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Omslagsbild: Till sommaren 2019 ska ett nytt bräckvattenverk stå klart i Kvarnåkershamn på södra Gotland.
Verket, som ska avsalta bräckvatten från Östersjön, kommer att säkra dricksvattenförsörjningen och är mycket viktigt
för att Gotland ska klara den framtida dricksvattenförsörjningen. Projektet har budgeterats till knappt 230 mnkr.
Foto: Bildvision
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Tillväxt och utveckling
över hela Gotland!
REGIONSTYRELSEN

”Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och
binerat med mångårig kunskap om hur vi brumagiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt
kar jordens resurser utan att förbruka dem.
och fylld av livslust”, det är den vision vi jobOmställningen till ett helt förnybart samhälle
bar efter på Gotland. Vi är många som ser Gotär ett projekt som kräver samhällets fulla engaland som en attraktiv plats att leva och bo på.
gemang och gröna smarta tekniklösningar.
Befolkningen ökar, sysselsättningen är hög och
För att klara de mål som regionfullmäktige
andelen högutbildade Regionstyrelsen
ökar bland befolkningen
beslutat om krävs Regionstyrelseförvaltningen
ett ansvarsfullt arbete utifrån
25-64 år. Vi är ett småföretagarlän med högt
beslutad budget. Våra gemensamma resurser
nyföretagande och stark framtidstro, vi har en
ska användas så som fullmäktige beslutat, med
spridd befolkning och en levande landsbygd. Vi
medborgarnas bästa för ögonen i ett generahar mycket att vara stolta över, men vi har en bit
tionsperspektiv. Vi ser en avstannande högkonTekniska nämnden
Teknikförvaltningen
kvar för att nå målen för Gotlands utveckling.
junktur åren framöver då skatteintäkterna inte
Miljöoch
byggnämnden
Regional utveckling med tillväxtfrågor och
kommer utvecklasSamhällsbyggnadsförvaltningen
i samma höga takt som de
landsbygdsutveckling, bostadsbyggande över
senaste åren.
hela ön, god infrastruktur och förbättrat föreDriftbudgeten för 2019 har som huvudmål
tagsklimat med målet att bli årets Tillväxtkomatt skapa de bästa förutsättningarna för Gotoch utbildningsnämnden
mun 2020 måste få enBarnmer framträdande
plats
land. Regionens budget omsluter 5,1 miljarder
Utbildnings- och arbetslivsinom Region Gotland.
Det
är
en
gemensam
och används i huvudsak för regionens kärnGymnasie- och
förvaltningen
fråga över nämnd- och
förvaltningsgränserna
verksamheter – vård, skola och omsorg.
vuxenutbildningsnämnden
att bidra till hållbar tillväxt och utveckling över
hela Gotland. En ny regional utvecklingsstrategi, RUS, skall tas fram i bred dialog med det
gotländska samhället Socialnämnden
Socialförvaltningen
Vi ser att en fortsatt befolkningsökning och
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
ett livskraftigt näringsliv är nyckeln till framgång för att öka våra gemensamma resurser till
vård, skola och omsorg som drivs med kvalitet
AB GotlandsHem, 100 %
och fokus på människan.
Valnämnden
Gotlands näringslivs- och
Bolag och
För att långsiktig klara
en bra service och
etableringsservice AB, 100 %
Överförmyndarnämnden
stiftelser
Stiftelsen Gotlandsmusiken, 100 %
välfärd till gotlänningarna krävs ett öppet och
Patientnämnden
Gotlands Filmfond AB, 80 %
lyhört ledarskap på alla nivåer där medarbetarna känner delaktighet och kan påverka sitt
arbete med medborgarnas bästa för ögonen.
Medarbetarna är regionens viktigaste
resurs och vi måste vara attraktiva som
arbetsgivare för att klara kompetensförsörjningen framåt.
Klimatförändringarna innebär att
vi står inför stora utmaningar. Vi
måste därför vara miljömedvetna
Eva Nypelius,
och använda modern teknik komRegionstyrelsens ordförande

Grafisk produktion: kusinerna.se
Tryck: Exakta, 700 exemplar, januari 2019
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Planeringsförutsättningar

PLANERINGSFÖRUTSÄT TNINGAR

1. SAMHÄLLSEKONOMI OCH SKATTER
Kommentarer från SKL enligt cirkulär 18:64, Ekonominytt 12/2018 samt Ekonomirapporten december 2018.

Konjunkturen har nu passerat toppen och
en tydlig inbromsning syns i BNP-tillväxten.
Det är dock inte frågan om en recession utan
en konjunkturavmattning framåt. Bygg
boomen tycks vara över och SKL räknar med
att bostadsbyggandet minskar under hela 2019.
Detta tillsammans med att prognosen för den
globala BNP-tillväxten skrivs ner, vilket troligen ger en svagare ökning av svensk export
kommande år, är de två huvudförklaringarna
till svag svensk BNP-tillväxt 2019 och 2020.

SKL:s analys utgår från arbetsmarknaden
och visar att det varken råder hög- eller lågkonjunktur.
Sveriges befolkning ökar, men inte i samma
snabba takt som tidigare. Den största utmaningen är att befolkningen växer i yngre och
äldre åldrar, de grupper som har störst behov av
kommunernas och landstingens verksamheter.

Enligt SKL:s bedömning kommer kommunsektorns kostnader öka snabbare än vad skatte
underlaget gör. Förutom de demografiska förändringarna påverkas kostnaderna också av
höjda ambitionsnivåer, både på nationell och

på lokal nivå, omställningskostnader, engångshändelser, pensioner mm. Nedanstående diagram illustrerar utvecklingen av kostnader och
skatteunderlag.

UTVECKLING AV KOSTNADER OCH SKATTEUNDERLAG
Förändring
Procent per år i fasta priser, procent
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SKL har i december 2018 redovisat följande bedömning av den ekonomiska utvecklingen 2017-2022.
Den förväntade BNP-tillväxten 2018-2019 är nedreviderad i jämförelse med SKL:s rapport i maj.

Källa: SKL
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Utdebitering

Under 2017 blev skatteunderlagstillväxten lägre
än 2016, men ändå god. Prognosen visar en
fortsatt dämpning, vilket beror på att den kommande konjunkturavmattningen leder till lägre
utveckling av arbetade timmar än den som varit
under högkonjunkturen.

Med anledning av höjningen av grundavdraget för personer som fyllt 65 år hålls utvecklingen av skatteunderlaget tillbaka. Detta kompenseras kommuner och landsting för genom
höjning av anslaget för Kommunalekonomisk
utjämning.

OLIKA SKATTEUNDERLAGSPROGNOSER
Procentuell förändring
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2017-2021

SKL, dec

4,5

3,6

3,0

3,0

3,9

4,0

19,3

Reg, nov*

4,4

4,0

3,5

3,6

3,5

SKL, okt

4,5

3,6

3,4

3,3

3,8

ESV, aug

4,4

3,7

3,4 * *

3,3

3,3

20,5
4,2

20,1
19,4

Utdebiteringen för Region Gotland uppgår för
år 2019 till 33,60 procent (=procent av skatte
underlaget). Således ingen höjning jämfört
med föregående år. I nedanstående diagram
visas utvecklingen av den kommunala utdebiteringen i Region Gotland och riket för åren
1971-2019. Den totala kommunala utdebiteringen 2019 varierar mellan kommunerna inom
intervallet 29,18-35,15 procent (inklusive landstingsskatt).

År 2019 har 104 (av 290) kommuner högre
total utdebitering än Gotland och tre har
samma. Om utdebiteringen höjs med 1,00
procentenheter (till 34,60) ökar skatteintäkterna med drygt 100 mnkr för Gotland. Den
genomsnittliga kommunala utdebiteringen i
Sverige 2019 är 32,19 procent. Utdebiteringen
för Gotland är således 1,41 procentenheter
högre än genomsnittet i riket.

TOTAL KOMMUNAL UTDEBITERING I RIKET OCH REGION GOTLAND 1971-2019, %

36
34

Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, SKL
*
Uppräkningsfaktorerna för 2018 och 2019 som ligger till grund för preliminär skatteutbetalning 2019 är fastställda.
Höjningen av grundavdraget för personer som fyllt 65 år påverkar inte dessa.
**

32

Statsbudgetens höjning av grundavdragen för personer som fyllt 65 år var inte känd i augusti.

30
28

I jämförelse med den prognos som höstens
budgetavstämning utgick ifrån (augusti) så
är SKL:s bedömning att skatteunderlaget för
2018-2020 ser något sämre ut.

26
24
22

Resultatutjämningsreserv
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att
utjämna intäkter över en konjunkturcykel.
När detta får göras framgår av Regelverk för
resultatutjämningsreserv, RUR som beslutades av regionfullmäktige 2014-03-31, § 46. Med
SKL:s nuvarande prognos är reserven möjlig
att använda 2019-2021 då det årliga värdet på
det underliggande skatteunderlaget för dessa
år väntas understiga ett tioårigt genomsnitt. En
ytterligare förutsättning är att medlen ska täcka
ett negativt balanskravsresultat.

Gotland

RIKETS UNDERLIGGANDE SKATTEUNDERLAGS
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Riket

Förändring i procent per år
2017

2018

2019

2020

2021

2022

Snitt
10 år

4,0

3,9

3,8

4,0

4,1

4,0

Årlig
ökning

4,4

4,3

3,7

3,0

3,9

4,0

Differens

0,4

0,4

-0,1

-1,0

-0,2

0,0

Utvecklingen av generella
och riktade statsbidrag
För att ge goda möjligheter för kommuner
och landsting att utforma och prioritera verksamheten utifrån lokala förutsättningar menar
SKL att generella och värdesäkrade bidrag är
att föredra. Dessa ger långsiktighet och planeringsförutsättningar som skapar utrymme för
effektivisering, utveckling och förnyelse.
Riktade statsbidrag kan vara värdefulla komplement till de generella statsbidragen, till
8

exempel i syfte att stödja utvecklingsinsatser.
Dock orsakar de ofta svårigheter i planering,
ger kortsiktighet, flyttar fokus från helheten
till delar av verksamheten samt skapar undanträngningseffekter och ökad administration.
Antal riktade statsbidrag uppgår 2018 till cirka
95 stycken.
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2. KOMMUNALEKONOMISK UTJÄMNING

3. SKATTEINTÄKTER OCH BEFOLKNING

Nuvarande version av system för kommunalekonomisk utjämning gäller från och med
2005. En översyn av systemet slutfördes 2011
och fick ekonomisk effekt 2014.
Regeringen beslutade i november 2016 att
tillsätta en utredning om kostnadsutjämningssystemet. Utredaren har haft i uppdrag att
överväga om större samhällsförändringar, som
påverkar kostnaderna för kommuner och landsting, i tillräcklig grad fångas upp av det nuvarande systemet. Vidare skulle utredaren även
analysera om det fanns möjlighet att förenkla
utjämningen. Utredningen lämnade sitt slutbetänkande den 1 oktober 2018. Förslaget innebär
flera positiva förändringar för Gotland. Rege
ringen har ännu inte beslutat om eller när förslaget ska skickas på remiss.
Utjämningssystemet har som huvudsyfte att
skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar
för alla kommuner och landsting att tillhandahålla sina invånare service oberoende av skattekraft och opåverkbara strukturella kostnader.
I systemet ingår inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag
och regleringspost. Statskontoret har sedan
2007 i uppdrag att följa upp systemet för kommunalekonomisk utjämning.

avgiftssättning och effektivitet. Grundtanken
är att alla kommuner och landsting ska ha
samma ekonomiska förutsättningar. I kostnadsutjämningssystemet finns ett flertal delmodeller. För varje delmodell beräknas en standardkostnad. Standardkostnaderna summeras till en
strukturkostnad för varje kommun och landsting. Kommuner och landsting som har en lägre
strukturkostnad än genomsnittet får betala en
avgift och de kommuner och landsting som har
en högre strukturkostnad får ett bidrag.
Under 2018 har inga förändringar genomförts i någon av delmodellerna.

Skatteunderlaget för beräkning av skatt för
2019 (taxeringsåret 2018) ökar enligt slutligt
taxeringsutfall (Skatteverket november 2018)
med 4,5 procent för riket. För Region Gotland
ökar skatteunderlaget med 4,0 procent och
beräknas uppgå till 109 838 920 skattekronor
(en skattekrona motsvarar 100 kronor beskattningsbar inkomst).
Kommuner och landsting får besked om det
slutliga taxeringsutfallet i slutet av november
månad. Preliminärt taxeringsutfall skall lämnas av skattemyndigheten löpande under andra
halvåret från och med augusti. Senast i januari
året efter taxeringsåret lämnas definitiva uppgifter om utjämningsbidraget.
Statens utbetalning av kommunalskatte
medel grundas på det senast kända skatteunderlaget i kommunen. Skatteunderlaget
räknas upp med en faktor som motsvarar den
beräknade ökningen av skatteunderlaget de
efterföljande åren till prognosåret. Den prognostiserade utvecklingen följs sedan upp och
när det slutliga taxeringsutfallet är känt görs en
slutreglering.

Inkomstutjämning

År 2008 avskaffades fastighetskatten och ersattes med en kommunal fastighetsavgift. Denna
avgift styrs av inkomstbasbeloppet och uppgår
2019 till 8 049 kronor för småhus, dock högst
0,75 procent av taxeringsvärdet och 1 377 kronor per lägenhet i flerbostadshus, dock högst
0,3 procent av taxeringsvärdet. Den ökade
kommunala intäkten reglerades vid införandet
mot anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Från och med 2009 tillgodoräknas ökade
avgiftsintäkter respektive kommun. Region
Gotlands intäkt för fastighetsavgifter uppgår till
146 mnkr 2018 vilket var en ökning med cirka
14 mnkr jämfört med 2017. 2019 väntas intäkterna från fastighetsavgifter stiga till 153 mnkr.
I prognosen ingår ny fastighetstaxering på
hyreshus. Ökningen blir inte lika stor som de år
ny fastighetstaxering görs på småhus.

Kommuner och landsting får ett inkomst
utjämningsbidrag som beräknas utifrån skillnaden mellan deras beskattningsbara inkomster
och ett skatteutjämningsunderlag som för både
kommuner och landsting motsvarar 115 procent av medelskattekraften i landet. Kommuner och landsting vars beskattningsbara inkomster överstiger den nivån ska istället betala en
särskild inkomstutjämningsavgift till staten.
Det är för närvarande 11 kommuner i landet
och ett landsting som betalar en avgift, övriga
får ett bidrag.

Kostnadsutjämning
Kostnadsutjämningen syftar till att utjämna för
strukturella behovs-och kostnadsskillnader.
Systemet ska däremot inte utjämna för kostnader som beror på skillnader i vald servicenivå,

Strukturbidrag
Ett statligt finansierat strukturbidrag finns vid
sidan av det ordinarie utjämningssystemet.
Strukturbidraget betalas ut med ett belopp
som motsvarar utfallet av vissa delar av tidigare kostnadsutjämning som ansågs vara av
regional
politisk karaktär. Vidare tillämpas
regleringsavgifter och regleringsbidrag dels för
ekonomiska regleringar mellan staten och kommunsektorn, dels för att kunna upprätthålla
de fastställda utjämningsnivåerna i inkomst
utjämningen.

u
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Regeringen har i september 2018 fastställt
uppräkningsfaktorer för 2018 och 2019. Faktorerna innebär att skatteunderlaget för 2017 räknas upp med 7,9 procent för att erhålla nivån
för 2019.
Enligt prognos från SKL i december 2018
ska skatteunderlaget för 2017 räknas upp med
6,6 procent för att erhålla nivån för 2019. Enligt
prognosen beräknas skatteunderlaget därefter
öka 2020 och 2021 med 3,0 respektive 3,9 procent.
Om skattekraften för Region Gotland antas
öka i samma takt som medelskattekraften och
antalet invånare ökar i takt med genomsnittet
för riket kan regionens intäkter av det egna
skatteunderlaget beräknas enligt tabellen
nedan. Eftersom befolkningen ökar på Gotland är avvikelsen mellan den beräknade skatteintäkten och den egna prognosen inte särskilt
stor. Den egna prognosen innehåller en justeringspost för befolkningsutvecklingen eftersom ökningstakten är lägre än riket i snitt.

SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA BIDRAG 2019-2021, mnkr

Fastighetsavgift
Egna skatteintäkter
Befolkningsutveckling
Summa

2019

2020

2021

3 949

4 076

4 229

-20

-20

-20

3 929

4 056

4 209

BIDRAG
Kommun
Inkomstutjämning

744

768

798

Kostnadsutjämning

-156

-157

-159

Strukturbidrag

78

79

79

Reglering

26

42

39

Statsbidrag flyktingmottagande

13

8

0

705

740

757

Inkomstutjämning

355

364

377

Kostnadsutjämning

44

47

48

Strukturbidrag

84

84

85

Reglering

-9

-4

-6

Summa
Landsting

Statsbidrag flyktingmottagande
Summa
LSS
Fastighetsavgift
Totalt

3

2

0

477

493

504

-1

-1

-1

153

153

153

5 263

5 441

5 622

(Budget baserad på prognos SKL augusti 2018)
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INTÄKTER AV EGET SKATTEUNDERLAG 2019-2021, mnkr (enligt prognos december SKL)
2018

Uppräknat skatteunderlag

Fastställda uppräkningsfaktorer
Utdebitering (%)

3,6

2021

118 688

120 723

125 431

3,0

3,0

3,9

4,0

3,9

33,60

33,60

33,60

33,60

3 988

4 056

4 214

Befolkningsutveckling

3 929

4 056

4 209

Andra kvartalet 2018 hade Gotland 58 778 invånare, en ökning med 183 invånare jämfört
med helårssiffran för 2017. Den senaste befolkningssiffran för Gotland är från 1 november
2018. Då hade ytterligare en ökning till 59 126
personer skett.
Årligen framställs en befolkningsprognos för
Gotland som ska åskådliggöra vilka krav som
kommer att ställas på regionen framöver vad
gäller till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg, men ger också ett underlag till vilka
skatteintäkter som kan förväntas framöver. Den
senaste befolkningsprognosen avser perioden
2018-2027 och upprättades i mars 2018. Den

Beräknad skatteintäkt exklusive slutavräkning
Region Gotlands prognos enligt budget

2020

3 824

(Antal invånare på Gotland 1 november 2018 uppgår till 59 126)

Skatteintäkter i relation till
antal kommuninvånare
Skatteintäkter och utjämningsbidrag påverkas
i hög grad av antalet kommuninvånare. Om
det gäller ett större antal personer där åldrarna
varierar är det rimligt att anta att intäktsförändringen per person är densamma som genomsnittet av skatteintäkter och statsbidrag per
invånare det vill säga cirka 85 tkr per invånare
för Gotland (2018). Enligt Statistiska centralbyrån ökade antalet invånare på Gotland med
634 personer år 2018 (nov-nov). Således påverkan på intäkterna med cirka 54 mnkr. I skatteunderlagsprognoserna förutsätts normalt att
befolkningen förändras som för riket i genomsnitt.
Befolkningsutvecklingen för riket beräknas uppgå till 1,1 procent 2019 och sedan cirka
1,0 procent per år de närmaste åren. Om Gotland ökade befolkningen i samma takt som
riket skulle befolkningen på Gotland öka med
cirka 600 invånare i snitt per år fram till 2021.
I dagsläget ligger befolkningsökningen över
denna nivå, men om det är en trend eller inte
återstår att se.
Även om utvecklingen fortsätter i samma
takt så kommer inte visionsmålet om 65 000
invånare år 2025 att uppnås. För det skulle
ökningen behöva vara i genomsnitt 839 invånare per år. Detta skulle innebära ökade intäkter med cirka 71 mnkr per år (fasta priser) och
en nivåhöjning på skatteintäkter och utjämningsbidrag med cirka 500 mnkr år 2025 jämfört med 2018.
Naturligtvis påverkas även kostnadssidan i
regionens budget vid en sådan utveckling, men
inte nödvändigtvis i samma takt. Fördelningen
i åldrar är det som framförallt påverkar regionens kostnader, fler äldre och yngre påverkar i
betydligt högre grad än om ökningen i huvudsak består av personer i arbetsför ålder. I dags
läget ser den demografiska utvecklingen för
Gotland ut så som att det blir fler äldre och i
viss mån även fler yngre, medan de i arbetsför
ålder minskar.
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Utvecklingen av den kommunala konsumtionen kontrolleras delvis av staten genom
bidraget till kommunalekonomisk utjämning.
Kommunerna är beroende av staten i varierande grad. Kommuner med höga strukturkostnader och låg skattekraft är mest beroende
av att bidragsnivåerna hålls uppe. Gotland är
för närvarande en av dessa kommuner.
I visionen finns också ett mål att öka brutto
regionalprodukten (BRP) per invånare till
genomsnittet för riket. BRP per invånare
för Gotland uppgick preliminärt år 2017 till
74,5 procent av genomsnittet för riket. Gotland hade den åttonde lägsta ökningen av BRP
senaste året, 2,7 procent. Medianökningen var
3,3 procent Endast två regioner ligger över rikssnittet, Stockholms- och Västra Götalands
regionen.
Då BRP kan sägas vara ett mått på utvecklingen av förädlingsvärdet för varor och tjänster
i kommunen och således till största delen beror
på personalkostnadernas utveckling är det rimligt anta att BRP per invånare för Gotland ökar
i ungefär samma takt som skattekraften.
Beskattningsåret 2017 uppgick skattekraften för Gotland till cirka 87 procent av medel
skattekraften för riket, samma som tidigare.
Om skatteintäkterna är kända så kan skatte
intäkterna och statsbidragen beräknas för alternativa antaganden. Om skattekraften ökar till
100 procent av medelskattekraften så ökar summan av skatteintäkter och bidrag. Det förutsätter att nuvarande utjämningssystem och
utdebitering inte ändras.
Således finns goda incitament för Gotland
i nuvarande system att öka såväl invånarantal
som BRP.
Beskattningsåret 2017 har 88 (av 290) kommuner lägre skattekraft än Gotland. Skattekraften för Gotland 2019 uppgår till 187 tkr. I riket
varierar skattekraften mellan 158 och 378 tkr.
Under de senare åren har skillnaden mellan
lägsta och högsta skattekraft ökat. Det finns

ökade invandringen har inneburit nya utmaningar i prognosarbetet. Den prognos som upprättades i mars 2017 underskattade den framtida befolkningsutvecklingen och folkökningen
under 2017 var betydligt högre än den prognostiserade. Årets prognos skattar den framtida
befolkningsutvecklingen högre, vilket får budget- och planeringsmässiga konsekvenser.
Under perioden 2018-2021 beräknas folkmängden i regionen öka med 1  565 personer,
från 58  595 till 60  160 invånare. Flyttnettot
förväntas i genomsnitt bli 506 personer per år
och födelsenettot -115 personer per år. Totalt
ger detta en förändring med 391 personer per
år. Tillväxten beräknas under perioden vara
2,7 procent, att jämföra med 4,2 procent i riket.
I nedanstående diagram visas den faktiska
befolkningsutvecklingen 2006-2017, uppskat
tad befolkningsutveckling enligt prognosen
2018-2027 samt faktiskt utfall 1 november 2018.
Här framgår att utvecklingen hittills under
2018 skiljer sig från prognosen, dock inte i
samma utsträckning som föregående år.

FAKTISK FOLKMÄNGD 2006-2017, PROGNOS 2018-2027 SAMT UTFALL 1 NOV 2018
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(105 627=tax 2018)

också stora variationer mellan kommunerna
i förändringen av den beskattningsbara förvärvsinkomsten. Man kan konstatera att klyftorna växer mellan kommunerna avseende ekonomiska förutsättningar. Utvecklingen beror i
huvudsak på skillnader avseende demografi och
inkomstnivåer mellan kommunerna.
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STRATEGISK PLAN

1. ÖVERGRIPANDE MÅL
Målstyrning
Mål måste, för att ha en styrande effekt i en
resultatstyrningsmodell, vara mätbara och
bygga på saklig fakta. Om inga andra mål
finns än allmänna och ”utslätade” har fullmäktige reducerat sin möjlighet att styra och därmed fråntagits en av de viktigaste diskussionerna, det vill säga vad medborgarna får för
sina skattepengar och hur tjänster och service
ska bli bättre.
Målstyrningens grundläggande idé på övergripande nivå är begränsning. Genom att prioritera och begränsa skapas fokus och kraft. Styrsystemet som ska eftersträva begränsning och
ökat fokus kan givetvis kompletteras med en
stor mängd information som ledningen behöver för sina överväganden. Det finns således
ett stort behov för regionledningen att följa
utvecklingen inom flera olika verksamheter och
perspektiv. Skiljelinjen mellan styrsystemet och
informationsredovisningen går därmed genom
att enbart prioriterade problemområden i styrsystemet målsätts. Inga andra målsätts, men
dessa följs naturligtvis upp och avrapporteras i

ett annat syfte. Därmed kan man behålla informationen och samtidigt stärka styrningen.

Målstyrning i Region Gotland
Den gemensamma visionen är grunden för
Region Gotlands styrmodell. Av verksamhets
idén framgår vad Region Gotland ska göra, för
vem och varför. De gemensamma värderingarna
– delaktighet, förtroende och omtanke – är
centrala för alla medarbetare i Region Gotland.
Modellen bygger på ett gemensamt styrkort
för hela koncernen. I koncernstyrkortet finns
två perspektiv; samhälle och verksamhet. Varje
perspektiv är indelat i tre målområden med fyra
till sju mål per målområde. Totalt finns 32 mål.
Målen är hela Region Gotlands mål och gäller
därmed alla nämnder och förvaltningar. Målen
beskriver vad som ska uppnås under perioden
2016-2019. Varje mål har en eller flera indikatorer kopplade till sig. Indikatorerna visar olika
aspekter av måluppfyllelse som tillsammans
säger något om målet är uppfyllt. Målen följs
upp vid delårsrapport och årsredovisning.

Vision
Samhälle

Perspektiv

Målområden

Mål

Social
hållbarhet

Mål

Ekonomisk
hållbarhet

Verksamhet
Ekologisk
hållbarhet

Mål

Mål

Kvalitet

Mål

Medarbetare

Mål

Indikatorer

Ekonomi

Mål

För att bedöma måluppfyllelse används vid analysen primärt de indikatorer som är kopplade
till respektive mål, men även annan tillgänglig
relevant kunskap och data kan användas.
En årlig verksamhetsplan upprättas av samtliga
förvaltningar inom Region Gotland. Där konkretiseras den inriktning och de övergripande
mål som regionfullmäktige antagit.
Verksamhetsplanen utgår från förvaltning och
fastställs av nämnd. De förvaltningar som arbetar på uppdrag av flera nämnder får därmed ett
övergripande styrdokument, men som fastställs
av förvaltningens samtliga nämnder.
Syftet med verksamhetsplanen är att synliggöra den röda tråden från regionfullmäktige
till nämnd, förvaltning, avdelning och enhet så
att den inriktning och de prioriterade mål som
regionfullmäktige beslutat om får genomslag
och att Region Gotland rör sig i den riktning
som är önskvärd.

God ekonomisk hushållning
Region Gotland ska enligt gällande lagstiftning
ange mål och riktlinjer som är av betydelse för
en god ekonomisk hushållning och i planen för
ekonomin ska anges de finansiella mål som är
av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen ska
innehålla en utvärdering av om målen för en
god ekonomisk hushållning har uppnåtts.
Inom ramen för regionens koncernstyrkort ska verksamhetsperspektivet ses som det
perspektiv som definierar hur regionen uppnår god ekonomisk hushållning; Region Gotland ska bedriva tillgänglig service och välfärd med god kvalitet inom ekonomiskt givna
ramar. Målområdet ekonomi i verksamhets
perspektivet omfattar de finansiella mål som är
av betydelse för god ekonomisk hushållning.
Samhällsperspektivet är mer en målsättning
för hur regionen ska bidra till samhällsutvecklingen på hela Gotland i samverkan med andra
aktörer.

Planeringsprocessen
Region Gotlands planeringsprocess består av
ett antal händelser under året, nedan beskrivs
dessa kortfattat.

Verksamhetsplaner
Verksamhetsidé
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Omvärldsdag
Januari: Startar upp planeringsåret. Samlar
regionens ledning runt aktuella ämnen.
Investeringsplanering
Februari: Från 2020 kommer processen tidigareläggas för att ge bättre möjlighet att få väl
genomarbetat underlag till budgetberedningen.
Gemensamma planeringsförutsättningar
Mars: Koncernmöte som ger regionens ledning
en gemensam bild av de samhällsekonomiska
och demografiska förutsättningar som påverkar regionens verksamheter.
Dialogmöten
April: Regionstyrelsens arbetsutskott träffar
alla nämnder/förvaltningar inför budgetberedningen.
Budgetberedning
Maj: Bereder förslag till nämndernas drift- och
investeringsbudget för kommande år.
Budgetbeslut
Juni: Budgetbeslut i regionfullmäktige; nämndernas ramar samt riktlinjer för god ekonomisk
hushållning och rekommendation till nämnderna.
Budgetavstämning
Oktober: Bereder förslag till budget de kommande tre åren utifrån samhällsekonomiska
förutsättningar samt regeringens budgetproposition.
Budgetbeslut
November: Budgetbeslut i regionfullmäktige;
slutlig finans-, balans-, resultat- och investeringsplan, låneram och skattesats.
Verksamhetsplan
December: Alla nämnder/förvaltningar färdig
ställer verksamhetsplan för kommande år.
Strategisk plan och budget
December/januari: En sammanställning av
beslut och beskrivning av prioriteringar framåt.

Värderingar
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Region Gotlands koncernstyrkort

Samhällsperspektivet

Målen inom samhälls- och verksamhetsperspektivet ska spegla den politiska viljan och
inriktningen. Under 2019 kommer nya mål för
mandatperioden att arbetas fram och beslutas i regionfullmäktige, för att sedan gälla från
2020. För nuvarande mål beskriver alliansen sin
inriktning enligt nedan.
Alliansen på Gotland vill ge gotlänningarna
maximalt värde för de skattepengar som tas in.
Vår vision är en ö som präglas av företagsamhet, jämlikhet och social rörlighet – där varje
generation får en chans att forma sitt eget liv.
För att åstadkomma detta behöver Region Gotlands kärnfunktioner vara starka och uthålliga.
Så skapar vi förutsättningar för att hela det
omgivande samhället ska vara friare och tryggare för oss som bor här.
Tre områden har särskilt stora utmaningar
under kommande period:
Vården på Gotland är högkvalitativ, mycket
tack vare de arbetsamma medarbetare vi har i
våra verksamheter. Men hälso- och sjukvårdsnämnden behöver ta större ansvar för att ekonomin i vården är hållbar och långsiktig. Målet
som vägleder alliansen är att vi vill ge alla gotlänningar lättillgänglig vård av hög kvalitet. Primärvården spelar en särskilt viktig roll.
Att människor vill bygga och bo på Gotland är onekligen positivt för vårt samhälle.
Vi behöver bli fler som bor här året om. Då
krävs att Region Gotland gör vad vi kan för att
bygglov hanteras inom rimlig tid. Alliansen på
Gotland vill att tiden från idé till nyckelfärdigt
hus kortas väsentligt, både för privatpersoner
och för företag. Vi behöver därför mer detaljplanerad mark, snabbare interna processer och
ett aktivt allmännyttigt bostadsbolag i form av
Gotlandshem.
Företagsamhet är grunden för vårt välstånd och det som driver vårt samhälle framåt.
Det skapar arbetstillfällen och tillväxt, vilket
i sin tur ger skatteintäkter som finansierar vår
gemensamma välfärd. Gotland är rikt på företagare som vill få Gotland att växa. Samtidigt
är arbetslösheten låg. Men för att skapa skyddsvallar inför den lågkonjunktur som oundvikligen väntar oss, behöver vi lägga fokus på de
strukturer som omger företagare och företagande. Länge har vårt lokala företagsklimat
stått och stampat – något vi behöver komma
tillrätta med. Alliansen på Gotland ser det som
prioriterat att arbeta med attitydförändringar,
att stärka rättssäkerheten och att vi tar in skaparkraften som finns hos företag in i våra egna
verksamheter.

Perspektivet innehåller målområdena social,
ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
Social hållbarhet
För Region Gotland handlar social hållbarhet
om att bygga ett långsiktigt och öppet samhälle
för dess invånare och besökare. Ett jämlikt och
jämställt samhälle där grundläggande mänskliga behov tillgodoses. En ö där människor
lever ett gott liv i kombination med god hälsa
vilket innebär att man kan förverkliga sina egna
möjligheter. En ö där det finns en mångfald av
människor och utrymme för nya möten. En ö
där människor känner tillit och förtroende för
varandra samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen.
Mål:

Ekologisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekologisk hållbarhet att vi ska värna om miljön, naturen och
vattnet för att säkra ett fortsatt hållbart samhälle till kommande generationer. Det innebär att utveckla Gotland som ekokommun.
Ställa om till lokalproducerad förnybar energi
och minska negativa klimatavtryck och gifter i
miljön. Högre grad av återvinning och hållbara
kretslopp, att minska samhällets farliga avfall,
klimatanpassning, medvetna konsumtionsval
och ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen.
Mål:
• Utveckla Gotland som ekokommun
• Ställ om till lokalproducerad och
förnybar energi

• God folkhälsa

• Säkra tillgången till vatten av god
kvalitet

• Gotlänningar känner sig delaktiga

• Gotlands klimatavtryck ska minska

• Ett jämställt och jämlikt Gotland

• Ett ansvarsfullt samhällsbyggande
som bidrar till tillväxt över hela ön

• Alla barn har goda uppväxtvillkor
• Ett rikt och tillgängligt kultur- och
fritidsliv
• En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional
balans

Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa ekonomisk tillväxt på ett
balanserat sätt i nyttjandet av resurser. Gotland
ska växa via en ökad folkmängd, innovativa
idéer och samverkan. Med en bra uppväxtmiljö
och en god utbildning skapas goda förutsättningar för tillgång av kompetent arbetskraft på
lång sikt. Ett bra företagsklimat och goda kommunikationer. En väl utbyggd infrastruktur,
såväl den fysiska, som den tekniska (IT).

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

Mål:

• God tillgänglighet till Region Gotland

• Ingen bostadsbrist

• God kvalitet i skolan

• Alla elever fullföljer gymnasieskolan

• God kvalitet i vården

• Hög andel gotlänningar i arbete eller
studier

• God kvalitet i omsorgen

u
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Medarbetare
För Region Gotland är engagerade medarbetare
avgörande för att nå resultat och vara en attraktiv
arbetsgivare som klarar framtidens kompetensförsörjning. Medarbetare som är motiverade,
upplever ett gott ledarskap och ser sin del i helheten blir också goda ambassadörer som bidrar
till att stärka bilden av oss som arbetsgivare.
Regionens verksamheter skapar förutsättningar för ett hållbart medarbetarengagemang.
Mål:
• Medarbetare har förutsättningar att
bidra till verksamhetsutveckling
• Ledare skapar förutsättningar för och
tar tillvara engagemang hos med
arbetarna
• Medarbetare förstår verksamheten
och sitt eget uppdrag
• Arbetsmiljön ger förutsättningar för
medarbetaren att bibehålla god hälsa

Ekonomi
Region Gotlands ekonomi ska vara uthållig
och i balans ur ett generationsperspektiv vilket
innebär att upprätthålla balans mellan inkomster och utgifter samt att värdesäkra förmögenheten (det egna kapitalet) över en längre tid.
Målområdet omfattar de finansiella mål som
är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
Mål:
• Budgeterat resultat ska uppgå till
minst 2 procent av nettokostnaden
• Årets ekonomiska resultat ska uppgå
till minst 2 procent av nettokostnaden
• Soliditeten ska vara minst 45 procent
• Den totala nettokostnadsökningen
ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag
• Regionens materiella tillgångar ska
vårdas
• Skattefinansierade investeringar ska
vara egenfinansierade till 100 procent

• God tillgång till vuxenutbildning
• Långsiktigt goda och stabila kommu
nikationer
• Ett gott näringslivsklimat
• Ökad folkmängd
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Nämndernas prioriterade
utvecklingsområden
I förvaltningarnas verksamhetsplaner ingår de
övergripande mål från koncernstyrkortet som
är tillämpliga för förvaltningen, samt nämndens egna mål och prioriterade områden.
Vidare beskriver verksamhetsplanen vilka prioriterade utvecklingsområden förvaltningen har
och vilka aktiviteter som kopplats till dessa i
syfte att nå målen. I verksamhetsplanerna finns

ett antal olika prioriterade utvecklingsområden
som syftar till att öka måluppfyllelsen inom de
olika målområdena. Ett prioriterat utvecklingsområde kan påverka flera mål; dock inte alltid
mål inom samma målområde. Nedan följer en
översiktlig sammanställning över de prioriterade utvecklingsområden som återfinns i 2019
års verksamhetsplaner.

PERSPEKTIV
Målområde

u

u

VERKSAMHET

Kvalitet

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

u
u

Regionstyrelseförvaltningen

u

Koncernstyrning
Stöd och service till regionens förvaltningar
Kvalitet i den egna förvaltningens verksamhet

Samhällsbyggnadsförvaltningen

u

Tillgänglighet

Socialförvaltningen

u

Digitalisering och E-hälsa
Delaktighet och brukarmedverkan
Ledarskapet

u
u

PERSPEKTIV
Målområde

u

u

SAMHÄLLE

Social hållbarhet

u

Regionstyrelseförvaltningen

u

Utveckling av det gotländska samhället

Samhällsbyggnadsförvaltningen

u

Bemötande

u

Teknikförvaltningen

u
u

Socialförvaltningen

u

Utökat förebyggande arbete

Teknikförvaltningen

u

Intern och extern kommunikation
Säkerhet i samhällsviktiga system och anläggningar

u

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

u
u
u
u

Målområde

u

Likvärdighet, tillgänglighet och värdegrund
Allas ansvar för skolans uppdrag
Gotlands kompetensförsörjning
Integration och etablering

Ekonomisk hållbarhet

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

u
u
u

Målområde

u

u

Attraktiv arbetsplats, med god kompetensförsörjning
och delaktiga medarbetare

Regionstyrelseförvaltningen

u

Koncernstyrning
Stöd och service till regionens förvaltningar
Kvalitet i den egna förvaltningens verksamhet

u

Utveckling av det gotländska samhället

Teknikförvaltningen

u

Intern och extern kommunikation
Ekonomi

Socialförvaltningen

Likvärdighet, tillgänglighet och värdegrund
Allas ansvar för skolans uppdrag
Gotlands kompetensförsörjning
Integration och etablering

u
u
u
u

Målområde

u

Ekologisk hållbarhet

u

u

Ledarskapet
Kompetensförsörjning

Teknikförvaltningen

u

Attrahera medarbetare

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

u
u

Arbetsmiljö och kompetensförsörjning
Allas ansvar för skolans uppdrag

Målområde

u

u

Ekonomi

Regionstyrelseförvaltningen

u

Utveckling av det gotländska samhället

Socialförvaltningen

u

Ekonomi i balans

Samhällsbyggnadsförvaltningen

u

Service

Teknikförvaltningen

u

Ekonomi
Säkerhet i samhällsviktiga system och anläggningar

u

Teknikförvaltningen

u
u
u
u
u
u

Socialförvaltningen

u
u
u
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Likvärdighet, tillgänglighet och värdegrund
Allas ansvar för skolans uppdrag
Gotlands kompetensförsörjning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Regionstyrelseförvaltningen

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Intern och extern kommunikation
Förenkla och digitalisera

Medarbetare

u

u

Attraktiv arbetsplats, med god kompetensförsörjning
och delaktiga medarbetare
Nära hälso- och sjukvård med utgångspunkt från
patienten

Kompetens och miljömedvetenhet i miljöfrågor
K
 ravspecifikationer för miljö- och energifrågor vid
upphandlingar
Avfall
E nergi
Vatten och avloppsförsörjning
U
 tvecklad kollektivtrafik
M
 edvetna transporter
Medveten sopsortering
M
 edveten användning av förbrukningsmaterial
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2. PRIORITERING AV RESURSER OCH BESLUT OM UPPDRAG
Inriktningen för den kommande planerings
perioden fastställs utifrån vision, politiska prioriteringar, måluppfyllelse samt analys av resultat. Inriktningen konkretiseras i samband med
det årliga budgetarbetet då resurser för drift
och investeringar fördelas och omfördelas samt
då särskilda uppdrag till nämnderna kan ges.
För verksamheternas drift upprättas en budget i balans för budgetåret och en flerårsplan för
de två åren efter budgetåret. För investeringarna görs en investeringsbudget för budgetåret
och nästkommande år samt en inriktning för de
följande tre åren.
Inför 2017 togs beslut om besparingar på
170 mnkr fördelade på tre år. Av dessa ska
56 mnkr sparas på intern administration och
service och 114 miljoner på utåtriktad verksamhet. För 2019 återstår 55 mnkr.
Målbilden är att Region Gotland ska ha en
långsiktigt hållbar verksamhet som bedrivs
inom de resurser som finns. Regionen ska
arbeta med god ekonomisk hushållning vilket innebär att resultatet uppgår till två procent av nettoomsättningen och att de skattefinansierade investeringarna är egenfinansierade.
Regionen ska arbeta utvecklingsinriktat och
utnyttja sina resurser på det mest effektiva sättet samt ligga i framkant i Sverige avseende förnyelseinriktat arbetssätt.

användas för att täcka tidigare underfinansierad
verksamhet.
Konsekvenserna framåt för det gotländska samhället är i dagsläget svåra att förutse.
Åtgärder kommer att behöva göras som drabbar medborgarna i form av sänkt utbud. Detta
kommer dock inte att behöva innebära sänkt
kvalitet i den verksamhet som finns kvar. Att
utnyttja resurserna till de verksamheter som
prioriteras och därmed också besluta om borttagande eller avveckling av icke prioriterad
verksamhet är viktigt. Eftersom regionens verksamheter i många fall är kommunicerande kärl
är det viktigt att konsekvenserna beskrivs och
hanteras utifrån ett helhetsperspektiv.

Bakgrund till det ekonomiska
läget för perioden

Den ekonomiska helårsprognosen för regionen var 204 mnkr vid delår 2. Nettokostnadsökningen i perioden för nämnderna är 4,5 procent. Nettokostnadsutvecklingen är något
högre än föregående år. Prognosen för regionens totala nettokostnadsutveckling är 3,7 procent vilket är något lägre än föregående år.
Nämndernas prognostiserade avvikelse mot
budget är negativ med -47 mnkr vilket är
bekymmersamt. Strukturellt ser det allvarligt ut
då stora områden som hälso- och sjukvård samt
vård och omsorg har underskott som till del
vägs upp av andra nämnder och där det är svårt
att se avmattning i kostnadsnivåerna framåt.
Det är väsentligt att arbetet enligt regionfullmäktiges uppdrag att se över utbud och effektiviseringar ger resultat framåt.

Regionen har under ett antal år haft en hög
kostnadsutveckling som inte täckts av ordinarie
intäkter i form av skatter, generellt statsbidrag,
verksamhetstaxor och avgifter. På grund av
olika tillfälliga intäkter i form av exempelvis
återbetalning av pensionspremier och stora
fastighetsförsäljningar så har regionen trots allt
haft ett positivt resultat. För 2015 var så inte fallet, resultatet kunde inte förstärkas med hjälp
av andra intäkter och regionen fick ett negativt
resultat. Återställning av det negativa resultatet
har skett under 2016 och 2017.
Även om regionen förväntas ha ett positivt
resultat 2018 så är det fortfarande bekymmersamt att nämndernas verksamhet totalt sett
inte ryms inom den budgetram som är avsatt.
För att kunna bedriva en hållbar och utvecklingsinriktad verksamhet måste den vara finansierad i sitt grunduppdrag. Så är det inte i dagsläget, framförallt inte inom hälso- och sjukvård
samt delar inom vård och omsorg. Den demografiska utvecklingen framåt kräver att det
finns utrymme för utökningar i takt med att
intäkterna växer, de ökade intäkterna kan inte
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Övriga intäkter i form av riktade statsbidrag
finns för de olika verksamheterna, dock är det
svårt att finansiera den ordinarie verksamheten
med dessa eftersom det oftast rör sig om bidrag
där det krävs extraordinära insatser från regionen.

Gotlands utveckling – regionalt fokus
Ett särskilt utskott inrättas under regionstyrelsen för att lyfta upp tillväxt och regionala
utvecklingsfrågor. Arbete med att förbättra
näringslivsklimatet måste fortgå och förstärkas.
ȅȅ

Satsningar på medarbetarna i Region Gotland är oerhört viktiga för att klara kompetensförsörjning och bra arbetsmiljö framåt.

ȅȅ

Utmaningsrätten kommer att återinföras.

ȅȅ

Handläggningstiderna för bygglov måste
kortas och arbetet med planläggning intensifieras.

ȅȅ

Bostadsbyggande ska ske över hela ön.

ȅȅ

Gröna, smarta tekniklösningar, närprodu
cerat och vidareförädling ska stimuleras.
Ett samhälle med hundra procent förnybar
energi, lokalt producerad, är prioriterat
i ekokommunen.

ȅȅ

Diskussioner med extern part för att pröva
försäljning av Romabadet kommer att återupptas.

ȅȅ

När ekonomiskt utrymme finns står ett nytt
badhus högt på agendan.

ȅȅ

Olika satsningar inom hälsofrämjande
hälso- och sjukvård ska arbetas med för att
göra gotlänningar friskare.

ȅȅ

Fokus ska ligga på barns och ungas hälsa,
bland annat för att förebygga psykisk ohälsa.

ȅȅ

Det ska vara ett tydligt fokus på primär
vården.

ȅȅ

Efterhandskompensation till privat drivna
vårdcentraler ska återinföras.

ȅȅ

Skolor och barnomsorg ska finnas spridda
över hela ön för att ge möjlighet att bo och
leva på hela Gotland.

Resultatprognos de kommande åren

ȅȅ

Resultatprognosen för 2020 och 2021 är
mycket bekymmersam. Högkonjunkturen har
avstannat och skatteintäkterna förväntas inte
öka i samma takt som de gjort under tidigare år.
Avseende de generella statsbidragen så påverkas de av situationen i riksdagen och i nuläget
är planeringsförutsättningarna mycket osäkra.

Det ska vara tryggt att åldras på Gotland
med tillgång till olika boendeformer och
hjälp i hemmet.

ȅȅ

Region Gotland ska ha en ekonomi i balans.

Utveckling av kostnader och
resultat de senaste åren
Nettokostnadsutvecklingen 2014 och 2015 översteg utvecklingen av skatte- och bidragsintäkter.
Under 2016 och 2017 har utvecklingen av skatteintäkter och bidrag varit hög, men prognosen för 2018 visar på en avmattning. Regionens
nettokostnadsutveckling förväntas överstiga
utvecklingen av skatteintäkter och bidrag 2018.
I planen för kommande tre år är budgetresultaten under och långt under det finansiella målet.
2021 är budgeten enligt plan negativ.

2018 års resultat

Behov av investeringar
Regionen har under ett antal år haft mycket
höga investeringsutgifter. Under 2018 har
investeringen i den nya kryssningskajen avslutats och kajen är tagen i bruk. Planen för de
kommande åren innehåller stora investeringar
i framförallt VA, men även ombyggnation av
lasarettet och investering i nytt verksamhetssystem för sjukvården planeras. Det finns i dagsläget ytterst litet utrymme för nya behov eller
reinvesteringar.

Alliansens prioriteringar
Efter valet hösten 2018 styrs Region Gotland i
minoritet av Alliansen Gotland som består av
Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna samt
Kristdemokraterna. I sin avsiktsförklaring för
mandatperioden framhävs tre områden som
väsentliga för regionen att arbeta med. Förutom dessa finns ett antal punkter som beskriver prioriterade områden framåt.
Hela Gotland ska utvecklas
Hela Gotland ska frodas och utvecklas. Vår
spridda befolkning och levande landsbygd är en
unik tillgång. En ökande befolkning och ett livskraftigt näringsliv är nyckeln till framgång. Ett
offensivt bostadsbyggande behövs över hela ön.
Medarbetarna är regionens
viktigaste resurs
För att långsiktigt klara en bra service och välfärd till gotlänningarna krävs ett öppet och
lyhört ledarskap på alla nivåer. Ett ledarskap
som baseras på tillit. Ansvar och befogenhet
ska följas åt.
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Driftbudget

Regionstyrelsen får i uppdrag att, utifrån en
utvärdering, analys och effektbeskrivning
av nuvarande besparingsprogram, ge förslag
på hur arbetet med att anpassa regionens
utbud och verksamhet till de ekonomiska
förutsättningarna för perioden 2020-2022
ska genomföras. Förslaget ska, utöver ovan,
grunda sig på en analys gjord av SKL,
samhällsekonomiska prognoser kopplat
till befolkningsprognos och demografisk
utveckling samt PWC:s ekonomiska långtidsprognos.

ȅȅ

Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag
att bereda förslag för att återinföra efterhandskompensation för privat drivna vårdcentraler för att ge lika förutsättningar för
verksamheten oavsett driftsform.

ȅȅ

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska löpande,
vid budgetberedning och budgetavstämning under de år som ombyggnaden av
Visby lasarett pågår, återkomma med status
rapport och uppdatering av investeringsbudgeten.

Regionstyrelsen får i uppdrag att redovisa
möjliga åtgärder inom ramen för Region
Gotlands verksamhet som stärker skattekraften och övriga intäkter samt ta hänsyn
till andra nationella beslut.

ȅȅ

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med en redovisning av
helheten avseende ekonomi, arbetssätt och
pedagogik för nybyggnad jämfört med omoch tillbyggnad av Alléskolan.

ȅȅ

Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda
för- och nackdelar med alternativa driftsformer för VA-verksamheten och avfallswverksamheten.

ȅȅ

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag
att se över de olika resursfördelningsmodellerna inför budgetavstämningen 2019 med
en delrapport till budgetberedningen.

ȅȅ

Regionstyrelsen får i uppdrag att bereda
förslag för att återinföra utmaningsrätt
inom Region Gotland.

ȅȅ

ȅȅ

Regionstyrelsen och tekniska nämnden får
i uppdrag att intensifiera arbetet tillsammans med Trafikverket om hur beläggningsprogram och underhåll av enskilda vägar
kan komma till stånd för att öka standarden på vägnätet och minska underhålls
kostnaderna.

Regionstyrelsen får tillsammans med
tekniska nämnden i uppdrag att återkomma
till budgetberedningen 2019 med nya uppdaterade beräkningar av samtliga kvar
varande ombyggnationer av skolkök utifrån
inriktningen i Kostutredningen.

ȅȅ

ȅȅ

Tekniska nämnden får i uppdrag att se över
och återkomma med förslag på lösningar för
parkeringsfrågan vid Visby lasarett.

ȅȅ

Socialnämnden får i uppdrag att återkomma
med en konsekvensbeskrivning av ett nytt
korttidsboende avseende driftkonsekvenser,
alternativkostnader, nyttan av investeringen
samt påverkan på verksamheten. Rapporten
ska vara avstämd med hälso- och sjukvårdsnämnden, framförallt avseende påverkan på
verksamheten.

Strategisk plan

3 DRIFT- OCH INVESTERINGSBUDGET SAMT FINANSIERING

Uppdrag

ȅȅ

u

ȅȅ

Regionstyrelsen får tillsammans med
tekniska nämnden i uppdrag att se över
och föreslå förändringar i processen och
rutinerna för nyinvesteringar och/eller
underhåll i befintliga lokaler. I uppdraget
ska särskilt roller och ansvar belysas.
Uppdraget ska redovisas på budgetberedningen 2019.

ȅȅ

Med anledning av socialnämndens skrivelse
får regionstyrelsen i uppdrag att, i samarbete
med berörda nämnder, till budgetberedning
i regionstyrelsens arbetsutskott 2019 återkomma med ett fördjupat underlag om
gruppbostäder och SÄBO ska byggas i egen
regi eller upphandlas och förhyras.

Region Gotland använder sig av ett sätt att fördela budget som både omfattar resursfördelningsmodeller, ramtillskott och besparingar
(både riktade och generella).
Resursfördelningsmodeller som tar hänsyn till volymförändringar finns för förskola,
grundskola, gymnasieskola samt äldreomsorg.
Verksamheten som bedrivs inom hälso- och
sjukvårdsnämnden omfattas av en annan typ
av resursfördelningsmodell som bygger på ett
antagande om en medicinskteknisk utveckling
motsvarande cirka 2,5 procent per år vilket för
2018 innebär ett resurstillskott på 39,2 miljoner
kronor.
Nämnderna får också, under förutsättning
att ekonomiskt utrymme finns, kompensation
för externa avtal, förändrade internhyror, andra
interna prisförändringar samt personalkostnadskompensation. Externa avtal är ett samlingsnamn för de avtal som finns med externa
utförare där man kommit överens om en viss
indexuppräkning per år.
Utöver ovanstående fördelningar kan nämnderna äska om ytterligare medel utifrån en egen
analys av vilka behov och satsningar som behöver göras framåt. Generella och riktade besparingar kan också förekomma utifrån det ekonomiska läget.
Statsbidrag som finns utöver det generella
statsbidraget och som hanteras av enskilda
nämnder, tillfaller nämnden direkt. Det finns
väldigt många olika riktade statsbidrag som
beslutas av riksdagen, vissa bidrag måste sökas
och vissa tillfaller regionen enligt fastställd fördelning. Exempel på riktade statsbidrag är lågstadielyft, lärarlönelyft, patientmiljard samt
personalmiljard för goda förutsättningar för
vårdens medarbetare.
Nämndernas budgetramar för år 2019 utgår
ifrån 2018 års justerade budget som är totalt
4 907 mnkr. Till år 2019 har regionfullmäktige
beslutat att öka nämndernas budgetramar med
totalt 196 mnkr vilket motsvarar 4 procent.
Resursfördelningsmodeller
Resursfördelningsmodellen för förskola och
grundskola medför ett tillskott för barnoch
utbildningsnämnden på 30,5 mnkr. Modellen
för gymnasieskola ger ett tillskott till gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden på 1,5 mnkr.
Hälso- och sjukvårdsnämnden får ett tillskott
på 39,2 mnkr. Äldreomsorgsmodellen ger
ett tillskott till socialnämnden på 13,7 mnkr.
Regionstyrelsen har gett regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att under 2019 se över de olika
resursfördelningsmodellerna.

Indexuppräkning
Nämnderna kompenseras för prisökningar via
externa avtal med 22,4 mnkr. Internhyran har
sänkts med 27 mnkr inför 2019 till följd av en
riktad besparing på 1 mnkr samt 26 mnkr till
följd av sänkt internränta samt att fastigheterna
komponentindelats i redovisningen vilket leder
till lägre avskrivningskostnader. Sänkningen
medför motsvarande sänkning av nämndernas
budgetanslag.
Resultatenheterna måltid och försörjning
inom regionstyrelseförvaltningen kommer att
höja sina priser motsvarande 4,1 mnkr. Nämnderna kompenseras med motsvarande belopp
utifrån volym.
Personalkostnadskompensation
Personalkostnadsökningar har budgeterats till
sammanlagt 102,2 mnkr. Av den summan är
19,2 mnkr öronmärkt för en satsning på jämställdhet och bristyrken. Den budgeterade
generella kompensationen motsvarar en personalkostnadsökning på cirka 2,5 procent i
genomsnitt därefter har nämnderna kompenserats utifrån en analys av vilka yrkesgrupper som
är bristyrken eller i behov av jämställdhetssatsning.
Besparingar
Under 2016 genomfördes ett omfattande arbete
för att identifiera möjliga besparingar framåt.
Arbetet mynnade ut i ett regionfullmäktige
beslut om att totalt spara 170 mnkr på 3 år.
Besparingen fördelas över åren så att 63 mnkr
sparades 2017, 52 mnkr 2018 samt 55 mnkr som
ska sparas 2019. År 2019 ska 9 mnkr sparas på
intern service, administration och ledning
inom regionstyrelseförvaltningen. 8,5 mnkr
ska sparas inom tekniska nämnden, 7,5 mnkr
inom den skattefinansierade verksamheten och
1 mnkr på fastig
hetsförvaltning. Effektivare
myndighetshantering inom byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden ska
ge besparing på sammanlagt 3 mnkr. 7 mnkr
ska sparas på kultur- och fritidsverksamhet.
Barn- och utbildningsnämnden ska genomföra besparingar på 15 mnkr och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden 5 mnkr. Regionfullmäktige har inte beslutat om några riktade
besparingar för socialnämnden och hälso- och
sjukvårdsnämnden. De nämnderna ska hålla
budget, vilket i praktiken innebär att man ändå
måste jobba med besparingar i verksamheten.
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BESPARINGAR PER NÄMND 2017-2019, mnkr
2017

2018

2019

Totalt

Regionstyrelsen, regionstyrelseförvaltningen

27,0

17,0

9,0

53,0

Regionstyrelsen, kultur- och fritidsverksamhet

3,0

5,0

7,0

15,0

Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet

5,0

7,5

7,5

20,0

Teknisk nämnd, fastighetsförvaltning

3,0

3,0

1,0

7,0

Byggnadsnämnd

2,5

2,5

1,5

6,5

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

1,5

0,5

1,5

3,5

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

5,0

4,0

5,0

14,0

16,0

12,5

15,0

43,5

0

0

7,5

7,5

63,0

52,0

55,0

170,0

Barn- och utbildningsnämnd
Generell besparing som fördelas på samtliga nämnder
Summa

Investeringar
Investeringarna i skattefinansierad verksamhet
ska enligt uppställt mål egenfinansieras, alltså
vara i nivå med avskrivningar, avsättningar och
eventuella investeringsinkomster. Investeringsbudgeten för 2019 uppgår till 466 mnkr varav
de skattefinansierade investeringarna uppgår
till 243 mnkr och investeringar i affärsdrivande
verksamhet uppgår till 223 mnkr. För 2020 är
den totala investeringsbudgeten 449 mnkr

varav 299 mnkr avser skattefinansierad verksamhet och 150 mnkr avser affärsdrivande verksamhet. Även om investeringsvolymen för 2019
och 2020 är lägre än 2018 så är det fortfarande
en hög nivå. Under 2019 planeras fortsatt stora
investeringar i VA-verksamheten. Investeringsutgifterna i planen för följande år ligger också
på en hög nivå runt 400 mnkr.

TOTAL INVESTERINGSBUDGET PER NÄMND/FÖRVALTNING, mnkr
2019

I det ursprungliga beslutet om besparing
2017-2019 var 7,5 mnkr ofördelat inför 2019.
Regionfullmäktige har nu beslutat att den
besparingen ska omvandlas till generell besparing på samtliga nämnder. Det innebär att den
besparingen även ska genomföras av social
nämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden
och att övriga nämnder får en något högre
besparing 2019.
Ramtillskott
2019 har ramtillskott på sammanlagt 58,3 mnkr
tillförts nämnderna. Bland satsningarna kan
nämnas åtgärder för att öka Gotlands attraktivitet genom ökat fokus på tillväxtfrågor,
landsbygdsutveckling, bostadsbyggande, förbättrat företagsklimat och utveckling av kollektivtrafik. Hälso- och sjukvårdsnämnden tillförs
10 mnkr i ramtillskott för ökade kostnader för
utomlänsvård. Nämnderna kompenseras också
för vissa verksamheter som tidigare till stor
del finansierats genom statsbidrag, exempelvis avgiftsfri gynekologisk screening, glasögonbidrag till barn och unga och enskilda vägar.
Inför 2019 har ett budgetanslag avsatts för att
inrätta totalt 4 tjänster som politiska sekrete-

rare. Antal mandat i regionfullmäktige avgör
omfattningen för respektive parti. Specificering
av samtliga ramtillskott finns på sidan 43.

Regionstyrelsen – Regionstyrelseförvaltningen

Kapitalkostnader
2018 förändrades regelverket för budgetering
av kapitalkostnader. Nämnderna ska i fortsättningen inte kompenseras automatiskt för
ökade eller minskade kapitalkostnader. I samband med detta justerades nämndernas kapitalkostnadsbudget så att summan motsvarade ett
tioårigt snitt. I 2019 års budget har kapitalkostnadsbudgeten justerats ytterligare för regionstyrelsen och tekniska nämnden så att budgeten motsvarar nivån på kapitalkostnaderna.
2019 sänks internräntan från 2 till 1,5 procent. Sänkningen medför att nämndernas kapitalkostnadsbudget sänks för de skattefinansierade verksamheterna.
Nämndernas kapitalkostnadsbudget för
skattefinansierad verksamhet är fastslagen enligt
tabell nedan. Kostnaderna för framtida investeringar ska rymmas inom den här nivån. Om
beslut tas att höja eller sänka internräntan kommer däremot nämndernas budget att justeras.

KAPITALKOSTNADSBUDGET PER NÄMND, tkr
Avskrivning

Internränta

Totalt

Regionstyrelsen

15 883

1 123

17 006

Byggnadsnämnd

1 050

113

1 163

120

8

128

24 246

5 816

30 062

Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Teknisk nämnd, teknikförvaltningen
Teknisk nämnd, räddningstjänst

3 700

375

4 075

15 300

1 125

16 425

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

5 210

390

5 600

Socialnämnd

3 600

225

3 825

Barn- och utbildningsnämnd

24

Hälso- och sjukvårdsnämnd

22 800

1 350

24 150

Summa

91 909

10 525

102 434

2020

42,9

21,8

316,2
223,4

265,5
149,9

Tekniska nämnden – Samhällsbyggnadsförvaltningen (Räddningstjänst)

6,0

6,0

Byggnadsnämnden – Samhällsbyggnadsförvaltningen

0,8

0,8

Miljö- och hälsoskyddsnämnden – Samhällsbyggnadsförvaltningen

0,2

0,7

Barn- och utbildningsnämnden – Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

24,1

27,2

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden – Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

11,2

20,3

Socialnämnden – Socialförvaltningen

16,6

7,5

Hälso- och sjukvårdsnämnden – Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

48,0

99,6

Investeringar inom skattefinansierad verksamhet

242,6

299,5

Investeringar inom affärsdrivande verksamhet

223,4

149,9

Totala investeringar

466,0

449,4

Tekniska nämnden – Teknikförvaltningen
varav affärsdrivande (VA och avfall)

Större investeringar 2019 och 2020
Under 2019 finns de stora investeringarna inom
vatten- och avloppsverksamheten; VA-ledning
Burgsvik-Klintehamn (96 mnkr), bräckvattenverk (52 mnkr) samt reinvesteringar i VA-anläggningar (35 mnkr). Under 2020 är 125 mnkr upptagna för investeringar enligt VA-planen.
Under 2019-2020 planeras investeringar i
fastigheter för 273 mnkr, varav 140 mnkr avser
teknikförvaltningens fastighetsägaransvar för
bland annat underhålls- och ventilationsåtgärder. Bland fastighetsinvesteringarna finns avsatt

56 mnkr för om- och tillbyggnad av Visby lasarett 2019-2020.
IT-investeringar upptas med 77 mnkr under
2019-2020 varav investeringar i framtidens
vårdinformationssystem utgör 20 mnkr.
Investeringar per nämnd och större projekt
redovisas i del 3 Budget och finansiering, Investeringsbudget och plan 2019-2023. Perioden
2021-2023 ska ses som en plan, varje enskilt år
kommer att beredas så att nämndernas äskande
ställs i relation till pågående projekt, ekonomiskt utrymme och uppsatta mål.
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Finansiering
Finansiering av verksamheten
Kommunalskatteintäkterna, utjämningsbidragen och de generella statsbidragen är de största
inkomstkällorna för regionen. De utgör tillsammans cirka 75 procent av de totala intäkterna. Övriga intäkter består i huvudsak av riktade statsbidrag, taxor och avgifter.
Skatteintäkter och utjämningsbidrag påverkas i hög grad av hur skatteunderlaget och
befolkningen utvecklas. Skatteunderlagets
utveckling beror i sin tur på hur den ekonomiska tillväxten utvecklas. Taxor och avgifter
styrs bland annat av regler om självkostnad och
maxtaxa inom barnomsorg och äldreomsorg.
Sammantaget innebär det att regionen har
begränsade möjligheter att öka sin intäktssida.
Utvecklingen av skatteintäkter, utjämnings
bidrag och generella statsbidrag sätter därmed i
hög grad ramarna för den verksamhet som kan
bedrivas och finansieras.
Sverige befinner sig på toppen av en högkonjunktur vilket avspeglat sig i utvecklingen
av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Under
de senaste åren har dessa intäkter ökat med i
genomsnitt 4,0 procent per år. För 2018 beräknas de öka med 128 mnkr jämfört med 2017
vilket motsvarar en ökning på 2,6 procent. I
jämförelse med beräknat utfall 2018 (prognos
i augusti) ökar de prognostiserade skatte- och
statsbidragsintäkterna med 318 mnkr under
2019 vilket motsvarar en ökning med 6,4 procent och beror både på stor ökning av skatteintäkter och på de nya välfärdsmiljarderna. I
planen för 2020-2021 beräknas motsvarande
intäkter öka med 178 mnkr respektive 181 mnkr
per år vilket motsvarar en årlig ökning på
3,3 procent.
De egna skatteintäkterna beräknas 2019
uppgå till 3 929 mnkr, en förändring med
180 mnkr jämfört med beräknat utfall för 2018.
För 2020 och 2021 beräknas de egna skatte
intäkterna öka årligen med 127 mnkr respektive

153 mnkr. Det finns dock en osäkerhet kring
den faktiska ökningen på grund av det osäkra
parlamentariska läget i riksdagen.
Den budgeterade utvecklingen av skatte
intäkter, utjämningsbidrag och generella stats
bidrag bygger på prognoser som kan ändras
både i positiv och i negativ riktning. Skatteintäkterna är preliminära och varje år görs en
avräkning som blir känd först under inne
varande år. En avvikelse på 1 procent påverkar
resultatet med ca 40 mnkr. Det innebär att en
negativ slutavräkning behöver kunna hanteras
inom det budgeterade resultatet för det aktuella året.
Befolkningsutvecklingen är en viktig faktor som påverkar utvecklingen av skatteintäkter och statsbidrag. Under perioden 2013-2017
har befolkningen ökat med 1 434 personer vilket motsvarar en ökning på 2,5 procent. Merparten av ökningen skedde under 2016 och
2017 då befolkningen ökade med 612 respektive 592 personer. Under 2018 har befolkningen
fram till 1 november ökat med ytterligare
531 personer till 59 126. Befolkningsutvecklingen ser positiv ut för närvarande och ligger nu i nivå med rikets befolkningsökning
på 0,9 procent. En befolkningsutveckling som
är svagare än riket har en negativ påverkan på
utjämnings- och statsbidragsintäkterna och
motsatsen gäller vid en befolkningsutveckling
som är starkare än riket.
Årets resultat enligt budget för 2019 uppgår till 59 mnkr. Det motsvarar en marginal
på 1,1 procent. Budgetnivån når därmed inte
upp till det finansiella målet på 2 procent av
nettokostnaderna som motsvarar ett resultat
på 104 mnkr. I planen för 2020 och 2021 finns
ingen marginal alls och innebär att nya politiska beslut om kostnadsbesparande åtgärder
krävs för uppnå de finansiella målen och klara
en god ekonomisk hushållning.

ÅRETS RESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL SKATTEINTÄKTER OCH BIDRAGSINTÄKTER 2017-2021, mnkr
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Bokslut
2017

Prognos
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Skatteintäkter

3 749

3 834

3 929

4 056

4 209

Generella statsbidrag och utjämningsbidrag

1 195

1 239

1 334

1 385

1 413

Årets resultat

151

204

59

1

-37

Årets resultat / skatteintäkter och bidrag, procent

3,1

4,0

1,1

0,0

-0,7

Inför 2019 finns fortfarande en osäkerhet kring
pensionskostnadernas utveckling. Det låga
ränteläget gör att en eventuell sänkning av den
s.k. RIPS-räntan, som används vid beräkning
av pensionsskulden, kan bli aktuell. Det skulle
innebära att pensionsskulden skulle öka och
påverka resultatet negativt. Även livslängdsantagandena kan komma att ändras de kommande åren vilket också skulle ge en högre pensionsskuld och därmed högre kostnader.
Den nya kommunala redovisningslagen, som
träder ikraft 2019, innebär ingen förändring
av pensionsredovisningen såsom den statliga utredningen föreslog. Utredningsförslaget, som innebar att hela pensionsförpliktelsen
skulle redovisas som en avsättning i balansräkningen, skall utredas vidare men det är sannolikt att hela pensionsskulden på sikt kommer
att redovisas i balansräkningen. Effekten av
detta blir att det egna kapitalet blir negativt och
att en högre resultatnivå kommer att krävas för
att återställa det egna kapitalet.
Finansiering av investeringar
Investeringarna finansieras i första hand genom
det utrymme som skapas av årets resultat,
avskrivningar, avsättningar, investeringsbidrag
och försäljningsinkomster. I andra hand sker
finansiering med lån.
Investeringsbudgeten för 2019 uppgår totalt
till 466 mnkr varav 243 mnkr avser skattefinansierad verksamhet och 223 mnkr avser taxe

finansierad verksamhet. Förutom budgeten för
kommande år kommer nämnderna att begära
kompletteringsbudget för investeringar som är
framskjutna eller oavslutade. Det kan innebära
en totalbudget på ca 800 mnkr för 2019 vilket
är mycket högt. Ofta blir det förseningar i de
planerade investeringsprojekten varför utfallet
vanligtvis hamnar på betydligt lägre nivåer.
Egenfinansiering
Regionen har som mål att investeringarna i den
skattefinansierade verksamheten till fullo ska
finansieras med egna medel. Investeringar i den
taxefinansierade verksamheten kan finansieras
med extern upplåning då de ökade drift- och
kapitalkostnaderna kan tas ut via avgifter som
inte belastar de skattefinansierade verksam
heterna.
Under perioden 2013-2017 har egenfinansieringen uppgått till 101 procent för samtliga
investeringar. Försäljning av fastigheter har
möjliggjort egenfinansieringen av de förhållandevis stora investeringsutgifterna, 2 113 mnkr,
under perioden.
För planperioden 2019-2021 beräknas investeringarna i den skattefinansierade verksam
heten kunna finansieras med egna medel och
därmed klara målet om egenfinansiering. Däremot kommer inte de totala investeringarna
2019-2021 att kunna finansieras helt med egna
medel utan nya lån på ca 100 mnkr per år beräknas behöva tas upp.

EGENFINANSIERING AV INVESTERINGAR 2017-2021, mnkr

Löpande verksamhet; årets resultat, avskrivningar,
avsättningar, reavinster
Försäljning anläggningstillgångar

Bokslut
2017

Prognos
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

467

353

364

326

300

36

290

30

30

30

Summa egenfinansiering

503

643

394

356

330

Investeringar
varav investeringar i skattefinansierad verksamhet

436
330

720
429

466
243

449
299

378
250

Egenfinansiering av totala investeringar, procent

115

89

85

79

87

Egenfinansiering av investeringar i skattefinansierad
verksamhet, procent

152

150

162

119

132
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Långfristiga skulder och låneskuld
De långfristiga skulderna utgörs av banklån och
förutbetalda investeringsbidrag. Investerings
bidragen består i huvudsak av anslutningsavgifter inom vatten- och avloppsverksamheten och
statliga investeringsbidrag.
För 2018 prognostiseras de långfristiga skulderna uppgå till 945 mnkr varav lån i banker

del 2

och kreditinstitut utgör ca 51 procent motsvarande 485 mnkr.
Genomsnittsräntan i skuldportföljen ligger
på 1,33 procent. Räntekostnaderna 2018 uppgår till ca 6,5 mnkr och andel rörliga lån utgör
30 procent. Den genomsnittliga räntebindningen är 3,5 år och den genomsnittliga kapitalbindningen är 2,3 år.

LÅNEFINANSIERING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2017-2021, mnkr

Långfristiga skulder
varav lån
Andel lån, procent
Anläggningstillgångar
Lånefinansieringsgrad, procent

Under planperioden 2019-2021 beräknas låneskulden behöva ökas med 300 mnkr till följd
av de stora investeringarna och svaga resultat. Lånefinansieringsgraden kommer därmed
att öka med 4 procentenheter. Räntekostnaderna kommer också att öka. En låneskuld på
770 mnkr skulle innebära ökade räntekostnader med 3,5 mnkr. En ökning av genomsnittsräntan med 1 procenthet ger ökade räntekostnader med 7,7 mnkr.
Stora inkomster från fastighetsförsäljningar
under 2018 har gett intäkter på 290 mnkr som
gjort att årets höga investeringsutgifter hittills
kunnat finansieras utan nya lån. Likvida medel
har samtidigt minskat med ca 100 mnkr. Några
fler sådana stora fastighetsförsäljningar är inte
aktuella under planperioden.
Soliditet
Soliditeten är ett mått på finansiell styrka och
visar hur stor andel av de totala tillgångarna
som är finansierade med eget kapital. En låg
soliditet innebär att en stor del av anläggnings-

Bokslut
2017

Prognos
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

880
665

945
485

1 060
580

1 175
675

1 290
770

76

51

55

57

60

4 031

4 520

4 741

4 945

5 078

16

11

12

14

15

tillgångarna har finansierats med lånade medel
i form av banklån och pensionsskuld som ger
finansiella kostnader vilka belastar resultatet.
Med höga skulder blir regionen mer känslig
för yttre faktorer som inte kan påverkas, bland
annat inflation och ränteutveckling.
Soliditetsutvecklingen är beroende av två
faktorer, dels hur det egna kapitalet förändras
dels hur tillgångarna förändras. Regionens mål
är att soliditeten ska uppgå till minst 45 procent. Soliditeten har minskat under perioden
2014-2017 till följd av de stora investeringar
som gjorts. För att bibehålla soliditeten hade
krävts högre resultatnivåer. För 2018 bedöms
soliditeten inte försämras trots höga investeringsutgifterna tack vare ett högt resultat till
följd av reavinster från fastighetsförsäljningarna. Men soliditetsnivån klarar inte målet på
45 procent. I planen för 2019-2021 försämras
soliditeten mycket, totalt 4 procentenheter,
och innebär att soliditeten sjunker till 38 procent. Den främsta orsaken är otillräckliga resultat och för höga investeringsnivåer.

SOLIDITETSUTVECKLINGEN 2017-2021, procent
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Bokslut
2017

Prognos
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Soliditet enligt balansräkningen

42,0

42,1

41,5

40,0

38,4

Soliditet inklusive pensionsskuld i ansvarsförbindelsen

-8,5

-2,7

-0,8

-0,2

-0,3

u
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4. EXPLOATERING
Med exploateringsverksamhet avses åtgärder
för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa
råmark för att kunna bygga bostäder, lokaler
för handel, kontor, industrier och verksamhetslokaler. I exploateringsverksamheten ingår
även att bygga och iordningsställa kompletterande gemensamma anordningar som gator,
gång- och cykelvägar, grönområden, VA-system, värmeanläggningar, el och telesystem med
mera.
Ett exploateringsområde är ett avgränsat
område som är eller kommer att bli detaljplane
lagt. Exploateringsprojekt kan startas innan
detaljplan är antagen. Avsikten med en exploatering är att förädla marken för olika ändamål
och att sälja de fastigheter som kan bildas inom
ett exploateringsområde.
Exploateringsplanen är ett styrdokument för
regionens samhällsbyggnad de närmaste åren.
Beslut om utbyggnad av bostads- eller verksamhetsområden får följdverkningar på regionens
ekonomi och miljö. Exploateringsplanen ger en
helhetsbild av de samhällsbyggnadsprojekt som
direkt påverkar regionens ekonomi och som är
pågående eller planeras under den kommande
fyraårsperioden.
Exploateringsplanen innehåller information
om investeringsbehovet för infrastrukturanläggningar såsom gator, vägar och grönområden som finansieras av regionen. En del av dessa
innebär ökade kapital- och driftskostnader för
regionen. Exploateringsbudgeten redovisas på
sidan 60. Uppkomna kostnader fördelas genom
att regionen tecknar exploateringsavtal med
exploatörer samt försäljer mark till byggherrar.
För tillfället finns 18 pågående och planerade
områden i exploateringsplanen. En förutsättning för att planen ska kunna genomföras är
att det finns projektresurser i organisationen de
kommande åren.

Pågående och planerad
exploateringsverksamhet
Infrastruktur Yttre A7 Visby
Projektet innefattar utbyggnad av gator, parker, dagvatten och annan infrastruktur inom
hela yttre A7. Häri inryms bostadskvarter som
t ex Adjutanten, Sergeanten, Signallottan, men
också områden för verksamheter såsom Knekten och Korpralen samt förskolan inom kvarteret Malajen. Infrastrukturen inom området
beräknas vara fullt utbyggd under 2019. Totalt
innehåller exploateringsområdet omkring 850
bostäder, varav ett 30-tal fortfarande återstår
att markanvisa. Området beräknas vara fullt
utbyggd med bostäder under år 2020.

Inom området finns även ett område med
mark planlagt för och lämpat för lättare industri, samt viss handel och kontor. Detta område
bedöms komma att möta efterfrågan under
kommande 5-årsperiod för denna typ av mark
kring Visby.
Järnvägen Södercentrum
Kvarteret Järnvägen är beläget strax utanför
Söderport i Visby. Under 2018 har en detaljplan
för del av kvarteret antagits ( Järnvägen 4) och
här finns en utsedd exploatör, varför byggande
av bostäder inom denna fastighet kan starta
efter markundersökning, sanering och försäljning. Resterande del av kvarteret ska planläggas. Till stor del ägs kvarvarande mark av privata aktörer. Viss fastighetsreglering för att
möjliggöra för tänkt gatubyggnad är nödvändig. Hela området inrymmer cirka 100 lägenheter.
Torslunden Visby Norr
Området består av ett grönområde som gränsar till bostäder samt verksamheter i form av
industri, vård och kontor. Ett planprogram togs
fram 2015 och visar att det kan vara lämpligt att
bebygga delar av kvarteret. Innan exploatering
kan inledas ska det utredas om delar av området
är lämpligt för att anlägga fördröjningsmagasin
för dagvatten. Tidigast bedöms att en exploatering kan påbörjas under 2020 efter att planläggning genomförts. Preliminärt kan området
inrymma 30-50 lägenheter beroende på utform
ning av ev. dagvattenmagasin.
Visborg strukturplan etapp 1
Visborgsområdet kan, när det är utbyggt,
komma att innehålla mer än 3 000 bostäder
i flerfamiljshus och villor. Visborg beräknas
komma att utgöra Visbys markreserv för en
lång tid framöver. En strukturplan omfattande
2016-2025 har tagits fram och godkänts. Under
2017 genomfördes en stadsvisionsstudie och
en förstudie för att utreda förutsättningarna
för ett första exploateringsområde. Ett exploa
teringsprojekt med projektorganisation har
sjösatts under inledningen av 2018. Inom Visborgs första etapp inbegrips även utvecklingen
av Kungsladugårdsområdet där en detaljplan är
under framtagande. Totalt innehåller Visborgs
första etapp omkring 1 000 bostäder.
Östercentrum
Området omfattar Visbys centrala delar med
såväl parkeringsytor som affärscentra och
mötesplatser. Såväl regionens egen mark som
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privata bebyggda fastigheter ryms inom utvecklingsområdet. Ett planprogram togs fram under
2013 inom vilket ett antal förtätningsområden
för bostäder, handel och kontor definierades.
Under 2017 genomfördes en stadsvisionsstudie
som behandlade frågor kring hur området
lämpligen kan exploateras utan att inkräkta
på de värden som platsen har, inte minst gäller
detta närheten till världsarvet.
Under 2018 startas ett projekt för att ta fram
en fördjupad förstudie som i detalj ska studera
hur bland annat parkeringsfrågan kan lösas
samt genomföra dialog med berörda aktörer.
Totalt beräknas området kunna inrymma cirka
200 bostäder, samt ytor för handel och publika
stråk. En detaljplan kan förväntas färdig tidigast under 2020, varefter markanvisning och
byggande kan inledas
Sotaren Terra Nova
En detaljplaneläggning pågår för området.
Intressenter är fastighetsägarna till verksamheterna inom området, där det bedrivs handel
respektive processindustriell tillverkning. Dessutom har Region Gotland råmark inom området som kan förädlas till mark för handel och
verksamheter. Detaljplanen beräknas vara klar
under 2018, varefter byggande av infrastruktur
och senare markanvisning kan ske.
Kopparslagaren Terra Nova
Området är planlagt för bostäder. Inom detaljplanen ryms ytterligare ett 50-tal bostäder i flerfamiljshus. En markanvisning har genomförts,
med koppling till att exploatören också genomför byggande på orter utanför Visby (Hemse
och Klintehamn). I avtal som tecknas regleras att byggande på denna tomt måste ske efter
att projekten utanför Visby har genomförts,
men senast 2021. Utveckling av området och
byggande av bostäder bedöms inledas tidigast
under 2020. För ett genomförande krävs viss
utbyggnad av bland annat gator och VA.
Brodösen Terra Nova
Detaljplan antagen under 2017. Planen medger cirka 35 småhustomter inom detta område.
Ett projekt för genomförande med projektering och byggande av nödvändig infrastruktur
inklusive gator och VA ska startas. Detta beräknas vara klart under våren 2019, varefter småhustomterna kan säljas.
Bostadsprojekt utanför Visby
Det pågår ett antal bostadsprojekt på platser
utanför Visby. Ett antal småhus och mindre
flerfamiljshus uppförs eller omvandlas varje år
och bidrar på så sätt till att skapa möjligheter

30

del 2

för människor att bosätta sig i de större orterna
och på andra platser. Många av de projekt som
genomförs utanför Visby sker på privat mark
och med enskilt huvudmannaskap för infrastruktur, varför regionens roll ofta inskränker sig till planläggning och utbyggnad av VA
till planområdets gräns. Av den orsaken ”syns”
dessa projekt inte lika tydligt i exploaterings
planeringen, men de är icke desto mindre en
viktig del av bostadsförsörjningen. Denna
budgetpost finns således i syfte att ha beredskap
för projekt som dyker upp och där det är avgörande att det finns en kommunal investeringsbudget för ett genomförande.

Industrimark
En inventering av tillgänglig industrimark visar
att det på Gotland finns ett antal områden planlagda för industriverksamhet, men ej utbyggda.
När en intressent dyker upp och vill etablera
verksamhet inom ett sådant område krävs ofta
att infrastruktur i form av gator och vatten och
avlopp byggs ut enligt detaljplanen. För att
kunna svara upp mot dessa, ofta snabba, projekt
krävs att det finns tillgängliga budgetmedel. Ett
sådant område är Österby industriområde, där
det är lämpligt att utbyggnad av infrastruktur
nu görs för att ge en bättre beredskap för kommande behov av mark för verksamheter.

Medel för tidiga skeden
Start-PM/förstudie är en metod som region
styrelseförvaltningen och berörda förvaltningar har börjat arbeta med under senare år.
I en Start-PM/förstudie utreds förutsättningarna för att genomföra ett exploateringsprojekt
och utredningen blir ett underlag för ett
regionstyrelsebeslut om att gå vidare med projektet eller ej. Inom ramen för en förstudie är
det ofta nödvändigt att köpa vissa tjänster som
exempelvis markundersökningar, markvärderingar, visionsskisser etc och i dessa lägen är det
lämpligt att det i exploateringsbudgeten finns
en ospecificerad pott med investeringsmedel
som kan användas.

Gråbo ängar
Detta exploateringsområde utgörs av ytor som
i ”gluggutredningen” definierats som lämpliga
för förtätning. För närvarande pågår planläggning av området, som i ett tidigt skede bedöms
komma att innehålla mark för byggande av
200-300 bostäder. Byggande av infrastruktur
bedöms kunna starta under 2019 och byggande
av bostäder under senare delen av 2019 eller
inledningen av 2020.
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Roma Ekgatan
Ekgatans norra sida består av ett område planlagt för bostäder, som ännu inte har byggts
ut. Under 2018 planeras en markanvisning av
området för att möjliggöra för en exploatör att
bygga lägenheter flerfamiljshus/radhus. Viss
komplettering av infrastruktur behöver ske.
Byggstart för bostäder bedöms möjlig under
2019. Området innehåller omkring 30-50 byggrätter för bostäder.
Odvalds Klintehamn
Området ingår som en del i en markanvisningstävling som genomförts 2018. Vinnaren ges
möjlighet att bygga ett 30-tal bostäder i hyresrättsform. Markanvisningen är villkorad av att
exploatören också bygger inom tomten Talgoxen i Hemse.
Talgoxen Hemse
Området ingår som en del i en markanvisningstävling som genomförts 2018. Vinnaren
ges möjlighet att bygga ett 10-tal bostäder i
hyresrättsform. Markanvisningen är villkorad
av att exploatören också bygger inom tomten
Odvalds i Klintehamn.

Visby hamn stadsutveckling
Inom Visby hamn har en stadsvisionsstudie
tagits fram som visar på möjligheter att utveckla
hamnområdet med ny bebyggelse och med nya
mötesplatser. Under 2018 pågår en fördjupad
förstudie för att utveckla idéer tillsammans
med aktörer inom området och för att genomföra mer djupgående studier kring marksanering, parkering, trafik och kommande markanvisning. Det bedöms att ett planarbete kan
komma att starta under inledningen av 2019.
Förtätningsprojekt Visby
I syfte att ta fram enkelt byggbar mark i Visby
har samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört
en så kallad ”gluggutredning”. Denna utredning har identifierat ett antal markområden,
mer eller mindre lämpade för att bebygga som
ett kostnads- och yteffektivt sätt att skapa nya
bostäder. Det handlar om mark som idag utgörs
av allmän plats/parkmark eller liknande och
som inte nyttjas på ett ändamålsenligt sätt. Det
kan till exempel vara mark som blivit över eller
grönytor som inte används eller tillför något
värde för omgivningen. För att ha beredskap
för nödvändiga utredningar som kan bli aktuella finns denna post i exploateringsbudgeten.
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5. TAXOR OCH AVGIFTER
Externa taxor och avgifter

Taxor och avgifter svarar för cirka 13,5 procent
av finansieringen av regionens driftbudget. I
jämförelse med skatteintäkter och utjämningsbidrag är avgifternas finansieringsandel relativt liten. Avgifterna har dock stor betydelse för
finansieringen av enskilda kommunala verksamheter. För affärsdrivande verksamheter är målet
att avgifterna i så hög grad som möjligt ger full
kostnadstäckning. Avgifterna har även stor betydelse inom exempelvis det sociala området även
om kravet på täckningsgrad av fördelningspolitiska skäl inte kan sättas så högt.
Vid sidan om finansieringsaspekten är avgifterna ett styrmedel för att påverka efterfrågan
av kommunala tjänster. Detta kan ske genom
att avgifterna höjs eller sänks. På detta sätt kan
också information fås om hur kommuninvånarna och övriga konsumenter värderar olika
kommunala tjänster i förhållande till avgiften.
Dock är regionens möjlighet att påverka taxorna inom förskolan och äldreomsorgen starkt
begränsad genom maxtaxor liksom olika slag av
högkostnadsskydd inom hälso- och sjukvården.
Alla externa taxor och avgifter finns på regio
nens hemsida under fliken Region och demokrati/Styrdokument och författningssamling.
Nedan beskrivs de förändringar som är gjorda
2018 och görs inför 2019.

Taxa för LSO och LBE –
Lag om skydd mot olyckor och
Lag om brandfarliga och explosiva varor
Taxan får framöver räknas upp enligt prisindex
för kommunal verksamhet (PKV). Utgångspunkt för indexuppräkning är oktober månad
året innan.

Inom regionen finns resultatenheter som finansieras via interna priser. Dessa finns framförallt
inom teknikförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen. Teknikförvaltningen administrerar regionens internhyror. Internhyran påverkas
av tre beslut inför 2019; regionen har börjat til�lämpa komponentredovisning av anläggningar
under 2018, internräntan har sänkts samt en
sedan tidigare beslutad besparing på 1 mnkr som
verkställs 2019.
Regionstyrelseförvaltningen är till viss del
intäktsfinansierad. Måltid, försörjning och delar
av IT-verksamheten är resultatenheter. En viss
prishöjning är beslutad 2019, men samtidigt ska
besparingar genomföras vilket innebär att intäkterna i princip är oförändrade för regionstyrelse
förvaltningen.
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6. RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Taxor och avgifter allmänt

Interna priser

u

Avgifter LSS – måltider och hyra
Förändring av avgift skedde 1 september 2018.
Avgifter för måltider tas ut för korttidstillsyn
för ungdomar mellan 13-21 år, korttidsvistelse
för barn, ungdomar och vuxna samt bostad med
särskild service för barn och ungdomar upp till
21 år.
Hyra för bostad med särskild service för barn
och ungdomar tas ut från och med att ungdomen fyllt 19 år.
Socialnämnden har rätt att i framtiden justera avgiftsbeloppen när konsumentprisindex
ändras, dock inte oftare än en gång årligen.
Kollektivtrafik inklusive färdtjänst
och sjukresor
Nya taxor beslutades gälla från 1 november 2017.
Från 1 april 2018 har taxan för färdtjänstberättigade som tidigare hade arbetskort justerats
då höjningen i det tidigare beslutet var kraftig
och en risk fanns att färdtjänstberättigade skulle
avstå från arbets- och utbildningsresor.
Taxa inom automatlarmsområdet
Ny differentierad taxa för anslutning av automatisk brandlarmsanläggning införs från 1 oktober
2018. Taxan räknas upp årligen med prisindex
för kommunal verksamhet (PKV).

I den nya kommunallagen 2017:725 står i 11 kap,
1 § ”Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet… Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk
hushållning för kommunen eller landstinget.”
God ekonomisk hushållning innebär att budgeten ska innehålla en plan för verksamheten
och ekonomin under budgetåret. I planen ska
skattesatsen och anslagen anges. Av planen ska
också framgå hur verksamheten ska finansieras
och hur den ekonomiska ställningen beräknas
vara vid budgetårets slut. Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.
Budgeten ska även innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska alltid
vara periodens första år.
Regionen ska för verksamheten ange mål och
riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning anges. I Region Gotlands
styrkort är verksamhetsperspektivet den del som
definierar hur regionen ska uppnå god ekonomisk hushållning. Samhällsperspektivet är mer
en målsättning för hur regionen ska bidra till
samhällsutvecklingen på hela Gotland i samverkan med andra aktörer.
I följande avsnitt beskrivs den styrning och
styrmodell som definierar god ekonomisk hushållning.

Styrmodell
Utvecklingen de senaste åren inom området
styrning och uppföljning har medfört utvecklade möjligheter att mäta, jämföra och följa upp
de mål som är satta. Resultaten sätter fokus på
vad vi får för de pengar vi sätter in i verksamheten och hur väl vi lyckas jämfört med andra.
Utvecklingen ger även förutsättningar för
att bedöma inom vilka verksamhetsområden
åtgärder behöver vidtas för att ge gotlänningarna mesta möjliga värde för de skattepengar
Region Gotland förfogar över.
Regionens styrmodell innehåller vision, värderingar, verksamhetsidé, styrkort och verksamhetsplaner. En kort beskrivning följer om innehållet i dessa delar.
Vision
Visionen för Region Gotland sammanfattas i
meningen ”Gotland är Östersjöns mest kreativa
och magiska plats, präglad av närhet, hållbar
tillväxt och fylld av livslust”.
Värderingar
Region Gotlands grundläggande värderingar är
delaktighet, förtroende och omtanke.
Verksamhetsidé
Verksamhetsidén för Region Gotland lyder:
Region Gotland ska utifrån vårt ansvar som
kommun, landsting och region leverera kostnadseffektiv välfärd och rättssäker service med
hög tillgänglighet, valfrihet och god kvalitet till
fast boende, besökare och näringsliv på Gotland.
Region Gotland ska vara drivande i att skapa en
trygg och hållbar utveckling över hela ön.

Taxemodell och ny taxa för verksamheter
inom livsmedelslagen
En ny modell införs från 1 januari 2019. Modellen innehåller enbart en rörlig del för debitering.
Taxan höjs från 1 040 kr till 1 200 kr per timme.
VA-taxa
Ny VA-taxa kommer att beslutas under 2019.
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Styrkort

Ekologisk hållbarhet:

Perspektiv

• Utveckla Gotland som ekokommun

Styrkortet innehåller två perspektiv, Samhälle
och Verksamhet. Perspektivet samhälle beskriver lite förenklat vad Region Gotland ska bidra
med till utvecklingen av det gotländska samhället. I perspektivet verksamhet sätts mål utifrån att verksamheten ska bedrivas och leverera
resultat på ett effektivt sätt.

• Ställ om till lokalproducerad och
förnyelsebar energi
• Säkra tillgången till vatten av god
kvalitet
• Gotlands klimatavtryck ska minska
• Ett ansvarsfullt samhällsbyggande
som bidrar till tillväxt över hela ön

Målområde

Det finns tre målområden kopplat till respektive perspektiv. I perspektivet samhälle finns
målområdena social hållbarhet, ekonomisk
hållbarhet och ekologisk hållbarhet. I perspektivet verksamhet finns målområdena kvalitet,
medarbetare och ekonomi.
Till varje målområde finns en formulerad
text som beskriver vad området handlar om för
Region Gotland.
Mål

Varje målområde innehåller ett antal mål.
Målen är hela Region Gotlands mål och gäller därmed alla nämnder och förvaltningar och
beskriver vad som ska uppnås under perioden
2016-2019.
Social hållbarhet:
• God folkhälsa

Kvalitet:
• God tillgänglighet till Region Gotland
• God kvalitet i skolan
• God kvalitet i vården
• God kvalitet i omsorgen

Indikatorerna anger inte en riktning eller
önskat tillstånd. Indikatorerna ska visa på olika
aspekter av måluppfyllelse som tillsammans
med analys av annan information säger något
om måluppfyllelsen.
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Syftet med verksamhetsplanen är att synliggöra den röda tråden från regionfullmäktige till
nämnder, förvaltningar, avdelningar och enheter så att den inriktning och de prioriterade mål
som regionfullmäktige beslutat om får genomslag och att Region Gotland rör sig i den riktning som är önskvärd.
Verksamhetsplanen utgår från förvaltning
och fastställs av nämnd. De förvaltningar som
arbetar på uppdrag av flera nämnder får därmed
ett övergripande styrdokument, men som fastställs av samtliga förvaltningens nämnder.
Verksamhetsplanen har i första hand ett tidsperspektiv på ett år men kan även omfatta längre
perspektiv.

Verksamhetsplan
Verksamhetsplaner och verksamhetsplanering
är ett obligatoriskt moment för alla nämnder
och förvaltningar inom Region Gotland.
Verksamhetsplanen är det verktyg där den
inriktning och de övergripande mål som regionfullmäktige antagit konkretiseras. I verksamhetsplanen beskrivs även hur nämnden och förvaltningen ska arbeta för att uppnå resultat i den
del av nämndens uppdrag som inte är målsatt i
koncernstyrkortet.

Medarbetare:
• Medarbetare har förutsättningar att
bidra till verksamhetsutveckling
• Ledare skapar förutsättningar för
och tar tillvara engagemang hos
medarbetarna
• Medarbetare förstår verksamheten
och sitt eget uppdrag
• Arbetsmiljön ger förutsättningar för
medarbetaren att bibehålla god hälsa

• Gotlänningar känner sig delaktiga
• Ett jämställt och jämlikt Gotland
• Alla barn har goda uppväxtvillkor
• Ett rikt och tillgängligt kultur- och
fritidsliv
• En levande landsbygd och ett
attraktivt Visby för bibehållen
inomregional balans

Ekonomisk hållbarhet:
• Ingen bostadsbrist
• Alla elever fullföljer gymnasieskolan
• Hög andel gotlänningar i arbete
eller studier
• God tillgång till vuxenutbildning
• Långsiktigt goda och stabila
kommunikationer
• Ett gott näringslivsklimat
• Ökad folkmängd

Ekonomi (finansiella mål):

Vision

• Budgeterat resultat ska uppgå till minst
2 procent av nettokostnaden
• Årets ekonomiska resultat ska uppgå
till minst 2 procent av nettokostnaden
• Soliditeten ska vara minst 45 procent
• Den totala nettokostnadsökningen
ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag

Perspektiv

• Regionens materiella tillgångar
ska vårdas

Målområden

Samhälle

Verksamhet

Social
hållbarhet

Ekonomisk
hållbarhet

Ekologisk
hållbarhet

Kvalitet

Medarbetare

Ekonomi

Mål

Mål

Mål

Mål

Mål

Mål

• Skattefinansierade investeringar ska
vara egenfinansierade till 100 procent

Mål
Indikatorer

Målen följs upp genom indikatorer. En indikator kännetecknas av att den är mätbar, bygger
på data av god kvalitet, lyfter fram någon del
av målet som anses väsentlig, lyfter fram kvalitativa egenskaper utifrån ett medborgar- eller
brukarperspektiv, är jämförbar samt transparent dvs. resultatet ska helst kunna härledas till
en lägre nivå.

Indikatorer

Verksamhetsplaner
Verksamhetsidé
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Digitalisering
Effektivare arbetssätt och ökad tillgänglighet
med fler e-tjänster och färre system än idag.
Digitalisering ska vara en naturlig del av verksamhetsutvecklingsarbetet med ett aktivt förhållningssätt. Målet är att bli årets IT- och/eller
kvalitetskommun 2020.
Service
Ett starkt förtroende för Region Gotland med
trygga medarbetare och bra digitala stödverktyg, där vi har fokus på verksamheten och gör
skillnad i vardagen. Erbjudandet mot kund är
tydligt och tillgängligheten är god.
Styrning
Tydliggjord koncernstyrning som utgår från
tydliga beslut (politik och tjänstemän), för att
skapa samsyn och att möjliggöra för verksam-
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7. REGIONFULLMÄKTIGES DIREKTIV TILL NÄMNDERNA

Koncernledningsgruppens
prioriterade områden
Förutom regionens beslutade mål i styrkortet
har regiondirektören tillsammans med koncernledningsgruppen prioriterat fyra utvecklingsområden som särskilt ska fokuseras på
och som ska genomsyra samtliga verksam
heter. Koncernledningsgruppens gemensamma
plan och prioriteringar är beslutad av region
direk
tören och fastställd av regionstyrelsen,
2018-04-26, § 98.
De prioriterade områdena är digitalisering,
service, styrning och kompetensförsörjning.
I samband med varje område har ett önskat
läge tagits fram.

u

heterna att agera utifrån de tagna besluten. Det
finns tydliga planer för implementeringen av
fattade beslut.
Långsiktiga, gemensamma och tydliga mål
att driva emot, med hjälp av modiga ledare som
tar ansvar för sitt ledarskap på alla nivåer. Väl
förankrad och respekterad gränsdragning mellan politik och tjänstemän. Ett väl fungerande
stöd i form av ett ledningssystem bidrar till att
tydliggöra styrningen.
Kompetensförsörjning
Regionen är en arbetsplats som man aktivt
söker sig till, vill vara kvar i och utvecklas. Man
är stolt över att jobba här och vi är bra på att
visa upp alla våra olika arbetsuppgifter. Vi har
en organisationskultur som präglas av förtroende, omtanke och delaktighet.
Vi använder rätt kompetens på rätt plats. Vi
har nya och förändrade yrkesroller, samarbetar
och delar på specialistkompetens samt erbjuder
utbildningar som fyller på oerfarnas erfaren
heter.
Vi har lätt att rekrytera ledare som är engagerade, tydliga, inspirerande och trygga. Cheferna har tydliga och väl kända uppdrag, känner
sig trygga och vågar vara modiga. Vi erbjuder
marknadsmässiga löner vilket bidrar till att vi
kan attrahera, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.
Våra medarbetare är friska och sjuktalen
hålls låga eftersom regionen har gjort specifika
satsningar inom hållbar hälsa.

Nämndernas uppdrag är att bidra till måluppfyllelsen av Region Gotlands gemensamma
koncernstyrkort. Nämnderna uppmanas särskilt att i sin verksamhetsplan ange de mål som
är tillämpliga och prioriterade. Dessa mål ska
följas upp i samband med delårsrapport och
bokslut. I analysen ska jämställdhetsaspekten
särskilt belysas där det är möjligt.

Perspektiv samhälle
Nämnderna uppmärksammas på att de i sin
verksamhetsplan ska redovisa hur de ska bidra
till måluppfyllelsen inom perspektivet samhälle. Nämnderna kommer att ha olika områden där de bidrar i större eller mindre utsträckning.

Perspektiv verksamhet
Nämnderna uppmärksammas på att de i sin
verksamhetsplan ska redovisa hur de ska arbeta
med måluppfyllelsen inom perspektiv verksamhet. Alla nämnder ska arbeta med sin kvalitet,
sina medarbetare och sin ekonomi på ett sådant
sätt att verksamheten bedrivs på ett effektivt
sätt och bidrar till kravet på god ekonomisk
hushållning, inom de ekonomiska ramar som
regionfullmäktige tilldelar nämnden.

Ekonomi
Balanskravet
Balans ska föreligga mellan tillgängliga ekonomiska resurser och den verksamhet som
bedrivs. Med hänsyn till samhällsutvecklingen
både utifrån den demografiska utvecklingen
samt medborgarnas ökade förväntningar krävs
det ett ständigt pågående utvecklings- och
effektiviseringsarbete för att kostnadsnivån inte
ska öka. De finansiella målen inom målområde
ekonomi utgör grundläggande restriktioner för
drift- och investeringsverksamheten. Utifrån
dessa mål och restriktioner har nämnderna tilldelats ekonomiska ramar inom vilka verksamheterna ska bedrivas.
Nämnderna ska verka för god ekonomisk
hushållning. Det innebär att de besparingskrav
som finns i samband med budgetbeslutet ska
genomföras och verksamheten ska bedrivas så
att ekonomin är stabil framåt.
Vid befarad negativ avvikelse ska nämnderna
agera snabbt och vidta åtgärder. Detta är synnerligen angeläget för att säkra regionens totala
ekonomiska balans.

Investeringar och finansiellt
igångsättningstillstånd
Regionen ska ha ett positivt finansiellt flöde
och ska samtidigt sträva efter att minimera
den långfristiga upplåningen. Styrning av de
finansiella flödena ska bland annat ske genom
att nämnd före igångsättande av byggnadsoch anläggningsinvesteringar med investeringsutgift som överstiger 3 mnkr ska inhämta
finansiellt igångsättningstillstånd hos ekonomidirektören enligt delegationsbeslut, regionfullmäktige 2013-06-17, §65.
Nämnderna ska alltid beakta vilka konsekvenser investeringar har på driftkostnaderna,
både negativa och positiva.
Konflikt mellan verksamhetens
mål och resurser
Vid konflikt mellan verksamhetens mål och de
ekonomiska resurserna är de ekonomiska resurserna överordnade verksamhetsmålen. Ekonomin är den restriktion som sätter gränser för
måluppfyllelsen och verksamhetens inriktning
och omfattning.
Nämnderna ska löpande revidera utbuds
nivåer för att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna. Nämnd har ansvar för att
rapportera om den inte kan uppfylla de mål och
åtaganden som regionfullmäktige beslutat om
och även föreslå åtgärder.
Stabil ekonomi i ett långsiktigt perspektiv
Region Gotlands budgetresultat för 2019 är
59 mnkr. Förutsättningen för att regionen ska
klara resultatet för 2019 är att alla nämnder följer sin beslutade budget, genomför sina besparingskrav och att utvecklingen under året är
stabil. Då 2019 är det sista året i den planerade
besparingsprocessen behöver effekterna utvärderas och analyseras inför kommande år. Samhällsekonomiskt så syns en avmattning i konjunkturen och i planeringen för regionen är
budgeten framåt inte i balans. Det kommer att
innebära att ett nytt, mer långsiktigt, program
behöver tas fram för att regionen ska komma
i balans med budgetförutsättningarna och ha
utrymme för utveckling utifrån den demografiska befolkningsutvecklingen.
Nämnderna måste även fortsättningsvis kontinuerligt arbeta med effektiviseringar för att
kunna ge utrymme för verksamhetsutveckling.
Det finns under överskådlig tid inte utrymme
för expansion av verksamhet utan att omprioritera resurser.
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Planeringen framåt måste nödvändigtvis
utgå från dagens prognoser vilket betyder att
nämnderna måste planera för effektivisering
av processerna och översyn av utbudet för att
kunna möta kostnadstrycket framåt.
Regionfullmäktiges direktiv
till nämnderna:
ȅȅ Nämnderna ska aktivt arbeta mot tillämpliga mål i det gemensamma styrkortet.
ȅȅ Nämnderna ska aktivt arbeta med verksam
hetsutveckling och effektivisering i syfte att
minska kostnaderna med bibehållen
kvalitet.
ȅȅ Nämnd/förvaltningsledning ska samordnat
för hela förvaltningen beakta potentialen
i pensionsavgångar och naturlig rörlighet
i rationaliseringsarbetet. Nämnden ska
i samband med det också ta hänsyn till
kommande kompetensförsörjningsbehov.
ȅȅ Beslutade besparingar ska genomföras på
ett sådant sätt så att ekonomisk stabilitet
framåt säkras.
ȅȅ Budgetdisciplinen ska hållas.

del 3

Kvittering av budgetramar för 2019
Regionstyrelsens ordförande ska tillsammans
med regiondirektören formellt överlämna 2019
års budgetramar till varje nämnd (ordförande
och förvaltningschef ). Detta sker i januari 2019.

DEL 3
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Budget och finansiering

BUDGET OCH FINANSIERING

Resultatplan 2019-2021

mnkr (löpande priser)

Bokslut
2017
1 Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar

Prognos *
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

-4 533

-4 640

-4 934

-5 146

-5 355

-257

-231

-245

-245

-245

-4 790

-4 871

-5 179

-5 391

-5 600

3 Skatteintäkter

3 749

3 834

3 929

4 056

4 209

4 Bidragsinkomster

1 195

1 239

1 334

1 385

1 413

19

31

15

5

5

5 Finansiella kostnader

-22

-29

-40

-54

-64

6 ÅRETS RESULTAT

151

204

59

1

-37

2 Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

5 Finansiella intäkter

Nedan kommenteras de poster som redovisas i resultatplanen.
1. Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar: Verksamhetens nettokostnader är justerade för
interna poster. Posten finansförvaltningen omfattar intäkter och kostnader i finansförvaltningsbudgeten
under rubrikerna Verksamhetens intäkter, Verksamhetens kostnader och Internränta.

Nämnderna

-4 795

-4 968

-5 109

-5 164

-5 221

Kapitalkostnader

312

236

245

245

245

Finansförvaltningen

-50

92

-70

-94

-113

Prisökningsreserv

0

0

0

-33

-66

Personalkostnadsreserv

0

0

0

-100

-200

-4 533

-4 640

-4 934

-5 146

-5 355

Summa

2. Avskrivningar: Planenliga avskrivningar beräknade på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden.
3. Skatteintäkter: Egna kommunalskatteintäkter.
4. Bidragsinkomster: Omfattar inkomstutjämning, kostnadsutjämning, LSS- utjämning,
strukturbidrag och reglering samt fastighetsavgift.
5. Finansiella intäkter och kostnader: Här redovisas ränteintäkter på utlånade medel och aktieutdelning
samt räntekostnader för regionens upplåning samt ränta på avsättning till pensioner.
6. Årets resultat: Årets resultat är liktydigt med förändringen av eget kapital.
*
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Enligt Delårsrapport 2-2018 (januari- augusti).
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Finansplan 2019-2021

del 3

Balansplan 2019-2021

mnkr (löpande priser)
Bokslut
2017

Prognos *
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

u

Budget och finansiering

mnkr (löpande priser)
Bokslut
2017

Prognos *
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

TILLGÅNGAR

Resultat

151

204

59

1

-37

Anläggningstillgångar

4 031

4 520

4 741

4 945

5 078

Avskrivningar

257

231

245

245

245

Omsättningstillgångar

713

700

700

700

700

76

83

70

90

102

Summa tillgångar

4 744

5 220

5 441

5 645

5 778

-24

-165

-10

-10

-10

Realisationsförluster

7

0

0

0

0

1 993

2 197

2 256

2 257

2 220

Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster

0

0

0

0

0

151

204

59

1

-37

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

467

353

364

326

300

Förändringar i rörelsekapital exkl. likvida medel

108

0

0

0

0

850

933

1 003

1 093

1 195

Kassaflöde från den löpande verksamheten

575

353

364

326

300

12

35

35

35

35

862

968

1 038

1 128

1 230

Långfristiga skulder

880

945

1 060

1 175

1 290

Kortfristiga skulder

1 009

1 110

1 087

1 085

1 038

Summa skulder

1 889

2 055

2 147

2 260

2 328

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

4 744

5 220

5 441

5 645

5 778

Soliditet, %* *

42,0

42,1

41,5

40,0

38,4

Soliditet, %* * *

-8,5

-2,7

-0,8

-0,2

-0,3

Avsättningar för pensioner
Realisationsvinster

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
– därav årets resultat
Avsättningar
Avsättningar till pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar

INVESTERINGAR
Investeringsutgifter

-436

-720

-466

-449

-378

0

0

0

0

0

35

290

30

30

30

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

1

0

0

0

0

Övriga investeringsinkomster

0

0

0

0

0

Finansiell leasing anläggningstillgångar

-1

0

0

0

0

-401

-430

-436

-419

-348

Inköp av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Skulder

Enligt Delårsrapport 2-2018 (januari- augusti). Bokslut 2018 är ej färdigställt.
Exklusive pensionsförpliktelser intjänade före år 1998.		
***
Inklusive pensionsförpliktelser intjänade före år 1998. (2 395 mnkr 2017, 2 339 mnkr 2018, 2 299 mnkr 2019, 2 268 mnkr 2020, 2 238 mnkr 2021).
*

FINANSIERING
Förändring av långfristiga fordringar

-14

0

0

0

0

0

0

100

100

100

Amortering

-87

-5

-5

-5

-5

Förutbetalda intäkter

28

70

20

20

20

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-73

65

115

115

115

ÅRETS KASSAFLÖDE

101

-12

43

22

67

Långfristig upplåning

*

40

**

Enligt Delårsrapport 2-2018 (januari- augusti).
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Finansförvaltningsbudget 2019
Konto

382

Försäljningspris exploateringfastigheter
Realisationsvinster (fastighetsförsäljning)

8621

Avkastningskrav tekniska nämnden (periodiskt
underhåll externa hyresgäster)

8621

Avkastningskrav regionstyrelseförvaltningen
Övrigt

Summa

Bokslut
2017

Budget
2018

Budget
2019

67,2

0,0

10,0

821

Inkomstutjämning

10,0

822

Strukturbidrag

824

Regleringsbidrag

22,7

40,0

1 099,0

160,0

162,0

0,0

0,0

26,0

825

Kostnadsutjämningsbidrag

36,1

40,0

44,0

0,0

828

Fastighetsavgift

132,4

150,0

153,0

6,2

0,0

0,0

829

Övriga bidrag från staten

34,6

21,0

16,0

115,1

47,0

26,0

834

Regleringsavgift

835

Kostnadsutjämning

836

Avgift LSS-utjämning

0,0

0,0

-1,0

-1,0

-1,0

4799

Övriga interna bidrag

-13,4

0,0

0,0

56121

Interndebiterad arbetsgivaravgift

748,0

773,0

793,0

56122

Utbetalning arbetsgivaravgifter

-723,0

-758,0

-778,0

56131

Interndebitering pensionsavgift

177,0

185,0

189,0

-110,0

-115,0

-119,0

-26,7

-28,0

-29,0

5151

Förändring semesterlöneskuld

0,0

-5,0

-5,0

5633

Löneskatt utbetalda pensioner

-30,1

-29,0

-30,5

5635

Löneskatt pensionsavsättning

-15,5

-17,0

-14,0

5712

Pensionsförsäkring Alt KAP-KL

-4,8

-3,5

-3,5

5721

Förändring pensionsavsättning

-47,3

-49,0

-33,0

5731

Pensionsutbetalningar

-16,1

0,0

0,0

5732

Pensionsutbetalningar intjänade före -98

-95,3

-117,0

-123,0

5739

Förvaltningsavgift KPA

-1,1

-1,0

-1,0

7351

Kundförluster

0,0

-1,0

-1,0

782

Realisationsförlust, utrangering anläggningstillgångar

-0,3

0,0

0,0

7499

Buffert asylsökande

-4,1

0,0

0,0

Övrigt

2,9

0,0

0,0

-166,0

-166,5

-156,0

AVSKRIVNINGAR
792

Avskrivningar annuitet

-6,1

0,0

0,0

793

Avskrivningar finansiell leasing

-6,9

0,0

0,0

-13,0

0,0

0,0

INTERNRÄNTA

Summa

Intern ränta kostnad Geab, AB GotlandsHem

-0,4

-0,5

-0,5

849

Intern ränta intäkt

68,6

61,0

61,0

68,2

60,5

60,5

3 762,2

3 824,0

3 929,0

-17,8

0,0

0,0

-23,6

-9,0

-9,0

-143,4

-166,0

-156,0

-6,0

-2,0

-1,0

1 195,1

1 249,0

1 334,0

FINANSIELLA INTÄKTER
8411

Utdelning på aktier och andelar

1,6

0,0

10,0

8421

Ränta utlämnade lån

0,0

0,1

0,1

8422

Ränta avräkningskonto

0,0

0,2

0,2

8423

Ränta likvida medel

0,1

0,1

0,1

8425

Ränta pensionsmedelsförvaltning

1,7

2,0

0,5

845

Ränta på kundfordringar

0,4

0,3

0,3

8495

Avgift borgensåtagande

4,1

4,0

4,0

8496

Vinst pensionsmedelsplaceringar

9,1

0,0

0,0

Övrigt

1,7

0,0

0,0

18,7

6,7

15,2

Summa
FINANSIELLA KOSTNADER
8424

Kreditivränta

8521

Ränta långfristiga lån

2,7

1,0

1,0

-0,8

-15,0

-15,0

8522

Ränta beräknad upplåning

0,0

-1,0

-1,0

8523

Ränta kortfristiga lån

0,0

-1,0

-1,0

8524

Ränta avräkningskonto

0,0

-1,0

-1,0

8525

Ränta långfristiga lån, affärsdrivande

-5,6

0,0

0,0

8531

Ränta årets pensionsavsättningar

-16,6

-22,0

-23,0

857

Avgifter banktjänster

-0,2

-0,4

-0,4

Övrigt
Summa

SUMMA

796
Summa

1 055,0

158,6

0,0

-5,2

Summa

1 006,4

10,0

Ekologiska livsmedel

Summa

Budget
2019

6,0

Bokfört värde exploateringsfastigheter

Löneskatt pensionsavgift

Budget
2018

7,0

4799

56133

Bokslut
2017

9,0

4421

Utbetalning pensionsavgift

Konto

GENERELLA STATSBIDRAG

VERKSAMHETENS KOSTNADER

56132

Budget och finansiering

forts. Finansförvaltningsbudget 2019

mnkr (löpande priser)

VERKSAMHETENS INTÄKTER
3721

u

Nämnderna
ÅRETS RESULTAT

-1,1

0,0

0,0

-21,6

-39,4

-40,4

4 945,9

4 981,3

5 168,3

-4 795,0

-4 916,1

-5 109,2

150,9

65,2

59,1

SKATTER
801

Kommunalskatt

8051

Skatteavräkning, prognos

8052

Justeringspost skatteavräkning

Summa

42

5,0

0,0

0,0

3 749,4

3 824,0

3 929,0
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Driftbudget 2019

del 3

tkr

Budget och finansiering

forts. Driftbudget 2019

NÄMNDERNAS INTEGRERADE BUDGETRAMAR 2018
Ej fördelade poster upptagna under finansförvaltningen 2018 som påverkar nämnderna:
Avkastningskrav tekniska nämnden till följd av lägre kostnader för
planerat underhåll

-4 913 879

SUMMA BUDGET 2018 INKLUSIVE GEMENSAMT

-4 906 879

INDEXUPPRÄKNING
Externa avtal

7 000

JUSTERINGAR AV BUDGET 2018
BUN: Omfördelning av budgetanslag gällande jämställdhet och
bristyrken, RF 2018-06-18 § 87

-696

GVN: Omfördelning av budgetanslag gällande jämställdhet och
bristyrken, RF 2018-06-18 § 87

696

SUMMA JUSTERAD BUDGET 2018

-4 906 879

RS

-1 471

TN

-2 318

BUN

-3 063

GVN

-800

SON

-7 500

HSN

-7 215
Summa

-22 367

Interna priser – regionstyrelseförvaltningen
Personalkostnadskompensation

-3 300

Indexuppräkning livsmedel och transport

-800

1 600

Ökad andel ekologiska livsmedel

-200

RS: Återföring av engångsanslag tillväxtarbete

2 500

Effekt av sänkt internränta

BUN: Justering av ram RS § 132

-1 000

GVN: Justering av ram RS § 132

1 000

JUSTERING ENLIGT PLAN 2019-2020
Valnämnden

TN: Sänkt avkastningskrav pga ny redovisningsmodell för planerat
underhåll

-1 000

SUMMA JUSTERING ENLIGT PLAN

3 100

RS: Regionstyrelseförvaltningen anslagsverksamhet

5 000

RS: Regionstyrelseförvaltningen resultatenheter

4 000

RS: Kultur- och fritidsverksamhet

7 000

TN: Teknikförvaltningen intern service

1 000

TN: Skattefinansierad verksamhet

7 500

BN: Besparing

1 500

MHN: Besparing

1 500

BUN: Besparing

15 000

GVN: Besparing

5 000

Alla nämnder: Besparing intern administration och ledning

0

*

SUMMA BESPARING ENLIGT PLAN

47 500

* omfördelat till generell besparing (regionfullmäktige 2018-06-18)

- Förskola

-538

- Fritidshem

-5 847

- Förskoleklass

-1 388

- Grundskola

-22 714
Summa

HSN: Medicinteknisk utveckling
SUMMA RESURSFÖRDELNINGSMODELLER

Interna priser - hyror
Sänkning internhyra*

26 000
-529

* internhyran sänks med totalt 27 mnkr varav 1 mnkr beslutats tidigare inom ramen för det treåriga besparingsprogrammet

GENERELL BESPARING
Politikerorganisationen

39

Regionstyrelsen

547

Tekniska nämnden

266

Bygnadsnämnden

23

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

17

Barn- och utbildningsnämnden

1 744

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

460

Socialnämnden

2 011

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2 393

SUMMA GENERELL BESPARING

RS: Almedalsveckan

BUN:

SON: Äldreomsorg

-4 162

7 500

RAMTILLSKOTT

RESURSFÖRDELNINGSMODELLER

GVN: Gymnasieskola

138
Summa

SUMMA INDEXUPPRÄKNING

BESPARING ENLIGT PLAN

44

u

-30 487
-1 505
-13 651
-39 200
-84 843

-504

RS: Arbete enligt tillväxtprogrammet 2019-2020

-2 500

RS: Regionalt utvecklingsarbete

-2 500

RS: Revidering av översiktsplan för Gotland 2019-2021

-1 000

RS: Filmstrategi

-1 000

RS: Beslutstöd

-800

RS: Arbete med värdegrund och organisationskultur 2019-2020
RS/Pol org: EU val 2019, engångsanslag

-1 000
-1 571

RS/Pol org: Nya arvoden och politiska sekreterare

-3 400

TN: Kompensation för minskat statsbidrag för enskilda vägar

-2 000

TN: Kollektivtrafik

-5 000

TN: Räddningstjänst
BUN: Kompensation resursfördelningsmodell

-2 000
-10 000
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forts. Driftbudget 2019

u

Budget och finansiering

forts. Driftbudget 2019

GVN: Teknikcollege

-2 000

SON: Rehabilitering i särskilt boende

-3 000

SON: LSS

-4 000

HSN: Kompensation för statsbidrag för glasögonbidrag till barn och unga

-700

HSN: Kompensation för statsbidrag för avgiftsfri gynekologisk screening

-800

HSN: Utomlänsvård

-10 000

HSN: Kompensation för minskat statsbidrag för cancersjukvård

-2 300

HSN: Arbete med "Framtidens vårdinformationsmiljö"

-1 500

PAN: Generellt ramtillskott

-200

ÖFN: Generellt ramtillskott

-500

SUMMA RAMTILLSKOTT

-58 275

RAMJUSTERINGAR ÅREN 2020-2021 (jmf med budget 2019)
2020

2021

BUN

5 558

5 832

GVN

-1 505

3 790

HSN

-39 200

-78 400

SON

-21 813

-48 456

-56 960

-117 234

Resursfördelningsmodeller

Summa
Övrigt

500

500

ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR

RS: Tillväxtprogram

0

2 500

Budgeteffekt av sänkt internränta och justering av kapitalkostnader		

RS: Värdegrundsarbete

0

1 000

RS: Budgeteffekt av internräntesänkning

244

RS: Ökad kapitalkostnadsbudget

-5 870

TN/TKF: Budgeteffekt av internräntesänkning

RS: Revidering översiktsplan för Gotland

RS/Pol org: EU-val 2019

1 571

1 571

Summa

2 071

5 571

-54 889

-111 663

7 403

8 683

1 575

TN/TKF: Ökad kapitalkostnadsbudget

-5 637

TN/SBF: Budgeteffekt av internräntesänkning

125

BN: Budgeteffekt av internräntesänkning

38

SUMMA RAMJUSTERING 2020-2021
Specifikation av resursfördelningsmodell inom barn- och utbildningsnämnden
- Förskola

MHN: Budgeteffekt av internräntesänkning

3

BUN: Budgeteffekt av internräntesänkning

375

- Fritidshem

335

335

GVN: Budgeteffekt av internräntesänkning

130

- Förskoleklass

913

1 757

SON: Budgeteffekt av internräntesänkning

75

-3 093

-4 943

HSN: Budgeteffekt av internräntesänkning

450
Summa

- Grundskola

-8 492

PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING
Generell kompensation personalkostnadsökning

-83 000

Jämställdhetssatsning inklusive bristyrken

-19 200

SUMMA PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING
RAMBUDGET 2019

46

-102 200
-5 103 118
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Driftbudget 2019 per nämnd tkr

u

Budget och finansiering

Bilaga till driftbudget 2019 tkr
Justeringar av budget 2018

Justerad Justering
budget 2018 enligt plan

Resurs- IndexuppBesparing fördelningsräkning
enligt plan
modeller
netto* Besparing

Ramtillskott

PersonalÖvriga
kostnadsförändringar kompensation

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

-3 000

-32 733

1 571

1 571

500

4 000

Regionstyrelse
-25 620

1 600

Regionstyrelseförvaltning

-358 199

2 500

Teknisk nämnd

-174 456

Politikerorganisation

Byggnadsnämnd * *
Miljö- och hälsoskyddsnämnd * *

Barn- och
utbildningsnämnd

-15 275

-81

39

-5 671

12 000

1 565

547

-9 304

-5 626

-5 905

-362 422

7 500

-1 391

266

-9 000

-3 937

-3 705

-184 723

1 500

-11 274

22

1 500

14

23

38

17

3

-1 385
-1 335

-15 077
-11 075

-1 143 078

-1 000

15 000

-30 487

5 933

1 744

-10 000

375

-24 220

-1 185 733

5 558

5 832

Gymnasie- och vuxen
utbildningsnämnd

-300 477

1 000

5 000

-1 505

2 897

460

-2 000

130

-5 435

-299 930

-1 505

3 790

Socialnämnd

-1 317 678

-13 651

-5 337

2 011

-7 000

75

-24 765

-1 366 345

-21 813

-48 456

Hälso- och sjukvårdsnämnd

-1 567 822

-39 200

849

2 393

-15 300

450

-32 450

-1 651 080

-39 200

-78 400

SUMMA NÄMNDER

-4 913 879

-84 843

4 471

7 500

-58 275

-8 492

-102 200

Regionstyrelse/RSF

0

Teknisk nämnd/TKF

7 000

Gemensamt/
finansförvaltningen

0

SUMMA INKL
GEMENSAMT

Integrerad
budget 2018

-1 000

42 500

-5 109 118 -54 889 -111 663

4 000

-4 000

0

1 000

-1 000

6 000
0

Politikerorganisation

-25 620

-25 620

-358 199

-358 199

TN

-174 456

-174 456

BN

-15 275

-15 275

Regionstyrelseförvaltning

MHN

-11 274

BUN

-1 142 382

-696

-1 143 078

GVN

-301 173

696

-300 477

SON

-1 317 678

-1 317 678

HSN

-1 567 822

-1 567 822

Summa

-4 913 879

3 100

47 500

-84 843

-529

7 500

-58 275

-8 492

-102 200

Kompensation sker för uppräkning av externa avtal, regionstyrelseförvaltningens interna priser och förändring av internhyra.
2019 sänks internhyran motsvarande 27 mnkr vilket medför justering av nämndernas budgetramar.
**
Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden ihopslagna enligt beslut RF § 70, 2018-12-17, nytt namn är miljö- och byggnämnden.
		

-5 103 118 -54 889 -111 663

-11 274

0

-4 913 879

Regionstyrelse/RSF

0

0

Teknisk nämnd/TKF

7 000

7 000

0

0

SUMMA

-4 906 879

0

-4 906 879

Externa avtal

Summa indexuppräkning

Indexuppräkning

Internhyra

Interna priser
regionstyrelseförvaltning

RS
Politikerorganisation

-4 906 879

Justerad
budget 2018

RS

Gemensamt

4 100

Justering

0

-81

0

-81

3 315

-279

-1 471

1 565

TN

800

127

-2 318

-1 391

BN

0

22

0

22

MHN

0

14

0

14

BUN

9 380

-384

-3 063

5 933

GVN

3 820

-123

-800

2 897

SON

1 860

303

-7 500

-5 337

HSN

7 825

239

-7 215

849

27 000

-162

-22 367

4 471

Regionstyrelseförvaltning

*

Summa

-4 000

Regionstyrelse/RSF
Teknisk nämnd/TKF

-4 000

-1 000

-1 000
0

Gemensamt
SUMMA

48

26 000

-4 162

-22 367

-529

49

Region Gotland u Strategisk plan och budget 2019- 2021

Nämndernas internbudget

del 3
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REGIONSTYRELSEN/REGIONSTYRELSEFÖRVALTNINGEN SAMT POLITIKERORGANISATIONEN

TEKNISKA NÄMNDEN/TEKNIKFÖRVALTNINGEN SAMT RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Ordförande: Karl-Johan Boberg (C), Förvaltningschef teknikförvaltningen: Patric Ramberg,
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen: Johan Åberg			

Justerad driftbudget 2018

383 819

Justering enligt plan

-4 100

Besparing enligt plan

-12 000

Resursfördelningsmodell

0

Indexuppräkning netto

-1 484

Besparing

-586

Ramtillskott

14 975

Övriga förändringar/ramjusteringar

5 626

Personalkostnadskompensation

8 905

Beslutad driftbudgetram 2019

Kostnader

Netto

0

34 116

34 116

-9 051

44 681

35 630

-32 531

77 053

44 522

-370

51 589

51 219

90004 Måltid

-119 036

119 036

0

90005 Försörjning

-180 012

180 012

0

-740

41 894

41 154

90001 Förvaltningsgemensamt/stab
90002 Kvalitet och digitalisering
90003 HR

90006 Ekonomi
90007 Kommunikation

-5 586

20 384

14 798

90008 Regional utveckling

-24 870

54 123

29 253

90009 Kultur och fritid

-43 179

154 909

111 730

111 Regionfullmäktige

0

3 035

3 035

112 Regionstyrelse

0

15 169

15 169

113 Revision
114 Valnämnd
115 Överförmyndarnämnd
116 Patientnämnd
Summa

50

395 155

Intäkter

90000 Regiongemensamt

Budget och finansiering

Forts. Nämndernas internbudget

Ordförande: Eva Nypelius (C), Regiondirektör: Peter Lindvall, Förvaltningschef: Karolina Samuelsson

Organisationsnivå

u

0

3 724

3 724

-900

2 555

1 655

0

7 347

7 347

0

1 803

1 803

-416 275

811 430

395 155

Justerad driftbudget 2018

174 456

Justering enligt plan

0

Besparing enligt plan

-7 500

Resursfördelningsmodell

0

Indexuppräkning netto

1 391

Besparing

-266

Ramtillskott

9 000

Övriga förändringar/ramjusteringar

3 937

Personalkostnadskompensation

3 705

Beslutad driftbudgetram 2019

Organisationsnivå
Teknisk nämnd
Kollektivtrafik
Mark- och stadsmiljö
Vatten- och avloppsverksamhet
Avfallsverksamhet, skattefinansierad
Avfallsverksamhet, taxefinansierad
Räddningstjänst

184 723

Intäkter

Kostnader

Netto

0

2 034

2 034

-22 180

91 454

69 274

-44 734

50 903

6 169

-185 250

185 250

0

0

240

240

-125 789

125 789

0

-1 313

53 461

52 148

Projektavdelning

-25 357

25 357

0

Gata och park

-70 376

115 036

44 660

-467 015

473 002

5 987

-67 607

73 318

5 711

0

-1 500

-1 500

-1 009 621

1 194 344

184 723

Fastighetsförvaltning
Hamnavdelning
Ej fördelad besparing
Summa
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Forts. Nämndernas internbudget

u

Budget och finansiering

Forts. Nämndernas internbudget

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN/SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN *

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN/UTBILDNINGS- OCH ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN

Ordförande: Eva Ahlin (C), Förvaltningschef: Johan Åberg

Ordförande: Stefan Nypelius (C), Förvaltningschef: Anders Jolby

Justerad driftbudget 2018

26 549

Justering enligt plan

0

Besparing enligt plan

-3 000

Resursfördelningsmodell

0

Justerad driftbudget 2018

1 143 078

Justering enligt plan

1 000

Besparing enligt plan

-15 000

Resursfördelningsmodell

30 487

Indexuppräkning netto

-36

Indexuppräkning netto

-5 933

Besparing

-40

Besparing

-1 744

Ramtillskott

0

Övriga förändringar/ramjusteringar

-41

Ramtillskott
Övriga förändringar/ramjusteringar

Personalkostnadskompensation

2 720

Personalkostnadskompensation

Beslutad driftbudgetram 2019

26 152

Beslutad driftbudgetram 2019

Organisationsnivå

Organisationsnivå

Intäkter

Kostnader

Netto

0

1 240

1 240

1501 Byggnadsnämnd

10 000

11 Nämnd

1 185 733

Intäkter

Kostnader

Netto

0

1 119

1 119

1554 Stadsarkitekt

-2 640

2 640

0

-1 512

1 512

0

1516 Geografisk information

-7 579

12 698

5 119

39 Kulturskola

-3 000

14 479

11 479

0

1 420

1 420

40 Gemensam verksamhet

-2 416

93 211

90 795

1553 Detaljplan

-3 500

8 228

4 728

41 Förskola

-36 316

371 383

335 067

1562 Bygg

-1 746

1 746

0

0

1 362

1 362

1563 Bygglov

-17 662

19 111

1 449

-15 000

107 232

92 232

1564 Bygginspektion

-9 487

10 057

570

44 Förskoleklass

-599

750

151

45 Grundskola inklusive grundsärskola

1531 Översiktsplan

1565 Energirådgivning
1502 Satsning bristyrken

0

400

400

1510 Miljö- och hälsoskyddsnämnd

0

1 055

1 055

-1 770

1 770

0

1561 Miljö- och hälsoskydd
1566 Miljöskydd

-3 724

5 091

1 367

1567 Hälsoskydd

-1 409

2 308

899

1568 Vatten

-6 716

9 352

2 636

1569 Lantbruk

-1 430

2 435

1 005

1570 Livsmedel

-3 545

4 891

1 346

1571 Tillstånd för alkohol och tobak

-2 808

2 808

0

1573 Livsmedel- och alkoholtillstånd

-545

545

0

6650 Förebyggande räddningstjänst

-1 078

3 145

2 067

1402 Satsning bristyrken
Summa

0

700

700

-66 238

92 390

26 152

32 Science center Fenomenalen

-375
24 220

42 Pedagogisk omsorg
43 Fritidshem

-265

47 656

47 391

-45 120

631 777

586 657

46 Gymnasiesärskola

0

17 693

17 693

47 Särskild utbildning för vuxna

0

1 938

1 938

-103 629

1 289 362

1 185 733

Summa

* Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden ihopslagna enligt beslut RF § 70, 2018-12-17
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Forts. Nämndernas internbudget
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN/UTBILDNINGS- OCH ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN

SOCIALNÄMNDEN/SOCIALFÖRVALTNINGEN
Ordförande: Rolf Öström (M), Förvaltningschef: Marica Gardell

Justerad driftbudget 2018

300 477

Justerad driftbudget 2018

Justering enligt plan

-1 000

Justering enligt plan

Besparing enligt plan

-5 000

Besparing enligt plan

Resursfördelningsmodell

1 505

Indexuppräkning netto

-2 897

Besparing

-460

Ramtillskott

2 000

Övriga förändringar/ramjusteringar

-130

Personalkostnadskompensation

5 435

Beslutad driftbudgetram 2019

11 Nämnd

299 930

Intäkter

Kostnader

Netto

0

852

852

38 Ungdomsverksamhet

-1 357

18 357

17 000

46 Gymnasieutbildning

-21 211

245 872

224 661

49 Folkhögskola

-30 898

51 859

20 961

47 Vuxenutbildning

-27 003

49 299

22 296

-9 501

12 773

3 272

-27 465

38 354

10 889

61 Integration
62 Arbetsmarknadsåtgärder
Summa

-117 435

417 366

299 930

1 317 678
0
0

Resursfördelningsmodell

13 651

Indexuppräkning netto

5 337

Besparing

-2 011

Ramtillskott

7 000

Övriga förändringar/ramjusteringar

-75

Personalkostnadskompensation

24 765

Beslutad driftbudgetram 2019

Organisationsnivå
11 Nämnd och styrelseverksamhet
14 Nämndadministration

1 366 345

Intäkter

Kostnader

Netto

0

1 637

1 637

0

1 312

1 312

-1 419

35 091

33 672

52 Vård och omsorg enligt SoL

-596 168

1 388 624

792 456

53 Insatser enligt LSS

-195 510

434 342

238 832

-5 132

267 048

261 916

55 Handläggning

0

22 347

22 347

59 Bostadspolitiska frågor

0

9 475

9 475

-17 535

17 545

10

51 Gemensamt SOF

54 Individ- och familjeomsorg

61 Flyktingmottagning
62 Arbetsmarknadsåtgärder
Summa

54

Budget och finansiering

Forts. Nämndernas internbudget

Ordförande: Andreas Unger (M), Förvaltningschef: Anders Jolby

Organisationsnivå

u

-3 511

8 199

4 688

-819 275

2 185 620

1 366 345
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Investeringsbudget 2019-2020

Forts. Nämndernas internbudget

u

Budget och finansiering

tkr

samt plan 2021-2023
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN/HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN
Ordförande: Mats-Ola Rödén (L), Förvaltningschef: tf Karolina Samuelsson

Budget 2019

Justerad driftbudget 2018
Justering enligt plan
Besparing enligt plan
Resursfördelningsmodell

Plan 2023

3 400

3 400

3 400

0

0

0

Investeringspott

3 400

3 400

Landsbygdsutveckling

2 000

2 000

-849
-2 393

Kultur- och fritidsverksamhet

Ramtillskott

15 300

Meröppet bibliotek

Övriga förändringar/ramjusteringar

-450

Personalkostnadskompensation

32 450

Beslutad driftbudgetram 2019

1 651 080

Organisationsnivå

Intäkter

Kostnader

Netto

820 Förvaltningsledning

-223 292

435 125

211 833

-29 752

307 382

277 630

-227 810

1 385 453

1 157 643

varav
82300 Sjukvård ledning

Plan 2022

REGIONSTYRELSEN/REGIONSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

Besparing

823 Sjukvård

Plan 2021

0
39 200

Indexuppräkning netto

821 Konkurrensutsatta vårdtjänster

Budget 2020

1 567 822

500

Bokningssystem

500
400

Bokbuss

3 500

Upprustning Hemsebadet

15 500

Summa kultur- och fritidsverksamhet

16 000

900

3 500

Lokalinvesteringar
Mottagningskök

0

Wisbygymnasiet söder kök

0

Endre skola kök

3 500

Högbyskola kök

7 600

Havdhem skola kök

0

-47 600

72 726

25 126

-200

33 438

33 238

82302 Habilitering/Rehabilitering

-11 557

138 228

126 671

82303 Service/Diagnostik

-49 333

122 565

73 232

82304 Öppenvård/Slutenvård

-2 701

201 473

198 772

82305 Medicinska och Opererande specialitet

-2 288

374 245

371 957

0

107 207

107 207

-250

57 008

56 758

82308 Obstetrik/Gynekologi

-1 145

69 881

68 736

IT-investeringar

82309 Psykiatri

-1 200

97 146

95 946

Reinvesteringar IT-infrastruktur

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

82301 Akut omhändertagande

82306 Anestesi/OP/IVA
82307 Barn- och ungdomsmedicin

82310 Primärvård
824 Tandvård
Summa

Cafe Korpen

550

Lärbro skola kök

0

Fole skola kök

0

Vänge skola kök

650

Öja skola kök

1 500

Stånga skola kök

2 800

Summa lokalinvesteringar

-111 536

111 536

0

PC som tjänst

-64 373

68 347

3 974

Office licenser

-545 227

2 196 307

1 651 080

0

0

8 250

0

8 000

Teknisk plattform IT

2 000

Dokumenthantering

4 000

Windows 10

2 000

2 000

2 000

Windows server 2016 inkl cal

2 000

2 000

2 200

Trådlösa nät

1 000

1 000

1 000

Wifi-utbyggnad äldreboenden

1 500

1 500

1 500

Utbyte Flexite

56

8 350

1 000

1 000

1 500

Summa IT-investeringar

21 500

15 500

17 000

24 200

14 000

SUMMA RS/RSF

42 900

21 800

32 150

35 950

17 400
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Forts. Investeringsbudget 2019-2020
Budget 2020

Plan 2021

Plan 2022

Budget 2020

Slite deponi

5 000

20 000

Återvinningscentraler

5 000

3 000

8 600

8 600

8 600

8 600

8 600

Hygieniseringsanläggning, Fårö

900

Beläggningsprogram

3 000

1 000

Insamling

500

Enskilda vägar förbättringar

1 500

1 000

Slamtömningsplatser avloppsreningsverk

Belysning

5 000
700

3 200

3 200

3 200

3 200

Enkelt avhjälpta hinder

300

500

500

500

500

Säkra skolvägar

500

800

800

800

800

Cykelplan Visby

500

2 000

2 000

2 000

2 000

Utveckling serviceorter

500

1 500

1 500

1 500

1 500

Upprustning parker ospecificerat

500

500

Lekutrustning

700

700

1 000

1 000

Anslutning flygplatsen

2 000

Dovhjorten parkeringshus

2 000

1 000

14 200

24 900

3 000

2 000

1 000

Förbättringsåtgärder Visby hamn

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Visby reparation spont kajanläggning

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

15 000

Hamnverksamhet (affärsdrivande)

Ombyggnad terminal - nytt avtal 2017-2027

2 500
3 000

4 000

4 000

250

4 000

5 000

7 750

12 000

5 000

9 000

Förbättringsåtgärder övriga hamnar

1 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Logistikytor hamnområde Klintehamn

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

250

4 000

Summa hamnverksamhet (affärsdrivande)
Hamnverksamhet (anslagsfinansierad)

3 000

7 000

7 000

15 000

15 000

15 000

Renovering av spont, Holmen Visby hamn
Rensmuddring övriga hamnar

Utveckling i Visby

250

250

250

250

250

Utveckling i serviceorter inklusive hållplatser

250

250

250

250

250

Summa kollektivtrafik

500

500

500

500

500

VA-verksamhet
Ledningsutbyggnad ospecificerat

4 000

Sanering VA-ledningsnät

8 000

Vatten regionala nätet

2 000

Ombyggnad vattenverk

5 000

Ombyggnad avloppsreningsverk

5 000

VA-ledning Burgsvik - Klintehamn

96 445

Reinvesteringar VA-anläggning

35 000

Investeringsram i väntan på VA-plan
212 445

Renovering vågbrytare Fårösund

2 000

Summa hamnverksamhet (anslagsfinansierad)

4 500

3 750

7 500

3 500

7 500

Obligatorisk ventilationskontroll

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Investeringar för fastighetsägaransvar

45 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Summa fastighetsförvaltningsavdelning

60 000

80 000

65 000

65 000

65 000

SUMMA TN/TKF

316 245

265 500

236 600

224 600

231 600

92 800

115 600

108 600

97 600

105 600

223 445

149 900

128 000

127 000

126 000

Fastighetsförvaltningsavdelning

varav anslagsfinansierad verksamhet
varav affärsdrivande verksamhet

15 000

TEKNISKA NÄMNDEN/SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

0
52 000

4 000

Ställverk Visby lasarett

5 000

Bräckvattenverk Kvarnåkershamn

Summa VA-verksamhet

3 000

11 000

Renovering av spont, Holmen Visby hamn

Kollektivtrafik

Gotlands vattenförsörjning

Plan 2023

500

Rensmuddring Visby hamn

800

Ram att fördela

Gnisvärd VA-utbyggnad

Plan 2022

1 000

Summa avfallshantering

Trafiksäkerhetsåtgärder enligt länstrafikplan

Summa mark- och stadsmiljö

Plan 2021

Avfallshantering

Mark- och stadsmiljö

58

Budget 2019

Plan 2023

TEKNISKA NÄMNDEN/TEKNIKFÖRVALTNINGEN

Bad & besökplatser

Budget och finansiering

Forts. Investeringsbudget 2019-2020
Budget 2019

Investeringspott

u

Räddningstjänsten

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

Investeringsram

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

SUMMA TN/SBF

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000
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Forts. Investeringsbudget 2019-2020
Budget 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

BYGGNADSNÄMNDEN/SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN *
800

800

800

800

800

SUMMA BN/SBF

800

800

800

800

800

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN/SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN *
200

Fordon

200

200

200

Investeringspott

Plan 2022

Plan 2023

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Entré, reception individ- och familjeomsorg

10 500

Summa lokalinvesteringar

10 500

0

0

0

0

1 100

2 500

2 500

2 500

2 500

1 100

2 500

2 500

2 500

2 500

16 600

7 500

7 500

7 500

7 500

22 000

22 000

22 000

22 000

20 000

30 000

8 000

5 000

5 000

IT-investeringar

750

200

200

200

Välfärdsteknik m.m.
SUMMA SON/SOF

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN/UTBILDNINGS- OCH ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN
6 000

Plan 2021

Lokalinvesteringar

Summa IT investeringar

Investeringspott

Budget 2020

200

550
200

Budget 2019

SOCIALNÄMNDEN/SOCIALFÖRVALTNINGEN

Investeringspott

SUMMA MHN/SBF

Budget och finansiering

Forts. Investeringsbudget 2019-2020
Budget 2019

Investeringspott

u

6 000

6 000

6 000

6 000
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN/HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN

Lokalinvesteringar
Polhemsskolan

Investeringspott
10 000

Lunden förskola Väskinde

Framtidens vårdinformationsmiljö
12 000

Alléskolan, nybyggnation

75 000

Visborg - Västerhejde skola

1 000

Visborg förskola
Nya förskoleplatser

2 000

2 000

Förskolebuss
Summa lokalinvesteringar

22 000

2 000

60 000

Skelett undersökningsutrustning, röntgen

20 000

20 000

2 000

2 000

14 000

5 000

PCI
Gasredundans

10 000
3 000

Inventarier för enheten för akut mottagande

3 000
12 000

Maskiner och inventarier

98 000

82 000

5 600

Inventarier för intensivvårdsavdelning

2 100

Inventarier för operationsavdelning
IT-investeringar
Diverse IT investeringar
IT-administration
Summa IT-investeringar
SUMMA BUN/UAF

Summa maskiner och inventarier
5 400

6 500

6 500

6 500

6 500

700

700

700

700

700

6 100

7 200

7 200

7 200

7 200

24 100

27 200

18 200

111 200

95 200

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN/UTBILDNINGS- OCH ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN
Investeringspott

3 200

3 200

3 200

3 200

3 200

Lokalinvesteringar
Folkhögskolan
Flytt VF, RXs och EE till Solrosen

2 100
3 000

20 600

7 100

21 000

35 000

11 000

2 000

2 000

2 100

0

Lokalinvesteringar
Enheten för akut omhändertagande plan 2-3 + tillbyggnad
plan 4-6
Primärvård
Intensivvårdsavdelning

1 000

Operationsavdelning

1 000

20 000
20 000

Summa lokalinvesteringar

23 000

37 000

13 000

20 000

20 000

SUMMA HSN/HSF

48 000

99 600

72 100

52 100

42 000

466 005

449 410

378 110

447 910

410 260

varav VA och avfall

223 445

149 900

128 000

127 000

126 000

varav skattefinansierat

242 560

299 510

250 110

320 910

284 260

10 500
5 000

5 000

Flytt BA, ny bygghall

5 000

5 000

Utökad säkerhet, kameror mm

1 000

Summa lokalinvesteringar

6 000

15 500

0

5 000

5 000

300

300

300

300

300

INVESTERINGSBUDGET TOTALT

IT-investeringar
IT-kringutrustning, nämndspecifikt
Diverse övriga IT investeringar

1 660

1 260

1 060

1 060

1 060

Summa IT-investeringar

1 960

1 560

1 360

1 360

1 360

SUMMA GVN/UAF

11 160

20 260

4 560

9 560

9 560

**
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Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden ihopslagna enligt beslut RF § 70, 2018-12-17, nytt namn är miljö- och byggnämnden.
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Koncernstyrkort

Exploateringsbudget

Region Gotlands koncernstyrkort

tkr

Antaget av regionfullmäktige för perioden 2016-2019

Exploateringsområde

Budget 2019
Utgifter Inkomster

Plan 2020
Utgifter Inkomster

Plan 2021
Utgifter Inkomster

10 000

3 000

3 000

Infrastruktur Yttre A7 - totalt
Järnvägen Södercentrum
Torslunden Visby
Visborg Strukturplan

2 000

3 000

3 000

9 000

9 000

22 000

17 000

12 000

8 000

VA

1 000

3 000

Östercentrum

3 000

8 000

8 000

Kv Sotaren Terra Nova

4 500

4 000

2 300

4 000

VA

1 000

1 000

Kv Kopparslagaren Terra Nova

1 000

VA

1 000

Kv Brodösen Terra Nova

6 000

1 000

16 000

17 000

6 000

8 000

8 000

2 000

10 000

8 000

3 000

3 500

9 000

17 000

49 000

51 000

8 000

27 000

24 000

6 800

12 000

1 000

1 000

3 000

22 000

1 000

1 000

12 000

21 000

1 000

7 000

4 000

1 000

12 000

1 000
7 000

6 000

3 000

Bostadsprojekt utanför Visby

Totalt 2019-2022
Utgifter
Inkomster

6 000

500

VA

Plan 2022
Utgifter Inkomster

3 000

Medel för tidiga skeden

7 000

7 000

3 000
3 000

3 000

2 000

6 000
3 000

3 000

2 000

3 000

3 000

9 000

2 000

Visby hamn stadsutveckling

4 000

5 000

7 000

5 000

6 000

Förtätningsprojekt Visby

1 500

1 500

3 000

1 500

3 000

Industrimark

5 000

1 000

3 000

1 000

3 000

Gråbo 1:3

10 000

10 000

12 000

10 000

12 000

5 000

1 000

3 000

4 000

3 000

4 000

2 000

Exploateringsbudget totalt

53 000

35 450

73 800

90 000

45 500

78 000

26 000

varav infrastruktur

50 000

31 450

70 800

86 000

43 500

78 000

25 000

3 000

4 000

3 000

4 000

2 000

Summa VA

varav VA

25 000

u
u

2. Gotlänningar känner sig delaktiga

u
u
u
u

30 000

36 000

u
u

1 000

78 000

u

12 000

1 500

43 500

u

9 000

1 000

86 000

u

8 000

1 500

70 800

1. God folkhälsa

3 000

Odvalds Klinte

450

Indikatorer

6 000

3 000

31 450

Mål

4 500

1 500

500

För Region Gotland handlar social hållbarhet om att bygga ett långsiktig och öppet samhälle för dess
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där grundläggande mänskliga behov tillgodoses.
En ö där människor lever ett gott liv i kombination med god hälsa vilket innebär att man kan förverkliga
sina egna möjligheter. En ö där det finns en mångfald av människor och utrymme för nya möten. En ö där
människor känner tillit och förtroende för varandra samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen.

19 000

3 000

50 000

Social hållbarhet

19 000

1 500

Summa infrastruktur

u

SAMHÄLLE

3. Ett jämställt och jämlikt Gotland

Roma Ekgatan

Talgoxen Hemse

Målområde

u

12 000

6 000
6 000

PERSPEKTIV

500

450

189 300

244 450

9 000

8 000

49 000

198 300

252 450

49 000

189 300

244 450

9 000

8 000

49 000

1 000

1 000

u
u

4. Alla barn har goda uppväxtvillkor

u

u
u

5. Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

u
u
u

6. En levande landsbygd och ett attraktivt
Visby för bibehållen inomregional balans

u
u

Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd
Sjukskrivningar för psykisk ohälsa
Registrerade försäkrade 19-24 år med sjuk- och aktivitetsersättning pga. psykisk ohälsa
Invånare 16-84 år som röker dagligen
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensamma
Nöjd-Inflytande-Index
Andel av befolkningen 16-84 år med lågt social deltagande
Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd
Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning
Föräldrapenning uttagen av kvinnor respektive män
Anmälda misshandelsbrott mot kvinna inomhus i nära relation med offret
Barn 1-5 år inskrivna i förskola
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta familjer
Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem eller i familjehem
Invånare 0-20 år som var föremål för individuellt biståndsbedömda öppna insatser
Nöjd-Medborgar-Index - Kultur
Nöjd-Region-Index - Fritidsmöjligheter
Nöjd-Medborgar-Index - Idrotts- och motionsanläggningar
Relativ befolkningsutveckling Gotland exkl. Visby tätort
Relativ befolkningsutveckling Visby tätort

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

u

Koncernstyrkort

Målområde

Ekonomisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet

För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa ekonomisk tillväxt på ett balanserat sätt i nyttjandet
av resurser. Gotland ska växa via en ökad folkmängd, innovativa idéer och samverkan. Med en bra uppväxtmiljö
och en god utbildning skapas goda förutsättningar för tillgång av kompetent arbetskraft på lång sikt. Ett bra företagsklimat och goda kommunikationer. En väl utbyggd infrastruktur, såväl den fysiska, som det tekniska (IT).

För Region Gotland innebär ekologisk hållbarhet att vi ska värna om miljön, naturen och vattnet för att säkra ett
fortsatt hållbart samhälle till kommande generationer. Det innebär att utveckla Gotland som ekokommun. Ställa
om till lokalproducerad förnybar energi och minska negativa klimatavtryck och gifter i miljön. Högre grad av återvinning och hållbara kretslopp, att minska samhällets farliga avfall, klimatanpassning, medvetna konsumtionsval
och ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen.

Mål

Indikatorer

Mål

Indikatorer

7. Ingen bostadsbrist

u

14. Utveckla Gotland som ekokommun

u

u
u
u

8. Alla elever fullföljer gymnasieskolan

u
u

9. Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

u
u
u
u
u

10. God tillgång till vuxenutbildning

u
u

11. Långsiktigt goda och stabila kommunikationer

u
u
u
u

12. Ett gott näringslivsklimat

13. Ökad folkmängd

64

u

Vakansgrad i Gotlandshems bostadsbestånd i Visby respektive övriga Gotland
Utbud av privatbostäder till försäljning på Gotland
Andel bosatta av anvisade nyanlända
Antal startbesked för bostäder

u
u

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram
Gymnasieelever med examen inom 4 år
Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd
gymnasieutbildning
Andel i befolkningen, 25-64 år, som har minst 3 års högskoleutbildning
Relativt arbetslöshetstal
Andel av hela befolkningen, 15-74 år, som är i sysselsättning
Antal personer som under året anvisats plats från Arbetsförmedlingen till
Region Gotlands förvaltningar
Andel invånare som deltar i vuxenutbildning
Pågående yrkeshögskoleutbildningar i egen regi eller i samarbete med
andra utbildningsaktörer
Antal båtpassagerare per år
Antal flygpassagerare per år
Längdmeter färjegods
Antal resor per invånare med kollektivtrafik, buss

u

Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv
Företagsklimat enl. Öppna Jämförelser (Insikt)

u

Folkmängd Gotland

u

u

u

15. Ställ om till lokalproducerad och
förnybar energi

u
u
u

16. Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

u
u
u

17. Gotlands klimatavtryck skall minska

u
u
u
u

Andel förnybar och återvunnen energi i egna kommunala lokaler
Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken
Ekologiska livsmedel i Region Gotlands verksamheter
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning,
inkl. biologisk behandling
Insamlat hushållsavfall totalt
Lokalt producerad biogas
Lokalt producerad solel
Lokalt producerad vindkraft
Andel mängd levererat kommunalt vatten från skyddade vattentäkter
Antal kommunala vattenskyddsområden
Procentuell andel tjänligt provresultat i enskilda vattentäkter
Andel nyregistrerade bilar med alternativa bränslen
Sektorsvisa klimatutsläpp CO2e
Utsläpp av CO2 från fossila bränslen i egna verksamheter
Utsläpp av CO2 från tillförda fossila bränslen

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

u

u

Koncernstyrkort

VERKSAMHET

Kvalitet

Målområde

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

Indikatorer

19. God tillgänglighet till Region Gotland

u
u
u
u

20. God kvalitet i skolan

u
u
u
u
u
u

21. God kvalitet i vården

u
u
u
u
u
u
u
u

22. God kvalitet i omsorgen

u
u
u
u
u
u
u

Andel som får svar på e-post inom en dag
Andel som tar kontakt med regionen via telefon som får ett direkt svar
på en enkel fråga
Kontakt med primärvården samma dag
Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med regionen
Plats på förskola på önskat placeringsdatum
Kostnad per inskrivet barn i förskola
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram
Kostnad per elev i grundskola F-9
Gymnasieelever med examen inom 4 år från kommunal skola
Patientupplevd kvalitet avseende helhetsintryck i primärvården
Primärvård, diabetes: andel med blodsocker över riskvärde
Genomförda läkarbesök inom 7 dagar i primärvård
Patientupplevd kvalitet avseende helhetsintryck i somatisk vård
Patienter i slutenvård med vårdrelaterad infektion i somatisk vård
Dödlighet 28 dagar efter hjärtinfarkt
Vårdtillfällen med undvikbar slutenvård 65 år och äldre
Nettokostnad per invånare för hälso- och sjukvård
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn
Kvalitetsaspekter inom särskilt boende äldreomsorg
Kostnad för äldreomsorg per invånare 80 år och äldre
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - inflytande
Kvalitetsaspekter inom LSS grupp- och serviceboenden
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg - förbättrad situation

u

Medarbetare

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

Indikatorer

23. Medarbetare har förutsättningar att bidra
till verksamhetsutveckling

u
u
u

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

u
u
u
u

25. Medarbetare förstår verksamheten och
sitt eget uppdrag

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för
medarbetaren att bibehålla god hälsa

Målområde

u

Medarbetare upplever arbetet som meningsfullt
Medarbetare upplever att de lär nytt och utvecklas i det dagliga arbetet
Medarbetare ser fram emot att gå till arbetet
Motivationsindex, HME
Chefer upplevs visa uppskattning för medarbetares arbetsinsatser
Chefer upplevs visa förtroende för medarbetare
Chefer upplevs ge förutsättningar för att ta ansvar i arbetet
Ledarskapsindex, HME

u

Medarbetare är insatta i arbetsplatsens mål
Medarbetare upplever att arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas
på ett bra sätt
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i sitt arbete
Styrningsindex, HME

u

Sjukfrånvaro

u
u
u

Ekonomi

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

Indikatorer

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

u

Budgeterat resultat i förhållande till budgeterad nettokostnad
för verksamheten

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

u

Årets resultat i förhållande till verksamhetens nettokostnad

29. Soliditeten ska vara minst 45 procent

u

Soliditet

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

u

Total nettokostnadsökning
Utvecklingen av skatteintäkter och generella bidrag

31. Regionens materiella tillgångar ska vårdas

u

32. Skattefinansierade investeringar ska vara
egenfinansierade till 100 procent
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u

u

u

Andel av VA-budget till reinvesteringar
Kostnad för planerat underhåll per m2

u

Egenfinansieringsgrad av investeringar i skattefinansierad verksamhet
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Protokoll

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 43

Rf § 43 forts.

Strategisk plan och budget 2019-2021
RS 2018/7

10.

Regionstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden intensifiera
arbetet tillsammans med Trafikverket om hur beläggningsprogram och underhåll av
enskilda vägar kan komma till stånd för att öka standarden på vägnätet och minska
underhållskostnaderna.

11.

Tekniska nämnden får i uppdrag att se över och återkomma med förslag på
lösningar för parkeringsfrågan vid lasarettet till budgetberedningen 2019.

12.

Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att bereda förslag för att återinföra
efterhandskompensation för privat drivna vårdcentraler för att ge lika förutsättningar för verksamheten oavsett driftsform.
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med en redovisning av
helheten avseende ekonomi, arbetssätt och pedagogik för nybyggnad jämfört med
en om- och tillbyggnad av Alléskolan.

- Regionstyrelseförvaltningen 2018-10-11
- Regionstyrelsen 2018-10-25, § 320

Regionfullmäktiges beslut
1.

Driftbudget 2019 fastställs enligt förslag.

2.

Investeringsbudget 2019-2020 samt plan 2021-2023 fastställs enligt förslag.

3.

Skattesatsen lämnas oförändrad.

4.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt regionfullmäktiges direktiv och
rekommendationer till nämnderna fastställs.

5.

Regionstyrelsen får i uppdrag att, utifrån en utvärdering, analys och effektbeskrivning av nuvarande besparingsprogram, ge förslag på hur arbetet med att
anpassa regionens utbud och verksamhet till de ekonomiska förutsättningarna för
perioden 2020-2022 ska genomföras. Förslaget ska, utöver ovan, grunda sig på en
analys gjord av SKL, samhällsekonomiska prognoser kopplat till befolkningsprognos
och demografisk utveckling samt Pwc:s ekonomiska långtidsprognos. Uppdraget ska
redovisas vid budgetberedningen i maj 2019.

13.

6.

Regionstyrelsen får också i uppdrag att redovisa möjliga åtgärder inom ramen för
Region Gotlands verksamhet som stärker skattekraften och övriga intäkter samt ta
hänsyn till andra nationella beslut.

7.

Med anledning av socialnämndens investeringsäskande om 70 miljoner kronor 2019
för att bygga ett nytt korttidsboende får nämnden i uppdrag att återkomma till
budgetberedningen våren 2019 med en konsekvensbeskrivning avseende driftkonsekvenser, alternativkostnader, nyttan av investeringen samt påverkan på
verksamheten. Beskrivningen ska vara avstämd med hälso- och sjukvårdsnämnden,
framförallt avseende påverkan på verksamheten.

8.

9.

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Regionstyrelsen får i uppdrag att till BUB 2019 komplettera utredningen om föroch nackdelar med alternativa driftsformer för VA-verksamheten att även omfatta
för- och nackdelar för avfallsverksamheten i alternativ driftsform.
Regionstyrelsen får i uppdrag att bereda förslag för att återinföra utmaningsrätt
inom Region Gotland.

Reservation
Följande reserverar sig mot beslutspunkten 1, driftsbudget, till förmån för S-V-MP-Fialternativet, samt uppdrag 8, 9, 11 och 12, till förmån för avslagsyrkande:
Jonathan Carlsson (S), Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Saga Carlgren (V), Brittis Benzler (V),
Charlotte Andersson (S), Thord Ingesson (S), Thomas Gustafson (V), Annamaria Bauer (V),
Annelie Klovsjö (S), Aino Friberg Hansson (S), Katja Viklund (V), Victoria Öjefors Quinn (V),
Bo Björkman (S), Lennart Petersson (S), Linus Gränsmark (S), Jörgen Benzler (V), Hanna
Westerén (S). Tommy Gardell (S), Lena Eneqvist (S), Mikael Nilsson (S), Torgny Ammunet (S),
Håkan Ericsson (S), Isabel Enström (MP), Daniel Heilborn (MP), Linn Philip (S), Carin
Rosell (S), Karl-Allan Nordblom (MP), Wolfgang Brunner (MP), Tomas Pettersson (Fi) och Torun
Ström (Fi).
Sammanfattning
Jämfört med regionfullmäktiges beslut om driftbudget i juni 2018 föreslår regionstyrelsens arbetsutskott följande förändringar ( i miljoner kronor, mnkr):
Budgeterat resultat 2019 efter beslut av
RF 2018-06-18

60 mnkr

Justering finansförvaltningen och ny
skatteprognos

-7 mnkr

forts.
forts.
Justerande:
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Utdragsbestyrkande:

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 43 forts.

Rf § 43 forts.
Sänkt internhyra

26 mnkr (1 mnkr redan beslutat som
en del av 170 mnkr besparingen),
total sänkning 27 mnkr

Ökade kapitalkostnader för nämnderna

-8,5 mnkr

Anslag EU val 2019

-1,5 mnkr

Budgeterat resultat 2019

69 mnkr

2019
Mottagningskök

-1 200

Wisbygymnasiet söder kök

-2 100

2020

Havdhem skola kök

-2 900

Lärbro skola kök

-3 000

Fole skola kök

-1 000

Mark- och stadsmiljö att
fördela

-5 000

Beläggningsprogram

1 000

Enskilda vägar, förbättring

1 000

Upprustning parker
ospecificerat

500

Lekutrustning

700

Bad- och besöksplatser,
upprustning och förändring

Gotlands vattenförsörjning

41 000

RS; arbetet med Tillväxtprogram
och RUS

-2,5 mnkr Prioriterat att få igång arbetet
med bred förankring av ny
RUS, genomförande Tillväxtprogram

RS; politiker org. och arvoden,
politiska sekreterare

-3,4 mnkr Införande av politiska
sekreterare 2019, halvtid
oppositionsråd
samt regionalt utv. utskott

TN; kollektivtrafik

-2,0 mnkr Utökad kollektivtrafik

GEAB, utdelning

10,0 mnkr

Summa

+2,1 mnkr

Samt konsekvenser av beslut i
§ 318-319 BUN 10 mnkr och
GVN 2 mnkr

-10,0 mnkr

Budgetresultat totalt

+59 mnkr

-2,1 mnkr

Uppdrag
Regionstyrelsen har på sitt sammanträde 25 oktober beslutat att följande uppdrag ges till
regionstyrelseförvaltningen:

-25 000
12 700

På regionstyrelsens sammanträde föredrogs strategisk plan och budget av Åsa Högberg,
ekonomidirektör, Ulrika Jansson bitr. ekonomidirektör, Mikael Wollbo,
redovisningschef, regionstyrelseförvaltningen.

Investeringar
Regionstyrelsen föreslår oförändrad investeringsbudget, i enlighet med arbetsutskottet.

800

Slite deponi
Summa

2021

1 000

Dovhjorten parkeringshus

Arbetsutskottet har beslutat att internhyran ska sänkas motsvarande 27 miljoner kronor.
I övrigt överlämnas ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Driftsbudget
Regionstyrelsens föreslår följande ramjusteringar av driftsbudgeten efter
budgetavstämningen +69 miljoner kronor.
+69 mnkr Utgångsläge

Jämfört med regionfullmäktiges beslut om investeringsbudget i juni 2018 föreslår
regionstyrelsens arbetsutskott följande förändringar ( i tusental kronor, tkr):

Kvarnåkershamn
bräckvattenverk

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

20 000

-20 000

13 100

-20 000

1. Uppdrag att ta fram underlag för eventuell försäljning av Romabadet och
återkomma med lägesrapport till regionstyrelsen i januari.
forts.

Justerande:
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Utdragsbestyrkande:

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 43 forts.

Rf § 43 forts.

2. Uppdrag att i bostadsförsörjningsplanen analysera och ta hänsyn till behov av
trygghetsboende eller andra boendealternativ för äldre i Hemse och Slite.
3. Uppdrag att se över de olika resursfördelningsmodellerna inför budgetavstämningen
2019 med en delrapport till BUB 2019.

Förslag på driftsbudget 2019

Förslag
C-M-L-KD

Förslag
S-V-MP-Fi

Förslag SD

+69 mnkr

+69 mnkr

+69 mnkr

RS; arbetet med Tillväxtprogram och
RUS

-2,5 mnkr

0

0

RS; politiker org. och arvoden, politiska
sekreterare

-3,4 mnkr

-3,4 mnkr

0

TN; kollektivtrafik

-2,0 mnkr

0

0

+10,0 mnkr

+10,0 mnkr

+10,0 mnkr

SON LSS

0

-4,0 mnkr

0

Våld i nära relationer

0

-1,6 mnkr

-1,6 mnkr

+2,1 mnkr

-1,0 mnkr

-1,6 mnkr

Samt konsekvenser av beslut i § 318-319,
BUN -10 mnkr och GVN -2 mnkr

-10,0 mnkr

-10,0 mnkr

-10,0 mnkr

-2,0 mnkr

-2,0 mnkr

-2,0 mnkr

Budgetresultat totalt, avrundat

+59 mnkr

+58 mnkr

65 mnkr

Utgångsläge efter budgetavstämning

Regionstyrelsen föreslår att följande uppdrag ges av fullmäktige till regionstyrelsen:
5. Regionstyrelsen får i uppdrag att, utifrån en utvärdering, analys och effektbeskrivning av nuvarande besparingsprogram, ge förslag på hur arbetet med att
anpassa regionens utbud och verksamhet till de ekonomiska förutsättningarna för
perioden 2020-2022 ska genomföras. Förslaget ska, utöver ovan, grunda sig på en
analys gjord av SKL, samhällsekonomiska prognoser kopplat till befolkningsprognos
och demografisk utveckling samt Pwc:s ekonomiska långtidsprognos. Uppdraget ska
redovisas vid budgetberedningen i maj 2019.
6. Regionstyrelsen får också i uppdrag att redovisa möjliga åtgärder inom ramen för
Region Gotlands verksamhet som stärker skattekraften och övriga intäkter samt ta
hänsyn till andra nationella beslut.
7. Med anledning av socialnämndens investeringsäskande om 70 mnkr 2019 för att
bygga ett nytt korttidsboende får nämnden i uppdrag att återkomma till budgetberedningen våren 2019 med en konsekvensbeskrivning avseende driftkonsekvenser, alternativkostnader, nyttan av investeringen samt påverkan på verksamheten.
Beskrivningen ska vara avstämd med hälso- och sjukvårdsnämnden, framförallt
avseende påverkan på verksamheten.
8. Regionstyrelsen får i uppdrag att till BUB 2019 komplettera utredningen om föroch nackdelar med alternativa driftsformer för VA-verksamheten att även omfatta
för- och nackdelar för avfallsverksamheten i alternativ driftsform.
9. Regionstyrelsen får i uppdrag att bereda förslag för att återinföra utmaningsrätt
inom Region Gotland.
10. Regionstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden intensifiera
arbetet tillsammans med Trafikverket om hur beläggningsprogram och underhåll av
enskilda vägar kan komma till stånd för att öka standarden på vägnätet och minska
underhållskostnaderna.
11. Tekniska nämnden får i uppdrag att se över och återkomma med förslag på
lösningar för parkeringsfrågan vid lasarettet till budgetavstämningen 2019.
12. Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att bereda förslag för att återinföra
efterhandskompensation för privat drivna vårdcentraler för att ge lika förutsättningar för verksamheten oavsett driftsform.
13. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med en redovisning av
helheten avseende ekonomi, arbetssätt och pedagogik för nybyggnad jämfört med
en om- och tillbyggnad av Alléskolan.

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

GEAB, utdelning

Summa

Yrkanden
• Eva Nypelius (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag i dess helhet ( i sammanställningen
av driftsbudgeten kallat förslag C-M-L-KD). I detta instämmer Jesper Skalberg
Karlsson (M), Johan Thomasson (L), Sara Lidqvist (KD), Stefan Nypelius (C) och Lars
Thomsson (C).
•

Meit Fohlin (S) yrkar, med instämmande av Saga Carlgren (V), Isabel Enström (MP), Filip
Reinhag (S) och Tomas Pettersson (Fi), att:
Driftsbudget ( i sammanställningen av driftsbudgeten kallat förslag (S-V-MP-Fi):
Socialnämnden tillförs 1,6 miljoner kronor för att förstärka arbetet mot våld i
närarelationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

-

Socialnämnden beviljas 4 miljoner kronor i tillskott för ökade behov inom LSSverksamheten.
forts.

forts.
Justerande:
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Utdragsbestyrkande:

Justerande:
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Protokoll

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 43 forts.

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 43 forts.
Mnkr

Utgångsläge efter budgetavstämning

69

GEAB utdelning

10

Regionstyrelsens politiska organisation,
politiska sekreterare
Teknikcollege

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till uppdragen 5, 6 och 7 och
finner att dessa bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till uppdrag 8 och Meit
Fohlins avslagsyrkande finner att regionstyrelsens förslag till uppdrag bifalls.

-3,4
-2

BUN 2019

-10

SON LSS

-4

Våld i när relationer

-1,6

Ramförändringar totalt

-11

Resultat

58

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till uppdrag 9 och Meit
Fohlins avslagsyrkande finner att regionstyrelsens förslag till uppdrag bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till uppdrag 10 och finner att
detta bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till uppdrag 11 och Meit
Fohlins yrkande om avslag och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.

Investeringar
Investeringsbudget enligt regionstyrelsens arbetsutskott.
Uppdrag
Avslag yrkas på följande förslag på uppdrag från regionstyrelsen, se ovan: 8, 9,
11,12, 13. Förslagen om uppdrag 5, 6, 7 och 10 tillstyrks. I detta instämmer Saga
Carlgren (V), Isabel Enström (MP) och Tomas Pettersson (Fi).
Propositioner och omröstningar
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till driftsbudget (enligt förslag
C-M-L-KD) och Meit Fohlins yrkande på driftsbudget (enligt förslag S-V-MP-Fi) och
finner att regionstyrelsens förslag bifalls. Omröstning begärs. JA för regionstyrelsens
förslag. NEJ för Meit Fohlins yrkande. 34 röstar Ja. 31 röstar Nej. 6 Avstår. Av bilaga
framgår hur var och en röstar. Regionstyrelsens förslag till driftbudget har vunnit majoritet.

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till uppdrag 12 om
efterhandskompensation för privat drivna vårdcentraler och Meit Fohlins yrkande om
avslag och finner att regionstyrelsens förslag bifalls. Omröstning begärs. JA för
regionstyrelsens förslag. NEJ för Meit Fohlins avslagsyrkande. 40 röstar Ja. 31 röstar
Nej. Av bilaga framgår hur var och en röstar. Regionstyrelsens förslag till uppdrag 12 har
vunnit majoritet.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till uppdrag 13 och Meit
Fohlins yrkande om avslag och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till investeringsbudget och
finner att den bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till att skattesatsen lämnas
oförändrad och finner att den bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till god ekonomisk hushållning
och finner att den bifalls.
forts.
Justerande:
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preliminärt 2020-01-17

Omslagsbild: Till sommaren 2019 ska ett nytt bräckvattenverk stå klart i Kvarnåkershamn på södra Gotland.
Verket, som ska avsalta bräckvatten från Östersjön, kommer att säkra dricksvattenförsörjningen och är mycket viktigt
för att Gotland ska klara den framtida dricksvattenförsörjningen. Projektet har budgeterats till knappt 230 mnkr.
Foto: Bildvision
Grafisk produktion: kusinerna.se
Tryck: Exakta, 700 exemplar, januari 2019
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Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Patientnämnden

AB GotlandsHem, 100 %

Bolag och
stiftelser

Gotlands näringslivs- och
etableringsservice AB, 100 %
Stiftelsen Gotlandsmusiken, 100 %
Gotlands Filmfond AB, 80 %

REGION GOTLAND 2019
Folkmängd (1 november 2018) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 126 invånare
Kommunal utdebitering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,60 kr
Driftbudget, netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 103 mnkr
Investeringsbudget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 mnkr

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 VISBY
Telefon 0498–26 90 00 vxl
E-post regiongotland@gotland.se
Hemsida www.gotland.se

