effektiva omhändertagandenivå

En annan utmaning som hälso- och sjukvården har att hantera är att verka på rätt nivå,
vilket innefattar såväl i förebyggande skede som då vårdbehov uppstått. Ohälsosamma
levnadsvanor har konstaterats öka risken för flera sjukdomar, samtidigt går utvecklingen
avseende levnadsvanor i flera fall åt fel håll. Medvetna satsningar på hälsofrämjande och
förebyggande åtgärder är därför av största vikt inom såväl sjukvård som tandvård,
åtgärderna är olika för olika grupper. Det finns tydligt levnadsvanefokus i stora delar av
sjukvården. Inom tandvården erbjuds personer med funktionsnedsättning på grund av
kroniska sjukdomar och personer med stort omvårdnadsbehov så kallad nödvändig
tandvård till samma avgift som inom den öppna hälso- och sjukvården. Nödvändig
tandvård kan också innefatta kostnadsfri munhälsobedömning i det egna hemmet och
utbildning till omvårdnadspersonal. I omställningsarbetet till en God och nära vård är tidiga
och förebyggande insatser i bred samverkan med berörda aktörer en central del.
I omställningsarbetet till en God och nära vård ingår att öka förutsättningarna för egenvård
och stödja användandet. Den genomsnittlige patienten är ofta informerad och insatt i
symptom och sjukdomsbild, samt att många vill och kan ta ett större eget ansvar. Många
människor lever med kronisk sjukdom och behöver stöd och verktyg för att själva kunna
hantera och följa sin sjukdom. Rätt vårdnivå handlar också om hur vårdflöden organiseras
och vårdaktörer samarbetar, både inom och utom Gotland.
Stora strukturella förändringar påverkar även i relation till vårdgivare utanför Gotland.
Mycket av samarbetet riktas idag mot vårdgivare inom Region Stockholm, där stora
strukturella förändringar pågår. ”Vårdkartan” inom Region Stockholm håller på att göras
om, tanken är att patienten ska möta en vård där olika vårdgivare samarbetar med varandra
i vad som kan beskrivas som ett nätverk kring patienten. Även hälso- och sjukvården på
Gotland påverkas av denna förändring och i takt med att de olika vårdgivarnas uppdrag
förändras finns det ett tydligt behov av utökat samarbete inom sjukvårdsregionen
Stockholm-Gotland såväl som med andra sjukvårdshuvudmän.
På nationell nivå pågår en utveckling mot ökad centralisering av den högspecialiserade
vården. Syftet med regeringens förslag att nivåstrukturera denna del av vården är att stärka
förutsättningarna för forskning, kunskapsutveckling och god kompetensförsörjning för
patientens bästa. Redan i betänkandet som ligger till grund för arbetet poängterade
utredaren att förutsättningarna för att kunna utföra akutuppdrag i hög grad kommer att
påverkas av förslagen. Gotland har på grund av ö-läget behov av ett akutsjukhus trots ett
litet befolkningsunderlag. Hur arbetet fortgår har därmed stor påverkan på den gotländska
hälso- och sjukvården.
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Strategier för att verka på lägsta effektiva omhändertagandenivå


Utveckla den förebyggande hälso- och sjukvården

Folkhälsa handlar om hälsan i befolkningen som helhet. En god folkhälsa innebär att så
många som möjligt har en bra hälsa, fysisk och psykiskt och att hälsan är jämnt fördelad
mellan olika grupper i samhället. Ansvaret att stärka folkhälsan är gemensamt, inom Region
Gotland görs arbete inom alla förvaltningar och för hälso- och sjukvården handlar det
framförallt om förebyggande hälso- och sjukvård.
För att bättre kunna förebygga kroniska sjukdomar och förhindra akut eller försämrad
hälsa ska hälsofrämjande och proaktiva insatser inom hälso-och sjukvården och tandvården
fortsätta utvecklas. Satsning på kompetensförsörjning som stödjer omställningen mot God
och nära vård, där förmågan att arbeta över traditionella gränser, kommunicera och jobba
preventivt och proaktivt är viktiga delar.
Systematisk tillämpning av kunskaper och förhållningssätt inom hälsofrämjande hälso-och
sjukvård ska utvecklas. Den närmsta vården är den som patienten kan ge sig själv, vård och
behandling ska erbjudas på lika villkor till alla så att de motsvarar olika människors olika
förutsättningar. Införande av riktade hälsosamtal och digitalisering med e-tjänster öppnar
för fler möjligheter.


Förbättra förutsättningarna för egenvård

Digitalisering kan bidra till egenvård på olika sätt från vardagsfrågor till mer renodlad vård
och behandling. Det kan också användas för att ge invånarna stöd i vardagen, för att stärka
förutsättningarna för egen omsorg, för att skapa förutsättningar för egenmonitorering
respektive förutsättningar för fjärrbehandling.
Nationellt pågår arbete med att utveckla ”Första linjens digitala vård” utifrån devisen
”digitalt när det går, fysiskt när det behövs”. Syftet är att öka tillgängligheten till vården,
förenkla för individen att göra mer själv och effektivisera användningen av vårdens
resurser. Exempel på tjänster som utvecklas är användning av video och bild i sjukvårdsrådgivningen, något som kan underlätta individens kommunikation med vården och
förbättra vårdpersonalens bedömningar.
1177 Vårdguidens e-tjänster möjliggör digital kommunikation mellan vårdgivare och
invånare på ett säkert sätt. Invånaren kan göra sina vårdärenden och kontakta vården
elektroniskt på tider som passar hen själv, till exempel boka tid, förnya recept och läsa sin
journal. Andra e-tjänster som är under utveckling kan användas som en del i en ordinarie
vårdprocess, till exempel kan patienten fylla i frågeformulär eller själv ta prover inför
kontakt med vården. På så vis kan vårdmötet effektiviseras och skapa mer värde. Under
planperioden ska arbetet med att införa 1177 Vårdguidens e-tjänster fortsätta.
För vissa sjukdomsgrupper kan internetbehandling helt eller delvis ersätta fysiska besök
med likvärdigt eller bättre behandlingsresultat. Sjukvården får en helt annan roll än tidigare
exempelvis i att identifiera lämpliga patienter, erbjuda lämpliga verktyg samt ha större fokus
på den uppföljande rollen. Detta kräver ett annat arbetssätt än idag.
Inom flera områden används olika appar både som ett verktyg för patienten och som en
naturlig del i sjukvården. Utvecklingen går mycket fort och drivs till största del av
intressenter utanför hälso- och sjukvården.
Hälso- och sjukvården har en viktig roll i att både skapa förutsättningar genom att erbjuda
möjligheten och stötta invånarna i själva användandet.
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Öka andelen vård i öppna vårdformer

Som ovan beskrivit går utvecklingen nationellt mot att mer vård ska erbjudas i öppna
vårdformer. Behandlingar och ingrepp som tidigare gjordes med patienten inneliggande ska
i ökad omfattning kunna utföras i dagvård/dagkirurgiskt, detta gäller även rehabiliterande
insatser. Det handlar om att ändra arbetssätt, att delaktiggöra patienten så patienten känner
sig trygg med att åka hem samma dag. Arbetet kommer att fortsätta under planperioden.


God samverkan med andra aktörer

Rätt vårdnivå kräver även god samverkan med samarbetspartners både inom och utom
Gotland och en väl utvecklad integration mellan egenvård, primärvård, specialistvård och
kommunal vård.
I samverkan med socialförvaltningen fortsätter bland annat arbetet med trygg och effektiv
utskrivning, för målgruppen patienter 65 år och äldre. Tillsammans arbetar förvaltningarna
med att säkerställa att de genomsnittligt antal dagar för utskrivningsklara patienter på
sjukhus inte ska överstiga rikets genomsnitt. Detsamma gäller andel vårdtillfällen med
oplanerad återinskrivning inom 30 dagar. För att lyckas inom båda dessa områden är det
nödvändigt att utveckla, för patienten, en trygg och säker vård och omsorg utanför
sjukhuset.
Hälso- och sjukvårdens samarbete med Region Stockholm påverkas av den pågående
omstruktureringen där vårdgivarnas uppdrag förändras. Karolinska Universitetssjukhuset
har under många år varit den primära samarbetspartnern, men framöver utökas även
samarbetet med andra vårdgivare inom Region Stockholm. Karolinska är det dyraste
sjukhuset och ambitionen är att i möjligaste mån flytta vård till andra sjukhus inom Region
Stockholm eller kanske även till andra vårdgivare om samma kvalitet kan erbjudas till ett
lägre pris och resorna kan hanteras på lämpligt sätt.


Påverka nationell organisering av högspecialiserad vård

Den nationella utvecklingen går mot att den högspecialiserade vården ska nivåstruktureras.
Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en arbetsprocess för detta. Socialstyrelsen har därefter fått i uppdrag att genomföra och återrapportera arbetet med nivåstrukturering av den högspecialiserade vården. Bland annat ska myndigheten analysera
konsekvenserna för akutsjukvården i arbetet med nivåstruktureringen.
För hälso- och sjukvården på Gotland är det av största vikt att aktivt delta i processen och
föra in Gotlands perspektiv, samt noga bevaka vilken eventuell påverkan utvecklingen har
för de kompetensmässiga förutsättningarna att klara akutuppdraget på Gotland.
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4.3

Mål: En god och nära hälso- och sjukvård för alla

Utmaning
Kunskapsbaserad och jämlik hälso- och
sjukvård

4.3.1

Strategier
 Införa nationell sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning
 Standardisera vårdprocesser
 Rikta insatser till utsatta grupper
 Stärkta insatser för de yngsta barnen
 Införa angiografi/PCI-verksamhet på
Gotland

Utmaning: Kunskapsbaserad och jämlik hälso- och sjukvård

Jämlikhet avser rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället och utgår
från alla människors lika värde. God patientsäkerhet förutsätter en jämlik vård utan
omotiverade skillnader. Kunskapssammanställningar från Socialstyrelsen, nationella
kvalitetsregister och annan statistik visar att vården som ges idag inte är jämlik. Medicinsk
genusforskning har också visat att de medicinska behoven mellan kvinnor och män kan
skilja sig åt och att vårdens insatser inte alltid tar hänsyn till det. Personer med kort
utbildningsbakgrund rapporterar sämre allmänt hälsotillstånd och har mer psykisk ohälsa.
De mest förekommande dödsorsakerna i befolkningen är också vanligare bland personer
med kort utbildning, t.ex. hjärtsjukdom, stroke, cancer, olyckor, suicid och alkoholrelaterade diagnoser. Trots en i huvudsak positiv utveckling och ett aktivt arbete inom ett
stort antal områden kvarstår eller ökar vissa hälsoskillnader. Att minska omotiverade
skillnader i hälsa är ett av huvudskälen för omställningen till en God och nära vård.
Ytterligare ett sätt att minska omotiverade skillnader är att satsa resurser på de yngsta
barnen, vilket bidrar till att förhindra ohälsa i framtiden.
En annan aspekt av jämlik hälso- och sjukvård är gotlänningarnas behov av att trots ett litet
befolkningsunderlag även fortsättningsvis ha ett akutsjukhus. De kompetensmässiga
förutsättningarna för detta påverkas av tidigare nämnda nivåstrukturering. Förutsättningarna handlar också om gotlänningarnas förmåga att själva finansiera sin hälso- och
sjukvård.
Strategier för att säkerställa en kunskapsbaserad och jämlik hälso- och sjukvård


Införa nationell sammanhållen struktur för kunskapsstyrning

För att skapa bättre förutsättningar för en kunskapsbaserad och jämlik vård har ett nytt
nationellt system för kunskapsstyrning i regionsamverkan utvecklats. Kunskapsstyrningens
tre delar är kunskapsstöd, uppföljning och analys, samt stöd till verksamhetsutveckling och
ledarskap.
Systemet för kunskapstyrning byggs på nationell, regional och lokal nivå där samtliga nivåer
samspelar med varandra. 24 nationella programområden (NPO) har bildats med experter
från samtliga regioner där regionerna i sin tur har fördelat värdskapet för programområdena mellan sig. Förändringen innebär att arbetet med kunskapsunderlag i större
utsträckning görs gemensamt på nationell nivå.
Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland har nu etablerat en ny struktur genom att inrätta 26
regionala programområden (RPO). Varje RPO har en ordförande tillika specialistsakkunnig
samt en arbetsgrupp där Region Gotland är representerad. Samtliga RPO-ordföranden
samlas regelbundet i det nybildande Stockholm-Gotlands medicinska råd (SGMR) som
leder och samordnar arbetet. Region Gotland medverkar aktivt i SGMR och hälso- och
sjukvårdsförvaltningens chefläkare är utsedd till vice ordförande. Det praktiska
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förbättringsarbetet sker inom ramen för respektive RPO där behovsanalyser har genomförts med förslag på prioriterade förbättringsområden för 2020.
På Gotland finns ett kunskapsråd etablerat, vilket har till syfte att stödja det lokala arbetet
kring kunskapsstyrningen. Det är en utmaning resursmässigt för en liten region som
Gotland att representera i så många regionala programområden. Representationen är dock
viktig och ger ett mervärde för Gotland i form av möjlighet att påverka, erfarenhetsutbyte
och att hämta hem kunskapen för implementering på Gotland.



Standardisera vårdprocesser

För att vården ska bli jämlik, effektiv och patientsäker är en tydlig framgångsfaktor att
vårdprocesserna är standardiserade. Detta innebär att vården behöver utgå från bästa
tillgängliga kunskap. En standardiserad vårdprocess innebär vilka åtgärder som skall göras,
hur de skall göras och i vilken ordningsföljd. För vissa processer finns det även
rekommenderade ledtider för de olika åtgärderna. Standardiserade vårdförlopp (SVF) i
cancervården kan ses som ett exempel på standardiserade vårdprocesser. Andra vårdprocesser med behov av standardisering ska identifieras och implementeras via den
nationella kunskapsstyrningen.


Rikta insatser till utsatta grupper

Inom ramen för överenskommelsen mellan staten och SKR har en handlingsplan för
psykisk hälsa tagits fram inom Region Gotland. Handlingsplanen baseras på slutsatserna av
analysen av psykisk hälsa på Gotland och beskriver områden som är angelägna att utveckla
på kort (1 år) och på längre (5 år) sikt. Handlingsplanen avser perioden 2017-2021 och följs
upp årligen. Exempel på utvecklingsområden som berör hälso- och sjukvårdsförvaltningen
är patienters delaktighet i den egna vården, socialpsykiatri, första linjens insatser och
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suicidprevention. Ett särskilt fokus är tidiga och effektiva insatser gällande första linjens
hälso- och sjukvård för barn och unga avseende psykisk hälsa.
En annan grupp av patienter som är i stort behov av sammanhållen vård är personer med
missbruk. En sammanhållen missbruksvård är ett gemensamt arbete som ligger såväl inom
hälso- och sjukvårdsnämndens och socialnämndens ansvarsområde. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen bedriver integrerad missbruksvård för barn och
vuxna:
 MiniMaria – en samlokaliserad verksamhet för barn och unga t.o.m. 24 år som har
funnits sedan oktober 2014. Där finns även upparbetade samverkanskanaler med
elevhälsan.
 Missbruks- och beroendevård för vuxna - verksamheten är integrerad men inte
samlokaliserad och startade i december 2018.
I det tidigare ovan beskrivna arbetet med sammanhållen kunskapsstyrning kommer det
under planperioden skapas strukturer för kunskapsstyrning inom programområdet psykisk
hälsa och uppbyggnad av resurscentra inom området.
Omhändertagandet av gruppen ”mest sjuka äldre” är en av nyckelfrågorna för hälso- och
sjukvården. En ökande äldre befolkning kommer att ha ett ökat behov av omhändertagande både inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. För att möta behovet krävs ett
annat arbetssätt än idag och gränsöverskridande processer. Gemensamma strukturer finns
idag etablerade. En viktig strategisk fråga för planperioden är hur samarbetet med
framförallt hälso- och sjukvård och socialtjänst kan fördjupas och utvidgas.
För att förebygga framtida psykisk ohälsa/sjukdom för barn med avvikande kognitiv
utveckling/misstänkta autismspektrumstörningar finns det idag evidens för att tidiga
insatser kan minska negativa effekter av funktionsnedsättningen. Framförallt handlar det
om träning i samspel och kommunikation. Föräldrastöd är också en viktig hörnpelare. En
utredning med syftet att skapa en ändamålsenlig process för barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser/utvecklingsförseningar har genomförts, rapporten presenterades
december 2018. Under 2019 har ett arbete påbörjats för att utreda hur insatserna kan ges
på bästa sätt. En projektledare har tillsatts med uppdrag att samordna tidiga insatser för
förskolebarn. Vilka insatser som ska göras under planperioden är därmed ännu inte klarlagt.
Regeringen har beslutat om en tioårig nationell strategi för att stärka förutsättningarna att
nå det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Strategin
omfattar också arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade
relationer. I strategin lyfts särskilt behovet av att stärka det förebyggande arbetet. Inom
Region Gotland pågår arbete med framtagande av en strategi inom området våld i nära
relation, ett arbete där hälso- och sjukvårdsförvaltningen deltar. Inom ramen för en statlig
överenskommelse, Våld i nära relation, har hälso- och sjukvårdsförvaltningen genomfört
och kommer att genomföra insatser för att sprida kunskaper och metoder med fokus på
förebyggande arbete.


Stärkta insatser för de yngsta barnen

Ett sätt att nå en mer jämlik vård är att stärka insatserna för de yngsta barnen. Tidiga
insatser till små barn erbjuds såväl inom barnhälsovården (BHV) som inom den
specialiserade vården. Dessa syftar till att förebygga framtida ohälsa, samt för att minska
negativa sekundära effekter av medfödda eller tidigt förvärvade tillstånd som leder till
funktionsnedsättning. Exempelvis skulle en specialpedagog med uppdrag inom såväl hälsooch sjukvårdsförvaltningen som inom förskolan, kunna vara den brygga som behövs
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mellan sjukvård och förskola. Det finns inget lagligt krav på specialpedagoger i förskolan
men med en sådan satsning skulle barn med särskilda behov snabbt få tillgång till rätt stöd.
Det finns i förvaltningen ett behov av att på ett bättre sätt än idag fånga upp de barn som
har någon form av svårighet i ett tidigt skede av livet. Småbarns-teamet är ett sådant
initiativ som av olika skäl inte är fullt resurssatt i dagsläget.
Logopedkontakt är idag den i särklass vanligaste insatsen som erbjuds små barn, vid sidan
av det som BHV erbjuder. En förstärkning av barnlogopedin skulle därför vara en
strategiskt riktig satsning, både inom logopedmottagningen som habiliteringen. Som i all
verksamhet är en kontinuerlig kompetensförsörjning av största vikt när det gäller
barnspecialister inom sjukvården.


Införa angiografi/PCI-verksamhet på Gotland

Efter en utredning huruvida det är verksamhetsmässigt och ekonomiskt möjligt att starta
en angiografi/PCI-verksamhet på Gotland har hälso- och sjukvårdsnämnden under 2018
beslutat om att starta upp PCI-verksamhet på Gotland. Kranskärlssjukdom är en av de
vanligaste sjukdomarna i befolkningen. En central del i utredning och behandling är kranskärlsröntgen (coronarangio eller angio)och ballongsprängning (PCI - Percutaneous
Coronary Intervention). Idag sköts all angio och PCI för gotlandspatienter på Karolinska
Universitetssjukhuset. De allra flesta patienter slipper, med verksamheten befintlig på
Gotland, få vården på Karolinska och får därmed en kortare vårdtid. Regionfullmäktige
beslutade inför budget 2019 att bevilja hälso- och sjukvården investeringsmedel för
utrustningen med 10 miljoner. Efter en analys av lokalbehovet för PCI och situationen
gällande lokaler på Visby lasarett beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att i nuläget göra
ett uppehåll i projektet i väntan på att lokaler för ändamålet ska planeras in i samband med
en expansion av hus 13, d.v.s. den utbyggnad som ingår i projektet Nya Akuten.
Förvaltningen har fått i uppdrag att i nuläget påbörja en förstudie för att utreda
förutsättningarna för en PCI-verksamhet i samband med expansionen.
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4.4 Mål: God kvalitet i vården
Utmaningar
Bibehålla och utveckla kvaliteten i hälsooch sjukvården

Hantera fler behandlings- och
diagnostiska metoder

Ökad patientsäkerhet
Prioritera verksamhetsutveckling
i vardagen

Kompetensutveckling och förändrat
behov av kompetens
4.4.1

Strategier
 Omställning till en God och nära vård
 Jämföra med riket och egna resultat
 Införa nationell sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning
 Säkra ordnat införande av ny medicinteknik
 Säkra ordnat införande av nya läkemedel
 Utveckla systematiskt patientsäkerhetsarbete
 Säkerställa rätt patient på rätt plats
 Skapa förutsättningar för kontinuerligt
förbättringsarbete
 Möta förändrat behov av kompetens vid
utvecklingsarbete
 Fortsätta arbetet med rätt använd kompetens
 Öka användandet av digitala lösningar

Utmaning: Bibehålla och utveckla kvaliteten i hälso- och sjukvården

Sverige har goda medicinska resultat och god medicinsk kvalitet. Jämförelsen visar dock
också att svensk hälso- och sjukvård har sämre resultat avseende kvalitet i form av
kontinuitet, tillgänglighet och delaktighet.
God vård är ett nationellt samlingsbegrepp som visar vilka mål och kriterier som ska vara
vägledande när man följer upp hälso- och sjukvårdens processer, resultat och kostnader. I
Nationella indikatorer för God och nära vård presenterar Socialstyrelsen nationella
uppföljningsområden, hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer samt indikatorer från
Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Det är en utmaning att identifiera relevanta
jämförelsemått, samt förmågan att analysera och dra slutsatser kring dessa.
Strategier för att bibehålla och utveckla kvaliteten i hälso- och sjukvården


Omställning till en God och nära vård

Omställningen till en God och nära vård är en viktig strategi för att bibehålla och utveckla
kvaliteten i hälso- och sjukvården. Dagens system möter inte i tillräcklig omfattning de
behov som finns. Hälso- och sjukvården ska i högre grad utgå från individen. Då blir andra
aspekter än de som historiskt förknippats med kvalitet viktiga att komplettera med.


Jämföra med riket och egna resultat

De nationella indikatorer som Socialstyrelsen pekat ut ska användas för återkommande
jämförelser, uppföljningar och utvärderingar av hälso- och sjukvården. Systemet med
nationella kvalitetsregister (NKR) kommer framöver att förändras för att bli en nationellt
mer integrerad del i strukturerna för sammanhållen kunskapsstyrning. Målet är att på ett
bättre sätt än idag vara ett stöd för att uppnå jämlik hälsa och resurseffektiv vård. Hälsooch sjukvårdsnämnden har beslutat att det övergripande kvalitetsmålet för hälso- och
sjukvården på Gotland är att resultaten ska ligga i nivå med riket.
Det är mycket som mäts inom hälso- och sjukvården både i de olika verksamheterna och
på övergripande nivå. Ett arbete med att effektivisera verksamhetsuppföljning inom
förvaltningen pågår och inom ramen för sammanhållen kunskapsstyrning pågår ett arbete
för hur vårddata skall samlas in och analyseras som grund till förbättringar.
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4.4.2

Utmaning: Hantera fler behandlings- och diagnostiska metoder

Antalet behandlings- och diagnostikmetoder genom läkemedel och medicinteknik fortsätter
att öka och behöver föras in i sjukvården på ett standardiserat och transparent sätt baserat
på förekomst av evidens och hälsoekonomiska ställningstaganden. En särskild utmaning i
sammanhanget är finansieringen av de nya metoderna. Många rekommendationer och
underlag om huruvida metoder bör användas eller inte sker på nationell nivå där respektive
region själv fattar beslut om införande eller inte. I realiteten är dock möjligheterna för
enskilda regioner att begränsa ett rekommenderat införande ringa.
Akut trombektomi i samband med stroke har utvecklats alltmer under de senaste åren och
kan komma att fortsätta att utvecklas med bredare indikationer. Beroende på den framtida
utvecklingen kan detta framöver komma att leda till behov av akuta patienttransporter till
fastlandet för en helt ny patientgrupp.
Intensiv forskning pågår för att utveckla vacciner för fler sjukdomar än infektionssjukdomar. Förebyggande vaccin mot virus som orsakar cancer har utvecklats
framgångsrikt, däribland ett vaccin mot HPV (Humant Papillom Virus), som orsakar
livmoderhalscancer. I framtiden kan det eventuellt bli möjligt att vaccinera mot flera
cancersjukdomar, demens och hjärt-kärlsjukdomar.
Strategier för att hantera fler behandlings – och diagnostiska metoder


Införa nationell sammanhållen struktur för kunskapsstyrning

Den medicinska utvecklingen genererar nya kunskaper i hälso- och sjukvården som bättre
behöver implementeras och följas upp. Införande och utveckling av en sammanhållen
struktur för kunskapsstyrning, även beskrivet under avsnittet en God och nära hälso- och
sjukvård för alla, bedöms som en central framtida framgångsfaktor för detta.


Säkra ordnat införande av ny medicinteknik

Behandlings- eller diagnostikmöjligheter på teknisk bas utvecklas alltmer och omsätter
nationellt mer än 22 miljarder kronor per år. Uppskattningsvis så finns det mer än 900 000
medicintekniska produkter på marknaden. En nationell samverkansmodell för medicinteknik har tagits fram med start från och med 2020. Huvudinriktningen är att skapa en
gemensam samverkansplattform och regiongemensam process för införande av ett urval av
nya medicintekniska produkter, där risken för ojämlik vård och höga kostnader bedöms
stor.
Ett regiongemensamt agerande med mer samordnade beslut kan leda till att bra produkter
kommer patienterna till nytta snabbare, men också begränsad användning av produkter
som inte bör användas alls. Ett medicintekniskt råd, en rekommenderande ”systerfunktion”
till det nuvarande NT-rådet, en beredningsfunktion som koordinerar, bereder,
kommunicerar och följer upp regiongemensamt agerande, ett upphandlingsprojekt med
fokus på strategisk upphandlingssamverkan inom medicinteknikområdet samt ett mer
ordnat införande inrättas.


Säkra ordnat införande av nya läkemedel

Förvaltningen har en lokal rutin som avser ordnat införande av läkemedel baserad på en
nationellt framtagen process. Syftet är att säkerställa systematiskt ställningstagande till ett
antal parametrar, exempelvis medicinsk evidens samt ekonomiska och verksamhetsmässiga
konsekvenser.
4.4.3

Utmaning: Ökad patientsäkerhet

En god patientsäkerhet bygger på en säkerhetsfrämjande kultur, som stödjer organisatoriskt
lärande och verksamhetsutveckling. Arbetet att förebygga vårdskador måste pågå
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kontinuerligt. Verksamhetens förmåga att arbeta med ökad patientsäkerhet påverkas av att
patientens vårdprocess ofta består av flera enheter och professioner. Det är ett komplext
system att utveckla patientsäkerhetsarbetet i. Samtidigt påverkar bemanningssituationen
förutsättningarna för detta. Kompetensutveckling och förändrat behov av kompetens är
också en faktor som påverkar förmågan att kontinuerligt utveckla patientsäkerheten. Både
kompetens och kontinuitet är viktiga för ett effektivt patientsäkerhetsarbete.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde med start november 2018 en
verksamhetstillsyn av den specialiserade somatiska sjukvården på Visby lasarett och
psykiatrin. Granskningen avsåg ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet. I november
2019 lämnade IVO sina synpunkter. Brister påpekas inom åtta områden, bland annat arbete
med riskanalyser och egenkontroll, analys och uppföljning av vårdavvikelser samt
patienternas medverkan i patientsäkerhetsarbetet. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska
senast mars 2020 redovisa åtgärder för att komma till rätta med bristerna.
Strategier för att säkerställa en ökad patientsäkerhet


Utveckla systematiskt patientsäkerhetsarbete

Utifrån egen behovsanalys och de krav på åtgärder som Inspektionen för vård och omsorg
ställt gällande förvaltningens ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet ska
strukturerna för systematiskt patientsäkerhetsarbete utvecklas. Arbetet har påbörjats under
2020 och kommer att fortsätta under planperioden.


Säkerställa rätt patient på rätt plats

Ett viktigt område för att öka patientsäkerheten och minska förekomsten av vårdskador är
att säkerställa rätt patient på rätt plats och därmed även nyttja slutenvårdsplatser till de
patienter som verkligen behöver den vårdformen. Detta avser hela vårdflödet, d.v.s. att
förebygga undvikbar slutenvård, undvika onödiga återinläggningar, undvika onödig vistelse
på akutmottagningen och se till så att färdigbehandlade patienter kan lämna sjukvården.
4.4.4

Utmaning: Prioritera verksamhetsutveckling i vardagen

Att systematiskt arbeta med förbättringar ökar även patientsäkerheten. För att skapa
förutsättningar för verksamheternas kontinuerliga utvecklingsarbete finns ett antal
utbildningar inom förvaltningen med målsättning att ge verksamheterna verktyg och
metoder att själva arbeta med verksamhetsutveckling. Att verksamheterna kan få tillräckligt
stöd i utvecklingsarbetet är en viktig strategisk fråga för att hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska ha förmåga att genomföra de förändringar som ska göras.
Strategier för att verksamhetsutveckling ska kunna prioriteras i vardagen


Skapa förutsättningar för kontinuerligt förbättringsarbete

För att skapa förutsättningar för verksamheternas kontinuerliga arbete med verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar erbjuds ett antal utbildningar inom förvaltningen.
-

-

Grundkurs förbättringskunskap för chefer - genomförs i syfte är att stödja och
utveckla chefernas förmåga att leda och genomföra systematiska förbättringar och
ger grundläggande kunskaper i systemkunskap, mätningar och variationer,
förändringspsykologi och lärandestyrt förbättringsarbete.
Förbättringsprogram - genomförs för att utveckla det strukturerade arbetet med
ständiga förbättringar i hela organisationen. Tanken med förbättringsprogrammet
är att skapa förutsättningar, för multi- och tvärprofessionella team att tillsammans
med berörda chefer, arbeta systematiskt med att förbättra vården.
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-



”A3 - en användbar metod för vardagsförbättringar”- metoden kan användas vid
problemlösning, projektarbete, avvikelsehantering och bygger på dialog med
berörda och analys av fakta.
För att sprida goda exempel inom förvaltningen anordnas årligen en förbättringsdag. Flertalet förbättringsarbeten inom förvaltningen har resulterat i prisade
förbättringsarbeten både regionalt och nationellt.
Möta förändrat behov av kompetens vid utvecklingsarbete

Behov av aktivt stöd i själva utvecklingsarbetet efterfrågas allt tydligare av verksamheterna,
inte minst kopplat till digitalisering. Det är svårt att gå från dagens arbetssätt till något helt
nytt. Dessutom behövs under förändringsresan i regel olika analyser göras, underlag tas
fram och kontakter tas med andra verksamheter som påverkas av förändringen osv.
Patienters/invånares delaktighet har blivit alltmer betydelsefullt i arbetet med verksamhetsutveckling. Fyra medarbetare inom förvaltningen har genomgått en utbildning i Ineras regi i
e-hälsocoachning. Syftet från Ineras sida var att få fart på införande av e-tjänster.
Metoderna kan dock tillämpas även för andra utvecklingsarbeten. Ett arbete pågår inom
förvaltningen för att tydliggöra vilka metoder som ska användas i vilka sammanhang.
Den stora omställningen hälso- och sjukvården står inför ställer särskilda krav på
förändringsledning. Alla chefer ska genomgå den regiongemensamma utbildningen i
förändringsledning under 2020.
4.4.5

Utmaning: Kompetensutveckling och förändrat behov av kompetens

Med det låga befolkningsunderlag Gotland har behöver många yrkesgrupper ha en bred
kompetens samtidigt som det även finns behov av specialistkompetens. För att möta
behovet behöver vi se över hur kompetensutvecklingen bäst ska kunna stödja både djup
och bredd. Utvecklingen inom hälso- och sjukvården, med att bland annat flytta vården
närmare patienten, ökad digitalisering, större samordnande roll osv., innebär dessutom
successivt krav på nya kompetenser för vårdens medarbetare.
Kopplat till att det råder brist inom flera yrkesgrupper behövs fortsatt arbete med rätt
användning av kompetens. Förståelse och kunskap om varandras professioner behöver
utvecklas för att använda kompetens från andra yrkesgrupper än traditionell hälso- och
sjukvårdspersonal för utveckling av nya arbetsprocesser och stödjande funktioner, liksom
olika förbättringsmodeller som också kan bidra till att skapa ökad patientnytta. Detta kan
innebära behov av nya yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården, exempelvis inrättandet
av vårdnära service.
Digitala lösningar ökar inom vården och kan bidra till effektivisering och kvalitetssäkring
samt till att vissa bristsituationer kan underlättas. Digitala lösningar ger även ökade
möjligheter till deltagande i utbildningar och andra kompetenshöjande sammanhang, t.ex.
team-konferenser runt patientfall. Ett ökat digitalt arbetssätt kommer att kräva kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare för att på mest effektiva sätt kunna använda nya
digitala stödsystem.
Strategier för att säkerställa kompetensutveckling och förändrat behov av kompetens


Fortsätta arbetet med rätt använd kompetens, RAK

Med begreppet ”rätt använd kompetens” (RAK) menas att vid planering och organisering
av arbete så värderas arbetsuppgifter utifrån principen att de ska utföras av den yrkeskategori som är bäst lämpad för uppdraget. För att ge förutsättningar för alla verksamheter
att arbeta med frågan har det tidigare arbetats fram en modell med tillhörande checklista
för vilka ställningstaganden/överväganden som behöver göras och hur beslut om
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omfördelning ska ske. Principen ska vara ett förhållningssätt som genomsyrar alla
verksamheters planering av arbetet.
Chefsfunktionerna i förvaltningen är i många fall komplexa och chefer behöver avlastning i
olika former för att kunna fokusera på sitt ledarskap. Förvaltningen kan också se
konsekvenser av att stödresurserna minskat inom regionstyrelseförvaltningen. Som
exempel kan nämnas tidskrävande rekryteringsadministration som idag till stor del åligger
varje enskild chef att hantera. Ett fortsatt behov finns därför av stödresurser för att skapa
resurseffektivitet och för att frigöra tid till ett nära ledarskap hos förvaltningens chefer.


Öka användandet av digitala lösningar

Digitaliseringen innebär möjligheter och utmaningar även inom området kompetensutveckling. Att medarbetare använder digitala lösningar som alternativ till resande uppmuntras i hög grad inom förvaltningen. Ofta skapar det förutsättningar att kunna delta på
utbildningar/seminarier där det reella alternativet hade varit att inte delta alls. En annan
form av kompetensutveckling är de kollegiala diskussionerna, t.ex. team-konferenser runt
patientfall.
En framgångsfaktor för ökad digital användning är att det finns tillgång till utrustning som
är lätt att använda. En utmaning i sammanhanget är att digitala lösningar ställer krav på en
annan part avseende exempelvis utrustning eller upplägg vid utbildning.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har, tillsammans med Region Stockholm påbörjat
en upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, där en av målbilderna är att
möjliggöra nya digitaliserade arbetssätt inom hälso- och sjukvården.
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4.5

Mål: God kompetensförsörjning av hälso- och sjukvården

Utmaningar
Attrahera, behålla och utveckla
medarbetare för att bli oberoende av
hyrpersonal

4.5.1

Strategier
 Tillitsfullt och modigt ledarskap och
medarbetarskap
 Nytänkande vid rekrytering
 Hållbar och effektiv resursanvändning
 Skapa tydliga och attraktiva utvecklings- och
karriärvägar

Utmaning: Attrahera, behålla och utveckla medarbetare för att bli oberoende av
hyrpersonal

Hälso- och sjukvården är i en situation där många av organisationens yrkesgrupper är bristyrken och därmed svårrekryterade. Situationen ser i stort likadan ut i hela landet och ö-läget
samt bostadsbristen, främst i Visbys närområde, är också en utmaning.
Idag är hälso-och sjukvården i alltför stor omfattning beroende av inhyrd personal. Detta
påverkar på flera sätt såväl arbetsmiljö som kontinuitet för patienter, förutsättningar för
verksamhetsutveckling samt ekonomin. För att erbjuda en vård som är säker för
patienterna och en god arbetsmiljö för medarbetarna är det angeläget med en stabil och
varaktig bemanning där förvaltningen inte är beroende av hyrpersonal i dagens omfattning.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen utgår från Region Gotlands nio utarbetade strategier för
att möta framtidens kompetensförsörjningsutmaningar. Strategierna är att bredda
rekryteringen, förlänga arbetslivet, marknadsföra jobben, skapa engagemang, utnyttja
tekniken, underlätta lönekarriär, låta fler jobba mer, visa karriärmöjligheter och använda
kompetens rätt. Det handlar inte om att välja bara en strategi utan en rad åtgärder,
förhållningssätt och nytänkande krävs för att bli än mer attraktiv som arbetsgivare.
Exempelvis är en bra arbetsmiljö en förutsättning för att behålla medarbetare; medarbetare
som trivs och talar väl om sin arbetsplats attraherar andra osv. Att behålla befintliga
medarbetare är därför särskilt viktigt.
Ett långsiktigt strategiskt arbete har också gett resultat. Region Gotlands och hälso- och
sjukvårdens satsning på höjda löner ur ett jämställdhetsperspektiv och för svårrekryterade
yrkesgrupper har lett till att de flesta yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården har i dagsläget löner i nivå med riket. Arbetet med rekryteringskanaler och annonser har lett till att
förvaltningens annonser om lediga arbeten är mer synliga. Gotlands många fördelar med en
sjukvård som går att överblicka, att medarbetarna här får en bredare kompetens, att det är
tryggt att leva och bo på Gotland och att lasarettet ligger vackert beläget vid havet är
faktorer som lyfts för att attrahera nya medarbetare.
Resultatet i senaste medarbetarenkäten visar att 91 procent av medarbetarna är motiverade
i sitt arbete. 95 procent anser att deras arbete är meningsfullt. Det är ett resultat att vara
stolt över. Utvecklingsområden är bland annat att arbeta med rimlig stressnivå och att
arbetsplatser är fria från konflikter.
En framgångsfaktor för hälso- och sjukvården är skapa en kultur som präglas av tillit
och dialog och där vi har ledare som skapar förutsättningar för medarbetarna att vara
involverade, utvecklas och må bra på jobbet. Men även medarbetare som själva är
engagerade och intresserade av att utveckla sig själva och verksamheten.
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Strategier för att attrahera, behålla och utveckla medarbetare för att bli oberoende av
hyrpersonal


Tillitsfullt och modigt ledarskap och medarbetarskap

Målsättningen i regionen är att vara en modig organisation som klarar omställning och
förändring. En tillitsfull organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande
för att nå resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av
dialog och förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i
verksamheten. Hälso- och sjukvården har som alla andra förvaltningar en resa att göra
kring organisationskultur och attityder för att vara väl rustade för framtidens utmaningar.
Återkommande chefsmöten är en gemensam arena för dialog, erfarenhetsutbyte och
diskussion med andra chefer i förvaltningen, men även löpande chefsdialoger där
aktiviteter och utmaningar m.m. kan lyftas för diskussion. Första linjens chefer har en
nyckelroll i att fånga medarbetarnas idéer och engagemang och bidra till att skapa en
attraktiv arbetsplats som präglas av arbetsglädje och lärande.
En välfungerande samverkansstruktur med arbetsplatsträffar och samverkansdialoger är av
stor vikt för ett öppet och transparent arbetsklimat och en allmänt god arbetsmiljö. En god
arbetsmiljö är även en förutsättning för god patientsäkerhet. Resultaten av medarbetarenkäten ger en återkommande ögonblicksbild och analyseras årligen på olika nivåer.
Erfarenheten visar att resultaten från medarbetarenkäten respektive patientsäkerhetskulturmätningen visar på likartade slutsatser då mätningarna har delvis överlappande frågor.


Nytänkande vid rekrytering

Flera av förvaltningens yrkesgrupper är bristyrken och konkurrensen mellan arbetsgivarna
hård. Det gäller att kunna lyfta fram det som utmärker och våga tänka nytt. Vi behöver
gemensamt visa upp potentialen med att leva och bo på Gotland och de fördelar som finns
kring närhet och samarbete på en mindre ort. Att visa det goda arbete som bedrivs i
förvaltningen både internt och externt stärker vårt arbetsgivarvarumärke. Olika upplägg
och kanaler behöver ständigt utvecklas och målgruppsanpassas.
Samarbete med lärosäten är en viktig rekryteringskanal. Det etablerade samarbetet med
Uppsala Universitet har gett goda effekter avseende tillgång till sjuksköterskor på ön, den
verksamhetsförlagda utbildningen av exempelvis sjuksköterskestudenter men även inom
andra yrkeskategorier är ett mycket viktigt sätt att nå framtida potentiella medarbetare.
Önskan är att Uppsala Universitet förlägger ännu fler utbildningar på distans som möter
upp förvaltningens utbildningsbehov, ett starkt önskemål är en tandhygienistutbildning då
detta är ett mycket stort bristyrke i hela landet och på ön.
Att rekrytera medarbetare från andra EU- länder är en möjlig väg till ökad bemanning och
ett pilotprojekt för rekrytering av sjuksköterskor planeras 2020.


Hållbar och effektiv resursanvändning

Arbetstidsfrågor och schemaläggning är viktiga frågor både ur arbetsmiljöperspektiv och
för att säkerställa effektiv resursanvändning. Några olika bemanningsprojekt pågår både
inom förvaltningen och i ett regionalt samverkansprojekt där syftet är att lära av varandra,
samt utmana och utveckla våra modeller för schemaplanering. Det finns ett stort behov av
att skapa en ökad attraktivitet för natt och rotationstjänster.
SKR och Kommunal har enats om att heltid ska vara ett prioriterat område där tillsvidareanställd heltid ska vara norm, den så kallade Heltidsresan. Heltidsarbete tryggar dels det
befintliga och kommande underskottet av utbildad personal inom hälso- och sjukvården
men ökar även det ekonomiska oberoendet hos den enskilde medarbetaren.
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Inom förvaltningen finns en handlingsplan med planerade insatser för att nå målet att fler
inom Kommunals avtalsområde ska arbeta heltid. En utmaning specifik för hälso- och
sjukvårdsförvaltningen är att medarbetare i de flesta fall har en specialiserad roll vilket gör
att flexibiliteten att arbeta inom flera av förvaltningens verksamheter är liten. För att
medarbetare ska kunna arbeta inom flera verksamheter kommer omställningsarbete liksom
kompetensutvecklingsinsatser krävas. Utmaningen är att hitta arbetssätt som gör att fler
medarbetare vill arbeta heltid eftersom många medarbetare önskar arbeta deltid. Nedan
redovisas antalet tillsvidareanställda i januari månad 2020 inom kommunals avtalsområde
vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen, uppdelat på befattningstyp.
Nedan anges endast tillsvidareanställda
Sysselsättningsgrad
Befattning
100 %
75-99 %
1-74 %
Undersköterskor
Skötare
Vårdnära service
Barnskötare
Rehabiliteringsassistent
Ekonomibiträde
Lokalvårdare
Fotvårdare/-specialist
Totalt (antal)
Totalt (%)

185
49
3
6
6
1
250
63,6

105
2
6
9
1
123
31,3

11
2
3
2
2
20
5,1

Antal individer
301
53
3
12
6
13
2
3
393
100

Totalt inom kommunals avtalsområde har hälso- och sjukvårdsförvaltningen 393
tillsvidareanställda medarbetare. Av dessa har 143 personer (36%) en deltidsanställning och
250 (64%) en heltidsanställning.
Verksamhetsområden som är berörda av heltidsresan är medicinska och opererande
specialiteter, barn- och ungdomsmedicin, gyn- och obstetrik, primärvård och psykiatri d.v.s.
samtliga resursområden och verksamhetsområden är berörda.


Skapa tydliga och attraktiva utvecklings- och karriärvägar

Ett viktigt område för att vara en attraktiv arbetsgivare är att det finns tydliga utvecklingsoch karriärvägar för de olika yrkesgrupperna.
Ett första steg är att införa en kompetensstege för sjuksköterskor. Syftet är att garantera en
god vårdkvalitet med hög patientsäkerhet, men också att skapa energi och kompetensutveckling för denna yrkesgrupp.
Sjuksköterskorna har också möjlighet att läsa till specialistsjuksköterska med finansiering
från arbetsgivaren. Denna möjlighet har funnits ett stort antal år, men där ersättningen vid
studierna ökats på till att sedan några år tillbaka omfatta 100 procent studielön.
Ett annat exempel är satsningar som gjorts för undersköterskor. För att ytterligare kunna
utveckla sig finns det möjligheter att testa på chefskap under en period. Där samarbetar
förvaltningen med regionens program ”Vägen till ledarskap”.
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Det finns flera områden att utforska kring detta område och dialog sker även med Uppsala
Universitet om hur samarbeten kring forskning och utveckling kan stärkas.
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4.6

Mål: God utvecklingsförmåga

Utmaningar
Förmåga att hantera stort
förändringstryck
Skapa förutsättningar för bred delaktighet
i verksamhetsutveckling

Invanda arbetssätt utmanas
Förmåga att delta i och implementera
nationella satsningar
Förmåga till innovation och
förnyelsesprång
4.6.1

Strategier
 Prioritera utifrån störst patientnytta
 Ta vara på medarbetarnas idéer och
kreativitet
 Ta vara på patienternas/invånarnas idéer
och drivkraft
 Fortsätta god regional samverkan
 Införa ny vårdinformationsmiljö, FVM
 Strukturera deltagandet i statliga satsningar
 Utveckla samarbetet med andra aktörer

Utmaning: Förmåga att hantera stort förändringstryck

Förväntningarna på verksamhetsutveckling är höga och kommer från olika håll. Alla
verksamheter förväntas arbeta med såväl förbättringar och effektiviseringar utifrån det man
ser i den egna verksamheten och bidra till positionsförflyttning inom förvaltningsövergripande utvecklingsområden. Även statliga satsningar i form av överenskommelser
innebär förväntningar på förändring. Den nationella strukturen för kunskapsstyrning
kommer att generera behov av förändring i form av implementering av nationella
vårdprogram. Hälso- och sjukvården står dessutom inför flera mycket stora omställningar
under planperioden. Som exempel kan nämnas omställningen till God och nära vård,
inklusive införandet av framtidens vårdinformationsmiljö, och ombyggnationen av
akutmottagningen/intensivvårdsavdelningen/operation. Ombyggnationen handlar till
mycket stor del om förändrade arbetssätt och effektivare flöden. Förändringstrycket inom
förvaltningen är således mycket stort. Detta måste även gälla för de verksamheter som lagts
ut på privata företag genom avtal som innehåller utrymme för förändringar i uppdragen.
Strategier för att hantera stort förändringstryck


Prioritera utifrån störst patientnytta

Med det stora förändringstryck som råder inom hälso- och sjukvården kommer det vara
nödvändigt att prioritera och välja bort. Det är inte helt enkelt då utvecklingsarbete ofta
innebär förbättringar och därmed inte är önskvärt att prioritera bort. En annan svår aspekt
är balansen mellan utvecklingsarbete på kort och lång sikt. För att nå framgång i att, vid
behov, prioritera mellan olika aktiviteter behöver prioriteringen vara transparent och
utgångspunkten vara största möjliga patientnytta.
4.6.2

Utmaning: Skapa förutsättningar för bred delaktighet i verksamhetsutveckling

Som beskrivits tidigare är förändringarna inom hälso- och sjukvården både många och
komplexa. Det ger behov av integrering av flera perspektiv. Fler perspektiv ger också bättre
förutsättningar för kreativa lösningar. Flera av förändringarna handlar också om förändrade
förhållnings- och arbetssätt vilket ställer krav på bred delaktighet. En särskild utmaning är
därför att skapa förutsättningar för detta.
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Strategier för att skapa förutsättningar för bred delaktighet i verksamhetsutveckling


Ta vara på medarbetarnas idéer och kreativitet

En stor fördel som förvaltningen har, som bekräftas årligen i medarbetarenkäten och som
påverkar förutsättningarna för förändringsarbete, är det mycket stora engagemang som
finns bland medarbetarna. En viktig strategi är därför att ta tillvara på medarbetarnas idéer
och kreativitet. En del av det arbetet sker genom god dialog och ett värdeskapande arbete
inom samverkansavtalet som bland annat syftar till att medarbetare ska ha möjlighet till
inflytande. Ett gott samverkansklimat skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö där
inflytande och delaktighet för alla anställda genomsyrar verksamheten.


Ta vara på patienternas/invånarnas idéer och drivkraft

För att klara av att möta de behov som patienter och invånare har och kommer att ha
framöver behöver deras idéer och drivkraft tas tillvara i hur vården ska utformas. Med rätt
förutsättningar kan dessutom många göra mer själva vilket frigör tid till dem som inte har
samma förutsättningar.
4.6.3

Utmaning: Invanda arbetssätt utmanas

För att uppnå en sammanhängande vårdkedja med kommunal sjukvård, ambulanssjukvård,
primärvård och sjukhus behövs smidiga IT-stöd och välintegrerade e-hälsotjänster. Med
effektiv infrastruktur och teknik som är lätt att förstå och ta till sig kan användandet av
digitala lösningar öka. Att använda digitala stöd för förändrade arbetssätt är en viktig del av
omställningen till en God och nära vård.
Nuvarande journalsystem inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska fasas ut och ersättas
av en mer flexibel lösning som benämns FVM, framtidens vårdinformationsmiljö, för att
på ett bättre sätt stödja vårdens medarbetare och stärka patienternas förutsättningar att vara
delaktiga i sin vård.
Med nya IT-system och e-hälsotjänster tillkommer nya behov av förvaltning, vilket innebär
ökat behov av exempelvis projektledare, systemförvaltare och analytiker.
Strategier för att förändra invanda arbetssätt


Fortsätta god regional samverkan

Utveckling av e-tjänster och IT-stöd är kostsam och många gånger integrerade mot ett eller
flera system vilket ökar komplexiteten. Samverkan mellan kommuner och regioner är
nödvändig. Gemensamma lösningar bör eftersträvas. En övergripande plan för
digitalisering inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska utarbetas under 2020.


Införa ny vårdinformationsmiljö

Upphandling av vårdstöd och vårdkontinuitetsstöd, tillsammans med Region Stockholm,
beräknas vara slutförd under 2020. Den nya miljön ska sedan implementeras och tas i bruk
senast 2024. Mycket förberedelsearbete krävs, bland annat behöver alla vårdprocesser
dokumenteras, vilket är ett arbete som genomförs i ett flertal verksamhetsgrupper. Ett nytt
vårdinformationssystem kommer att innebära behov av förändrade arbetssätt och under en
längre period kommer parallella system att vara i bruk med belastning på ekonomin på flera
sätt. Långsiktigt förväntas effekterna dock påverka ekonomin positivt.
4.6.4

Utmaning: Förmåga att delta i och implementera nationella satsningar

Staten gör i samarbete med SKR satsningar i form av överenskommelser. Utifrån syftet, att
göra insatser inom särskilt viktiga områden, är det ofta naturligt att hälso- och sjukvården
på Gotland ska delta i överenskommelserna. Det innebär dock mycket arbete både i
verksamheten men också i form av redovisning för att medel ska erhållas. Uppbyggnaderna
av överenskommelserna skiljer sig ofta åt, t.ex. hur redovisningen och hur medel utbetalas
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till regionerna. Utvecklingen har gått mot att överenskommelserna har blivit bredare och
ofta innefattar flera verksamheter, och i flera fall tangerar de också samma områden vilket
ställer allt större krav på styrning och ledning av arbetet. Flera av överenskommelserna är
statens sätt att tillskjuta medel för finansiering av omställningsarbetet till en God och nära
vård.
De statliga satsningarna i form av överenskommelser är alltid tidsbegränsade. Inte sällan
innebär dock överenskommelserna förändringar i verksamheten som ska fortgå även efter
avslutad satsning. Detta blir särskilt tydligt i de satsningar där medel uttryckligen ska
användas för förstärkt bemanning.
Strategier vid deltagande i nationella satsningar


Strukturera deltagandet i statliga satsningar

För att klara att hålla ihop insatserna inom de allt bredare överenskommelserna och
säkerställa att insatserna som genomförs går i linje med egna styrande dokument såsom
strategisk plan och verksamhetsplan behövs tydliga strukturer för arbetet med sammanhållande funktioner. Överenskommelserna är ofta för korta tidsperioder, ibland ettåriga,
och i flera fall beslutas de dessutom en bit in på året vilket innebär en ryckighet och
påverkar planeringsförutsättningarna. Ofta är det relativt oklart fram till fattat beslut vad
innehållet kommer att vara.
Att finansiera och förvalta såväl aktiviteter som strukturer som genomförts/byggts upp
inom ramen för överenskommelserna som en del av ordinarie verksamhet efter avslutad
satsning är en särskild utmaning. Långsiktig planering måste därför finnas med från början.
4.6.5

Utmaning: Förmåga till innovation och förnyelsesprång

Hälso- och sjukvård är en verksamhet som i grunden baseras på evidens och beprövad
erfarenhet. Utmaningarna på området handlar om olika delar; både att skapa en kultur som
främjar innovation och förnyelsesprång och att etablera strukturer för detta. Som tidigare
beskrivits är hälso- och sjukvård i ett läge där det råder både obalans mellan behov och
resurser samt att det finns ett mycket stort förändringstryck. En annan utmaning handlar
därför om att skapa utrymme för utvecklingsinsatser.
Strategier för att främja innovation och förnyelsesprång


Utveckla samarbetet med andra aktörer

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är dels för liten organisation för att själva driva
innovationsfrågor, dels gynnas arbetet av samarbete med andra aktörer med andra
perspektiv. Naturliga och viktiga samarbetspartners är Uppsala universitet och aktörer
inom sjukvårdsregion Stockholm-Gotland.
Initiativ har tagits från Uppsala universitet och hälso- och sjukvårdsförvaltningen till att
gemensamt undersöka möjliga samarbeten kopplat till innovation. En arbetshypotes är att
under några år gemensamt i projektform bygga upp och sätta en struktur för innovation.
Ett genomförande av projektet skulle bidra till att förvaltningen kan öka sin andel
forskning och arbeta mer innovativt, och bli en mer attraktiv arbetsgivare. Ett samarbete
med universitetet förväntas leda till innovativa arbetssätt och smartare resursutnyttjande
som i sin tur förväntas stärka hela det gotländska innovationssystemet.
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4.7

Mål: Långsiktigt hållbar finansiering av hälso- och sjukvården på Gotland

Utmaningar
Obalans mellan behov och tilldelade
resurser

4.7.1

Strategier
 Transparens och dialog
 Balanserad omställning God och nära vård
 Utveckla hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 Förbättra patientsäkerhet och kvalitet
 Effektivisera, prioritera och spara

Utmaning: Obalans mellan behov och resurser

Det råder en obalans mellan behov och tilldelade resurser till hälso- och sjukvården på
Gotland. Detta har beskrivits närmare i kapitel tre. Till detta förväntas de förändrade
förutsättningarna som den demografiska förändringen medför bidra till fortsatt ökade
kostnader. Sammantaget kan konstateras att hälso- och sjukvården på Gotland är i en ytterst
utsatt situation. Förmågan att verksamhetsmässigt och ekonomiskt hantera omställningen
såväl som att tillgodose de kommande behov som förutses är en utmaning.

Hälso- och sjukvårdens strategier för att även framöver kunna erbjuda en hälso- och
sjukvård på lika villkor till de som bor och vistas på ön har beskrivits tidigare i planen.
Strategier för att hantera obalans mellan behov och tilldelade resurser


Transparens och dialog

En öppen och transparent dialog kring välfärdsutmaningen med politik, regionledning och
medborgare är nödvändig. Hälso- och sjukvården behöver bli bättre på att jämföra och
analysera den egna verksamheten i jämförelse med riket och göra bedömningar av
finansiella konsekvenser även om de ofta är mycket svårbedömda. En försvårande
förutsättning är avsaknad av effektiva verktyg för detta. Mycket hantering blir manuell,
vilket i sig är resurskrävande och påverkar tillförlitligheten till resultaten. Tydligheten
försvåras också av att de ekonomiska konsekvenserna ofta är svårbedömda.


Balanserad omställning till God och nära vård

Omställningen till en God och nära vård har även ett tydligt resursperspektiv. Resurser kan
uttryckas i olika termer: pengar, tid, medarbetare m.m. oavsett vad så är de ändliga. Den
demografiska utvecklingen gör det allt tydligare att resurserna är begränsade, exempelvis
minskar den arbetsföra delen av befolkningen. Åtgärder och insatser måste syfta till att
använda resurser så effektivt som möjligt så de gör mesta möjliga nytta. Att lyckas med
omställningen är därför en mycket viktig strategi. Samtidigt innebär omställningsarbetet en
period av s.k. puckelkostnader. En vetskap om detta är viktig för att det inte ska hindra att
långsiktiga insatser genomförs.


Utveckla hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Det hälsofrämjande arbetet behöver ske brett inom många av regionens ansvarsområden,
såsom förskola, skola, infrastruktur med mera. Hur Region Gotland som helhet,
tillsammans med privata aktörer lyckas med både det kortsiktiga och det mer långsiktiga
hälsofrämjande arbetet kommer att påverka hälso- och sjukvårdens och därmed Region
Gotlands finansiering. Det hälsofrämjande arbetet är en del av möjligheten att dämpa
kostnadsutvecklingen inom hälso- och sjukvården vilket också innebär att om det arbetet
inte når framgång sker ingen sådan dämpning. En kraftsamling kring det hälsofrämjande
arbetet är helt nödvändigt, och då inte enbart för hälso- och sjukvården.
Den del av det hälsofrämjande arbetet som hälso- och sjukvården kan och ska ta ansvar för
är hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Att fortsätta och utveckla arbetet med den hälsofrämjande hälso- och sjukvården är en tydlig strategi för att möta den förväntade ökningen
av sjukvårdsbehov i den gotländska befolkningen utifrån den demografiska utvecklingen.
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Att arbeta med de fyra levnadsvanorna: matvanor, rörelsevanor, alkoholvanor och
tobaksvanor är i många fall ett långsiktigt arbete och många av effekterna kommer också på
längre sikt. Något som inte räknas in bland levnadsvanorna men som också behöver
beaktas är den ökande användningen av droger. Det finns också effekter av den
hälsofrämjande hälso- och sjukvård som är betydligt mer direkta, t.ex. rökfrihet inför
operation som på ett direkt sätt minskar risken för komplikationer i samband med att en
operation ska genomföras.


Förbättra patientsäkerhet och kvalitet

Att sänka kvaliteten på sjukvården ger sällan lägre kostnader. Det finns ingen korrelation
mellan låg kvalitet och låga kostnader, snarare tvärtom. De regioner som brukar framhållas
som goda exempel är Jönköping, Kalmar och Östergötland. Dessa regioner är
sjukvårdshuvudmän som satsat på kvalitet inom hälso- och sjukvården, och ändå lyckas
hålla låga kostnader. Kvalitetsbristkostnader är en följdeffekt av låg kvalitet.
Att patienter drabbas av vårdskador är inte helt ovanligt. Vårdskador kan vara sådant som
infektioner efter operationer, fallskador, trycksår m.m. Varje sådan vårdskada orsakar såväl
lidande för patienten som ett längre vårdtillfälle. Att undvika att patienter får vårdskador är
en av hälso- och sjukvårdens strategier för att minska behovet av vård. Patientsäkerhet och
kvalitetsarbete är fundamentalt inom hälso- och sjukvården och behöver hela tiden
utvecklas. Utifrån granskningen som IVO gjorde under 2019 har förvaltningen ett bra
utgångsläge till handlingsplan för att öka patientsäkerheten. Kärnan i återkopplingen från
granskningen ger att ledningssystemet och den övergripande strukturen för patientsäkerhetsarbetet har förbättringspotential. Hälso- och sjukvården på Gotland har behov av
att bli en mer lärande organisation för att leverera en mer patientsäker vård.


Effektivisera, prioritera och spara

Med en demografisk utveckling som leder till att färre ska försörja fler krävs nytänkande
och mod att prioritera. Hälso- och sjukvården är väl medveten om att den demografiska
förändringen påverkar Region Gotlands finanseringsförmåga. Att så långt som möjligt
effektivisera för att kunna omfördela resurser till nya satsningar är oerhört viktigt. Dagens
arbetssätt behöver utmanas, de digitala möjligheterna måste tas tillvara och synen på
kompetens behöver breddas.
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5
5.1

Drift- och investeringsbudget 2021-2023
Behov av ramförstärkning

Enligt ovanstående bedömning av uppdrag, mål och resurser begär hälso- och
sjukvårdsnämnden följande ramförstärkning inför budgetåret 2021.
Utomlänsvård - Inom utomlänsvården finns såväl vård där hälso- och sjukvården kan
påverka kostnaderna, samt vård där kostnaderna för vården inte går att påverka. Den
rättspsykiatriska vården och den oremitterade vården är opåverkbar. Den remitterade
vården är den stora volymen av utomlänsvård. Det vill säga när patienten är i behov av
vård som av något skäl inte är möjlig att utföra på Gotland. Då remitteras patienten till
fastlandet, företrädesvis till Stockholm där hälso- och sjukvården har ett för 2020, nytt avtal
med Region Stockholm, vilket inkluderar de flesta akutsjukhusen i Stockholm.
Kostnadsökningar för utomlänsvården innehåller såväl volymförändringar som prisförändringar. Hälso- och sjukvården har under flertalet år tagit upp utomlänsvården bland
andra indexuppräkningar av externa avtal, där regionfullmäktige har som modell att
kompensera nämnderna för dessa. De flesta av åren har just indexuppräkning för
utomlänsvården inte kompenserats. Inför 2020 begärde hälso- och sjukvården
kompensation för detta i en särskild skrivning i Strategisk plan och budget, men inte heller
detta togs hänsyn till i budgetfördelningen. Under hösten 2019 har hälso- och sjukvårdsnämnden begärt ytterligare medel för utomlänsvård med anledning av kraftiga prisökningar
av densamma, i samband med detta begärde nämnden också att hänsyn ska tas till de
kostnadsökningar som sker inom utomlänsvården på samma sätt som det görs för indexuppräkningar av andra typer av avtal där nämnden köper huvudverksamhet av extern
utförare.
Vid en längre tidsserie är det tydligt att kostnaden för vården, med bortrensning av
inflation i form av LPIK (landstingsprisindex), inte visar någon stor förändring över tid.
Inte heller antalet remisser förändras i någon högre utsträckning. Detta tyder på att det
även för utomlänsvården finns en tydlig priskomponent i kostnadsökningarna.
Total kostnad infaltionsrensat med LPIK exkl läkemedel
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Hälso- och sjukvården har en bedömd kostnad för utomlänsvård för 2020 på ca 220-230
miljoner kronor. En uppräkning med senaste LPIK för 2021 är 2,9 procent. Detta skulle
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motsvara en kostnadsökning på 6,4 miljoner. Därav begär hälso- och sjukvårdsnämnden
kompensation för prisökning av utomlänsvården med 6,4 miljoner.
I ett tidigare diagram tydliggörs att det som mellan åren gör att kostnaden för utomlänsvården svänger främst är antalet patienter med behov av vård på fastlandet som kostar över
500 Tkr per vårdtillfälle, samt hur kostsamma dessa vårdtillfällen är. Inför budget 2019
begärde hälso- och sjukvårdsnämnden i Strategisk plan och budget 15 miljoner för att till
större del ha möjlighet att finansiera utomlänsvården även de år då många patienter har
behov av mycket kostsam vård. Ett sådant vårdtillfälle kan variera från 500 Tkr upp till 4-5
miljoner kronor. Budgettilldelningen från regionfullmäktige för detta ändamål blev 10
miljoner kronor. Då Region Stockholm nu är inne i en stor omställning av vården och
också i en intensiv investeringsfas för akutsjukhusen, inte enbart Nya Karolinska Sjukhuset,
resulterade det i att priserna inför 2019 steg mer än brukligt för vård på akutsjukhusen.
Tack vare att det befintliga avtalet som då fanns med Karolinska universitetssjukhuset gick
in i det sista avtalsåret 2019 lyckades hälso- och sjukvården genom förhandlingar mildra
prisökningen för Karolinska. Trots detta var bedömningen att prisökningen i Stockholm
kostade hälso- och sjukvården ca 10 miljoner. Det vill säga, hela den budgettilldelningen
om 10 miljoner som var avsedd som buffert för mycket dyra vårdtillfällen. Hälso- och
sjukvården begär härmed att denna buffert återställs, d.v.s. att regionfullmäktige tilldelar
hälso- och sjukvårdsnämnden ytterligare 10 miljoner för detta ändamål.
Totalt begär således hälso- och sjukvårdsnämnden en ramförstärkning av utomlänsvården
med 16,4 miljoner. Den del som avser prisökning är också upptagen i tabellen över externa
indexuppräkningar.
I avtalet om utomlänsvård som fr.o.m. 2020 gäller finns en prisrabatt gällande vård köpt på
Karolinska universitetssjukhuset på ca tolv procent. Detta motsvarar en rabatt på dryga tolv
miljoner kronor. Region Stockholm har sedan tidigare aviserat en önskan om att inga
särskilda rabatter ska gälla Gotland jämfört med övriga regioner som köper vård från
sjukhusen i Stockholm. Detta kommer att leda till prisförhandlingar även inför avtalsåret
2021. Hur förhandlingen med Region Stockholm gällande eventuella rabatter för
Karolinskas priser faller ut återstår ännu att se.
Tillfälliga statsbidrag som blir generella – Under ett antal av år har allt fler tillfälliga
statsbidrag riktats mot hälso- och sjukvården. Bidragen formeras enligt överenskommelser
mellan SKR och regeringen. Det händer, har hänt, och kommer att hända att hela bidraget,
eller delar av detsamma går över från att vara ett riktat statsbidrag till att gå in i det
generella statsbidraget. Så länge bidraget är ett riktat statsbidrag som avser hälso- och
sjukvård är principen i dagsläget att det utbetalas direkt till hälso- och sjukvårdsnämnden,
medan de generella bidragen utbetalas till Region Gotland som regionfullmäktige fördelar i
och med fördelning av budget. Hälso- och sjukvårdsnämnden vill med denna skrivning
göra en generell begäran att de riktade statsbidrag som avser hälso- och sjukvård och som
övergår till generella bidrag ska återföras till hälso- och sjukvården i och med regionfullmäktiges budgetfördelning till nämnderna. Inför budgetåret 2021 finns ett bidrag som
går från att vara ett riktat statsbidrag till ett generellt bidrag som en del av
överenskommelsen ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess” som kommer att avslutas efter 2020 års överenskommelse.
Överenskommelsen har sedan tidigare finansierat rehabkoordinatorer till en kostnad av ca
2,6 miljoner. Att samtliga regioner ska tillhandahålla rehabkoordinatorer kommer istället att
bli lagstadgat och ersättningen för detta aviseras tillföras det generella statsbidraget enligt
finansieringsprincipen. Enligt en sammanställning från SKR över generella statsbidrag
kommer detta att ingå med 35 kronor per invånare vilket motsvarar ca 2 065 Tkr till Region
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Gotland. Hälso- och sjukvårdsnämnden begär specifikt att dessa medel överförs till
nämnden i samband med budgetbeslutet.
Ökade kostnader till följd av nytt avtal – Vid en ny upphandling av verksamhet som
tidigare varit reglerad i ett längre avtal uppstår inte sällan en trappstegseffekt på priset. I
början av 2021 träder två sådana nya avtal i kraft med en tydlig tröskeleffekt, avtalet för
helikoptertransporter och avtalet för markambulanser. Till följd av de nya avtalen ökar
kostnaden för hälso- och sjukvården med 9,9 miljoner för helikoptertransporter och 3,5
miljoner för markambulanstransporter. I avtalet gällande markambulans är ingen utökning
av ambulanskapaciteten inräknad. Begäran av budgettillskott för detta ingår i tabellen över
indexuppräkningar för externa avtal.
Sammanfattningsvis begär hälso- och sjukvårdsnämnden att kompenseras i
driftbudget med:
Återställande av buffert utomlänsvård
10 miljoner
Riktat statsbidrag för rehabkoordinatorer som övergår till
2 miljoner
generellt statsbidrag.
Kompensation externa avtal
24,1 miljoner
Summa av driftbudgetäskande inför 2021 blir 12 miljoner exklusive externa avtal samt
totalt 24,1 miljoner för externa avtal enligt specifikation. Detta förutom resursfördelningsmodell enligt plan, sedvanliga uppräkningar för regioninterna kostnader, samt
personalkostnadsökningar. Dessutom begär nämnden att få del av extra medel för särskilt
svårrekryterade grupper utifrån genomförd lönekartläggning jämfört med andra regioner.
5.2

Taxor och avgifter, interna och externa

Inga aviserade förändringar gällande taxor inom hälso- och sjukvården. Hälso- och
sjukvårdsnämnden ansvarar själv för den årliga höjningen av tandvårdstaxan. Hälso- och
sjukvården är i ett arbete med att utarbeta ett förslag till reviderade taxor för olika typer av
intyg.
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5.3

1.

Kompensation externa avtal

Avtal

2.

Alarmering o dirigering
(SOS Alarm, MSB, Saab
Security)
Privata vårdgivare enl.
nationella taxan. (läkare
och sjukgymn.)
Privata vårdgivare enl.
avtal (sjukgymnastik,
psykoterapi, fotvård)
Njursjukvård
(B Braun Avitum AB)
Privat primärvård
(Praktikertjänst,
Unicare)
Ambulans (Falck)

Luftburen
ambulanssjukvård
Sjukvårdsrådgivning
(Previa)
Läkemedelsförsörjning

Konsultavtal
(till största delen
KARGO)
Prisuppräkning
utomlänsvård
Privat barn- och
ungdomstandvård
Privat tandvård –
Tandvård till särskilda
patientgrupper
Totalt

Omslutning
(tkr)

Beräknad
indexhöjning

Beräknad
volymförändring

3.

Kompensation
2020 (tkr)

Kommentar

2 902

3,6 %

0%

105 Förhandlar om flytt
till Östersund.

6 830

2,4 %

0%

164

2 774

2,4 %

5%
(ökat antal
patientbesök)
3,1 %
2%
(LPIK)
3%
0%

205

16 395
43 939

34 528

Nytt avtal

35 583

Nytt avtal

3 604

Nytt avtal

3 700

2,5 %
LCI från
okt 2020
15 000
3,5 %

0%

0%

1526
1 318

3 500 Tröskeleffekt p.g.a.
nytt avtal från 2021,
utan hänsyn till ev.
utökning
9 850 Tröskeleffekt p.g.a.
nytt avtal från 2021.
360 Uppskattning inför
nytt avtal feb 2021
93

525

220 000230 000
1 372

2,9 %
2,6 %

0%

35

1 204

2,6 %

0%

30

387 831

6 400

24 111
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5.4

Beskrivning av aktuella vårdgivarverksamheter på entreprenad

Verksamhet

Leverantör

Avtal till

Förlängningsoption

Anmärkning

Njursjukvård
Ambulanssjukvård
Ambulanshelikoptertjänst
Ambulansalarmering
Sjukvårdsrådgivning
Fysioterapi

B Braun AB
Falck
Ambulans AB
Scandinavian
Medicopter
SOS Alarm

2023-08-31
2021-03-21

2 á högst 24 mån
Uttagen

Nytt avtal från 2018-09-01
Upphandling påbörjad

2026-03-31

2 á högst 24 mån

Nytt avtal från 2020-01-27

2020-12-31

Uttagen

Upphandling påbörjad

Previa AB

2021-01-31

Uttagen

Beslut om ny upphandling

Totalhälsan

2020-08-31

1 år

Fotvård

Fothälsan

2020-07-31

Fotvård

Fotvården
Korpen

2020-07-31

Max 24 mån á
2 ggr
Max 24 mån á
2 ggr

Beslut om förlängning senast
2020-04-30
Beslut om förlängning senast
2020-04-30
Beslut om förlängning senast
2020-04-30
Ev. ny upphandling

Min salong
Skönhetscompaniet
Team Olmed
Syd

2021-03-31
2021-03-31

1 år
1 år

Ny direkt-upphandling utförd
Ny direkt-upphandling utförd

2020-09-30

1 mån

Upphandling pågår

Visborg
Praktiker-tjänst
Unicare vård
Gotland AB
Lina Khan

Tillsvidare

Stranges
Begravningsbyr
å
Lindström
HIFI-TECH

2021-04-30

Psykoterapi
Epilering
Epilering
Ortopedtekn.
verks för barn o
vuxna
Vårdcentral
Vårdcentral
Utprovning av
peruker
Bårtransport för
obduktion
Hörselteknisk
tjänst

Tillsvidare
2020-05-31

2020-05-31

Avtal enl. krav- och
kvalitetsbok dec. 2019
Avtal enl. krav- och
kvalitetsbok dec. 2019
Upphandlingsuppdrag skickat

Upphandlingsuppdrag skickat
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6 Investeringsförslag med motiveringar 2021-2025
Enligt SKR kommer investeringstakten inom regionerna att öka under kommande år. I
många regioner investeras det i nya sjukhus, operationssalar och psykiatribyggnader.
Samma behov av investering i lokaler finns inom hälso- och sjukvården på Gotland, dock i
mindre skala. Detta tillsammans med den medicinsktekniska utvecklingen som går framåt
gör att investeringsvolymerna och därmed också driftkostnaderna kommer att öka under
kommande år.

Ovanstående inkluderar både lokalinvesteringar och investeringar i medicinsk teknik.
Investeringar medicinskteknik och avskrivningar
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I ovanstående diagram är inte hänsyn taget till kompletteringsbudget som flyttats mellan
åren. Exempelvis finns 2018 10 miljoner för patientövervaktningsutrustningen i budget,
utfallet av denna investering kommer under 2020. Under 2012 gjordes flertalet
upphandlingar av investeringar med höga belopp som hade egna projektmedel. Dessa var
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till största del påbörjade och budgeterade redan 2011. Kurvan för avskrivningar innehåller
även avskrivningar som avser mindre ombyggnationer och inventarier.
6.1

Investeringspott

Investeringspotten för hälso- och sjukvården är sedan budgetåret 2018 förändrad från att
innehålla fyra olika potter (pott för medicinskteknisk utrustning; mindre ombyggnationer;
inventarier i samband med mindre ombyggnationer samt IT-investeringar) till att nu vara
en pott där samtliga delar ingår.
Den största delen av potten avser medicinskteknisk utrustning om ca 15 miljoner. Övriga
sju miljoner avsätts till mindre lokalanpassningar och till utbyte av inventarier enligt plan
och till följd av mindre eller större lokalanpassningar. Visby lasarett har idag ett fullt
nyttjande. Det innebär att varje verksamhetsförändring som kräver någon form av
ombyggnation eller flytt av verksamhet inom lasarettet bidrar till behov av mindre eller
större lokalanpassningar. Det finns i det närmaste ingen verksamhet som i dagsläget inte
upplever behov av utökad yta/lokaler. Hälso- och sjukvården har minskat lokalytorna
genom åren medan patienttillströmningen och besöken har ökat.
Under 2020 och framåt pågår en rad verksamhetsflyttar som har sitt ursprung i den flytt av
rehabiliteringsavdelningen från Korpenområdet till Visby lasarett som genomfördes under
2018, för att på det sättet samla all slutenvård på ett ställe (förutom de psykiatriska
heldygnsplatserna). I kölvattnet av denna flytt och för att frigöra andra utrymmen på
lasarettet som inte behöver lasarettets resurser pågår i nuläget relativt omfattande planering
av verksamhetsflyttar. Dessa flyttkostnader i form av mer eller mindre omfattande
ombyggnationer bekostas under 2020 av investeringsmedel från potten, medan de
kommande behoven, framförallt gällande lokaler på Korpen, nu begärs som särskilda
projektmedel, se redovisning nedan.
Hälso- och sjukvården har ett stort behov av en ökad investeringsvolym. Stor del av den
medicinsktekniska utrustningen har varit i bruk lång tid över den beräknade livslängden.
Det finns också behov av att investera för att effektivisera i verksamheten alternativt kunna
minska utomlänsvården. En ökad investeringsvolym kräver dock inte enbart mer medel till
investeringsutgiften utan också till resurser inom medicinsktekniska avdelningen, central
projektledare, upphandlarkompetens m.m. som redovisats ovan.
Hälso- och sjukvårdens bokförda värde av anläggningstillgångar gällande medicinsk teknik
är genom åren avtagande vilket innebär att investeringar inte sker i samma takt som
avskrivningar på befintliga anläggningar. Anläggningsvärdet har minskat från drygt 110
miljoner år 2010 till knappt 90 miljoner 2019.
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Utgående balans anläggningsvärdet
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Investeringstakten har förbättrats sedan Region Gotland införde årliga potter för
investeringar, vilket gjorde att verksamheten inte behövde invänta budgetbeslut inför
uppstart av investeringar för att veta vilket utrymme som skulle finnas. Detta gjorde
tidigare år att när budgetbeslutet väl var fattat så hanns ändå inte investeringen med att
genomföras och investeringsmedel lämnades tillbaka. Ett ökat samarbete gällande
upphandlingar med Region Stockholm underlättar också upphandlingsprocessen, samtidigt
som förvaltningen ser att genom att upphandla tillsammans med Region Stockholm blir
investeringsutgiften ofta något lägre än beräknat. Upphandlingar som är gjorda tillsammans
med Region Stockholm är ramupphandlingar. Detta innebär att det är möjligt att avropa på
befintliga avtal från dessa när behov uppstår eller budgetutrymme finns.
Investeringsutgifter medicinsk teknik/avskrivningar
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Av verksamheten inkomna investeringsäskanden, d.v.s. bedömda behov, har de senare åren
landat på ca 50 miljoner per år, detta avser då enbart investeringar med lägre bedömd
investeringsutgift än tre miljoner. Eftersom flertalet investeringsbehov flyttas mellan åren
då investeringarna inte är genomförda ska tabellen inte läsas som att det är 50 nya miljoner
varje år.
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Investeringsbehov pott medicintekniskutrustning
År

Behov

2016
2017
2018
2019
2020

45 000 000
52 000 000
56 000 000
51 000 000
50 000 000

Inkomna äskanden om investeringsbehov under de tre senaste åren har sett ut som nedanstående tabell. Den åskådliggör också att den största delen av behovet kommer av
reinvesteringar, äldre utrustning i behov av att bytas ut. Nyanskaffning är den mindre delen
och kommer av att ny medicinsk teknik utvecklas till gagn för patienten, behov till följd av
att kunna ta hem utomlänsvård eller som ett led i att effektivisera verksamheten. Behov av
nyanskaffning de senare åren har till stor del varit olika typer av ultraljud som är en
undersökning som används inom allt fler områden till allt fler patientgrupper.
Fördelning mellan återanskaffning och nyanskaffning av inkomna
äskanden
År

2017
2018
2019

Återanskaffning

Nyanskaffning

23
28
20

10
18
10

Vid en genomgång av inventarieregistret där den medicinsktekniska avdelningen har
samtliga medicinsktekniska inventarier registrerade finns inventarier som tillsammans har
ett inköpsvärde på ca 87 miljoner som är 10 år eller äldre. Av detta är merparten mellan 1020 år gammal utrustning, de med ett totalt inköpsvärde på ca 80 miljoner. Samtliga dessa
utrustningar är avskrivna och har med andra ord 0 kronor i anläggningsvärde.
En bedömning är att utifrån det minskade anläggningsvärdet, det av verksamheterna
definierade behoven av ny – och reinvesteringar samt det uppdämda behov som finns i
dagsläget är behovet av investeringsmedel ca 10 miljoner högre per år än nuvarande pott.
Detta skulle innebära en pott för medicinskteknisk utrustning på ca 25 miljoner, och till det
en resterande pott om 7 miljoner till mindre ombyggnationer och inventarier, totalt en pott
om 32 miljoner per år.
Även om behovet är större är bedömningen att det inte är möjligt att göra en för kortsiktig
satsning för att investera i upp till 50 miljoner under ett år. Det finns inte resurser till en
sådan satsning, vare sig upphandlingsresurser eller resurser i verksamheterna. Att långsiktigt
öka investeringsvolymen är enligt förvaltningen det bästa sättet att på sikt komma i fatt det
uppdämda behovet. Vissa investeringar behöver också avvakta något då förvaltningen
inväntar att Region Stockholm ska göra upphandling av dessa enligt Region Stockholms
investeringsplan. Förvaltningen arbetar med att få fram en detaljerad investeringsplan för
kommande år för att säkerställa att ovanstående bedömning är korrekt.
Resurser kopplade till ökat behov av investeringar
Möjligheten till att genomföra investeringar har olika typer av resurser som begränsar;
tilldelade investeringsmedel, upphandlingsresurser antingen i form av Region Gotlands
egna upphandlare eller upphandlade upphandlingskonsulter, projektledare för
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investeringsprojekten, medicinsktekniska ingenjörer samt representanter från
verksamheterna.
Regionstyrelseförvaltningens upphandlingsresurser har i uppdrag att nämndspecifika upphandlingar prioriteras när så är möjligt. Hälso- och sjukvården har i det närmaste enbart
nämndspecifika upphandlingar. När det gäller medicinsk teknik är det uteslutande nämndspecifika upphandlingar. Detta innebär att det inte är en självklarhet att regionstyrelseförvaltningens upphandlingsenhet har möjlighet att prioritera hälso- och sjukvårdens
upphandlingar. När regionstyrelseförvaltningens upphandlare stödjer i ett upphandlingsprojekt belastar detta inte hälso- och sjukvården i form av kostnad, men då regionens
upphandlingsenhet inte har möjlighet att stödja i upphandlingen utan upphandlad konsult
behöver anlitas debiteras hälso- och sjukvården kostnaden, som då läggs på investeringsprojektet. Under 2019 har hälso- och sjukvårdsförvaltningen köpt upphandlad
upphandlingskonsult för totalt 360 Tkr, varav 125 Tkr kommer av investeringsupphandlingar.
I största möjliga mån görs samordnade upphandlingar av medicinsk teknik tillsammans
med Region Stockholm. Dock är detta långt ifrån alltid tillämpbart. Men även i dessa upphandlingar krävs att Gotland bidrar med resurser även om resursåtgången är betydligt lägre
i en sådan upphandling än när den genomförs helt av Gotland. Det åtgår också resurser till
att säkerställa att Region Stockholm involverar Gotland i de upphandlingar där Gotland
önskar delta. Ett mycket väl upparbetat samarbete har kommit till stånd men detta behöver
hela tiden underhållas för att upprätthålla samarbetet. I dagsläget är det en resurs från
hälso- och sjukvårdsförvaltningen som upprätthåller största dialogen med Region
Stockholm.
För att ha möjlighet att genomföra en ökad investeringsvolym är förvaltningens bedömning
att ett behov finns av att förstärka inom flera resurskritiska funktioner. I dessa ingår
förstärkning av projektledare för investeringsprojekt, medicinskteknisk ingenjör och
upphandlingsresurser i den mån inte regionstyrelseförvaltningen kan stödja med resurser i
nämndspecifika upphandlingar. Detta kommer att vara ett prioriterat område för hälsooch sjukvården i samband med internbudget 2021, för att också på det sättet effektivisera
verksamheten.
Uppskattat investeringsbehov 2021-2025
2021
Investeringspott

2022

2023

2024

2025

Tot*

32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 160 000

Maskiner och inventarier
Skelettröntgen

5 000

5 000
7 000

Genomlysning angiolab

10 000

PCI- Percutan Coronal Intervention
Narkosapparater
Inventarier för akutmottagningen
Summa maskiner och inventarier

7 000

2 000

10 000

5 000

5 000

9 000

11 000

39 000 46 000 39 000 32 000 42 000 198 000

Bygg och anläggningsinvesteringar
Ombyggnation bårhuset

3 000

3 000
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4 000

4 000

11 000 20 000 20 000

117 000

Hab/Rehab
Nya Akuten (ska uppdateras)
Korpen 1,2,3
Total ram lokaler (ska summeras)

6 000
20 000 20 000 24 000

6 000
0

0 130 000

59 000 66 000 63 000 32 000 42 000 328 000
* I totalen ingår total ram för akutmottagningen som under åren 2018-2023 är 117
miljoner.
6.2

Maskiner och inventarier utöver potten

Skelettröntgen till röntgenavdelningen
Utbyte av två stycken skelettröntgenutrustningar. Upphandling pågår, ett inköp kommer att
ske 2020 och ett 2021.
Röntgenlab för genomlysningsundersökningar
Utrustningen används bland annat för undersökningar av sväljförlopp, undersökningar av
tarmar, kärl och urinvägar och hjärndödsdiagnostik. Utrustningen är också ett hjälpmedel
vid införande av stentar, dränage och stomier i urinvägar. Utrustningen har nått sin
tekniska livslängd och behöver därför bytas ut under 2023. Utrustningen är idag
välfungerande och det finns ett tecknat serviceavtal inklusive reservdelar vilket löper ett år i
taget om inget annat anges.
PCI Percutan Coronal Intervention
Beslut finns sedan tidigare att starta PCI-verksamhet på Gotland. Idag genomförs dessa
undersökningar/interventioner främst på Karolinska sjukhuset. Tidigare utredning har
påvisat stora positiva förbättringsmöjligheter för patienter då vid en flytt av PCI till
Gotland har en större möjlighet att följa de tidsgränser för när sådan behandling ska ske
enligt nationella riktlinjer. De ekonomiska effekterna är främst minskade resekostnader för
dessa patienter och minskad vårdtid, vårdtiden som idag sker både i Visby och Karolinska
koncentreras till Visby med totalt kortare vårdtid för patienten och minskad kostnad för
vårdtid på Karolinska för hälso- och sjukvården. En förstudie är gjord under hösten 2019
för att se på möjligheten att inrymma verksamheten på Visby lasarett. Förstudien påvisar
att inga sådana lokaler finns tillgängliga. Därav beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden i
februari 2020 §16 att:


Lokaler för en PCI-verksamhet planeras i samband med en expansion av byggnaden
Hus 13 där Nya Akuten kommer att vara placerad.
 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genom en förstudie via
teknikförvaltningen, fortsätta utreda en tänkt placering för PCI-verksamhet i samband
med en expansion av hus 13. Förstudien ska återredovisas till nämnden senast mars
2021.
I och med att införandet av PCI-verksamheten flyttas fram tidsmässigt flyttas även
investeringsäskandet fram till slutet av planperioden i denna investeringsplan.

Narkosapparater
Merparten av de nio narkosapparater som finns idag är inköpta för tio år sedan. Det är
välfungerande narkosapparater i dagsläget, men med stigande ålder kan behovet av
reparationer och risken för haveri av utrustningen öka. Vid ett utbyte av apparaterna är det
av största vikt att samtliga apparater byts ut samtidigt, detta ur patientsäkerhetsskäl.
Narkosapparater används i ett mycket känsligt medicinskt läge, då patienter ska sövas ner i
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samband med en operation. Att ha flera typer av utrustning, med krav på olika handhavande beroende på vilken av narkosapparaterna som används är patientosäkert. Det ska
bara finnas en typ av utrustning, med ett specifikt handhavande av utrustningen så att inga
tveksamheter eller felaktigheter uppstår.
En ny upphandling innebär ingen uppgradering av utrustning eller någon ny medicinsk
nytta utan utbytet sker enbart på grund av ålder av nuvarande utrustning.
Inventarier för större ombyggnadsprojekt
Vid större ombyggnadsprojekt har hälso- och sjukvården valt att samtidigt begära
investeringsmedel för inventarier eftersom det alltid kommer till vid större
ombyggnationer. I nuläget begär hälso- och sjukvården investeringsmedel för ett större
investeringsprojekt, projektet Nya Akuten. Investeringsbehovet är beräknat utifrån faktiska
behovet av nya inventarier på framtida akutmottagningen. Generellt behov av inventarier
brukar uppskattas till ca 10 % av investeringskostnaden. Bedömningen av inventarier till
Nya Akuten hamnar på något lägre procentsats.
6.3

Bygg- och anläggningsinvesteringar

Ombyggnation av bårhuset
En ombyggnation av bårhuset p.g.a. kapacitetsbrist. Kapacitetsbristen uppkommer då det
blir allt längre förvaringstider i bårhuset innan begravning. En utveckling som är tydligt i
hela landet. En ombyggnation av bårhuset till att inredas med s.k. kylfack, istället för som
idag där förvaringen sker i ett stort kylrum skulle också den problematik som finns idag
med mögelangrepp p.g.a. fuktigheten i rummet också åtgärdas och undanröjas.
Habilitering/Rehabilitering
Habilitering/rehabilitering bedriver öppen- och dagvård samt slutenvård. Hab/rehab är
också resurser som arbetar inom övriga slutenvårdsavdelningar, förutom rehabavdelningen.
Traditionellt sett har verksamheten haft stora lokalytor. Utvecklingen har gått framåt med
nya arbetssätt och metoder vilket har lett till att verksamheten har minskat lokalytan på
Korpen med ca 700 kvadratmeter de senare åren. Verksamheten har också förändrat
lokalerna stegvis, bl.a. med träningskök. I nästa fas av ombyggnationen, som skjutits på vid
flertalet tillfällen, är det bassängområdet, behandlingsrummen samt administrativa lokaler
som är föremål för ombyggnation. Rehabiliteringsavdelningen har flyttat från Korpen till
Visby lasarett under 2018.
Bassängområdet är i behov av ombyggnation framförallt på grund av patientsäkerhetsrisken som idag föreligger då halkrisken i lokalen är stor. Behandlingsrum och
administrativa lokaler har påverkats då verksamheten relativt kraftigt minskat lokalytan, och
är i dagsläget inte optimalt anpassade till vare sig patientflöden eller arbetssätt. Detta skulle
en relativt liten insats i form av viss ombyggnation kunna avhjälpa så att logistiken för såväl
patienter som personal förbättras betydligt. Ombyggnationen ska ske inom befintliga
lokaler och beräknas inte generera några andra ekonomiska driftskonsekvenser än förhöjd
hyra. Detta är dock inte klarlagt utan måste utredas vidare när förstudien är genomförd och
projektet kommit längre i processen.
Projektet Nya Akuten
Projektet har sedan tidigare statusuppdatering fortlöpt enligt plan. Projektet har i början av
2020 befunnit sig i systemhandlingsskedet. Rapport från systemhandlingsskedet inklusive
ny kalkyl lämnades till teknikförvaltningen 28 februari. Den nya kalkylen är framtagen
baserad på de framtagna systemhandlingarna och indikerar en kostnadsnivå för om- och
tillbyggnationen på 188 miljoner. Detta är 71 miljoner högre än nuvarande tilldelad budget
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för projektet. Del av fördyringen kopplas till den plan att bygga för att i ett senare skede
kunna göra påbyggnad av nybyggnationen, hus 13. Detta påverkar material i stommar,
längd på byggnationen m.m. En djupare utredning av tänkt om- och tillbyggnad behöver
utföras varför hälso- och sjukvårdsnämnden i ärendet om statusuppdatering av om- och
tillbyggnationen 2020-03-18 HSN§ 38 beslutat att:



Ge förvaltningen i uppdrag att utreda om det är rätt investering att förbereda för
påbyggnad alternativt om det är mer kostnadseffektivt att bygga hela hus 13.
Att föreslå regionfullmäktige att besluta om oförändrad investeringsbudget tills nytt
fördjupat beslutsunderlag finns i samband med budgetavstämningen i oktober.

Statusrapport finns med som ett särskilt ärende i samband med beslut om strategisk plan
och budget 2021-2023.
Korpen 1, 2, 3
I lokalerna på Korpen inryms huvudsakligen den öppenvård som finns i Visby, som inte är
knuten till lasarettet. En del av lokalerna är en gammal omodern vårdavdelning; hit planerar
förvaltningen att flytta den friska mödravården från lasarettet samt barnavårdscentralen och
barnhälsovården från annan plats på Korpen. Det kräver dock ombyggnationer och
lösningar för de verksamheter som finns där idag.
Primärvården på Korpen har det trångt och en del åtgärder har gjorts på VC Visby Norr,
samt att centralkassan har byggts om för att kunna ta emot även primärvårdens patientbesök. På VC Wisby Söder planeras också att göras en del åtgärder för att få till ett bättre
flöde och öka kapaciteten så gott det går inom befintliga lokaler. Här planerar även
teknikförvaltningen att göra en del underhållsåtgärder i samband med lokalförändringarna
vilket sammantaget innebär att vårdcentralen behöver evakueras delvis under byggtid.
Projekten hänger ihop med varandra då lokalerna är ovanpå varandra och påverkar
verksamheterna i flera plan. En etappindelning är gjord med f.n. tre etapper.
Förvaltningen planerar även att göra en samlad provtagningsenhet och samlad
administration för bägge vårdcentralerna som en etapp fyra.
Hälso- och sjukvården har sedan tidigare bedömt att behovet av ombyggnationer
på Korpen varit så pass begränsade i omfattning att de skulle kunna hanteras inom den
pott som nämnden får sig tilldelad om ombyggnationerna sprids ut på flera år.
Bedömningen i nuläget är att det kommer att bli så pass omfattande att etapp 1 hanteras
inom årets tilldelade pott för mindre ombyggnationer samt medel för primärvården och
från etapp 2 begära ekonomiska medel för detta projekt. Kostnaden för projektet etapp 2
och 3 är bedömt till 6 mkr år 2021.
Tillbyggnad av hus 13
Behov av ökad lokalyta inom operations- och intensivvårdsavdelningen. Behovet av ökad
lokalyta inom dessa verksamheter kommer inte av ökat antal patienter utan framförallt av
behov av mer yta kring varje patient. Operationssalarna på Visby lasarett har en
kvadratmeteryta om ca 40 kvm, medan standard inom svensk sjukvård idag är från ca 60
kvm och uppåt. Allt mer medicinskteknisk utrustning tillsammans med andra krav på
arbetsmiljö m.m. gör att varje sal är i behov av fler kvadratmeter. Utan att öka antalet
operationssalar eller intensivvårdssalar ger en sådan förändring ett omfattande behov av att
utöka plan 5 där både operationsavdelningen och intensivvårdsavdelningen är placerade.
En tidigare förstudie gällande behov av utökad yta för operationsavdelningen och
intensivvårdsavdelningen påvisade ett behov av att i det närmaste fördubbla ytan för dessa
verksamheter. I samband med dessa verksamheter har också nuvarande sterilcentralen
50

behov av att uppgraderas till vad man brukar kalla en sterilteknisk enhet inkluderat en
diskcentral. En sterilteknisk enhet kräver noggranna logistiklösningar att klara nya behov
och ökade krav på kvalitetssäkring och med specialistutbildad personal. Allt utifrån lagkrav
och för att säkra mesta möjliga renhet. Runt om i Sverige byggs sådana enheter upp. En
förstudie om en diskcentral är genomförd. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning
är att för att möjliggöra en ombyggnation av operations- och intensivvårdsavdelningen
räcker inte nuvarande lasarett till, en tillbyggnad är nödvändig. Bedömningen är att denna
bäst genomförs genom en tillbyggnad på hus 13, vilket är huset för tillbyggnaden av Nya
akuten. I samband med en sådan tillbyggnad kan även lokaler för PCI-verksamheten
inrymmas och planeras.
Lokaler på Korpen på länge sikt – Förändrat primärvårdsuppdrag
Primärvårdens uppdrag kommer att förändras. I det stora paradigmskifte som hela
sjukvårdssverige nu arbetar för att genomföra, God och nära vård, kommer kravet på och
uppdraget för primärvården att förändras. Den demografiska förändringen i Sverige i
allmänhet och på Gotland i synnerhet med allt fler äldre, samtidigt med den medicinska
utvecklingen som gör att allt fler sjukdomar blir mer av en kronisk karaktär gör att en
förflyttning ut från sjukhuset till såväl öppnare vårdformer som egenvård är absolut
nödvändig. Vårdcentralerna Visby Norr, Hemse och Wisby Söder har i dagsläget behov av
större lokaler. Tanke finns att på ett mer omfattande sätt titta på hur lokalerna ska kunna
utformas för att på ett bättre sätt kunna understödja förändringarna enligt intentionerna i
God och nära vård. Socialförvaltningen planerar att bygga nya korttidsplatser och därmed
flytta ur de korttidsplatser de har på Korpen idag. De har behov av många administrativa
arbetsplatser för bland annat hemsjukvården.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen planerar att lämna gemensamt
uppdrag/projektdirektiv till teknikförvaltningen år 2020 för att se över hur behovet och
lokalerna på Korpen ska planeras på lång sikt.
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1. Verksamhet och resurser 2021-2023
1.1 Verksamhet

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och
förvaltare i Region Gotland. Tillsynen ska garantera rätten åt personer som inte själva kan
förvalta sin egendom, bevaka sin rätt eller sörja för sin person. Nämnden är också ansvarig
för att engagera, rekrytera och utbilda gode män och förvaltare. Nämnden ansvarar även för
att förordna god man för ensamkommande barn.

Antal ärenden per den 31 december, 2015-2109
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* Ökningen i antalet förvaltarskap mellan 2017 och 2018 härrör främst från ett nytt sätt att räkna dem på.

Antal vanliga ställföreträdarskap, god man eller förvaltare, är relativt konstant runt 700
stycken. Det motsvarar ca 1,2 % av befolkningen på Gotland, vilket är ungefär i nivå med
riksgenomsnittet. Vi kan dock konstatera en kraftig ökning av ärenden i kö till att få en ställföreträdare och en längre handläggningstid som har ökat under senaste åren.
Prioriterade arbetsområden

Ärendenr ÖFN 2020/6 Datum 2020-03-10

En nyckelfråga för nämndens verksamhet, som inte hittills har kunnat prioriteras, är frågan
om kompetensförsörjningen av ställföreträdare.
Under många år har antalet ställföreträdare under nämndens tillsyn varit för lågt för att vara
tillfredställande. Verksamheten är till stor del beroende av ett fåtal pålitliga ställföreträdare
som har många uppdrag.
Nämnden behöver ett ökat inflöde av nya ställföreträdare. Dels för att minska beroendet av
ett fåtal pålitliga ställföreträdare och dels för att kunna korta ner vår handläggningstid. Arbetet med kompetensförsörjningen av gode män kräver kontinuitet och mycket utåtriktade aktiviteter något som det inte finns tillräckligt med tid till under nuvarande förhållanden. Därför
kommer en del i nämndens prioritering vara att söka budgetutökning för en halvtidstjänst
för arbetet som nämndsekreterare och därmed frigöra tid för den befintliga personalen att
också kunna arbeta med rekrytering och utbildning av ställföreträdare.
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Ett andra prioriterat arbetsområde är den fortsatta digitaliseringsprocessen och Region Gotlands framtida e-arkiv. Nämnden är sedan årsskiftet digitaliserad, men kansliet är både digitaliserat och analogt. Kansliets ärendehantering har sedan december 2019 implementerat det
webbaserade Wärna Go. En uppgradering som är bättre lämpad för en digital ärendehantering. Regionstyrelseförvaltningen har godkänt medel från förvaltningens investeringspott för
inköp av e-tjänstmodulen e-Wärna, men som regionen har en egen enhet som arbetar med
e-tjänster vill vi dock först stämma av med dem om e-tjänst är något vi själva kan ombesörja
inom regionen. Det arbetet kommer att ske under 2020.
1.2 Resurser

Överförmyndarnämnden består idag av sex ledamöter, tre ordinarie och tre ersättare. Nämnden köper administrativ kanslitjänst av regionstyrelseförvaltningen, vilken enligt överenskommelse administrerar, bereder och verkställer beslut utifrån av nämnden fastställd delegationsordning. Överförmyndarnämndens kansli består av 4,0 tjänster och kansliet ingår i
regionstyrelseförvaltningens enhet kansligrupper.
Gruppen har under några år haft stor personalomsättning på få tjänster (4,0); vilket har lett
till att kvarvarande personal har haft stor arbetsbelastning på grund av fler ärenden på färre
handläggare. Under 2020/2021 kommer två av ordinarie medarbetare gå på lång föräldraledighet. Två vikarier är sedan mars anställda och återigen går det åt mycket tid till introduktion
och utbildning.
Under hösten 2019 omorganiserades enheten och delades upp två delar. Vi blev enheten
kansligrupper och det medförde att vi fick en enhetschef på halvtid. Det har visat sig att det
inte var den bästa lösningen då en halvtidstjänst inte räcker till för att kunna leva upp till det
uppdrag som det innebär att vara enhetschef.

2. Driftbudget 2021-2023
Nämndens budget för 2020 omfattar totalt 7 529 tkr som fördelas enligt följande; 2 815 tkr
kansli, 4 377 tkr arvoden och 337 tkr nämnden.

Ärendenr ÖFN 2020/6 Datum 2020-03-10

Arvoden för ställföreträdare

Ställföreträdare har, enligt lag, rätt till ett skäligt arvode och omkostnadsersättning för det
uppdrag de utför. Nämndens arvodeskostnader grundar sig på antalet ärenden nämnden har
ansvar för och på huvudmännens privata ekonomi och är därför opåverkbara för nämnden.
Som huvudregel ska huvudmannen själv stå för arvodet till ställföreträdaren men om huvudmannens inkomster understiger 2,65 prisbasbelopp (pBB) eller om huvudmannens tillgångar
understiger 2 pBB övergår betalningsansvaret till regionen. Regionen betalar arvodena i lite
mer än hälften av ärendena.
Överförmyndarnämndens kostnader för arvoden till ställföreträdare fortsätter att generera
ett underskott och visar för 2019 ett underskott mot budget med -118 tkr (-230 tkr 2016, 461 tkr 2017, -546 tkr 2018).
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Ensamkommande barn

Den framtida kostnaden är idag omöjlig att prognosticera då nämnden inte kan påverka eller
förutse hur många uppdrag som kommer finnas under nämndens tillsyn de kommande åren.
Om inga fler barn kommer till regionen under kommande år kommer kostnaden för dessa
ställföreträdarskap att vara låg.
Kansliet

Överförmyndarnämndens verksamhet är en verksamhet som kräver rättssäkerhet, upplevd
trygghet och förtroende för att den ska fungera väl.
Verksamheten är medialt bevakad och ifrågasatt på nationell nivå, varför det är extra viktigt
att verksamheten här på Gotland bedrivs med noggrannhet och fokus på rättssäkerhet och
upplevt förtroende från våra huvudmän och ställföreträdare. Det är därför av yttersta vikt att
tillräckliga resurser finns så att det förtroende som finns idag kan bibehållas och att överförmyndarnämnden och dess verksamhet, trots sin ringa storlek inom Region Gotland, inte
förbises. Den viktigaste frågan för att på sikt kunna säkerställa att verksamheten bedrivs
rättssäkert och med tydlighet, tillgänglighet och trygghet är frågan om rekrytering av ställföreträdare.
Under ett flertal år har det varit mycket svårt att rekrytera nya gode män. Medelåldern för
gode män inom regionen ligger över 60 år. Vissa ställföreträdare har flera huvudmän (en del
har över 10 stycken) och om en sådan ställföreträdare lämnar sina uppdrag så får kansliet
mycket svårt att få tag i lämpliga ersättare snabbt. Rekryteringsproblemen är nationella.
Många överförmyndare har medarbetare som uteslutande arbetar med rekrytering och kompetensutveckling av gode män. Det krävs att rekryteringsarbetet pågår kontinuerligt för att
kunna möta efterfrågan. Som kansliet är bemannat idag så finns där inte tid över till en sådan
kontinuitet. Rekryteringsarbetet har, förutom en större insats hösten 2017, bestått av
punktinsatser i form av enskilda föreläsningar och annonskampanjer. Varken den större
punktinsatsen eller de enskilda händelserna har räckt till för att öka tillgången på ställföreträdare i tillräcklig utsträckning.

Ärendenr ÖFN 2020/6 Datum 2020-03-10

Nämnden bedömer således att en utökning av kansliets arbetsstyrka är nödvändigt för att
kunna arbeta kontinuerligt med rekrytering och fortbildning av ställföreträdare.
Idag ligger arbetsuppgiften som nämndsekreterare på kansliets handläggare/utredare. Nämnden äskar därför en 0,5 tjänst för en nämndsekreterare. Syftet med det är att frigöra tid för
den befintliga personalen (handläggare/utredare), för att kontinuerligt kunna arbeta med rekrytering och fortbildning av ställföreträdare. Det här skulle inte bara öka möjligheterna att
möta den stora efterfrågan på gode män och förvaltare. Den skulle även frigöra resurser på
kansliet som skulle kunna riktas mot övrigt förbättringsarbete inom verksamheten. Exempelvis digitalisering och översynen av nämndens styrdokument.
Som ovan nämnts omorganiserades enheten under hösten 2019 och delades upp i två delar.
Vi blev enheten kansligrupper och det medförde att vi fick en enhetschef på halvtid. Det har
visat sig att det inte var den bästa lösningen då en halvtidstjänst inte räcker till för att kunna
leva upp till det uppdrag som det innebär att vara enhetschef.
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Överförmyndarnämnden

Strategisk plan och budget 2021-2023

Nämnden stödjer därför förslag om en utökning av enhetschefstjänsten med 0,3 tjänst, från
0,5 tjänst till 0,8 tjänst.

3 Investeringsförslag 2021-2023
Inga investeringsförslag.

4 Uppdrag
Nämnden har inga uppdrag.

5 Äskanden
Nämnden önskar utöka kansliets personalstyrka med 0,5 tjänst och äskar härmed 420 tkr/år
för utökning av budgetramen avseende kostnaden för kansliet. Nämnden önskar också stödja
förslag till en utökning av budgetramen med 340 tkr/år avseende kostnaden för utökad tjänst
för enhetschefen från 50% tjänst till en 80 % tjänst.

Ärendenr ÖFN 2020/6 Datum 2020-03-10

Gunnel Lindby
Ordförande
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Patientnämnden

PAN 2020/22

Patientnämnden

RS

Region Gotland

2020/7

Datum 2019-04-02

Regionstyrelsen

Strategisk plan och budget 2021 – 2023

1.1 Verksamhet och resurser för 2021-2023
Patientnämndens uppdrag utgår från ”Lag om stöd vid klagomål mot hälsooch sjukvården (2017:372)”. Ansvarsområdet är offentligt finansierad hälsooch sjukvård samt tandvård.
Patientnämndernas huvudsakliga uppgift är att på lämpligt sätt hjälpa patienter
att föra fram klagomål till vårdgivaren och att få klagomål besvarade av
vårdgivaren.
Patientnämnderna ska även:
1. Tillhandahålla och hjälpa patienter att få den information de behöver för
att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården och hjälpa
patienter att vända sig till rätt myndighet.
2. Främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal.
3. Rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till
vårdgivare och vårdenheter.
4. Informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra
berörda om sin verksamhet.
Om patienten är ett barn, ska patientnämnden särskilt beakta barnets
bästa.
Patientnämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till
att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas
behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål och
synpunkter samt uppmärksamma landstinget eller kommunen på riskområden
och hinder för utvecklingen av vården.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 80 62

Org nr 212000-0803

E-post registrator-pan@gotland.se

Webbplats www.gotland.se/patientnamnd
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Landstingen och kommunerna ska organisera sin verksamhet så att slutsatserna
av de analyser som patientnämnderna gör tas om hand och bidrar till hälsooch sjukvårdens utveckling.
Patientnämnderna ska göra Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
uppmärksam på förhållanden av relevans för myndighetens tillsyn. Nämnderna
ska även lämna in en årlig rapportering till IVO och till Socialstyrelsen.
Patientnämnderna ska se till att patienter med tvångsvård ges möjlighet att få
en stödperson. Detta ska ske enligt Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller enligt Smittskyddslagen
(2004:168).
Utöver de arbetsuppgifter som framgår av Lag om stöd vid klagomål mot
hälso- och sjukvården är kansliet också nämndens stödjande och verkställande
organ. Kansliet utför också ekonomiadministration för nämndens budget samt
innehar funktioner som arkivansvarig, delegat för arbetsuppgifter kopplade till
nämndens personuppgiftsansvar, representant för patientnämnden på Gotland
i nationella sammanhang, kontaktperson gentemot aktuella myndigheter mm.
Kansliet består sedan 2019-03-01 av två heltidsanställda, en handläggare och en
verksamhetsledare och bemanningen är nu tillräcklig. Kansliet är dock en
mycket liten verksamhet och är i och med det känslig för tillkommande
arbetsuppgifter. Framförhållningen behöver vara god, och tid för utförande väl
tilltagen, när arbetsuppgifter läggs på kansliet. Annars finns risken att sedan
tidigare planerade aktiviteter måste skjutas på framtiden.
Det finns också ett flertal arbetsuppgifter som släpar efter pga. av den
underbemanning som tidigare rått. Det gäller exempelvis arkivering,
framtagande av vissa styrdokument, information och förbättrad
analysverksamhet. Stödpersonsverksamheten är också ett förbättringsområde.
Ett arbete pågår för att komma i kapp med denna eftersläpning. Detta
kommer dock att ta tid.
Patientnämnden består av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. Nämnden
har 6 sammanträden per år och utöver detta 2-3 planerings- och
utbildningstillfällen.
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1.2 Driftsbudget 2021-2023
Budgeten beräknas under perioden vara otillräcklig då en investering i ett nytt
handläggningssystem behöver göras. Kostnaden för detta är okänd i dagsläget.
Budget för 2020
Nämnden
Den totala budgeten för själva nämndverksamheten är 105 000 kronor.
Stödpersonsverksamheten
Budgeten för stödpersonsverksamheten är 32 000 kronor.
Kansliet
Patientnämnden köper kanslitjänsten av RSF till ett fast pris.
För 2020 är budgeten för kanslidelen 1 710 000 kronor.
Patientnämndens budget är för 2020 1 847 000 kronor

2.Investeringsförslag 2021-2025
Behov av nytt ärendehanteringssystem
Den databas som används på patientnämndens kansli för handläggning av
stödpersons- och klagomålsärenden behöver bytas ut. Det finns flera
anledningar till detta.
 Information återfinns i vissa delar på papper och till vissa delar digitalt.
Regionarkivet har påpekat att detta är olämpligt. En sammanhållen och
digital ärendehantering är önskvärd och på sikt nödvändig.
 Det är inte möjligt att ha en digital handläggningsprocess i den databas
som finns idag. Den kan inte lagra stora mängder information vilken
blir följden av en digital ärendehantering.
 Databasen stödjer inte överföring till e-arkiv.
 Databasen håller inte tillräckligt hög skyddsklass för den mycket
känsliga information som hanteras.
Det är ett lagstadgat krav att den information som patientnämnden hanterar
ska kunna användas för analyser av olika slag och med olika utgångspunkt.
Detta fodrar att statistik kan tas ut ur handläggningssystemet. Detta måste
kunna ske utifrån flera olika variabler som ålder, kön mm. Klagomålen ska
också kategoriseras på såväl huvudproblem som delproblem. De ska sorteras
utifrån vilken vårdspecialitet och enhet som klagomålet gäller. Specifika
bevakningsområden ska kunna märkas ut så de blir sökbara mm.
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En förbättring som är önskvärd och fullt möjlig är att klagomål som inkommer
efter inloggning i 1177 transporteras direkt in till datasystemet. Önskvärt är
också en direkt koppling till folkbokföringsregistret.
Ett önskemål är att kommunikation med övriga aktuella nämnder ska kunna
ske digitalt.
Patientnämnden har rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och
omsorg, Socialstyrelsen och till aktuella vårdgivare.
Den statistik som tas fram efterfrågas också av andra instanser i samhället.
Det är därför nödvändigt att ha ett specialanpassat handläggningssystem som
stödjer de specifika behov som patientnämnden har.
E-arkivering kommer framöver att bli ett krav inom regionen och då är det
nödvändigt att ha ett system som stödjer detta.
Finansiering
Patientnämnden har i dagsläget ingen kostnad framtagen för denna investering.
Beroende på vilken lösning som är möjlig, handlar detta om en licenskostnad
istället för investering vilket framtida utredning får utvisa.
Effektivisering/besparing
En ny databas förväntas resultera i en helt digitaliserad hantering av alla
handlingar som rör klagomåls- och stödpersonsverksamheten på
patientnämndens kansli.
Den kommer att stödja en överföring till e-arkiv vilket kommer att leda till en
minskning av pappershanteringen och minska arbetet med arkivering.
Det kommer att leda till att den känsliga information som patientnämnden
hanterar skyddas på ett säkrare sätt vad som är fallet idag.
Sammantaget medför ett utbyte en effektivisering och modernisering av
handläggningsprocessen.

PATIENTNÄMNDEN
Berit Cedergren Onsjö
Ordförande
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Protokoll

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 68

Strategisk plan och budget 2021-2023 –
regionstyrelseförvaltningen

RS 2020/80
AU § 59

Regionstyrelsens beslut
x

Strategisk plan och budget 2021-2023 för regionstyrelseförvaltningen godkänns.

Regionstyrelseförvaltningen stödjer regionstyrelsen och regiondirektören i uppsiktsplikten och helhetsansvaret för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska
ställning. Förvaltningens egen kärnverksamhet omfattar såväl huvudprocesser som
lednings- och stödprocesser.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-03
Skickas till
Ärende RS 2020/7
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 70

Strategisk plan och budget 2021-2023 räddningstjänsten

RS 2020/399
AU § 61

Regionstyrelsens beslut
x

Strategisk plan och budget 2021-2023 för räddningstjänsten godkänns.

Nämnderna/förvaltningarna skriver strategiska planer utifrån de gemensamma
förutsättningarna. En strategisk plan innehåller även förslag till drift och investeringsbudget kommande år. Regionstyrelsen bereder nämndernas förslag och lägger fram
ett eget förslag till budget till regionfullmäktige som tar beslut om nämndernas ramar
i juni. I oktober genomför regionstyrelsen en avstämning av den strategiska inriktningen som leder fram till regionfullmäktiges budgetbeslut i november.
Processen avslutas med att nämndens budget för innevarande år kvitteras av nämndordförande och förvaltningschef. Då fullmäktige beslutat om de ekonomiska ramarna
tar respektive nämnd fram verksamhetsplaner och beslutar om hur budgeten ska
fördelas inom sitt verksamhetsområde. Eventuellt justeras styrkorten i samband med
att nämnden beslutar om budgeten.
Förvaltningen ser fortsatta problem med att ha fulla numerärer inom RIB organisationen. Räddningstjänsten har under lång tid haft svårt att rekrytera personal till
landsbygden. Detta är ett problem som vi delar med övriga riket. Trots att vi förändrat internutbildning och rekryteringsförfarande, ser vi ingen större ökning av
sökande för personalkategorin räddningstjänstpersonal i beredskap.
Nytt handlingsprogram och operativa och förebyggande riktlinjer kommer under
2020 att arbetas fram och gå till regionfullmäktige för beslut och därmed börja gälla
från och med 2021.
Till detta kommer nya operativa riktlinjer att antas, riktlinjerna beskriver mer i detalj
det operativa arbete som räddningstjänsten bedriver för att leva upp till handlingsprogrammet.
Därefter vet räddningstjänsten utifrån de politiska besluten, vilka krav, mål och
förväntningar som skall råda och kan därefter anpassa verksamhet och resurser
utifrån det givna uppdraget samt ambitionsnivån från politiken gällande räddningstjänsten på Gotland.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 70 forts
RS 2020/399
AU § 61

Här bör man ha med sig i beaktande att verksamheten i och med denna skrivelse
lämnar budget för kommande år, vilket innebär att man bestämmer budget först och
sen beslutas det hur organisation/verksamhet ska se ut kommande 4 åren, vilken kan
komma att generera tilläggsäskanden alternativt förändringar i ram under 2021.
Revideringen av lagen om skydd mot olyckor och därmed antagande av nytt
handlingsprogram skall genomföras 2019-2020 inför året 2021 för framtida
handlingsprogram påbörjas arbetet efter sommaren 2020, men tidsperioden för
kommande handlingsprogram inväntas vad den reviderade lagen om skydd mot
olyckor kommer att ange.
Räddningstjänsten begär inte några äskanden i samband med strategisk plan och
budget 2021-2023.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-01
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2020-03-18

TN § 58

TN § 58

Strategisk plan och budget 2021-2023

TN 2020/5
TN AU § 52

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner strategisk plan och budget 2021-2023.

Teknikförvaltningen har upprättat förslag till strategisk plan och budget för åren
2021-2023 inklusive investeringsplan för perioden 2021-2025. Förslaget är upprättat i
enlighet med anvisningarna.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg och ekonomichef Mats
Renborn.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till tekniska nämnden utan eget
yttrande.
Beslutsunderlag

Strategisk plan och budget 2021-2023.
Tjänsteskrivelse 2020-02-14.
Presentation på sammanträde.
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-03-25

MBN AU § 77

Protokollsutdrag
MBN AU § 77

Strategisk plan och budget 2021-2023

MBN 2020/7

Arbetsutskottets beslut

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott godkänner föreslagna ändringar i
dokumentet Strategiskt plan och budget 2020- 2023.
Miljö- och byggnämnds arbetsutskott godkänner reviderat förslag till Strategiskt plan
och budget 2020-2023 för fortsatt hantering vid budgetberedning våren 2020.

Sammanfattning

I bifogad handling överlämnas underlag till strategisk plan och budget 2021-2023.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Martin Ekepil Ringelid, ekonomichef. Arbetsutskottet
deltagare har haft dialog med nämndsledamöterna och ändringar i Strategisk plan och
Budget har av förvaltningen arbetats in i dokumentet efterhand. Några ändringar
behöver genomföras på det dokument som sänts ut i handlingarna.
Några redaktionella ändringar genomförs.
På sidan 8 Strategisk plan och budget under punkt 4.1 ändras texten från:
Det är i detta sammanhang viktigt att enhets miljö-och hälsas delaktighet i dessa
övergripande processer finns med under framtagandet, syftet är att säkra att
förvaltningens ambitioner finns med under framtagandet av planen för hur
samhällsbyggnadsprocessen bör se ut inom Region Gotland under åren 2021 och
framåt.
Till
Enheten Miljö-och hälsa är central i samhällsbyggnadsprocessen och det är av
yttersta vikt att det finns resurser till att delta i arbetet med att förbättra denna.
På sidan 15 under punkt 5.1 ändras nettokostnaden från 30 416 tkr till 30 916 tkr.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) föreslår att:
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott godkänner föreslagna ändringar i
dokumentet Strategiskt plan och budget 2020- 2023.
Miljö- och byggnämnds arbetsutskott godkänner reviderat förslag till Strategiskt plan
och budget 2020-2023 för fortsatt hantering vid budgetberedning våren 2020.
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-03-25

Protokollsutdrag
MBN AU § 77

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Bilaga 1

Strategisk plan och budget 2012-2023

Skickas till
Regionstyrelsen ärende nr ; RS 2020/7
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2020-03-17

BUN § 24

BUN § 24

Strategisk plan och budget

BUN 2020/6
BUN AU §20

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Strategisk plan och budget för 2021 - 2023 fastställs, inklusive bilagorna 1 – 3
• Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en förstudie om Romaskolans behov av
idrottshall.
•

Strategisk plan och budget ger besked om barn- och utbildningsnämndens (BUN)
prioriteringar, vilka mål som ska uppnås, vilka resurser som behövs samt hur de ska
finansieras under perioden 2021 - 2023.
Det ökade antalet barn och elever totalt på Gotland är positivt men i kombination
med en ökad inflyttning till Visby är det samtidigt en utmaning. Behovet av att
anpassa utbudet för framtida behov blir mer och mer tydligt. Region Gotland
beslutade under 2018 om en strategi för serviceutbudet som ska ge vägledning för
hur servicenivån ska vara i de olika delarna av ön. Den är ett viktigt underlag för
förvaltningens fortsatta planering och arbete.
Inför budget år 2020 beslutade BUN den 4 juni 2019 att ge utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med ett projektdirektiv inför en
större översyn av den kommunala förskole- och grundskoleorganisationen. Därefter
beslutade regionfullmäktige den 17 juni 2019 att ge BUN i uppdrag att utreda
framtidens skolorganisation på Gotland. Detta utifrån en kostnadsbild som närmar
sig referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet och då med minst en bibehållen
kvalitetsnivå. Kompetensförsörjning och lokaler skall särskilt belysas. Målbilden är att
bygga upp en kostnadseffektiv förskole- och grundskoleverksamhet av likvärdig och
god kvalitet på hela ön som är möjlig att kompetensförsörja.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet lämnade ärendet efter diskussion
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Ekonomichef Jimmy Söderström och ställföreträdande
förvaltningschef Torsten Flemming
Yrkande
Lisbeth Bokelund (MP) föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att se på en långsiktig
och permanent lösning för förskolan i Roma.
Ordförande Stefan Nypelius (C) avstyrker förslaget med hänvisning till den pågående
skolöversynen.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2020-03-17

Protokollsutdrag
BUN § 24

Forts…
forts BUN §24
Ordförande föreslår att yrkandet ska avslås och finner att förslaget vinner bifall.
Votering begärs och ordförande meddelar följande omröstningsproposition: Den
som vill avslå Lisbeth Bokelunds yrkande röstar ja, den som vill bifalla yrkandet
röstar nej.
Omröstningsresultat
Eva Gustafsson (C), Ingrid Engström (C), Niklas Gahne (C), Meishuan Wong (M),
Margareta Persson (M) och Lena Gardelin (C) och Stefan Nypelius (C) röstar ja. (7
röster)
Jonathan Carlsson (S), Jessica Palmgren (S), Lisbeth Bokelund (MP), Jennie Jarve (V),
Britt Andersson (S) och Inger Axell (S) röstar nej. (6 röster)
Yrkande
Lisbeth Bokelund (MP) föreslår med bifall från ordförande att förvaltningen ges i
uppdrag att ta fram en förstudie om Romaskolans behov av idrottshall.
Ordförande Stefan Nypelius (C), ställer proposition på sitt och Lisbeth Bokelunds
förslag och finner att det vinner bifall.
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C) föreslår att strategisk plan och budget för 2021 2023 fastställs, inklusive bilagorna 1 – 3.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-24
Strategisk plan och budget 2021-2023 BUN
Bilaga1-3
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2020-03-18

GVN § 21

Protokollsutdrag
GVN § 21

Strategisk plan och budget 2021-2023

GVN 2020/6
GVN au § 14

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
•

Strategisk plan och budget för 2021 – 2023 fastställs, inklusive bilaga 1 – 3, med
redaktionella ändringar.

Strategisk plan och budget ger besked om gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
prioriteringar, vilka mål som ska uppnås, vilka resurser som behövs samt hur de ska
finansieras under perioden 2021 - 2023.
Förändringstakten inom nämndens ansvarområde är fortsatt hög med flera statliga
reformer som påverkar verksamheten. Det handlar dels om satsningar på
vuxenutbildningar och folkhögskola, dels om omfattande reformer inom
gymnasieskolan, men även förändringar inom den statliga arbetsmarknadspolitiken
och dess påverkan på kommuner och Arbetsförmedlingen.
Under 2019 har statsbidragen minskat med 14,8 miljoner kronor. Statsbidragen är en
betydande del av nämndens omslutning, närmare 26 procent av omslutningen täcks
av statsbidrag det vill säga drygt en fjärdedel av ekonomin. En ökad riktad statlig
resurstilldelning medför på längre sikt ett ökat beroende av riktade statsbidrag.
Sammanfattningsvis antas uppdragen för nämnden öka då dels utmaningarna till att
matcha arbetssökande med arbetsmarknadens behov av kompetens ökar liksom de
statsbidrag som ska stärka dessa verksamheter, dels att etablering av nyanlända
gotlänningar fortsatt kommer att vara en utmaning vilket även innebär
utvecklingsbehov inom gymnasieskolan, vuxenutbildningen och folkhögskolan.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet beslutade att ärendet lämnas öppet till nämnden.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: ekonomichef Jimmy Söderström, försörjningschef Rolf Andersson,
tf. förvaltningschef Karl-Erik Söderberg.
Yrkande
Ordförande Andreas Unger (M), föreslog att strategisk plan och budget för 2021 –
2023 fastställs, inklusive bilaga 1 – 3, med redaktionella ändringar.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Forts…
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Forts. GVN § 21
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-24
Strategisk plan och budget 2021 – 2023
Bilaga 1 - Investering lokaler
Bilaga 2 – Investeringsplan
Bilaga 3 – Investering IT
Skickas till
Regionstyrelsen
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2020-03-18

SON § 34

SON § 34

Strategisk plan och budget 2021-2023

SON 2020/6
SON/AU § 23

Socialnämndens beslut

• Socialnämnden godkänner strategisk plan och budget för 2021-2023.
• Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag om äskande av
investeringsmedel enligt följande:
Investeringsäskande, tkr

Beslutad/pågående investering korttidsenhet

2021

2022

2023

25 000

24 000

2024

61 300

Tingsbrogården till- och ombyggnad
Tingsbrogården utrustning

1 000

Nytt äldreboende

110 000

Nytt SoL-boende ersätter Grindvillan
Summa byggnadsinvesteringar
IT-investeringar: Välfärdsteknik, etjänster och systemutveckling
Totalt investeringsäskande
Pott verksamhetsanpassning och utrustning

2025

17 000
61 300

42 000

25 000

0

110 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

64 300

45 000

28 000

3 000

113 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

• Socialnämnden beslutar att äska driftmedel för följande:
Behov av ytterligare driftmedel, tkr
LSS underfinansiering och volymökning
Summa
Löneökningar svårrekryterade grupper
Löneökningar i nivå med avtal
Resursfördelningsmodell äldreomsorg ökat antal äldre
Kompensation externa avtal

2021
23 000
25 600
680
enl avtal
enl
beräkning
8 900

2022
23 000
25 600

2023
23 000
25 600

enl avtal
enl
beräkning
9 100

enl avtal
enl
beräkning
9 300

• Socialnämnden förstår att behov av planeringsverktyg finns inom flera
förvaltningar. Socialnämnden ser gärna att det blir en övergripande upphandling
av planeringsverktyg genom regionstyrelseförvaltningen och inte av separata
förvaltningar.

Socialnämnden beslutade 2020-02-06, § 10, om strategiskt viktiga områden framåt
som skulle belysas i Strategisk plan och budget 2021-2023. Förutom en mer
detaljerad beskrivning av dessa så består Strategisk plan och budget även av
verksamhetens ekonomiska förutsättningar avseende driftbudget 2021-2023 samt
investeringsäskanden för 2021-2025. På arbetsutskottets sammanträde 2020-03-04
presenterades ett arbetsmaterial kring Strategisk plan och budget 2021-2023 som nu
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kompletterats och förtydligats. Framför allt har det tillkommit en bilaga om behovet
av medel för insatser enligt LSS och en bilaga om våld i nära relation.
Det är ett ökat behov av välfärd vilket ger ett ökat tryck på socialtjänsten utifrån
demografi, översyn av både socialtjänstlagen och LSS-lagstiftningen samt
utvecklingen av god och nära vård tillsammans med hälso- och sjukvården. Samtidigt
finns en nationell ökning av psykisk ohälsa och ett förändrat drogmissbruk. Detta gör
att är det svårt att bedöma omfattningen och riktning av socialtjänsten framåt
kopplat till finansiering och kompetensförsörjning. En utveckling av ett
förebyggande arbetssätt ger bättre förutsättning att möta behovet av omsorg och
välfärd tidigare vilket har en positiv påverkan för brukare, ekonomi och medarbetare.
Socialförvaltningens uppdrag är till största del lagstyrd samtidigt görs kontinuerligt
översyn av riktlinjer för rättssäker och effektiv handläggning.
I och med att det blir fler äldre personer ökar behoven av insatser från
socialförvaltningen. Ökningen finansieras med tillskott från en
resursfördelningsmodell. Med nya platser inom särskilt boende och fler
hemtjänstinsatser blir utmaningen att klara både kompetensförsörjningen och
ekonomin.
Det är stora underskott för LSS-verksamheten trots att socialförvaltningen har
mycket låga kostnader nationellt sett samt bra kvalitet. Volymerna har ökat de senaste
åren och då det rör sig om en rättighetslagstiftning är det svårt att påverka
kostnaderna. Socialförvaltningen behöver tillskott på 23 mnkr för att klara
finansieringen.
Barn- och ungdomsvården har stora utmaningar med stort inflöde av ärenden, högt
kostnadsläge och stort underskott mot budget. Samtidigt pågår flera insatser för att
minska placeringarna varav många insatser sker i samarbete med hälso- och
sjukvården samt skolan. Det är hög förekomst av psykisk ohälsa på Gotland och
förhållandevis många barn och unga har kontakt med socialtjänsten och/eller barnoch ungdomspsykiatrin.
Den psykiska ohälsan ökar i samhället och antalet orosanmälningarna ökar. Många av
anmälningarna handlar om våld i nära relationer. Förvaltningen behöver ekonomiskt
tillskott på 2,6 mnkr för att bättre kunna möta upp de behov som ökar kring våld i
nära relationer.
Behovet av försörjningsstöd ökar både på Gotland och nationellt. Den främsta
orsaken är att statliga myndigheter ändrat förhållningssätt och minskat ersättning
samt insatser till behövande vilket gör att kommunerna istället får tillgodose
behoven.
De höga sjuktalen inom förvaltningen måste sänkas och därför är aktiviteterna för att
öka frisknärvaron och skapa hälsosamma och hållbara arbetsförutsättningar mycket
viktigt. Att på olika sätt stärka den psykiska hälsan kommer bli avgörande för att
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säkra frisknärvaron, ett exempel är ett långsiktigt arbete med att skapa rimliga
chefsområden som ger förutsättningar för ett nära ledarskap.
Socialförvaltningens lönesatsningar de senaste åren gör att lönerna i huvudsak är i
nivå med jämförbara grupper inom riket. Det återstår nu att satsa på några enskilda
individer inom särskilt svårrekryterade grupper och för detta behöver förvaltningen
ett ekonomiskt tillskott med 0,7 mnkr 2021.
Socialförvaltningen köper tjänster av privata utförare inom flera områden och för att
kompensera kostnadsökningarna för externa avtal behövs ett tillskott med 8,9 mnkr
för 2021.
I och med det ökade behovet av välfärdstjänster kopplat till knappa ekonomiska
resurser och svårighet att lösa kompetensförsörjningen behöver det ske en satsning
på välfärdsteknik. Exempel är digitala tjänster och olika typer av larm samt
tillsynskameror som ger bättre kvalitet för brukaren och ett effektivare arbetssätt.
Socialförvaltningen behöver investeringsmedel med 3,0 mnkr per år för att kunna
satsa på utveckling av välfärdsteknik.
Projektering pågår för ett nytt korttidsboende på Korpen, investeringsmedel är
beslutat med totalt 71,3 mnkr vara 61,3 mnkr 2021.
Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, föredrar ärendet.
Ekonomichefen berättar särskilt om de områden där förvaltningen anser att mer
resurser behövs.
Diskussion förs om investeringar i välfärdsteknik och det framkommer att det finns
behov hos flera förvaltningar inom Region Gotland att investera i planeringsverktyg.
Socialnämnden vill därför föreslå att det blir en övergripande upphandling av
planeringsverktyg genom regionstyrelseförvaltningen och inte av separata
förvaltningar.
Under år 2021 är det främst IT och planeringsverktyg som behöver äskas
investeringsmedel till. Åren därefter kommer mer investeringar i form av
byggnationer. Socialförvaltningen tillfrågar alltid tekniska förvaltningen om lokaler
först med de har inga lokaler utifrån de behov som finns. Ett nytt särskilt boende
ligger i planen för år 2025.
Yrkande
Ordförande Rolf Öström (M) yrkar på att socialnämnden följer förvaltningens
förslag gällande äskande av investeringskostnader och finner bifall för detta yrkande.
Yrkande
Ordförande Rolf Öström (M) yrkar på att socialnämnden äskar driftmedel för
följande:
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LSS 23 mnkr
Löneökningar för svårrekryterade grupper, 680 000 kr
Löneökningar, i nivå med avtal
Resursfördelningsmodell äldreomsorg ökat antal äldre, enligt beräkning
Kompensation externa avtal, 8,9 mnkr

Ordförande finner bifall för sitt yrkande.
Yrkande
Håkan Ericsson (S) yrkar på att socialnämnden äskar driftmedel för våld i nära
relation med 2,6 mnkr. Jörgen Benzler (V) stödjer Håkan Ericssons yrkande.
Ordförande Rolf Öström (M) yrkar avslag på Håkan Ericssons yrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden bifaller
ordförandes avslagsyrkande.
Omröstning begärs.
Ordförande föreslår propositionsordningen Ja för bifall för ordförandes
avslagsyrkande, Nej för bifall till Håkan Ericssons (S) yrkande.
Socialnämnden godkänner propositionsordningen.
Röster för Ja (ordförandes yrkande)
Rolf Öström (M), Johan Malmros (C), Ann-Christin Wallin (C), Jonas Niklasson (C),
Yvonne Ahlgren (C), Sara Lidqvist (KD), Håkan Lilja (SD).
Röster för Nej (Håkan Ericssons yrkande)
Håkan Ericsson (S), Helena Bogsjö (S), Brita Brunner (MP), Johnny Viberg (S), Pär
Bokelund (MP), Jörgen Benzler (V).
Beslut
Bifall till ordförandes yrkande genom omröstning med 7 röster mot 6.
Yrkande
Jörgen Benzler (V) yrkar att socialnämnden begär ett tillskott på 5 mnkr till
förebyggande arbete inom barn- och ungdomsvården. Motivering:
Ett arbete pågår att minska kostnaderna inom SOF. Det är bra och ska fortsätta. Samtidigt ökar
den psykiska ohälsan och antalet barn och ungdomar som har kontakt med socialtjänsten är
förhållandevis hög. Region Gotland behöver fortsätta att utveckla sitt förebyggande arbete med målen
att minska den psykiska ohälsan och att antalet barn och ungdomar som har kontakt med
socialtjänsten minskar. Det är inte säkert att dessa 5 mnkr endast ska användas inom
socialförvaltningens egen verksamhet utan ska nyttjas på bästa sätt i det förebyggande arbetet.
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Ordförande Rolf Öström (M) yrkar avslag på Jörgen Benzlers yrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden bifaller
ordförandes avslagsyrkande.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Strategisk plan och budget 2021-2023, daterad 2020-03-09.
Strategisk plan och budget 2021-2023, daterad 2020-03-09.
Skickas till
SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2020-03-18

HSN § 31

HSN § 31

Strategisk plan och budget för 2021-2023

HSN 2019/11
HSN-AU § 30

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden antar strategisk plan och budget 2021-2023 inklusive
bilagor och begär att:
• Regionfullmäktige, utöver resursfördelningsmodell, kompenserar hälso- och
sjukvårdsnämnden med 12 miljoner enligt nedanstående redovisning samt 24,1
miljoner i kompensation för externa avtal.
• Regionfullmäktige tilldelar hälso- och sjukvårdsnämnden extra medel för
särskilt svårrekryterade grupper.
• Regionfullmäktige tilldelar hälso- och sjukvårdsnämnden investeringsmedel
enligt sammanställningen i strategisk plan och budget 2021-2023.
• Av strategiska planen för 2021-2023 framgår att en utredning behöver göras
avseende ambulansverksamheten. Mot bakgrund av redovisat ökande antal
ärenden och förlängda insatstider ges förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag
på hur insatstiderna kan minskas inför sommaren 2020 samt ett förslag till
resurssatt plan inför perioden 2021-2023.

Svensk hälso- och sjukvård står inför ett systemskifte. Det sätt att organisera hälsooch sjukvård som har varit lyckosamt hittills svarar inte tillräckligt mot invånarnas
behov idag och framåt. Tidigare framgångar har bidragit till att medellivslängden
ökat. Trots att många äldre idag är både friskare och piggare än förr ökar
sannolikheten för sjukdomar när åldern ökar. Hälso- och sjukvården är i en situation
där efterfrågan på vård ökar under de kommande åren och så även kostnaderna.
Omställningen mot en God och nära vård kommer att kräva att många aktörer hjälps
åt, men den regiondrivna primärvården (vårdcentralerna) har en särställning i att
stödja patienterna och samordna vården med utgångspunkt från patienternas behov.
Målen för omställningsarbetet för hälso- och sjukvårdsförvaltningen är:
• Säkerställa en god och nära hälso- och sjukvård som utgår från patienten
• En god och nära hälso- och sjukvård på rätt nivå
• En god och nära hälso- och sjukvård för alla
• God kvalitet i vården
• God kompetensförsörjning av hälso- och sjukvården
• God utvecklingsförmåga
• Långsiktigt hållbar finansiering av hälso- och sjukvården på Gotland
Förutom de långsiktiga utmaningarna är år 2021 och framåt också särskilt utmanande
då det gäller utomlänsvårdens kostnader. Region Stockholm har aviserat att den
rabatt om cirka 12 procent (motsvarande 12-15 miljoner) som funnits i tidigare avtal
ska fasas ut inom kommande år.
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Det stora beroendet som i nuläget finns av hyrpersonal kommer inte att rymmas
inom givna budgetramar. Att nå framgång i arbetet med att minska överkostnaderna
för hyrpersonal inom hälso- och sjukvården är avgörande för att nå en budget i
balans.
Hälso- och sjukvårdsnämnden begär därmed ramförstärkning inför budgetåret 2021.
Utöver resursfördelningsmodellen för hälso- och sjukvården begär hälso- och
sjukvårdsnämnden kompensation för att återställa buffert för kostsamma
vårdtillfällen inom utomlänsvården samt riktat bidrag för rehabkoordinatorer. Hälsooch sjukvårdsnämnden begär även kompensation för sedvanliga uppräkningar för
regioninterna kostnader samt för personalkostnadsökningar inklusive extra medel för
särskilt svårrekryterade grupper.
Bedömning

Strategisk plan och budget 2021-2023 följer anvisningarna från
regionstyrelseförvaltningen och tjänar som underlag inför regionstyrelsens
budgetberedning. Förvaltningens bedömning är att utvecklingsområden,
målsättningar och aktiviteter stämmer väl överens med regionfullmäktiges mål i det
beslutade koncernstyrkortet.
Ärendets behandling under mötet

Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet.
Yrkanden
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt
till följande tilläggsuppdrag:
• Av strategiska planen för 2021-2023 framgår att en utredning behöver göras
avseende ambulansverksamheten. Mot bakgrund av redovisat ökande antal ärenden
och förlängda insatstider ges förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur
insatstiderna kan minskas inför sommaren 2020 samt ett förslag till resurssatt plan
inför perioden 2021-2023.
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) ställer sitt yrkande om bifall mot avslag och finner att
hans yrkande vunnit bifall.

Brittis Benzler (V) yrkar instämmande av Therese Livemo (V), Greger Eneqvist (S), Maria
Alstäde (S) bifall till följande tillägg:
• För att få möjlighet till satsningar på de små barnen, primärvård och
hälsofrämjande åtgärder begärs ytterligare 10 miljoner.
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar avslag till Brittis Benzlers (V) yrkande.
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) ställer sitt yrkande om avslag mot Brittis Benzlers (V)
yrkande om bifall och finner att hans eget yrkande vunnit bifall.
Votering begärs.
Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner följande beslutsgång:
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Ja-röst för avslag för Brittis Benzlers (V) yrkande.
Nej-röst för bifall för Brittis Benzlers (V) yrkande.
Voteringens utfall:
8 ja-röster: Rebeca Gajardo Angel (C), Gunnar Solin (M), Madelene Gadd Wäss (M),
Adam Lagerstedt (L), Stig Hellgren (C), Magnus Bergström (C), Dennis Söderström
(-), Mats-Ola Rödén (L).
4 nej-röster: Brittis Benzler (V), Therese Livemo (V), Greger Eneqvist (S), Maria
Alstäde (S).
Med 8 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar hälso- och sjukvårdsnämnden att avslå
Brittis Benzlers (V) yrkande.
Bakgrund HSN-AU § 30
Resonemang och diskussion kring förslag till strategisk plan och budget 2021-2023.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att uppdatera dokumentet utifrån vad
som lyfts på dagens sammanträde.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Ärendet lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 26 februari 2020
Strategisk plan och budget 2021-2023
Investeringsäskanden 2021-2025
Skickas till
Regionfullmäktige
Regionstyrelseförvaltningen
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