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REGIONS TYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

Tillväxt och utveckling
över hela Gotland!
Gotlands befolkning ökar och vi närmar oss
snart 60 000 invånare med den positiva trend
som är. Vi är ett småföretagarlän med högt nyföretagande och stark framtidstro, vi har en spridd
befolkning och en levande landsbygd. Gotland
är magiskt, vi har mycket att vara stolta över.
Vi har antagit ett nytt styrkort som gäller för
all verksamhet under 2020-2023. Vi har nu 18
mål som är styrande för verksamheterna. Det
är viktigt att se en balans mellan målen för att
utveckla Gotland och regionen ur såväl socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.
Arbetet med en ny regional utvecklingsstrategi
(RUS) där de övergripande målen för vilket Gotland vi vill se 2040 är igång. RUS:en tas fram i
bred dialog med hela det gotländska samhället.
Bilden av Region Gotland sätts ofta genom
den service och bemötande som kunden/invånarna får i mötet med oss. För att långsiktig klara
en bra service och välfärd till gotlänningarna
krävs ett öppet och tillitsfullt ledarskap där medarbetarna känner delaktighet och kan bidra i sitt
arbete med medborgarnas bästa för ögonen. Det
skall vara lätt att göra rätt. Det skall också vara
lätt att komma i kontakt med regionen och man
skall få ett professionellt och trevligt bemötande.
Region Gotland har ett stort ansvar att utifrån tillgängliga resurser erbjuda en bra och tillgänglig välfärd över hela Gotland. 2020-års budget utökas med tvåhundra miljoner. För att klara
demografins utmaningar framåt behöver vi se över
vår verksamhet, effektivisera men också se på nya
arbetssätt och hur vi kan dra nytta av ny teknik.
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer och
samverkan skapas förutsättningar för tillgång till
arbetskraft med rätt kompetens på lång sikt och
därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur är
viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad
befolkningsmängd.

Gotland är utsett till pilotlän för energiomställning och skall gå före i energiomställningen.
Regionens uppdrag är nu att etablera ett energicentrum samtidigt som klimat och miljöfrågorna
är större än så. Omställningen till ett helt förnybart samhälle är ett projekt som kräver samhällets fulla engagemang och gröna smarta tekniklösningar. Under året skall regionen bland annat
ta fram ett nytt miljö- och energiprogram.
Vi i Alliansen är fast beslutna att nå långsiktigt hållbar ekonomi med ordning och reda, god
kvalitet genom effektivisering av processer i verksamheten som lokaler, inköp, personalplanering,
måltider och genom ett tillitsbaserat ledarskap
i hela organisationen. Därför är det också viktigt att klara resultatmålet på 2 procent i budgeten för att ge långsiktiga förutsättningar framöver, klara finansiering av investeringar samt göra
avsättning till framtida pensionsutbetalningar
för att inte skjuta över kostnader på kommande
generationer.
Vi ser att en fortsatt befolkningsökning och
ett livskraftigt näringsliv är nyckeln till framgång
för att öka våra gemensamma resurser till vård,
skola och omsorg som drivs med kvalitet och
fokus på människan.

Eva Nypelius,
Regionstyrelsens ordförande
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PLANERINGSFÖRUTSÄT TNINGAR

1. SAMHÄLLSEKONOMI OCH SKATTER
Kommentarer från SKR Ekonomirapporten oktober 2019.

Sveriges kommuner och regioners (SKR) prognoser har sedan december 2017 utgått från att
högkonjunkturen skulle kulminera 2018 och
följas av vikande sysselsättning någon gång
under 2019 och 2020. Man räknar nu med att
Sverige går in i en mild lågkonjunktur under
2020 och att den kommer att fortsätta under
2021. Bedömningen är att BNP ökar med strax
över 1 procent både i år och nästa år och att
arbetslösheten stiger till drygt 7 procent. Den
svenska exportmarknaden drabbas i särskilt hög
grad av den vikande världskonjunkturen, vilket
innebär att tillväxten inte har samma förutsättningar att få ett positivt stöd från exporten.
Sverige har haft ett positivt offentligfinansiellt sparande under de senaste åren. Dock räknar SKR med underskott i den offentliga sektorns finansiella sparande från och med år 2020
och åren därefter. Det beror på att kommunsektorn har ett stort underskott och att staten
kommande år i stort sett bara kommer att ha
balans mellan inkomster och utgifter.
Demografin ställer höga krav på kommunsektorns finanser. I juni presenterade Finansdepartementet en analys som visade att med oför-

ändrat välfärdsåtagande skulle gapet mellan
intäkter och kostnader öka till 90 miljarder kronor år 2026. Skälet är att kostnaderna per invånare för barn, unga och äldre är så pass mycket
högre än för befolkningen i arbetsför ålder och
att det är just de äldre och unga som ökar snabbt
under den kommande tioårsperioden. Dessutom
kommer största delen av intäkterna från skatt på
arbete, och den arbetsföra delen av befolkningen
ökar väsentligt långsammare.
Förutom trycket från demografin, framförallt det växande antalet äldre och yngre, måste
kommunerna hantera konsekvenserna av att
staten drar ned på sina resurser på ett sätt som
övervältrar ansvaret till kommunerna. Statens
neddragning av Arbetsförmedlingen innan
det utarbetats något annat alternativ, gör att
kommunerna får ta ett allt större ansvar för
arbetsmarknadsfrågor. Ytterligare en fråga som
försämrar kommunernas ekonomi är Försäkringskassans striktare tolkningar av personlig
assistans och den låga uppräkningen av ersättningen för den statliga personliga assistansen,
som bland annat kommunerna utför. Detta har
gjort att många kommuner får ta över ett allt

PROCENTUELL UTVECKLING FÖR OLIKA ÅLDERSGRUPPER PÅ TIO ÅRS SIKT
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större kostnadsansvar för personer med olika
funktionsnedsättningar.
Ett dilemma för regionerna är att kostnaderna för hälso- och sjukvård fortsätter att öka
i alltför snabb takt. År 2018 ökade bruttokostnaderna för hälso- och sjukvård med 6 procent
i löpande priser. Det är den högsta kostnadsökningstakten sedan år 2003 och väsentligt högre
än genomsnittet för de senaste fem åren. Den
kraftiga utökningen av riktade statsbidrag har
spätt på kostnadsökningstakten. När tiderna
blir sämre måste regionerna nu istället bromsa.
Trots att kostnaderna ökat kan noteras att det
inte haft någon positiv effekt på produktionen.
Om utvecklingen av vårdtillfällen och läkarbesök ställs mot insatta resurser i form av antal
årsarbetande läkare och övrig personal i den
somatiska vården får man en tydlig indikation
på att produktiviteten minskat successivt sedan
2013.
Trots löften om 5 välfärdsmiljarder, som
borde ha varit generella, är det bara kommunerna som har fått den aviserade ökningen
med 3,5 miljarder kronor. Regionerna fick inga
ökade generella statsbidrag i budgetpropositionen 2020 utan istället fortsätter de riktade satsningarna att öka. Sena besked och kortsiktiga
planeringsförutsättningar gör inte saken bättre
i det utsatta läge regionerna befinner sig i.
Kommuner och regioner måste arbeta med
effektiviseringar som ger snabb effekt här och
nu samtidigt som de också behöver arbeta långsiktigt. Det betyder exempelvis förebyggande
arbete samt omställning till metoder som ny
teknik och digitalisering möjliggör. En vik-
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tig uppgift är också att arbeta med förenkling
och effektivisering av de administrativa uppgifterna. I stort sett alla kommuner och regioner
arbetar med effektiviseringar och besparingar
på olika sätt. De riktade statsbidragen försvårar på olika sätt effektiviseringar. Dels är de ofta
riktade mot verksamheter som kommunerna
och regionerna ändå prioriterar och dels gör de
att förväntningarna på verksamheten ökar när
man från statens sida lovar kortare köer inom
sjukvården eller högre personaltäthet i förskolan. Dessutom krävs ofta att medlen nyttjas i
verksamheterna på sätt som ökar kostnaderna
och minskar krismedvetandet. Problemet kommer när statsbidragen försvinner.
SKR föreslår ett flertal åtgärder för att hantera
de ekonomiska utmaningarna.
Staten behöver
Minska detaljstyrningen och de riktade
statsbidragen
ȅ Respektera finansieringsprincipen
ȅ Ta ett större ekonomiskt ansvar för den
demografiska utvecklingen
ȅ Ta ansvar för den långsiktiga finansieringen
av digital infrastruktur
ȅ Ta ansvar för kompetensförsörjningen genom
att erbjuda rätt utbildningar på rätt sätt
ȅ

Kommuner och regioner behöver
ȅ Effektivisera verksamheten
ȅ Arbeta med förebyggande hälsa
ȅ Öka sysselsättningsgraden och förlänga
arbetslivet

NYCKELTAL FÖR DEN SVENSKA EKONOMIN
SKR har i oktober 2019 redovisat följande bedömning av den ekonomiska utvecklingen 2018-2023
Procentuell förändring om inte annat anges
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Skatteunderlagets utveckling
Skatteunderlaget ser ut att sjunka de kommande
åren. I jämförelse med den prognos som höstens budgetavstämning utgick ifrån (augusti)
så är skillnaderna ganska små förutom för 2020

där den stora skillnaden beror på det förhöjda
grundavdraget för personer som fyllt 65 år.
Kompensation ges inom utjämningssystemet.

OLIKA SKATTEUNDERLAGSPROGNOSER
Procentuell förändring
2018

2019

2020

2021

2022

2018-2022

SKR oktober

3,7

3,2

2,5

3,2

3,9

17,5

SKR augusti*

3,7

3,1

3,1

3,0

3,7

17,7

Regeringen september

3,6

3,4

2,6

3,2

3,4

17,3

ESV september*

3,7

2,9

3,2

3,2

3,3

17,4

Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, SKR
*
SKR:s prognos i augusti och ESV-prognosen publicerades innan budgetpropositionen för 2020. Det innebär att regeringens
förslag om höjt grundavdrag 2020 för personer som fyllt 65 år (som beräknas minska skatteunderlagets ökning 2020 med 0,5
procent) inte var känt vid prognostillfället.

Utveckling av generella och
riktade statsbidrag
För att ge goda möjligheter för kommuner och
regioner att utforma och prioritera verksamheten utifrån lokala förutsättningar menar SKR
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
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.

I diagrammet visas utvecklingen av generella
och riktade statsbidrag per invånare, både för
riket och för Gotland. Man kan i diagrammet
tydligt se att Gotland är en stor bidragstagare
och att utvecklingen för generella statsbidrag
är bättre än för riket totalt. Gotlands generella
bidrag per invånare är 21 130 kr, medan snittet
i riket är 13 260 kr per invånare. 2014 uppdaterades kostnadsutjämningssystemet och för
Gotlands del innebar det att bidraget ökade
vilket syns i skillnaden mellan 2012 och 2018.
Höjningen av riktade statsbidrag mellan åren är
över 60 procent för Gotland, men ännu högre
i snitt i riket.

PROCENTUELL UTVECKLING FÖR GENERELLA OCH RIKTADE STATSBIDRAG
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SKATTEUNDERLAGSUTVECKLING

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
SKR:s nuvarande prognos är reserven möjlig
att använda 2020-2023 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.

Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling: tioårigt
genomsnitt samt årlig utveckling
Förändring i procent per år
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Snitt
10 år

3,9

3,8

4,1

4,1

4,0

4,0

Årlig
ökning

4,3

3,9

3,0

3,2

3,9

3,7

Differens

0,4

0,1

-1,1

-0,9

-0,1

-0,3

Utdebitering
Utdebiteringen för Region Gotland uppgår
för år 2020 till 33,60 procent (=procent av
skatteunderlaget). Således ingen höjning jämfört med föregående år. I nedanstående diagram visas utvecklingen av den kommunala
utdebiteringen i Region Gotland och riket för
åren 1971-2020. Den totala kommunala utdebiteringen 2019 varierar mellan kommunerna
inom intervallet 29,18-35,15 procent (inklusive
regionskatt).

År 2020 har 121 (av 290) kommuner högre
total utdebitering än Gotland och fyra 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 32,28 procent, det är 0,09
procentenheter eller 9 öre mer än förra året.
Utdebiteringen för Gotland är 1,32 procentenheter högre än genomsnittet i riket.

TOTAL KOMMUNAL UTDEBITERING I RIKET OCH REGION GOTLAND 1971-2020, %
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2. KOMMUNALEKONOMISK UTJÄMNING
Utjämningssystemet har som huvudsyfte att
skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar
för alla kommuner och regioner att tillhandahålla sina invånare service. Systemet gäller lagstadgad verksamhet, inte frivillig. Utjämningssystemet består av fem delar: inkomstutjämning,
kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag och regleringspost. Utjämningen för
LSS-kostnader ligger i ett separat system då
man inte kunnat hitta faktorer som är opåverkbara och som speglar behovsskillnaderna i denna
verksamhet. Riksdagen beslutade 20 november
2019 om förändringar i kostnadsutjämningssystemet. Förändringarna gäller från 1 januari
2020. Övriga delar av utjämningssystemet är
oförändrade.

Inkomstutjämning
Inkomstutjämningen syftar till att jämna ut
skattekraften mellan kommuner/regioner. Om
skattekraften understiger 115 procent av den
genomsnittliga nivån i riket får kommunen/
regionen ett bidrag från staten, ligger man över
den nivån betalar man en avgift. Storleken på
avgiften eller bidraget beror dels på hur mycket
skattekraften avviker från garantinivån och dels
på den skattesats som används vid inkomstutjämningsberäkningen. I den beräkningen
används inte kommunens egen skattesats
utan en skattesats som beslutas av riksdagen.
Enskilda kommuner och regioner kan därmed
inte påverka sitt utfall. Det är för närvarande 12
kommuner och en region i landet som betalar
en avgift, övriga får ett bidrag.

Kostnadsutjämning
Kostnadsutjämningen syftar till att utjämna
för strukturella behovsoch kostnadsskillnader
mellan kommuner respektive regioner. Systemet ska inte utjämna för kostnader som beror
på skillnader i vald servicenivå, avgiftssättning
och effektivitet. I kostnadsutjämningssystemet
finns ett flertal delmodeller. För varje delmodell beräknas en standardkostnad. Standardkostnaderna summeras till en strukturkostnad
för varje kommun och region. Kommuner och
regioner som har en lägre strukturkostnad än
genomsnittet får betala en avgift och de kommuner och regioner som har en högre strukturkostnad får ett bidrag.
En utredning om kostnadsutjämningssystemet har sedan hösten 2016 pågått och i november 2019 beslutade riksdagen om flera förändringar som träder i kraft 2020. Bland annat har
flera beräkningar uppdaterats och tre nya delmodeller införts, kommunal vuxenutbildning,
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infrastruktur och skydd samt verksamhetsövergripande kostnader. De nuvarande delmodellerna barn och ungdomar med utländsk
bakgrund, befolkningsförändringar, bebyggelsestruktur och löner utgår. De komponenter
som ingår i de delmodeller som tas bort överförs till andra delmodeller. Det nya systemet ska
i större utsträckning beakta bebyggelsestruktur
och socioekonomiska förhållanden och därmed stärka systemets förmåga att skapa likvärdiga förutsättningar att tillhandahålla välfärd.
Förändringarna innebär stora ekonomiska
skillnader jämfört med dagens system. För
Region Gotland som finns både i kommun och
regionsystemet är förändringarna både positiva och negativa. I kommunsystemet blir avgiften vi betalar till systemet högre. Avgiften ökar
preliminärt med 61 kr till totalt 2 700 kr per
invånare vilket motsvarar en avgift på 161 mnkr
2020. I regionsystemet däremot ökar Region
Gotlands bidrag preliminärt med 1 613 kr till
totalt 2 381 kr per invånare. Bidraget uppgår till
142 mnkr 2020.

Strukturbidrag och regleringspost
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 regionalpolitisk karaktär. Vidare tillämpas regleringsavgifter och regleringsbidrag dels för ekonomiska
regleringar mellan staten och kommunsektorn,
dels för att kunna upprätthålla de fastställda
utjämningsnivåerna i inkomstutjämningen.

Fastighetsavgift
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 intäkter från fastighetsavgifter uppgår enligt den slutliga taxeringen till 145 mnkr
2018 vilket var en ökning med 13 mnkr jämfört
med 2017. 2019 väntas intäkterna från fastighetsavgifter uppgå till 152 mnkr. För åren 2020
och 2021 ökar intäkterna mer tack vare ny fastighetstaxering av småhus på lantbruk år 2020
samt småhus år 2021.

del 1
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3. SKATTEINTÄKTER OCH BEFOLKNING
Skatteunderlaget för beräkning av skatt för 2020
(taxeringsåret 2019) ökar enligt slutligt taxeringsutfall (Skatteverket november 2019) med
3,7 procent för riket. För Region Gotland ökar
skatteunderlaget med 3,2 procent och beräknas
uppgå till 113 321 990 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 kommunalskattemedel 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.

Regeringen har i september 2019 fastställt uppräkningsfaktorer för 2019 och 2020. Faktorerna
innebär att skatteunderlaget för 2018 räknas upp
med 6 procent för att erhålla nivån för 2020.
Enligt prognos från Sveriges kommuner och
regioner (SKR) i december 2019 ska skatteunderlaget för 2018 räknas upp med 5 procent för
att erhålla nivån för 2020. Enligt prognosen
beräknas skatteunderlaget därefter öka 2021 och
2022 med 2,6 respektive 3,1 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 på nästa
sida. 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 2020-2022, mnkr

Egna skatteintäkter
Befolkningsutveckling
Summa

2020

2021

2022

4 037

4 153

4 313

-25

-15

-15

4 012

4 138

4 298

BIDRAG
Kommun
Inkomstutjämning

775

798

829

Kostnadsutjämning

-161

-163

-164

Strukturbidrag

79

79

80

Reglering

62

72

62

Införandebidrag

16

0

0

8

0

0

771

786

807

Inkomstutjämning

372

382

396

Kostnadsutjämning

142

156

161

85

86

86

-14

-6

-9

2

0

0

585

618

634

Statsbidrag flyktingmottagande
Summa
Region

Strukturbidrag
Reglering
Statsbidrag flyktingmottagande
Summa
LSS
Fastighetsavgift
Totalt

6

6

6

158

158

158

5 542

5 706

5 903

(Budget baserad på prognos SKR oktober 2019)

9

Region Gotland u Strategisk plan och budget 2020- 2022

INTÄKTER AV EGET SKATTEUNDERLAG 2020-2022, mnkr (enligt prognos december SKR)
(109 839 = tax 2019)

2019

Uppräknat skatteunderlag
Beräknad förändring (%)
Fastställda uppräkningsfaktorer
Utdebitering (%)

3,3

2021

2022

120 221

123 828

128 534

2,6

3,1

3,8

33,60

33,60

3,4

2,6

33,60

33,60
4 039

4 161

4 319

3 929

4 012

4 138

4 298

Beräknad skatteintäkt exklusive slutavräkning
Region Gotlands prognos enligt budget

2020

(Antal invånare på Gotland 1 november 2019 uppgår till 59 636)

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
(2019). Enligt Statistiska centralbyrån ökade
antalet invånare på Gotland med 510 personer
år 2019 (nov-nov). Således påverkan på intäkterna med cirka 43 mnkr. I skatteunderlagsprognoserna förutsätts normalt att befolkningen förändras som för riket i genomsnitt.
Befolkningsutvecklingen för riket beräknas uppgå till 1,0 procent 2020 och sedan 0,9
och 0,8 procent kommande två år. Om Gotland ökade befolkningen i samma takt som riket
skulle befolkningen på Gotland öka med cirka
540 invånare i snitt per år fram till 2022. I dagsläget ligger befolkningsökningen strax under
denna nivå.
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 894 invånare per år.
Detta skulle innebära ökade intäkter med cirka
76 mnkr per år (fasta priser) och en nivåhöjning
på skatteintäkter och utjämningsbidrag med
cirka 450 mnkr år 2025 jämfört med 2019.
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 dagsläget 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.
Utvecklingen av den kommunala konsumtionen kontrolleras delvis av staten genom bidraget till kommunalekonomisk utjämning. Kommunerna är beroende av staten i varierande grad.
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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 bruttoregionalprodukten (BRP) per invånare till genomsnittet för riket. BRP per invånare för Gotland
uppgick preliminärt år 2018 till 84 procent av
genomsnittet för riket. Endast tre regioner ligger på över 100 procent av genomsnittet, Stockholms, Norrbotten och Västra Götalandsregionen. Gotland hade den lägsta ökningen av BRP
senaste året, 1,3 procent. Ökningen i riket var i
snitt 3,5 procent. Högsta ökningen hade Västernorrland på över 5 procent.
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 2018 uppgick skattekraften
för Gotland till cirka 87 procent av medelskattekraften för riket, samma som tidigare. Om skatteintäkterna är kända så kan skatteintäkterna
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 2018 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 också
stora variationer mellan kommunerna i förändringen av den beskattningsbara förvärvsinkomsten. Man kan konstatera att klyftorna växer

del 1

mellan kommunerna avseende ekonomiska förutsättningar. Utvecklingen beror i huvudsak på
skillnader avseende demografi och inkomstnivåer mellan kommunerna.
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Under perioden 2019-2022 beräknas folkmängden i regionen öka med  200 personer,
från 59 249 till 60 449 invånare. Flyttnettot
förväntas i genomsnitt bli 435 personer per år
och födelsenettot -135 personer per år. Totalt
ger detta en förändring med 300 personer per
år. Tillväxten beräknas under perioden vara 2,0
procent, att jämföra med 6,4 procent i riket.
I nedanstående diagram visas den faktiska
befolkningsutvecklingen 2006-2018, uppskattad befolkningsutveckling enligt prognosen
2019-2028 samt faktiskt utfall 1 november 2019.
Här framgår att utvecklingen hittills under 2019
överträffar prognosen något.

Befolkningsutveckling
1 november 2019 hade Gotland 59 636 invånare,
en ökning med 387 invånare jämfört med helårssiffran för 2018.
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
2019-2028 och upprättades i mars 2019.

FAKTISK FOLKMÄNGD 2007-2018, PROGNOS 2019-2028 SAMT UTFALL 1 NOV 2019
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STRATEGISK PLAN

1. ÖVERGRIPANDE MÅL
Målstyrning

Målstyrning i Region Gotland

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.

Den gemensamma visionen är grunden för
Region Gotlands styrmodell. Av verksamhetsidén framgår vad Region Gotland ska göra, för
vem och varför. De grundläggande värderingarna – delaktighet, omtanke och förtroende –
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 tre mål per målområde. Totalt finns 18
mål. Målen är hela Region Gotlands mål och
gäller därmed alla nämnder och förvaltningar.
I de fall nämnden inte kan eller genom prioritering väljer att inte tillämpa mål från koncernstyrkortet ska det motiveras i verksamhetsplanen. Målen beskriver vad som ska uppnås
under 2020 – 2023. Varje mål har en eller flera
indikatorer kopplade till sig och varje indikator har en önskad riktning. 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

Verksamhet

Social
hållbarhet

Ekonomisk
hållbarhet

Ekologisk
hållbarhet

Kvalitet

Medarbetare

Ekonomi

Mål

Mål

Mål

Mål

Mål

Mål

Indikatorer

Verksamhetsplaner
Verksamhetsidé
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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 vid
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.

Omvärldsdag
Januari: Startar upp planeringsåret. Samlar regionens ledning runt aktuella ämnen.

God ekonomisk hushållning

Dialogmöten
April: Regionstyrelsens arbetsutskott träffar
alla nämnder/förvaltningar inför budgetberedningen.

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 de finansiella mål
som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning anges. 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 verksamhetsperspektivet 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.

u
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Investeringsplanering
Februari: Nämnderna tar fram investeringsplaner som tillsammans ger en bild av regionens
kommande investeringsbehov. Investeringsplanerna är en del av underlaget till budgetberedningen.
Gemensamma planeringsförutsättningar
Mars: Koncernmöte som ger regionens ledning
en gemensam bild av samhällsekonomiska förutsättningar och befolkningsprognos samt påverkan
på regionens verksamheter.
Strategisk plan och budget
Mars: Alla nämnder/förvaltningar tar fram en
strategisk plan och budget för kommande år.

Budgetberedning
Maj: Budgetberedningen 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: Avstämning av beslutad budget 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 tar fram
en verksamhetsplan för kommande år.
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Region Gotlands koncernstyrkort
2020-2023
I början av varje mandatperiod beslutar regionfullmäktige om nya mål. Målen är gemensamma för hela regionen och gäller alla nämnder och förvaltningar. I de fall nämnden inte
kan eller genom prioritering väljer att inte til�lämpa mål från koncernstyrkortet ska det motiveras i verksamhetsplanen. Målen gäller under
hela mandatperioden och beskriver vad som
ska uppnås. Under 2019 har nya mål beslutats.
Målen gäller för perioden 2020-2023. För varje
mål har även alliansen gjort ett förtydligande.

Mål:

Samhällsperspektiv

2. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och
alla barn har goda uppväxtvillkor

Perspektivet tydliggör utvecklingen av det gotländska samhället och innehåller målområdena
social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
Social hållbarhet
För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt
samhälle där människor lever ett gott liv med
god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en
mångfald av uttryck och ett rikt kulturliv. En
plats där människor känner tillit och förtroende
för samhället och varandra samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället
ska tillgodose alla människors grundläggande
behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna,
bidra till att alla människor är inkluderade samt
anpassas och utformas utifrån de grupper som
har störst behov.
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1. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Med det här målet vill vi framhäva att en
fullföljd gymnasieexamen (eller motsvarande) är den bästa vaccinationen mot
ett vuxet liv i utanförskap, arbetslöshet
och ohälsa. Vad gäller livslångt lärande
så syftar det på vuxenutbildningen som i
huvudsak ska se till att människor förbereds för arbete och att vi klarar kompetensförsörjningen.

Med det här målet vill vi fokusera på
förebyggande vård, samt att alla ska ha
tillgänglig vård av god kvalitet. När resurser prioriteras är patientnära insatser
viktigast. Vad gäller goda uppväxtvillkor
för alla barn så ser vi tre fokusområden:
våld i nära relationer, missbruk och
psykisk ohälsa.
3. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Med det här målet vill vi lägga ny kraft på
arbetet med att säkra Region Gotlands
samhällsviktiga funktioner. Det handlar
främst om att få på plats interna strukturer som kan fatta beslut och ställa om
organisationen i händelser av kris. Det
handlar också om att höja kompetensen
vad gäller totalförsvar och krisberedskap. Slutligen handlar det om att på ett
fullgott sätt fullfölja de projekt som är
initierade i samarbete med Länsstyrelsen,
Försvarsmakten, näringslivet samt frivilligorganisationer.
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Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer och
samverkan skapas förutsättningar för tillgång till
arbetskraft med rätt kompetens på lång sikt och
därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
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Ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för
boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål
baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi och
energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland
arbeta för ett rent grundvatten och en levande
Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den
cirkulära ekonomins betydelse ska öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas
och öns biologiska mångfald säkras.
Mål:

Mål:
4. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Med det här målet vill vi skifta fokus från
enbart befolkningstalet till att också titta
på befolkningsstrukturen. Det handlar i
huvudsak om att mota den prognostiserade utvecklingen för försörjningskvoten
som uppkommer på grund av demografiutvecklingen.
5. Det finns goda förutsättningar för att
starta, driva och utveckla hållbara
företag på hela Gotland
Med det här målet vill vi framhäva att
företagsklimatet behöver vara en prioriterad fråga under hela mandatperioden.
6. Det finns goda förutsättningar för ett
offensivt bostadsbyggande över hela
ön
Med det här målet menar vi att mer
behöver göras för att säkerställa att
det finns byggklar mark - det vill säga
planlagd och med tillgång till VA, för att
öka förutsättningarna för ett offensivt
bostadsbyggande över hela ön.

7. Gotlands klimatavtryck minskar
Med det här målet vill vi sätta en politisk
ambition av att Gotland ska göra sin
del i klimatomställningen, med sikte
på Parisavtalets tvågradersmål och
Sveriges nationella åtgärdsplan (INDC).
Det innebär att vi vill att utsläppen av
koldioxid ska minska - genom exempelvis
energieffektivisering och byte till fossilfria
drivmedel. Mycket av klimatpolitiken är
dock nationell snarare än regional och
där vill vi vara en aktör som opinionsbildar och driver på för förändring, snarare
än att bara ”fokusera på vårt”.
8. Tillgången till vatten av god kvalitet är
långsiktigt säkrad
Med det här målet menar vi att vattenfrågan är av avgörande betydelse för
Gotlands fortsatta utveckling. Vi vill se
nya vattentäkter och nya insatser som ser
till att det vatten som faller på ön inte går
till spillo. De många enskilda vattentäkterna måste skyddas från föroreningar
genom ett fortsatt systematiskt arbete
och en varsamhet i tillstånden för enskilda avlopp. Uppmuntrande av separata
avloppssystem samt återvinning på lokal
nivå bör beaktas.
9. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt
samhällsbyggande som minskar
belastningen på ekosystemen
Med det här målet syftar vi på att Region
Gotland genom sina inköp och offentliga
upphandlingar ska göra medvetna val.
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Verksamhetsperspektiv
Perspektivet tydliggör arbetet med en effektiv
organisation och innehåller målområdena kvalitet, medarbetare och ekonomi.
Kvalitet
För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och förebyggande.
De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar, digitalisering,
innovationer och förnyelsesprång.
Mål:
10. Alla som nyttjar Region Gotland
tjänster upplever att det är lätt att
komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen
Med det här målet sätter vi extra fokus
på målet ”Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla
hållbara företag på hela Gotland”, det
vill säga att tillgänglighet, service och
bemötande behöver hög kvalitet och
effektiva processer i verksamheterna.
Tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och
förnyelsesprång.
11. Alla som nyttjar Region Gotlands
tjänster kan vara medskapande och
blir respektfullt bemötta
Med det här målet vill vi lyfta fram alla
de goda exempel som finns på gott värdskap inom Region Gotland. Detta främst
för att visa att vi redan kommit långt i
arbetet men även som goda exempel att
ta lärdom av. Bilden av Region Gotland
förändras långsamt och vi behöver
snabba på den processen.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras
genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Med det här målet vill vi ha sagt att nya
arbetssätt med nya hjälpmedel kan höja
vår effektivitet och kvalitet. Här bör vi
ha en inställning att vi ska vara bäst på
att vara nummer två, det vill säga att vi
tittar på hur andra kommuner/regioner
gjort.
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Medarbetare
Region Gotland är en modig organisation som
klarar omställning och förändring. Vi är en til�litsbaserad organisation där engagerade ledare
och medarbetare är avgörande för att nå resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar
aktivt till positiva resultat i verksamheten. Vi
är tillsammans goda ambassadörer för Region
Gotland.
Mål:
13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Med det här målet vill vi förtydliga vikten av tillit. Den som ger ett uppdrag ska
inte bara delegera uppgiften utan också
ge den tillit/beslutandemakt som krävs
för att fullgöra uppgiften.
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt
arbete
Med det här målet tror vi att Region
Gotland lyckas kompensförsörja genom
aktivt- och strategiskt arbete, så Region
Gotland är en konstant levande organisation, som inte försvinner eller upphör
när nuvarande mandatperiod eller
anställningsavtal löper ut. Vi anser att
man på hela Region Gotland aktivt och
konstant ska jobba med kompetensförsörjning för att vi inte ska få perioder
där vi står utan en specifik kompetens.
Delar i detta är såklart att använda den
kompetens vi har på rätt sätt, att skapa
ett hållbarare och längre arbetsliv samt
att vi har en struktur för hur arbetet
med kompetensförsörjningsplaner ska
arbetas med.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande
organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus
Med det här målet vill vi komma bort
från att Region Gotland enbart försöker
ha medarbetare med acceptabel hälsa
för att utföra sina arbetsuppgifter, till att
aktivt försöka förbättra medarbetarnas
hälsa. Förslagsvis att erbjuda möjligheter och information som gör att människor kan göra informerade val och
påverka sin egen hälsa till det bättre.
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Ekonomi
Region Gotlands verksamhet ska vara ekonomiskt uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. Det innebär att vi ger kommande
generationer goda förutsättningar att tillhandahålla offentlig service och välfärd.
Vi använder inte mer resurser än de som
finns och sätter oss inte i skuld till framtiden,
det betyder att nettokostnadsutvecklingen inte
kan överstiga intäkternas utveckling. Det innebär också att medel ska avsättas för att täcka
kommande utbetalningar av pensioner samt att
det finns tillräckliga marginaler för att parera
oförutsedda kostnadsökningar och intäktsminskningar.
Våra tillgångar ska vårdas och värdesäkras
och samtliga resurser ska nyttjas på ett effektivt
och hållbart sätt. Nämndernas verksamhet ska
rymmas inom beslutad budget.
Mål:
16. Budgeterat resultat uppgår till minst
2 procent av nettokostnaden
Med det här målet där budgeterat
resultat uppgår till minst 2 procent av
nettokostnaden, vill vi skapa förutsättningar för Region Gotland att möta
framtidens utmaningar på ett effektivt
och genomtänkt sätt, snarare än att
framtidens Region Gotland ska behöva
göra kortsiktiga besparingar som påverkar människor på Gotland negativt.
Det är buffertutrymmet som gör att vi
kan hantera det som inte går att förutse,
allt går inte att förutse, så vi behöver
hjälpas åt på alla nivåer att skapa detta
utrymme.
17. Region Gotland har ett resultat som
uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden
Med det här målet vill vi skapa stabila
förutsättningar för verksamheten att
planera för framtiden (kopplat till ovan
mål).
18. Region Gotlands ekonomiska ställning stärks genom att soliditeten
varje år förbättras och närmar sig 45
procent vid mandatperiodens slut
Med det här målet, där Region Gotlands
ekonomiska ställning stärks genom
att soliditeten varje år förbättras och
närmar sig 45 procent vid mandatperiodens slut så försöker vi skapa en brygga
mellan de ekonomiska målen och
generationsmålet, att vi inte ska lämna
efter oss en planet som är i sämre skick
än vi fick den. Med en stärkt soliditet
förbättras Region Gotlands framtidsutsikter avsevärt, samtidigt som det
skapar handlingsutrymme vid kriser och
oförutsedda händelser.
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2. PRIORITERING AV RESURSER OCH BESLUT OM UPPDRAG
Inriktningen för den kommande planeringsperioden 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.
Den långsiktiga målbilden är att Region
Gotland bedriver en verksamhet med god kvalitet och stabil ekonomi. Det finns en buffert
för oförutsedda händelser. Region Gotland
arbetar proaktivt för att anpassa verksamheten
till förändringar i form av demografisk utveckling, kompetensförsörjningsutmaningar samt
samhällsekonomisk utveckling.

ȅ

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

ȅ

Utmaningsrätten är återinförd.

ȅ

Handläggningstiderna för bygglov måste
kortas och arbetet med planläggning
intensifieras.

ȅ

Bostadsbyggande ska ske över hela ön.

ȅ

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

ȅ

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

ȅ

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

ȅ

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

ȅ

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

ȅ

Det ska vara ett tydligt fokus på primärvården.

ȅ

Efterhandskompensation till privat drivna
vårdcentraler ska återinföras.

ȅ

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

ȅ

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

ȅ

Region Gotland ska ha en ekonomi i balans.

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
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.
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.
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Bakgrund till det ekonomiska läget
för perioden
Regionen förväntas ha ett positivt resultat 2019.
Trots det 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. Den
demografiska utvecklingen framåt kräver att
det finns utrymme för utökningar i takt med att
intäkterna växer, de ökade intäkterna kan inte
användas för att täcka tidigare underfinansierad
verksamhet.
Då det finns signaler om att samhällsekonomin avmattas under kommande år samtidigt som
efterfrågan på våra verksamheter växer och kompetensförsörjningsfrågan blir alltmer aktuell,
måste regionen arbeta för att utnyttja resurserna
så effektivt som möjligt. Förändringar i form av att
ändra arbetssätt, utnyttja tekniken så mycket som
är möjligt samt att arbeta med bemanning så att
resurserna finns där behoven är kommer att ställa
krav på både ledning och 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 utifrån ett helhetsperspektiv
Utveckling av kostnader och intäkter de
senaste åren
Nettokostnadsutvecklingen 2014 och 2015 översteg utvecklingen av skatte- och bidragsintäkter.
Under 2016 och 2017 var nettokostnadsutvecklingen lägre, men 2018 översteg utvecklingen av
nettokostnaderna intäktsutvecklingen. 2019 är
prognosen att nettokostnadsutvecklingen kommer att ligga i paritet med utvecklingen av skatteoch bidragsintäkter.
2019 års resultat
Den ekonomiska helårsprognosen för regionen
var 69 mnkr vid delår 2. Nettokostnadsökningen
i perioden för nämnderna är 3,8 procent. Nettokostnadsutvecklingen är lägre än föregående år.
Prognosen för regionens totala nettokostnadsutveckling är 4,2 procent vilket är högre än föregående år.
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Nämndernas prognostiserade avvikelse mot budget är negativ med -46 mnkr vilket är bekymmersamt. Föregående år var prognosen för
nämndernas avvikelse -47 mnkr i delår 2, medan
avvikelsen vid årets slut blev -56 mnkr. I många
avseenden är det verksamhet som tidigare har
varit känd som svår att bedriva inom de ramar
som regionfullmäktige gett, framförallt inom
hälso- och sjukvård samt vård och omsorg. Men
även verksamhet som skola, samhällsbyggnad
och teknisk verksamhet har svårt att rymmas
inom budget.
Resultatprognos de kommande åren
I arbetet med budget och plan för kommande tre
år har det varit stort fokus på det finansiella målet
om två procent. Målet finns för att ge stabilitet,
buffert och utrymme för investeringar framåt.
Budgetresultatet uppgår i beslutad budget till
runt två procent per år. I budgeten är inlagt en
effektivisering som för de tre åren uppgår till 200
mnkr. För 2020 är effektiviseringens fördelning
per nämnd beslutad av regionfullmäktige, för
åren efter finns ingen fördelning på nämndsnivå.
I november beslutades om ett effektivitetsprogram som ska hålla ihop ett antal projektuppdrag
som ska bidra till övergripande kostnadsminskningar. Programmet ska driva på genomförandet,
säkra effekten av samt ge en helhetsbild av de mest
avgörande aktiviteter och uppdrag som hanteras
inom Region Gotland för att bidra till målet att
sänka kostnadsmassan med 200 mnkr under perioden 2020-2022. Projektuppdragen avser bland
annat personalbemanning, inköp, lokalförsörjning med mera.
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.
Behov av investeringar
Regionen har under ett antal år haft mycket
höga investeringsutgifter. Under 2019 har
investeringen i det nya bräckvattenverket avslutats och det är taget i bruk. Planen för de kommande åren innehåller stora investeringar på
lasarettet, nytt korttidsboende och stora investeringar i VA-verksamhet. Det finns i dagsläget
ytterst litet utrymme för nya behov eller reinvesteringar.
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Uppdrag
Nedanstående uppdrag ska redovisas på budgetberedningen våren 2020.
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ȅ

Barn- och utbildningsnämnden ska
löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under de år som ombyggnaden
av Alléskolan pågår, återkomma med
statusrapport och uppdatering av
investeringsbudgeten.

ȅ

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

ȅ

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

ȅ

Regionstyrelsen får i uppdrag att se över
möjligheten att ta fram rambudget för vissa
investeringsområden.

ȅ

Regionstyrelseförvaltningen ska lämna
statusrapport för Effektivitetsprogrammet
och däri ingående projekt.

ȅ

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag
att utreda framtida former för hantering och
finansiering av subventioner i enlighet med
regelverket för trygghetsboende och återkomma med förslag.

ȅ

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag
att ta fram en genomförandeplan för en
överföring av det strategiska ansvaret för
kollektivtrafiken från tekniska nämnden
till regionstyrelsen. I genomförandeplanen
ingår förslag till resurssättning samt rollfördelning mellan regionstyrelsen och tekniska
nämnden, i syfte att stärka den regionala
utvecklingen.
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3. DRIFT- OCH INVESTERINGSBUDGET SAMT FINANSIERING
Driftbudget
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
2020 innebär ett resurstillskott på 41,3 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 de generella
statsbidragen 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 stöd
för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling
i skolan, höjda löner till lärare och vissa andra
personalkategorier i skolan, god och nära vård
genom primärvårdsreform samt personalmiljard för goda förutsättningar för vårdens medarbetare.
Nämndernas budgetramar för år 2020 utgår
ifrån 2019 års justerade budget som är totalt
5 103 mnkr. Till år 2020 har regionfullmäktige
beslutat om utökningar med totalt 205 mnkr
vilket motsvarar 4 procent.
Resursfördelningsmodeller
Resursfördelningsmodellen för förskola och
grundskola medför ett tillskott för barnoch
utbildningsnämnden på 40,8 mnkr. Modellen
för gymnasieskola ger ett tillskott till gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden på 3,8 mnkr.
Hälso- och sjukvårdsnämnden får ett tillskott
på 41,3 mnkr. Äldreomsorgsmodellen ger ett
tillskott till socialnämnden på 27,1 mnkr.

Under 2019 har samtliga resursfördelningsmodeller setts över utifrån de parametrar som
ligger till grund för hur resurser fördelas. Det
har bland annat funnits en obalans i sättet att
beräkna framtida barn- och elevvolymer som
medfört sena förändringar av stora belopp och
därmed svårigheter att planera. Resultatet av
översynen blev att från 2020 och framåt ändras modellen för förskola och grundskola samt
fritidshem så att grunden för att beräkna barnoch elevvolymer utgår från Region Gotlands
befolkningsprognos för samtliga åldrar.
Hälso- och sjukvårdsmodellen förändras
så att det belopp som fördelas alltid beräknas
som 2,5 procent av föregående års budgetbelopp. Äldreomsorgsmodellen samt modellen
för gymnasieskola kvarstår oförändrade.
Indexuppräkning
Nämnderna kompenseras för prisökningar via
externa avtal med 25,4 mnkr. Internhyran höjs
med 4 mnkr inför 2020. Beloppet motsvarar
cirka 1 procents hyreshöjning. Resultatenheterna måltid och försörjning inom regionstyrelseförvaltningen kommer att höja sina priser
motsvarande 5,1 mnkr. Nämnderna kompenseras med motsvarande belopp utifrån volym.
Personalkostnadskompensation
Personalkostnadsökningar har budgeterats till
sammanlagt 100 mnkr. Av den summan är 15
mnkr öronmärkt för en satsning på jämställdhet och bristyrken. Den budgeterade generella
kompensationen motsvarar en personalkostnadsökning på cirka 2,5 procent i genomsnitt.
Satsningen på jämställdhet och bristyrken har
fördelats till nämnderna utifrån en analys av
vilka yrkesgrupper som är bristyrken eller i
behov av jämställdhetssatsning.
Effektivisering
Ett samlat effektivitetsprogram har beslutats
för perioden 2020-2022. Under perioden ska
effektiviseringar genomföras motsvarande 200
mnkr. För år 2020 uppgår beloppet till 60
mnkr och fördelas mellan samtliga nämnder.
Regionstyrelsens del uppgår till 7,2 mnkr varav
räddningstjänst 0,7 mnkr, tekniska nämnden
1,4 mnkr, miljö- och byggnämnden 0,4 mnkr,
barn- och utbildningsnämnden 20 mnkr, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5 mnkr,
socialnämnden 13 mnkr och hälso- och sjukvårdsnämnden 13 mnkr. Hur resterande del av
effektiviseringen ska fördelas år 2021 och 2022
är ännu inte beslutat.
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Ramtillskott
2020 har ramtillskott på sammanlagt 23,5 mnkr
tillförts nämnderna. Den största satsningen sker
på hälso- och sjukvård där 15 mnkr tillförs för
arbete med verksamhetsutveckling i samband
med det stora projektet ”Framtidens vårdinformationsmiljö”. Övriga ramtillskott handlar
om kollektivtrafik där 5 mnkr tillförs tekniska
nämnden och ramtillskott till regionstyrelsen
för verksamhetsutveckling genom digitalisering,
regional utveckling samt anslag för föreningsbidrag till ny gymnastikhall. Specificering av samtliga ramtillskott finns på sidan 43.
Omorganisation av räddningstjänst
1 januari 2020 flyttas ansvaret för räddningstjänstens verksamhet från tekniska nämnden
och miljö- och byggnämnden till regionstyrelsen. Regionstyrelsen får då det politiska ansvaret för både den operativa och förebyggande
verksamheten.
Förvaltningstillhörigheten kvarstår hos samhällsbyggnadsförvaltningen. Regionstyrelsens
budget 2020 för hela verksamheten blir 54,6
mnkr. 52,5 mnkr förs över från tekniska nämnden och 2,1 mnkr förs över från miljö- och
byggnämnden.

Förändrad finansieringsmodell för telefoni
Från och med 2020 förändras finansieringsmodellen för telefoni så att den gemensamma
infrastrukturen anslagsfinansieras och att slutkunderna på förvaltningarna enbart betalar
samtals- och surfkostnader. Det innebär att
budgetmedel omfördelas från nämnderna till
regionstyrelsen.
Kapitalkostnader
2018 förändrades regelverket för budgetering av
kapitalkostnader. Nämnderna kompenseras nu
inte automatiskt för ökade eller minskade kapitalkostnader. I samband med detta justerades
nämndernas kapitalkostnadsbudget så att summan motsvarade ett tioårigt snitt. 2019 justerades summan för regionstyrelsen och tekniska
nämnden.
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.
Beloppet för internränta är beräknad på en ränta
på 1,5 procent.

BESLUTAD KAPITALKOSTNADSBUDGET PER NÄMND, tkr
Avskrivning

Internränta

Totalt

15 883

1 123

17 006

Regionstyrelsen, räddningstjänst

3 700

375

4 075

Miljö- och byggnämnd

1 170

121

1 291

Teknisk nämnd

24 246

5 816

30 062

Barn- och utbildningsnämnd

15 300

1 125

16 425

5 210

390

5 600

Regionstyrelsen, regionstyrelseförvaltning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
Socialnämnd

22

3 600

225

3 825

Hälso- och sjukvårdsnämnd

22 800

1 350

24 150

Summa

91 909

10 525

102 434
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Investeringar
Investeringarna i skattefinansierad verksamhet
ska egenfinansieras, alltså vara i nivå med avskrivningar, avsättningar och eventuella investeringsinkomster. Den totala investeringsbudgeten för
2020 uppgår till 429,2 mnkr varav de skattefinansierade investeringarna uppgår till 299,3
mnkr. Investeringar i taxefinansierad verksamhet uppgår till 129,9 mnkr. 2021 är den totala
investeringsbudgeten 528,1 mnkr varav 388,9

mnkr avser skattefinansierad verksamhet och
139,2 mnkr taxefinansierad verksamhet. Även om
investeringsvolymen för 2020 är lägre än 2019
så är det fortfarande en hög nivå. Under 2020 är
det fortsatt stora investeringar i VA-verksamheten. Investeringsutgifterna i planen för 2022 och
framåt ligger också på en hög nivå mellan 350 och
410 mnkr per år.

TOTAL INVESTERINGSBUDGET PER NÄMND/FÖRVALTNING, mnkr

Regionstyrelsen – Regionstyrelseförvaltningen
Regionstyrelsen – Räddningstjänsten
Tekniska nämnden – Teknikförvaltningen
varav affärsdrivande (VA och avfall)
Miljö- och byggnämnden – Samhällsbyggnadsförvaltningen
Barn- och utbildningsnämnden – Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

2020

2021

26,0

45,8

6,6

6,0

257,1
129,9

261,2
139,2

1,0

1,0

44,3

74,5

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden – Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

11,2

22,7

Socialnämnden – Socialförvaltningen

19,0

70,3

Hälso- och sjukvårdsnämnden – Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Investeringar inom skattefinansierad verksamhet

64,0

46,6

299,3

388,9

Investeringar inom taxefinansierad verksamhet

129,9

139,2

Totala investeringar

429,2

528,1

Större investeringar 2020 och 2021
Stora investeringar inom vatten- och avloppsverksamheten för perioden är framförallt reinvesteringar och att påbörja arbetet med Visby vattenverk. Inom avfallsverksamheten finns 20 mnkr
avsatt för arbetet med Slite deponi.
Under 2020-2021 är det budgeterat 400 mnkr
för investeringar i fastigheter, varav 145 mnkr
avser teknikförvaltningens fastighetsägaransvar
som bland annat omfattar underhålls och ventilationsåtgärder. Bland fastighetsinvesteringarna
finns budgeterat 46 mnkr för om- och tillbyggnad av akuten på Visby lasarett, 69 mnkr för ett
nytt korttidsboende samt 72 mnkr för ombyggnad av Alléskolan.

IT-investeringarna upptas med 64 mnkr under
2020-2021 varav investeringar i PC som tjänst är
största delen. Beläggningsprogram för gator och
vägar budgeteras till 24 mnkr för perioden.
Investeringar per nämnd och större projekt
redovisas i del 3 Budget och finansiering, Investeringsbudget och plan 2020-2024. Perioden
2022-2024 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 ca 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, utjämningsbidrag och generella statsbidrag sätter därmed i
hög grad ramarna för den verksamhet som kan
bedrivas och finansieras.
De senaste årens högkonjunktur har mattats
av under 2019 och den samlade bedömningen
är att Sverige kommer att gå in i en mild lågkonjunktur under 2020 som fortsätter 2021
med lägre ekonomisk tillväxt de kommande två
åren. Osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen är dock stor på grund av bland annat
handelskrig och Brexit. En effekt av detta är
att skatteintäkterna bedöms öka i lägre takt de
kommande åren. Det nya kostnadsutjämningssystemet där Gotland får ökade utjämningsbidrag från och med 2020 kompenserar delvis för
den lägre ökningen av skatteintäkter 2020.
De egna skatteintäkterna beräknas enligt
SKR:s prognos från oktober uppgå till 4 012
mnkr för 2020, en svag ökning med 66 mnkr
(1,7 procent) jämfört med beräknat utfall för
2019. För 2021 och 2022 beräknas de egna skatteintäkterna öka årligen med 126 mnkr (3,1 procent) respektive 160 mnkr (3,9 procent). Under
åren 2015 till 2017 ökade de egna skatteintäkterna med ca 4,5 procent årligen till följd av
högkonjunkturen.

Skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag beräknas sammantaget öka
med 4,4 procent 2020, 3,0 procent 2021 och
3,5 procent 2022.
Den budgeterade utvecklingen av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag 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 innevarande
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 2014-2018
har befolkningen ökat med 1 994 personer
vilket motsvarar en sammanlagd ökning på
3,5 procent. Merparten av ökningen skedde
under 2016-2018 då befolkningen ökade
med ca 600 personer årligen. Under 2019
har befolkningen fram till 1 november ökat
med ytterligare 387 personer till 59 636 personer. Befolkningsutvecklingen ser positiv ut
för närvarande även om befolkningsökningen
i år inte riktigt når upp till samma nivå som
för riket. En befolkningsutveckling som är
svagare än riket har en negativ påverkan på
utjämnings- och statsbidragsintäkterna.
Årets resultat enligt budget för 2020 uppgår till 120 mnkr. Det motsvarar en marginal
på 2,2 procent. Budgetnivån klarar därmed det
finansiella målet på 2 procent av nettokostnaderna som motsvarar ett resultat på 108 mnkr.
Även för planperioden 2020-2022 klaras det
finansiella målet för budgeterat resultat. En förutsättning för att även utfallet för årets resultat
ska hamna på samma nivå är att effektiviseringsprogrammet på 200 mnkr i sänkta nettokostnader genomförs och får full effekt. Effektiviseringsprogrammet motsvarar ca 1 procent av
verksamhetens nettokostnader per år.

ÅRETS RESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL SKATTEINTÄKTER OCH BIDRAGSINTÄKTER 2018-2022, mnkr
Bokslut
2018

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Skatteintäkter

3 828

3 946

4 012

4 138

4 298

Generella statsbidrag och utjämningsbidrag

1 252

1 360

1 530

1 568

1 605

185

69

120

106

160

3,6%

1,3%

2,2%

1,9%

2,7%

Årets resultat
Årets resultat / skatteintäkter och bidrag
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Prognos
2019
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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 2020 uppgår totalt
till 429 mnkr varav 299 mnkr avser skattefinansierad verksamhet och 130 mnkr avser taxefinansierad 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 1 000 mnkr för 2020 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 finansie-

u
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ras med extern upplåning då de ökade drift- och
kapitalkostnaderna kan tas ut via avgifter som inte
belastar de skattefinansierade verksamheterna.
Under perioden 2014-2018 har egenfinansieringen uppgått till 82 procent för samtliga
investeringar. Egenfinansieringen för skattefinansierade investeringar har under samma
period varit 105 procent.
För planperioden 2020-2022 beräknas investeringarna i den skattefinansierade verksamheten kunna finansieras helt med egna medel och
därmed klara målet om egenfinansiering. Däremot kommer inte de totala investeringarna
2019-2022 att kunna finansieras helt med egna
medel utan nya lån på ca 85 mnkr per år beräknas behöva tas upp.
Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i november om en långsiktig plan för
avsättning av medel till pensioner. Under en
tjugoårsperiod ska 50 mnkr årligen avsättas till
pensionsmedel med början 2020. Detta kommer att påverka utrymmet för finansiering av
investeringar framöver.

EGENFINANSIERING AV INVESTERINGAR 2018-2022, mnkr

Löpande verksamhet; årets resultat, avskrivningar,
avsättningar, reavinster

Bokslut
2018

Prognos
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

382

397

432

433

485

Försäljning anläggningstillgångar

293

2

20

20

20

Summa egenfinansiering

675

399

452

453

505

Investeringar
varav investeringar i skattefinansierad verksamhet

703
406

554
-

429
299

528
389

386
253

Egenfinansiering av totala investeringar, procent

96

72

105

86

131

166

-

151

116

200

Egenfinansiering av investeringar i skattefinansierad
verksamhet, procent
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Långfristiga skulder och låneskuld
De långfristiga skulderna utgörs av banklån och
förutbetalda investeringsbidrag. Investeringsbidragen består i huvudsak av anslutningsavgifter inom vatten- och avloppsverksamheten och
statliga investeringsbidrag.
För 2019 prognostiseras de långfristiga skulderna uppgå till 1 150 mnkr varav lån i banker

och kreditinstitut utgör 50 procent motsvarande 580 mnkr.
Genomsnittsräntan i skuldportföljen ligger
på 1,20 procent. Räntekostnaderna 2019 uppgår till ca 7 mnkr och andel rörliga lån utgör 41
procent. Den genomsnittliga räntebindningen
är 2,4 år och den genomsnittliga kapitalbindningen är 2,5 år.

LÅNEFINANSIERING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2018-2022, mnkr

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

Under planperioden 2019-2022 förväntas de
långfristiga skulderna öka med 145 mnkr, varav
låneskulden bedöms öka med 85 mnkr. Andel
lån förväntas vid planperiodens slut ha ökat
något till 51 procent. Lånefinansieringsgraden
kommer därmed att ha ökat med 1 procentenhet. En låneskuld på 665 mnkr skulle innebära ökade räntekostnader med ca 1 mnkr. En
ökning av genomsnittsräntan med 1 procenthet
skulle ge ökade räntekostnader med 0,6 mnkr.
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 anläggningstillgångarna 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

Bokslut
2018

Prognos
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

1 035
485

1 150
580

1 215
625

1 280
670

1 295
665

47

50

51

52

51

4 388

4 694

4 878

5 161

5 302

11

12

13

13

13

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 stärktes
soliditeten något till följd av ett högt resultat
trots rekordhöga investeringsutgifter. Baserat
på årsprognosen för 2019 kommer soliditeten
att försämras ytterligare för att resultatnivån
är otillräcklig relativt investeringsutgifterna.
I planen för 2020-2022 förbättras soliditeten
successivt till 43,5 procent. Den främsta orsaken är att den planerade resultatnivån uppnår
det finansiella målet men investeringsnivån är
fortfarande på en så hög nivå att det finansiella
målet för soliditeten inte bedöms kunna uppnås inom planperioden.
Soliditeten inklusive pensionsskulden
i ansvarsförbindelsen förbättras däremot
mycket, 9,8 procentenheter, under planperioden. Anledningen är att pensionsskulden i
ansvarsförbindelsen är under utbetalning och
att utbetalningarna successivt ökar vilket minskar pensionsskulden.

UTVECKLING AV SOLIDITET 2018-2022, procent

26

Bokslut
2018

Prognos
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Soliditet enligt balansräkningen

42,8

41,3

42,1

41,8

43,5

Soliditet inklusive pensionsskuld i ansvarsförbindelsen

-3,2

-1,2

2,1

4,9

8,5

del 2
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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 detaljplanelagt. Exploateringsprojekt kan startas innan
detaljplan är antagen. Avsikten med en exploatering är att förädla marken för olika ändamål
och att sälja de fastigheter som kan bildas inom
ett exploateringsområde.
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.

Pågående och planerad
exploateringsverksamhet
Infrastruktur Yttre A7 Visby
Projektet innefattar slutlig utbyggnad av gator,
parker, dagvatten och annan infrastruktur inom
hela yttre A7. Infrastrukturen inom området
beräknas vara fullt utbyggd under 2020. Totalt
innehåller exploateringsområdet omkring 850
bostäder. Området beräknas vara fullt utbyggd
med bostäder under år 2021. Inom området
finns även ett område med mark planlagt för
och lämpat för lättare industri, samt viss handel och kontor.
Järnvägen Södercentrum
Kvarteret Järnvägen är beläget strax utanför
Söderport i Visby. Under 2018 antogs en detaljplan för del av kvarteret ( Järnvägen 4) och här
finns en utsedd exploatör som påbörjat byggande av bostäder. Hela området inrymmer
cirka 150 lägenheter.
Stadsutveckling Visborg
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 exploateringsprojekt med projektorganisation har sjösatts under inledningen av 2018. Totalt innehåller Visborgs första etapp omkring 1 000
bostäder (inklusive kvarteren Skenet, Ljuset,
Lyktan). Projektet kommer initialt att kräva
omfattande kostnader för infrastruktur som på
sikt kommer att försörja hela stadsdelen. Sett
över en 10-års period bedöms projektet ge en
betydande vinst.
Kvarteret Sotaren Terra Nova
En detaljplaneläggning pågår för området.
Intressenter är fastighetsägarna till verksamheterna inom området, där det bedrivs handel respektive processindustriell tillverkning.
Kopparslagaren Terra Nova
Området är planlagt för bostäder. Inom detaljplanen ryms ytterligare cirka 100 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 (bottenplatta
ska minst vara färdigställd), men senast 2021.
Brodösen Terra Nova
Detaljplan antagen under 2017. Planen medger cirka 35 småhustomter inom detta område.
Utbyggnad pågår.
Roma Ekgatan
Ekgatans norra sida består av ett område planlagt för bostäder, som ännu inte har byggts
ut. Under 2020 planeras en markanvisning av
området för att möjliggöra för en exploatör att
bygga lägenheter i flerfamiljshus/radhus. Byggstart för bostäder bedöms möjlig under 2021.
Området innehåller byggrätter för omkring 40
bostäder.
Odvalds Klintehamn
Området ingår som en del i den markanvisningstävling som genomfördes under 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. Anvisningen möjliggör därefter byggnation av bostäder i kvarteret Kopparslagaren i Visby.
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Talgoxen Hemse
Området ingår som en del i den markanvisningstävling som genomfördes under 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. Anvisningen
möjliggör därefter byggnation av bostäder i
kvarteret Kopparslagaren i Visby.
Pott för kommande exploateringsprojekt
Ovanstående projekt är samtliga beslutade
av regionstyrelsen för exploatering. I syfte att
möjliggöra projektstart för ännu ej beslutade
exploateringsprojekt budgeteras en pott för
dessa. Projekten ska föregås av en förstudie som
resulterar i ett Start-PM. Exempel på exploateringsprojekt som ej är beslutade men som kan
komma att starta under 2020 är:
ȅ Utveckling av Snäckgärdet 1:28 med flera
ȅ Industrimark i Roma
ȅ Gymnastikhall i Visborg
ȅ Byggbar mark för studentbostäder i Visby
ȅ Utveckling av inre hamnen
ȅ Utveckling av Östercentrum
ȅ Utveckling av Gråbo Ängar
ȅ Planläggning industrimark Visby Annelund
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Pott för kommande förstudier
I en förstudie utreds förutsättningarna för att
genomföra ett exploateringsprojekt och utredningens slutrapport, Start-PM, blir ett underlag för ett beslut om att gå vidare med projektet
eller ej. Exempel på förstudier som ej är beslutade
men som kan komma att starta under 2020 är:
ȅ Utveckling av Visby Syrenen 1 och 3 Gutebacken
ȅ Mark för bostadsbebyggelse i Burgsvik
ȅ Program Klintehamn
Förstudie 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 utreds det om delar av området är
lämpligt för att anlägga fördröjningsmagasin
för dagvatten. Tidigast bedöms att en exploatering kan påbörjas under 2021 efter att planläggning genomförts. Preliminärt kan området inrymma 30-50 lägenheter beroende på
utformning av ett eventuellt dagvattenmagasin.
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5. TAXOR OCH AVGIFTER
Taxor och avgifter allmänt
Taxor och avgifter svarar för 13,8 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 har regionens möjlighet att påverka taxorna inom förskolan och äldreomsorgen starkt
begränsats genom införande av maxtaxor liksom olika slag av högkostnadsskydd inom
hälso- och sjukvården.
Alla externa taxor och avgifter finns på regionens hemsida under fliken Region och demokrati/Styrdokument och författningssamling.
Nedan beskrivs de förändringar som är gjorda
2019 och görs inför 2020.

Externa taxor och avgifter
Taxa enligt Plan- och bygglagen
Ny taxa med smärre förändringar gäller från 1
april 2019.
VA-taxa
Ny VA-taxa gäller från 1 april 2019. Med anledning av mycket stora investeringar inom VAverksamheterna höjs brukningsavgifterna med
6 procent.
Timtaxa för verksamheter inom Miljöbalken
Timtaxan höjs från 950 till 975 kronor från
1 juli 2019. Ny beräkning är gjord utifrån en
modell framtagen av Sveriges kommuner och
regioner.
Avgift för tillstånd och tillsyn enligt Lagen
om tobaksliknande produkter
2018 kom en ny lag om tobak och liknande produkter. I den införs bland annat en tillståndsplikt för handel med tobak. Region Gotland
har rätt att ta ut avgift för tillstånd och tillsyn
utifrån lagen. Avgiften gäller från 1 juli 2019.

Uteblivandeavgift inom tandvården
Uteblivandeavgift för barn och ungdomar
inom tandvården höjs från den 1 oktober 2019
från 150 till 250 kronor. Höjningen görs för att
minska antal uteblivanden.
Felparkeringsavgifter
För att förbättra efterlevnaden av gällande trafikföreskrifter, förbättra framkomligheten och öka
tillgängligheten till befintliga parkeringsplatser
justeras gällande felparkeringsavgifter. Felparkeringsavgifterna har inte justerats sedan februari
2009. Avgifterna höjs från 1 oktober 2019.
Översyn av avgifter inom kultur- och
fritidsverksamhet
En översyn har gjorts utifrån att ingen justering, förutom för badavgifter, gjorts sedan 2015.
Hyror och avgifter höjs generellt från 1 januari
2020.
Taxa för nyttoparkering och
boendeparkering
Översyn av taxorna för boendeparkering och
nyttoparkering är gjord inför kommande år.
Årskort för boendeparkering i Visby innerstad
höjs med 900 kronor, vilket ger en avgift som
är 30 procent billigare än att ha månadskort.
Taxan för nyttoparkering höjs med 439 kronor
per år. Ny avgift och taxa beräknas gälla från 1
januari 2020.
Taxa för verksamheter inom
livsmedelslagen
Taxeinformationen ska anpassas till den nya
EU-förordningen om offentlig kontroll inom
livsmedelskedjan. Avgiften indexregleras. Ny
avgift och taxa beräknas gälla från 1 mars 2020.

Interna priser
Inom regionen finns resultatenheter som finansieras via interna priser. Dessa finns framförallt
inom teknikförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen. Teknikförvaltningen administrerar regionens internhyror. Dessa höjs med
4 mnkr inför 2020. Fördelning per nämnd är
beslutad.
Regionstyrelseförvaltningen är till viss del
intäktsfinansierad. Måltid, försörjning och
delar av IT-verksamheten är intäktsfinansierad.
Priset höjs med 5,3 mnkr inför 2020. Fördelning per nämnd är beslutad.
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6. BESLUTADE RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Regionfullmäktige beslutade den 18 november
2019 om följande riktlinjer för god ekonomisk
hushållning.
I 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 en
målsättning för hur regionen ska bidra till samhällsutvecklingen på hela Gotland i samverkan
med andra aktörer.
Nedan följer en beskrivning av den styrning
som ska ge 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.
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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.

Styrkort
Perspektiv
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.
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 text som ger
djupare information om vad de förtroendevalda vill åstadkomma inom området. Utifrån
detta har prioriterade mål formulerats inom
varje område.
Mål
Varje målområde innehåller tre mål. Målen är
hela Region Gotlands mål och gäller därmed
alla nämnder och förvaltningar och beskriver
vad som ska uppnås under perioden 2020-2023.
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Målområde u Social hållbarhet
För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt
samhälle där människor lever ett gott liv med
god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en
mångfald av uttryck och ett rikt kulturliv. En
plats där människor känner tillit och förtroende
för samhället och varandra samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället
ska tillgodose alla människors grundläggande
behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna,
bidra till att alla människor är inkluderade samt
anpassas och utformas utifrån de grupper som
har störst behov.
Mål
1. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande.
2. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och
alla barn har goda uppväxtvillkor.
3. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar.

Målområde u Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt
i nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa
idéer och samverkan skapas förutsättningar för
tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda
kommunikationer, tillgång till ett varierat
utbud av bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela
Gotland ska fortsätta att utvecklas positivt och
nå en ökad befolkningsmängd.
Mål
4. Ökad befolkning i arbetsför ålder
5. Det finns goda förutsättningar för att
starta, driva och utveckla hållbara
företag på hela Gotland.
6. Det finns goda förutsättningar för ett
offensivt bostadsbyggande över hela
ön.
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Målområde u Ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för
boende, besökare och verksamheter på Gotland att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det
innebär kontinuerliga utsläppsminskningar
av växthusgaser genom omställning till förnybar energi och energieffektivisering. Vidare ska
Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten
och en levande Östersjö samt bidra till giftfria
kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse
ska öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald säkras.
Mål
7. Gotlands klimatavtryck minskar.
8. Tillgången till vatten av god kvalitet är
långsiktigt säkrad.
9. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt
samhällsbyggande som minskar
belastningen på ekosystemen.

Målområde u Kvalitet
För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk
och ekonomisk hållbarhet. För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett intensifierat utvecklingsarbete
genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga
förbättringar, digitalisering, innovationer och
förnyelsesprång.
Mål
10. Alla som nyttjar Region Gotland
tjänster upplever att det är lätt att
komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen.
11. Alla som nyttjar Region Gotland tjänster kan vara medskapande och blir
respektfullt bemötta.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras
genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång.
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Målområde u Medarbetare
Region Gotland är en modig organisation som
klarar omställning och förändring. Vi är en til�litsbaserad organisation där engagerade ledare
och medarbetare är avgörande för att nå resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar
aktivt till positiva resultat i verksamheten. Vi
är tillsammans goda ambassadörer för Region
Gotland.
Mål
13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur.
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt
arbete.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande
organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus.

Målområde u Ekonomi
Region Gotlands verksamhet ska vara ekonomiskt uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. Det innebär att vi ger kommande
generationer goda förutsättningar att tillhandahålla offentlig service och välfärd.
Vi använder inte mer resurser än de som
finns och sätter oss inte i skuld till framtiden,
det betyder att nettokostnadsutvecklingen inte
kan överstiga intäkternas utveckling. Det innebär också att medel ska avsättas för att täcka
kommande utbetalningar av pensioner samt att
det finns tillräckliga marginaler för att parera
oförutsedda kostnadsökningar och intäktsminskningar.
Våra tillgångar ska vårdas och värdesäkras
och samtliga resurser ska nyttjas på ett effektivt
och hållbart sätt. Nämndernas verksamhet ska
rymmas inom beslutad budget.
Mål
16. Budgeterat resultat uppgår till minst
2 procent av nettokostnaden.
17. Region Gotland har ett resultat som
uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden.
18. Region Gotlands ekonomiska ställning stärks genom att soliditeten
varje år förbättras och närmar sig 45
procent vid mandatperiodens slut.
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Indikatorer
Målen följs upp genom indikatorer. En indikator ska vara mätbar, bygga på data av god kvalitet, lyfta fram någon del av måluppfyllelsen
som anses väsentlig, vara jämförbar med annat
samt gå att följa över tid. Indikatorn ska också
visa önskvärd nivå eller riktning. Indikatorer
inom perspektiv verksamhet ska bidra till att ge
underlag för bedömningen av god ekonomisk
hushållning.
Indikatorn ska kunna användas i bedömningen av framgång i förhållande till uppställda
mål. Den ska visa på någon väsentlig aspekt av
den verksamhet som bidrar till måluppfyllelsen,
den behöver dock inte mäta alla aspekter. Det är
viktigt att mäta effekter och resultat för att indikatorn ska kunna användas som ett verktyg vid
förbättringsarbete och verksamhetsutveckling.

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.
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.
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7. REGIONFULLMÄKTIGES DIREKTIV TILL NÄMNDERNA
Nämndernas uppdrag är att bidra till måluppfyllelsen av Region Gotlands gemensamma koncernstyrkort. Nämnderna uppmanas att i sin
verksamhetsplan ange hur arbetet för att bidra
till måluppfyllelse ska bedrivas kommande år.
Målen 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 effektiviseringskrav 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. Huvudprincipen är
att nämnderna finansierar sina driftkostnader
för investeringar inom befintlig driftbudget.
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 utbudsnivåer 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 2020 är
120 mnkr. Förutsättningen för att regionen ska
klara resultatet för 2020 är att alla nämnder följer sin beslutade budget, genomför sina effektiviseringskrav och att utvecklingen under året
är stabil.
Samhällsekonomiskt så syns en avmattning i
konjunkturen. Planeringen framåt innebär att
nämnderna totalt sett har effektiviseringskrav
på 200 mnkr för perioden 2020-2022. Med ett
sådant krav och med den budgetnivå detta ger
så finns utrymme för utveckling framåt. Den
demografiska befolkningsutvecklingen och den
samhällsekonomiska utvecklingen gör det nödvändigt att ha en stabil ekonomi i regionen med
buffert för oförutsedda förändringar. En buffert är också nödvändig för att finansiera regionens stora investeringsbehov framåt.

33

Region Gotland u Strategisk plan och budget 2020- 2022

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:
ȅ Nämnderna ska aktivt arbeta mot målen i
det gemensamma styrkortet.
ȅ Nämnderna ska aktivt arbeta med verksamhetsutveckling och effektivisering i syfte att
minska kostnaderna med bibehållen kvalitet.
ȅ Beslutade effektiviseringar och förändringar
ska genomföras på ett sådant sätt så att ekonomisk stabilitet framåt säkras.
ȅ 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
ȅ Tillgångarna ska vårdas och värdesäkras och
samtliga resurser ska nyttjas på ett effektivt
och hållbart sätt. Nämndernas verksamhet
ska rymmas inom beslutad budget.
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Kvittering av budgetramar för 2020
Regionstyrelsens ordförande ska tillsammans
med regiondirektören formellt överlämna 2020
års budgetramar till varje nämnd (ordförande
och förvaltningschef ). Detta sker i december
2019.
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DEL 3
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Budget och finansiering

BUDGET OCH FINANSIERING

Resultatplan 2020-2022 mnkr (löpande priser)
Bokslut
2018
1 Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar

Prognos *
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

-4 679

-4 984

-5 150

-5 304

-5 444

-230

-248

-245

-245

-245

-4 909

-5 232

-5 395

-5 549

-5 689

3 Skatteintäkter

3 828

3 946

4 012

4 138

4 298

4 Bidragsinkomster

1 252

1 360

1 530

1 568

1 605

5 Finansiella intäkter

35

35

15

5

5

5 Finansiella kostnader

-21

-40

-42

-56

-59

6 ÅRETS RESULTAT

185

69

120

106

160

2 Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Nedan kommenteras de poster som redovisas i resultatplanen.
1. Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar: Verksamhetens nettokostnader är justerade för
interna poster. Posten effektivisering avser nämndernas verksamhet men är ännu inte beslutad per nämnd.
Posten finansförvaltningen omfattar intäkter och kostnader i finansförvaltningsbudgeten under rubrikerna
Verksamhetens intäkter, Verksamhetens kostnader och Internränta.
Nämnderna

-4 977

-5 161

-5 308

-5 380

-5 455

0

0

0

70

140

224

245

245

245

245

74

-68

-87

-106

-108

Prisökningsreserv

0

0

0

-33

-66

Personalkostnadsreserv

0

0

0

-100

-200

-4 679

-4 984

-5 150

-5 304

-5 444

Effektivisering
Kapitalkostnader
Finansförvaltningen

Summa

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

Enligt Delårsrapport 2-2019 (januari- augusti).
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Finansplan 2020-2022

mnkr (löpande priser)
Bokslut
2018

Prognos *
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat

185

69

120

106

160

Avskrivningar

230

248

245

245

245

Avsättningar för pensioner

109

82

77

92

90

Realisationsvinster

-142

-2

-10

-10

-10

0

0

0

0

0

Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster

-32

0

0

0

0

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

350

397

432

433

485

Förändringar i rörelsekapital exkl. likvida medel

-121

0

0

0

0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

229

397

432

433

485

-703

-554

-429

-528

-386

0

0

0

0

0

293

2

20

20

20

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Finansiell leasing anläggningstillgångar

-4

0

0

0

0

-414

-552

-409

-508

-366

1

0

0

0

0

Långfristig upplåning

53

100

50

50

0

Amortering

-8

-5

-5

-5

-5

Förutbetalda intäkter

110

20

20

20

20

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

156

115

65

65

15

ÅRETS KASSAFLÖDE

-29

-40

88

-10

134

Realisationsförluster

INVESTERINGAR
Investeringsutgifter
Inköp av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERING
Förändring av långfristiga fordringar

*
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Enligt Delårsrapport 2-2019 (januari- augusti).

del 3

u

Budget och finansiering

Balansplan 2020-2022 mnkr (löpande priser)
Bokslut
2018

Prognos *
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

4 388

4 694

4 878

5 161

5 302

Omsättningstillgångar

698

700

700

700

700

5 086

5 394

5 578

5 861

6 002

2 178

2 226

2 346

2 452

2 612

185

69

120

106

160

941

1 023

1 100

1 192

1 282

30

35

40

45

50

971

1 058

1 140

1 237

1 332

Långfristiga skulder

1 035

1 150

1 215

1 280

1 295

Kortfristiga skulder

902

960

877

892

763

Summa skulder

1 937

2 110

2 092

2 172

2 058

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

5 086

5 394

5 578

5 861

6 002

Soliditet, %* *

42,8

41,3

42,1

41,8

43,5

Soliditet, %* * *

-3,2

-1,2

2,1

4,9

8,5

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

Enligt Delårsrapport 2-2019 (januari- augusti).
Exklusive pensionsförpliktelser intjänade före år 1998.		
***
Inklusive pensionsförpliktelser intjänade före år 1998. (2 341 mnkr 2018, 2 293 mnkr 2019, 2 227 mnkr 2020, 2 167 mnkr 2021, 2 101 mnkr 2022).		
*

**
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Finansförvaltningsbudget 2020 mnkr (löpande priser)
Bokslut
2018

Budget
2019

Budget
2020

Försäljningspris exploateringfastigheter

30,1

10,0

15,0

382

Realisationsvinster (fastighetsförsäljning)

140,5

10,0

10,0

8621

Avkastningskrav teknikförvaltningen (periodiskt
underhåll externa hyresgäster)

7,0

6,0

0,0

Övrigt

1,8

0,0

0,0

179,4

26,0

25,0

0,0

0,0

Konto

VERKSAMHETENS INTÄKTER
3721

Summa
VERKSAMHETENS KOSTNADER
4421

Bokfört värde exploateringsfastigheter

-3,0

4532

Bidrag koncernföretag

-0,9

0,0

0,0

4799

Ekologiska livsmedel

-1,0

-1,0

-1,0

4799

Övriga interna bidrag

-13,8

0,0

0,0

56121

Interndebiterad arbetsgivaravgift

779,0

793,0

817,0

56122

Utbetalning arbetsgivaravgifter

-752,4

-778,0

-801,0

56131

Interndebitering pensionsavgift

56132

Utbetalning pensionsavgift

56133

Löneskatt pensionsavgift

5151

Förändring semesterlöneskuld

0,0

-5,0

-5,0

5633

Löneskatt utbetalda pensioner

-29,2

-30,5

-31,0

5635

Löneskatt pensionsavsättning

-17,9

-14,0

-15,0

5712

Pensionsförsäkring Alt KAP-KL

-4,4

-3,5

-3,5

5721

Förändring pensionsavsättning

-54,2

-33,0

-39,0

5722

Förändring garantipensionskuld

-1,0

0,0

0,0

5731

Pensionsutbetalningar

-18,5

0,0

0,0

5732

Pensionsutbetalningar intjänade före -98

-97,2

-123,0

-123,0

5739

Förvaltningsavgift KPA

-0,8

-1,0

-1,0

7351

Kundförluster

0,0

-1,0

-1,0

7381

Förlust kortfristiga fordringar

-9,0

0,0

0,0

782

Realisationsförlust, utrangering anläggningstillgångar

-0,1

0,0

0,0

Övrigt

-1,4

0,0

0,0

-171,8

-156,0

-166,5

0,0

Summa

184,5

189,0

192,0

-105,0

-119,0

-125,0

-25,5

-29,0

-30,0

AVSKRIVNINGAR
792

Avskrivningar annuitet

-0,3

0,0

793

Avskrivningar finansiell leasing

-6,0

0,0

0,0

-6,3

0,0

0,0

Summa
INTERNRÄNTA
796

Intern ränta kostnad Geab, AB GotlandsHem

-0,4

-0,5

-0,5

849

Intern ränta kostnad investeringsbidrag

-7,4

0,0

-6,0

849

Intern ränta intäkt

Summa

74,1

61,0

61,0

66,3

60,5

54,5

3 845,9

3 929,0

4 012,0

-4,9

0,0

0,0

SKATTER
801

Kommunalskatt

8051

Skatteavräkning, prognos

8052

Justeringspost skatteavräkning

Summa
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-12,8

0,0

0,0

3 828,2

3 929,0

4 012,0

del 3

u

Budget och finansiering

forts. Finansförvaltningsbudget 2020
Konto

Bokslut
2018

Budget
2019

Budget
2020

1 050,0

1 099,0

1 147,0

160,4

162,0

164,0

0,0

0,0

16,0

GENERELLA STATSBIDRAG
821

Inkomstutjämning

822

Strukturbidrag

823

Införandebidrag

824

Regleringsbidrag

825

Kostnadsutjämningsbidrag

826

Bidrag LSS-utjämning

828
829

0,0

26,0

62,0

38,7

44,0

142,0

0,0

0,0

6,0

Fastighetsavgift

146,1

153,0

158,0

Övriga bidrag från staten

36,6

16,0

10,0

834

Regleringsavgift

-8,5

-9,0

-14,0

835

Kostnadsutjämningsavgift

-169,1

-156,0

-161,0

836

Avgift LSS-utjämning

Summa

-2,2

-1,0

0,0

1 252,0

1 334,0

1 530,0

9,1

10,0

10,0

FINANSIELLA INTÄKTER
8411

Utdelning på aktier och andelar

8414

Utdelning ekonomisk förening

6,1

0,0

0,0

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

1,0

0,5

0,5

845

Ränta på kundfordringar

0,3

0,3

0,3

8495

Avgift borgensåtagande

4,5

4,0

4,0

8496

Vinst pensionsmedelsplaceringar

13,3

0,0

0,0

Övrigt
Summa

0,4

0,0

0,0

34,8

15,2

15,2

7,3

1,0

0,0

FINANSIELLA KOSTNADER
8424

Kreditivränta

8521

Ränta långfristiga lån

-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

-5,9

0,0

0,0

8531

Ränta årets pensionsavsättningar

-18,7

-23,0

-23,0

857

Avgifter banktjänster

-0,1

-0,4

-0,4

8596

Förlust pensionsmedelsplaceringar

-1,2

0,0

0,0

Övrigt
Summa

SUMMA
Nämnderna
ÅRETS RESULTAT

-1,0

0,0

-0,8

-20,4

-40,4

-42,2

5 162,2

5 168,3

5 428,0

-4 977,0

-5 109,2

-5 308,0

185,2

59,1

120,0

39

Region Gotland u Strategisk plan och budget 2020- 2022

Driftbudget 2020 per nämnd tkr
ResursJusterad Justering fördelnings- Indexuppbudget 2019 enligt plan
modeller
räkning* Effektivisering

Ramtillskott

PersonalÖvriga
kostnadsförändringar kompensation

Budget
2020

-415

-30 300

-6 167

-375 543

Plan
2021

Plan
2022

4 000

4 000

Regionstyrelse
Politikerorganisation
Regionstyrelseförvaltning

-31 353

1 571

-103

-362 422

500

-2 959

6 500

-3 500

-54 493

-54 493

Räddningstjänst**

Teknisk nämnd

-185 093

-3 073

2 100

Miljö- och byggnämnd

-26 062

-88

Barn- och
utbildningsnämnd

-7 495

52 751

-2 796

-141 111

400

2 522

-1 988

-25 216

-5 000

-1 185 403

-40 838

-6 352

20 000

10 730

-25 813

-1 227 676

-7 206

-12 807

-303 270

-3 764

-1 427

5 000

345

-6 912

-310 028

499

-705

Socialnämnd

-1 363 935

-27 070

-10 107

13 000

2 055

-25 445

-1 411 502

-26 096

-49 356

Hälso- och sjukvårdsnämnd

-1 651 580

-41 300

-10 409

13 000

-15 000

3 585

-30 464

-1 732 168

-43 400

-87 800

SUMMA NÄMNDER

-5 109 118

-112 972

-34 518

60 000

-23 500

10 000

-100 000

-5 308 037

-72 203 -146 668

Regionstyrelse/RSF

0

Teknisk nämnd/TKF

6 000

Gemensamt/
finansförvaltningen

0

Gymnasie- och vuxen
utbildningsnämnd

SUMMA INKLUSIVE
GEMENSAMT

-5 103 118

2 071

0
0

-6 000

0
2 071

-112 972

-34 518

60 000

-23 500

4 000

-100 000

*
Kompensation sker för uppräkning av externa avtal, regionstyrelseförvaltningens interna priser och internhyra. 2020 höjs internhyran
motsvarande 4 mnkr vilket medför justering av nämndernas budgetramar.
**
Omorganisation av räddningstjänst beslutad av regionfullmäktige 2019-09-23 § 223. Det politiska ansvaret för räddningstjänsten ligger
från och med 2020 hos regionstyrelsen.							
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-5 308 037

-72 203 -146 668

del 3

u

Budget och finansiering

Bilaga till driftbudget 2020 tkr
Justeringar av budget 2019
Integrerad
budget 2019

Förändringar
2019

Justerad
budget 2019

-32 733

1 380

-31 353

-362 422

0

-362 422

RS
Politikerorganisation
Regionstyrelseförvaltning

-184 723

-370

-185 093

MBN

-26 152

90

-26 062

BUN

-1 185 733

330

-1 185 403

GVN

-299 930

-3 340

-303 270

SON

-1 366 345

2 410

-1 363 935

HSN

-1 651 080

-500

-1 651 580

Summa

-5 109 118

0

-5 109 118

TN

Regionstyrelse/RSF

0

0

Teknisk nämnd/TKF

6 000

6 000

0

0

Gemensamt
SUMMA

-5 103 118

0

-5 103 118

Externa avtal

Summa indexuppräkning

Indexuppräkning

Internhyra

Interna priser
regionstyrelseförvaltning

RS
Politikerorganisation
Regionstyrelseförvaltning

-10

-93

-583

-1 283

-1 093

-2 959

-103

-139

-103

-2 831

-3 073

MBN

-54

-34

0

-88

BUN

-1 088

-1 918

-3 346

-6 352

GVN

-433

-194

-800

-1 427

SON

-801

-706

-8 600

-10 107

HSN

-892

-799

-8 718

-10 409

-4 000

-5 130

-25 388

-34 518

TN

SUMMA
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Specifikation av förändringar i budget 2020 tkr
NÄMNDERNAS INTEGRERADE BUDGETRAMAR 2019
Ej fördelade poster upptagna under finansförvaltningen 2019 som påverkar nämnderna:
Avkastningskrav tekniska nämnden till följd av lägre kostnader för
periodiskt underhåll

-5 109 118

SUMMA BUDGET 2019 INKLUSIVE GEMENSAMT

-5 103 118

6 000

FÖRÄNDRINGAR AV BUDGET 2019
GVN: övertagande av ansvar för sommarjobb, RF 2019-03-25 § 126

-3 100

SON: överföring av ansvar för sommarjobb, RF 2019-03-25 § 126

3 100

Politisk verksamhet mandatperioden 2018-2022, RS 2019-05-28 § 169
Politikerorganisationen

4 000

Regionfullmäktige

-200

Regionstyrelse

-2 350

Överförmyndarnämnd

-25

Patientnämnd

-10

Valnämnd

-5

Revisorer

-30

Teknisk nämnd

-370

Miljö- och byggnämnd

90

Barn- och utbildningsnämnd

330

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

-240

Socialnämnd inklusive individutskott

-690

Hälso- och sjukvårdsnämnd

-500

SUMMA JUSTERAD BUDGET 2019

-5 103 118

JUSTERING ENLIGT PLAN 2020-2021
RS: Revidering översiktsplan för Gotland

500

RS/Pol org: EU-val 2019

1 571

RESURSFÖRDELNINGSMODELLER
BUN:
- Förskola

-5 268

- Fritidshem

-3 753

- Förskoleklass

-1 229

- Grundskola

-30 588
Summa

GVN: Gymnasieskola

-3 764

SON: Äldreomsorg

-27 070

HSN: Medicinteknisk utveckling

-41 300

SUMMA RESURSFÖRDELNINGSMODELLER
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-40 838

-112 972

del 3

u

Budget och finansiering

forts. Driftbudget 2020
INDEXUPPRÄKNING
Externa avtal
RS

-1 093

TN

-2 831

BUN

-3 346

GVN

-800

SON

-8 600

HSN

-8 718
Summa

-25 388

Interna priser – regionstyrelseförvaltningen
Personalkostnadskompensation

-3 400

Höjd hyra generellt

-175

Indexuppräkning livsmedel och transport

-960

Kompensation ökade hyreskostnader efter investering

-595
Summa

-5 130

Interna priser - hyror
Höjd internhyra
SUMMA INDEXUPPRÄKNING

-4 000
-34 518

EFFEKTIVISERING
Regionstyrelsen

6 500

Tekniska nämnden*

1 400

Räddningstjänst*
Miljö- och byggnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

700
400
20 000
5 000

Socialnämnden

13 000

Hälso- och sjukvårdsnämnden

13 000

SUMMA EFFEKTIVISERING

60 000

* Fördelning enligt TN § 175. Ursprungligt beslut av regionfullmäktige var 2 100 tkr för
tekniska nämnden.

RAMTILLSKOTT
RS: Verksamhetsutveckling genom digitalisering

-1 500

RS: Regional utveckling

-1 500

RS: Föreningsbidrag till gymnastikhall
TN: Kollektivtrafik

-500
-5 000

HSN: Verksamhetsutveckling för "Framtidens vårdinformationsmiljö"

-15 000

SUMMA RAMTILLSKOTT

-23 500

ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR
TN: borttagande av avkastningskrav (som infördes efter ändrad redovisningsmodell för planerat underhåll)		

- 6 000

BUN: förskott resursfördelningsmodell

10 000

RS: överföring av administrativ tjänst

290

TN: överföring av administrativ tjänst

-290
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forts. Driftbudget 2020

Omorganisation av räddningstjänsten
TN: Överföring av ansvar för räddningstjänst
MBN: Överföring av ansvar för förebyggande brand
RS: Räddningstjänst inklusive förebyggande brand

52 491
2 067
-54 558

Förändrad finansieringsmodell för telefoni
RS: Regionstyrelseförvaltningen
RS: Räddningstjänst

1 565
65

TN

550

MBN

455

BUN

730

GVN

345

SON

2 055

HSN

3 585

RS: Regionstyrelseförvaltningen

-9 350

SUMMA ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR

4 000

PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING
Personalkostnadsökningar
Jämställdhetssatsning inklusive bristyrken
SUMMA PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING
RAMBUDGET 2020
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-85 000
-15 000
-100 000
-5 308 037

del 3

u

Budget och finansiering

forts. Driftbudget 2020
PLANERADE RAMJUSTERINGAR ÅREN 2021-2022 (jmf med budget 2020)
2021

2022

BUN

-7 206

-12 807

GVN

499

-705

HSN

-43 400

-87 800

SON

-26 096

-49 356

Summa

-76 203

-150 668

Resursfördelningsmodeller

Övrigt
RS: Revidering översiktsplan för Gotland

500

500

RS: Tillväxtprogram

2 500

2 500

RS: Värdegrundsarbete

1 000

1 000

Summa

4 000

4 000

-72 203

-146 668

-5 068

-5 853

255

255

SUMMA RAMJUSTERING 2021-2022
Specifikation av resursfördelningsmodell inom barn- och
utbildningsnämnden
- Förskola
- Fritidshem
- Förskoleklass

2 748

369

- Grundskola

-5 141

-7 578
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Nämndernas internbudget

tkr

REGIONSTYRELSEN/REGIONSTYRELSEFÖRVALTNINGEN SAMT POLITIKERORGANISATIONEN
Ordförande: Eva Nypelius (C), Regiondirektör/Förvaltningschef: Peter Lindvall, Bitr. förvaltningschef: Karolina Samuelsson

Justerad driftbudget 2019

393 775

Justering enligt plan

-2 071

Effektivisering

-6 500

Resursfördelningsmodell

0

Indexuppräkning netto

3 062

Ramtillskott

3 500

Övriga förändringar/ramjusteringar

7 495

Personalkostnadskompensation

6 582

Beslutad driftbudgetram 2020

Organisationsnivå
90000 Regiongemensamt
90001 Förvaltningsgemensamt/stab
90002 Kvalitet och digitalisering
90003 HR

405 843

Intäkter

Kostnader

Netto

0

33 941

33 941

-11 112

42 626

31 514

-20 788

79 312

58 524

-1 341

52 736

51 395

90004 Måltid

-123 383

123 383

0

90005 Försörjning

-186 296

186 296

0

-790

41 897

41 107

90006 Ekonomi
90007 Kommunikation

-5 143

20 219

15 076

90008 Regional utveckling

-19 523

49 763

30 240

90009 Kultur och fritid

-44 433

158 179

113 746

111 Regionfullmäktige

0

3 288

3 288

112 Regionstyrelse

0

13 782

13 782

113 Revision

0

3 764

3 764

114 Valnämnd

0

90

90

115 Överförmyndarnämnd

0

7 529

7 529

116 Patientnämnd
Summa

0

1 847

1 847

-412 809

818 652

405 843

REGIONSTYRELSEN/RÄDDNINGSTJÄNSTEN*
Ordförande: Eva Nypelius (C), Förvaltningschef: Johan Åberg			

Justerad driftbudget 2019
Justering enligt plan
Effektivisering

54 215
0
-700

Resursfördelningsmodell

0

Indexuppräkning netto

9

Ramtillskott

0

Övriga förändringar/ramjusteringar
Personalkostnadskompensation
Beslutad driftbudgetram 2020

0
969
54 493

* Budgetansvar för räddningstjänsten är från 1 januari 2020 överflyttat från tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden till regionstyrelsen. Förvaltningstillhörighet för räddningstjänsten är samhällsbyggnadsförvaltningen.
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Forts. Nämndernas internbudget
TEKNISKA NÄMNDEN/TEKNIKFÖRVALTNINGEN
Ordförande: Karl-Johan Boberg (C), Förvaltningschef: Patric Ramberg		

Justerad driftbudget 2019

185 093

Justering enligt plan

0

Effektivisering

-2 100

Resursfördelningsmodell

0

Indexuppräkning netto

3 073

Ramtillskott

5 000

Övriga förändringar/ramjusteringar

-52 751

Personalkostnadskompensation

2 796

Beslutad driftbudgetram 2020

141 111

Organisationsnivå
Teknisk nämnd

Intäkter

Kostnader

Netto

0

1 924

1 924

Förvaltningsledning

-18 213

18 213

0

Projektavdelning

-27 592

27 592

0

Gata och park

-60 440

105 306

44 866

VA-avdelning

-184 059

184 059

0

Fastighetsavdelning

-484 349

490 289

5 940

-78 055

84 176

6 121

Hamnavdelning
Mark och trafik
Avfallsavdelning
Summa

-73 632

155 652

82 020

-104 817

105 057

240

-1 031 157

1 172 268

141 111
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Forts. Nämndernas internbudget
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN/SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Ordförande: Eva Ahlin (C), Förvaltningschef: Johan Åberg

Justerad driftbudget 2019

26 062

Justering enligt plan

0

Effektivisering

-400

Resursfördelningsmodell

0

Indexuppräkning netto

88

Ramtillskott

0

Övriga förändringar/ramjusteringar
Personalkostnadskompensation

1 988

Beslutad driftbudgetram 2020

25 216

Organisationsnivå
1501 Miljö- och byggnämnd

Intäkter

Kostnader

Netto

0

4 688

4 688

1554 Stadsarkitekt

-1 883

2 767

884

1516 Geografisk information

-6 762

10 949

4 187

-390

1 390

1 000

1553 Detaljplan

-3 500

8 047

4 547

1562 Bygg

-1 753

1 753

0

-16 822

18 922

2 100

-9 257

9 657

400

-616

756

140

1531 Översiktsplan

1563 Bygglov
1564 Bygginspektion
1565 Energirådgivning
1561 Miljö- och hälsoskydd

-1 810

1 810

0

1566 Miljöskydd

-3 927

5 361

1 434

1567 Hälsoskydd

-1 465

2 241

776

1568 Vatten

-6 838

9 600

2 762

1569 Lantbruk

-1 575

2 441

866

1570 Livsmedel

-3 630

5 062

1 432

1571 Tillstånd för alkohol och tobak

-3 145

3 145

0

1573 Livsmedel- och alkoholtillstånd

-1 023

1 023

0

-64 396

89 612

25 216

Summa
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Forts. Nämndernas internbudget
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN/UTBILDNINGS- OCH ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN
Ordförande: Stefan Nypelius (C), Tf förvaltningschef: Karl-Erik Söderberg

Justerad driftbudget 2019

1 185 403

Justering enligt plan

0

Effektivisering

-20 000

Resursfördelningsmodell

40 838

Indexuppräkning netto

6 352

Ramtillskott

0

Övriga förändringar/ramjusteringar

-10 730

Personalkostnadskompensation

25 813

Beslutad driftbudgetram 2020

Organisationsnivå
11 Nämnd

1 227 676

Intäkter

Kostnader

Netto

0

870

870

32 Science center Fenomenalen

-1 550

1 550

0

39 Kulturskola

-3 000

14 256

11 256

40 Gemensam verksamhet

-2 416

111 366

108 950

-35 816

417 934

382 118

0

1 049

1 049

-15 800

133 045

117 245

41 Förskola
42 Pedagogisk omsorg
43 Fritidshem
44 Förskoleklass

-265

49 134

48 869

-41 120

583 607

542 487

46 Gymnasiesärskola

0

14 466

14 466

47 Särskild utbildning för vuxna

0

366

366

-99 967

1 327 643

1 227 676

45 Grundskola inklusive grundsärskola

Summa
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Forts. Nämndernas internbudget
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN/UTBILDNINGS- OCH ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN
Ordförande: Andreas Unger (M), Tf förvaltningschef: Karl-Erik Söderberg

Justerad driftbudget 2019

303 270

Justering enligt plan

0

Effektivisering

-5 000

Resursfördelningsmodell

3 764

Indexuppräkning netto

1 427

Ramtillskott

0

Övriga förändringar/ramjusteringar

-345

Personalkostnadskompensation

6 912

Beslutad driftbudgetram 2020

Organisationsnivå
11 Nämnd

Intäkter

Kostnader

Netto

0

1 091

1 091

38 Ungdomsverksamhet

-1 300

18 300

17 000

46 Gymnasieutbildning

-13 532

247 756

234 224

49 Folkhögskola

-34 330

52 519

18 189

47 Vuxenutbildning

-26 107

48 605

22 498

-5 891

8 716

2 825

62 Arbetsmarknadsåtgärder

-16 979

31 180

14 201

Summa

-98 139

408 167

310 028

61 Integration
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Forts. Nämndernas internbudget
SOCIALNÄMNDEN/SOCIALFÖRVALTNINGEN
Ordförande: Rolf Öström (M), Förvaltningschef: Marica Gardell

Justerad driftbudget 2019

1 363 935

Justering enligt plan

0

Effektivisering

-13 000

Resursfördelningsmodell

27 070

Indexuppräkning netto

10 107

Ramtillskott

0

Övriga förändringar/ramjusteringar

-2 055

Personalkostnadskompensation

25 445

Beslutad driftbudgetram 2020

Organisationsnivå

1 411 502

Intäkter

Kostnader

Netto

-767

26 967

26 200

52002 Myndighetsavdelning

-89 869

1 095 015

1 005 146

52003 Särskilt boende

-322 923

322 923

0

52004 Hemtjänst

-170 679

203 675

32 996

52005 Omsorg om personer med funktionsnedsättning

52001 Socialförvaltningen gemensamt

-224 366

235 666

11 300

52006 Hemsjukvård

-5 803

62 449

56 646

52007 Individ- och familjeomsorg

-20 137

285 652

265 515

52008 Kvalitets- och utvecklingsavdelning

-2 902

12 604

9 702

52010 HR-avdelning inklusive resursteam

-5 884

9 881

3 997

-843 330

2 254 832

1 411 502

Summa

51

Region Gotland u Strategisk plan och budget 2020- 2022

Forts. Nämndernas internbudget
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN/HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN
OOrdförande: Mats-Ola Rödén (L), Förvaltningschef: Marie Loob

Justerad driftbudget 2019

1 651 580

Justering enligt plan

0

Effektivisering

-13 000

Resursfördelningsmodell

41 300

Indexuppräkning netto

10 409

Ramtillskott

15 000

Övriga förändringar/ramjusteringar

-3 585

Personalkostnadskompensation

30 464

Beslutad driftbudgetram 2020

Organisationsnivå

Intäkter

Kostnader

Netto

820 Förvaltningsledning

-249 889

471 861

221 972

821 Konkurrensutsatta vårdtjänster
823 Sjukvård
varav
82300 Sjukvård ledning

-29 752

323 648

293 896

-237 959

1 450 033

1 212 074

-52 600

79 527

26 927

-200

34 883

34 683

82302 Habilitering/Rehabilitering

-11 557

143 828

132 271

82303 Service/Diagnostik

-49 333

126 407

77 074

82304 Öppenvård/Slutenvård

-2 701

208 848

206 147

82305 Medicinska och Opererande specialitet

-2 288

401 839

399 551

0

110 690

110 690

-250

54 088

53 838

82301 Akut omhändertagande

82306 Anestesi/OP/IVA
82307 Barn- och ungdomsmedicin
82308 Obstetrik/Gynekologi

-1 145

70 713

69 568

82309 Psykiatri

-1 200

102 525

101 325

-116 685

116 685

0

-64 373

68 599

4 226

-581 973

2 314 141

1 732 168

82310 Primärvård
824 Tandvård
Summa
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Budget och finansiering

tkr

samt plan 2022-2024
Budget 2020

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

REGIONSTYRELSEN/REGIONSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
Investeringspott

3 400

3 400

3 400

3 400

3 400

Landsbygdsutveckling

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

5 400

5 400

5 400

Paternosterverk varuförsörjningen

1 400

Kultur- och fritidsverksamhet
Meröppet bibliotek

500

Bokningssystem

400

Bokbuss
Summa kultur- och fritidsverksamhet samt övrigt

3 500
6 300

10 300

Lokalinvesteringar
Mottagningskök

1 200

Wisbygymnasiet söder kök

1 500

Endre skola kök
Högbyskola kök

2 200
500

7 600

Havdhem skola kök

2 900

Cafe Korpen

550

Lärbro skola kök

2 000

Fole skola kök

300

Vänge skola kök

650

3 000

Öja skola kök

1 500

Stånga skola kök

2 000

Summa lokalinvesteringar

3 200

10 550

8 100

4 050

0

IT-investeringar
Reinvesteringar IT-infrastruktur

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

PC som tjänst

8 000

10 000

10 000

10 000

10 000

2 000

2 000

2 000

1 000

1 000

1 000

E-arkiv
Teknisk plattform IT

5 000
2 000

2 000

Windows server 2016 inkl cal

4 000

Trådlösa nät

1 000

1 000

Wifi-utbyggnad äldreboenden

1 500

1 500

Utbyte Flexite
Programsystem Almedalsveckan

1 000
1 000

Extern web bibliotek (förstudie)

1 000
400

Summa IT-investeringar

16 500

24 900

20 000

16 000

16 000

SUMMA RSF

26 000

45 750

33 500

25 450

21 400

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Räddningstjänst
Investeringsram
Fordon
Summa Räddningstjänst
SUMMA RS

550
6 550

6 000

6 000

6 000

6 000

32 550

51 750

39 500

31 450

27 400
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Forts. Investeringsbudget 2020-2021
Budget 2020

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

1 000

1 000

1 500

1 500

1 500

500

500

500

1 200

1 200

1 200

TEKNISKA NÄMNDEN/TEKNIKFÖRVALTNINGEN
Investeringspott
Gata och park
Beläggningsprogram
Mark- och stadsmiljö
Enskilda vägar förbättringar
Ospecificerat gator och vägar
Trafiksäkerhetsåtgärder enligt länstrafikplan

1 200

Enkelt avhjälpta hinder

500

500

500

500

500

Säkra skolvägar

800

800

800

800

800

Cykelplan Visby

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

1 000

1 000

1 000

1 500

1 500

1 500

1 000

1 000

1 000

800

7 200

500

500

Innerstadsutveckling
Utveckling serviceorter

1 500

1 500

Upprustning parker ospecificerat

500

Lekutrustning

700

1 000

1 000

1 000

5 200

4 000

Bad & besökplatser upprustning & förändring
Reinvestering belysning
Anslutning flygplatsen

2 000

Dovhjorten parkeringshus
Kapacitetsförbättringar Solbergagatan

3 000

Reinvestering kvarnar
Scen Almedalen
Summa mark- och stadsmiljö

3 000
13 200

15 000

13 000

14 300

17 700

Utveckling i Visby

250

2 500

2 500

2 500

2 500

Utveckling i serviceorter inklusive hållplatser

250

2 500

2 500

2 500

2 500

5 000

5 000

5 000

5 000

6 300

2 000

2 000

2 000

Kollektivtrafik

Nytt biljettsystem

5 000

Summa kollektivtrafik

5 500

Avfallshantering
Slite deponi
Återvinningscentraler

20 000
3 000

Hygieniseringsanläggning, Fårö

900

Insamling

500

Slamtömningsplatser ARV

500

Avfallsplan

1 300

1 300

1 300

1 300

Fordons- och maskinanskaffning

6 100

4 000

4 500

1 250

500

500

500

500

14 200

7 800

8 300

5 050

Utbyte av containers
Summa avfallshantering
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Forts. Investeringsbudget 2020-2021
Budget 2020

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VA-verksamhet
Ledningsutbyggnad ospecificerat

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Sanering VA-ledningsnät

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

Ombyggnad vattenverk
Ombyggnad avloppsreningsverk
Herrvik VV Östergarns FIS

2 000

2 000

2 000

2 000

500

Avloppsreningsverk Fårö

5 000

Ledningsbyggnad Valleviken
Nybyggnation Lärbro vattenverk

1 875

Ledningsbyggnad norra linan

5 000

5 000

5 000

1 250

1 250

1 250

1 875

1 875

1 875

2 000

500

500

500

18 800

18 800

18 800

18 800

Visby råvattenledning

5 000

5 000

5 000

5 000

Dricksvattenledning Hemse-Ljugarn

2 500

2 500

2 500

2 500

Nytt avloppsreningsverk Hemse

7 500

7 500

7 500

7 500

2 500

2 500

2 500

Dagvatten (utredningar)

540

540

540

Innovation

100

100

100

250

300

300

1 000

1 000

Visby vattenverk och Tingstäde

Ledningsbyggnad Burs-Stånga

VA-utbyggnad
Vattenskydd
Drift, underhåll och förnyelse
Fordons- och maskinanskaffning
Reinvesteringar VA-anläggning
Summa VA-verksamhet

950
9 520
5 000

2 500

5 000

2 500

5 000

73 030

58 575

57 135

56 635

58 435

105 000

125 000

125 000

125 000

125 000

Hamnverksamhet (affärsdrivande)
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

10 000

15 000

Visby hamn, ombyggnad fenderverk FL 7
Ombyggnad terminal - nytt avtal 2017-2027

2 500

Rensmuddring Visby hamn
Renovering av spont, Holmen Visby hamn

3 000

4 000

4 000

250

4 000

7 750

12 000

15 000

24 000

9 000

Förbättringsåtgärder övriga hamnar

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Logistikytor hamnområde Klintehamn

1 500

2 000

2 000

2 000

2 000

250

4 000
4 000

4 000

Summa hamnverksamhet (affärsdrivande)
Hamnverksamhet (anslagsfinansierad)

Renovering av spont, Holmen Visby hamn
Rensmuddring övriga hamnar
Reinvestering asfaltering Klinte

2 500

Utveckling Visby gästhamn
Summa hamnverksamhet (anslagsfinansierad)
Summa hamnar

2 000

2 500

3 750

8 000

6 500

10 000

10 500

11 500

20 000

21 500

34 000

19 500
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Forts. Investeringsbudget 2020-2021
Budget 2020

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

Obligatorisk ventilationskontroll

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Investeringar för fastighetsägaransvar

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Ställverk Visby lasarett

15 000

Fastighetsförvaltningsavdelning

Summa fastighetsförvaltningsavdelning

80 000

65 000

65 000

65 000

65 000

SUMMA TN/TKF

257 100

261 200

254 300

268 600

254 250

varav anslagsfinansierad verksamhet

127 200

122 000

121 500

135 300

124 200

varav affärsdrivande verksamhet

129 900

139 200

132 800

133 300

130 050

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN/SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Investeringspott

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

SUMMA MBN/SBF

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

6 000

6 000

6 000

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN/UTBILDNINGS- OCH ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN
Investeringspott

6 000

6 000

Lokalinvesteringar
Anpassning Polhemsskolan

3 500

Lunden förskola Väskinde

12 000

Alléskolan

12 000

60 000

Visborg - Västerhejde skola

1 000

Visborg förskola
Nya förskoleplatser

2 000

Roma förskola Skogsgläntan

2 000

Södervärnsskolan
Summa lokalinvesteringar

20 000

20 000

2 000

2 000

2 000

2 000

62 000

2 000

23 000

22 000

300
31 800

IT-investeringar
Diverse IT investeringar

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

Summa IT-investeringar

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

44 300

74 500

14 500

35 500

34 500

3 200

3 200

SUMMA BUN/UAF

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN/UTBILDNINGS- OCH ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN
Investeringspott

3 200

3 200

3 200

Lokalinvesteringar
Folkhögskolan

10 500

Renovering och anpassning VF, EE, RX o BA

5 000

Säkerhetshöjande åtgärder

1 000

3 000

Kompetenscentrum Gotland

1 000

5 000

4 000

Summa lokalinvesteringar

7 000

18 500

4 000

0

0

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

IT-investeringar
Diverse IT investeringar
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Summa IT-investeringar

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

SUMMA GVN/UAF

11 200

22 700

8 200

4 200

4 200
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Forts. Investeringsbudget 2020-2021
Budget 2020

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

10 000

59 300

0

12 000

SOCIALNÄMNDEN/SOCIALFÖRVALTNINGEN
Investeringspott
Lokalinvesteringar
Korttidsenhet Korpen
Korttidsenhet Korpen, utrustning

2 000

Gruppbostad LSS 6 platser
Summa lokalinvesteringar

12 000
10 000

61 300

0

IT-investeringar
Välfärdsteknik m.m.

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Summa IT investeringar

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

19 000

70 300

9 000

21 000

9 000

22 000

22 000

22 000

SUMMA SON/SOF

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN/HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN
Investeringspott

22 000

22 000

5 000

5 000

Maskiner och inventarier
Skelett undersökningsutrustning, röntgen
PCI

10 000

Narkosapparater

5 000

Inventarier för enheten för akut mottagande

5 600

Inventarier för intensivvårdsavdelning

2 500

Inventarier för operationsavdelning
Summa maskiner och inventarier

2 500
5 000

10 600

17 500

2 500

35 000

11 000

20 000

20 000

0

Lokalinvesteringar
Nya akuten
Ombyggnation bårhuset

3 000

Habilitering/Rehabilitering
Primärvård

4 000
2 000

Summa lokalinvesteringar

37 000

14 000

20 000

24 000

0

SUMMA HSN/HSF

64 000

46 600

59 500

48 500

22 000

INVESTERINGSBUDGET TOTALT

429 150

528 050

386 000

410 250

352 350

varav VA och avfall

129 900

139 200

132 800

133 300

130 050

varav skattefinansierat

299 250

388 850

253 200

276 950

222 300
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Exploateringsbudget
Exploateringsområde inklusive VA

Budget 2020
Utgifter Inkomster

tkr

Plan 2021
Utgifter Inkomster

Plan 2022
Utgifter Inkomster

3 000

3 000

Plan 2023
Utgifter Inkomster

Totalt 2020-2023
Utgifter
Inkomster

Beslutade exploateringsprojekt
Infrastruktur Yttre A7 - totalt

10 000

Järnvägen Södercentrum

2 000

8 000

6 000

3 000

Stadsutveckling Visborg

23 769

15 000

97 927

2 013

Kv Sotaren Terra Nova

5 500

5 000

2 300

4 000

Kv Kopparslagaren Terra Nova

2 000

1 000

11 000

6 000

10 000

Kv Brodösen Terra Nova

16 000

46 478

55 741

8 000

11 000

222 814

125 322

54 640

52 568
4 000

7 800

13 000

1 000

12 000

4 000

23 000

7 000

22 000

27 000

16 000

10 000

Roma Ekgatan

1 500

3 000

1 500

3 000

Odvalds Klinte

1 500

1 000

1 500

1 000

500

450

500

450

Talgoxen Hemse
Pott för kommande projekt*

30 000

Summa exploateringsprojekt

82 769

30 000
52 450

113 227

33 013

55 640

78 568

46 478

55 741

298 114

219 772

Förstudier
Torslunden Visby

500

500

Pott förstudier**

5 000

5 000

Summa förstudier

5 500

5 500

Totalt exploateringsbudget
inklusive förstudier

88 269

52 450

113 227

33 013

55 640

78 568

46 478

55 741

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.			
				

* Ex. på kommande exploateringsprojekt

** Ex. på kommande förstudier

Visby Snäckgärdet 1:28 m. fl

Utveckling av Syrenen 1 & 3 - Gutebacken

Industrimark i Roma

Mark för verksamheter Visby Annelund 1:39

Gymnastikhall i Visborg

Mark för bostadsbebyggelse i Burgsvik

Byggbar mark för studentbostäder

Program Klintehamn

Utveckling av inre hamnen
Utveckling av Östercentrum
Utveckling av Gråbo Ängar

58

303 614

219 772

Koncernstyrkort

Region Gotlands koncernstyrkort
Mål antagna av regionfullmäktige för perioden 2020-2023

PERSPEKTIV
Målområde

u

u

SAMHÄLLE

Social hållbarhet

För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för invånare och besökare.
Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av
en mångfald av uttryck och ett rikt kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och
varandra samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål påfrestningar,
är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla människors grundläggande behov,
säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla människor är inkluderade samt anpassas och utformas
utifrån de grupper som har störst behov.
Mål

Indikatorer

1. Alla fullföljer gymnasiet och har
förutsättningar för ett livslångt lärande

u
u
u
u
u

2. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar
för en god och jämlik hälsa och alla barn har
goda uppväxtvillkor

u
u
u
u
u
u
u

3. Gotland har god beredskap och förmåga att
hantera samhällsstörningar

u
u
u
u

Elever i gymnasiesärskolan med fullständiga betyg inom sin skolform, andel (%)
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd
gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)
Invånare 25-74 år med bra självskattat hälsotillstånd, utifrån utbildningslängd, andel (%)
Elever i årskurs 4 och 8 som skattar att de mår bra eller mycket bra, andel (%)
Sjukskrivningar för psykisk ohälsa, antal pågående sjukfall
Elever i årskurs 2 på gymnasiet som röker, dagligen, nästan dagligen eller ibland, andel (%)
Andel av befolkningen 16-84 år med lågt socialt deltagande, andel (%)
Anmälda misshandelsbrott mot kvinna inomhus i nära relation med offret,
antal/100 000 inv.
Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)
Uppdaterade risk - och sårbarhetsanalyser inom Region Gotland (antal)
Planer och rutiner för hantering av samhällsstörning inom Region Gotland (antal)
Genomförda utbildningar/övningar för att hantera samhällsstörning på ledningsnivå
inom Region Gotland (antal)
Utbildning/övning att hantera samhällsstörning inom krisledningsnämnd har
genomförts (Ja/Nej)
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Målområde

u

Ekonomisk hållbarhet

För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i nyttjandet av resurser.
Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt. Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av bostäder och en väl utbyggd infrastruktur
viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
Mål

Indikatorer

4. Ökad befolkning i arbetsför ålder

u
u
u

5. Det finns goda förutsättningar för att starta,
driva och utveckla hållbara företag på hela
Gotland

u
u
u
u
u

6. Det finns goda förutsättningar för ett
offensivt bostadsbyggande över hela ön

u
u
u
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Antal personer 20 - 64 år
Förvärvsarbetande invånare 20 - 64 år, andel (%)
Försörjningskvot/100 invånare
Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Svenskt Näringslivs undersökning (1 - 6)
Nöjdkundindex (NKI) gällande Region Gotlands myndighetsutövande
Nettoutveckling, antal företag
Företagsamhet, andel (%)
Nystartade företag per 1 000 invånare, antal
Startbesked för bostäder (småhus och flerbostadshus), antal
Antagna detaljplaner för bostadsändamål, antal
Markanvisningar/markförsäljningar av regionens mark för bostadsändamål, antal

Koncernstyrkort

Målområde

u

Ekologisk hållbarhet

Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland att bli klimatneutrala,
i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett
rent grundvatten och en levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald säkras.
Mål

Indikatorer

7. Gotlands klimatavtryck minskar

u
u
u
u

8. Tillgången till vatten av god kvalitet är
långsiktigt säkrad

u
u
u

9. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhäll
byggande som minskar belastningen på ekosystemen

u
u

Energianvändning i verksamhetslokaler, kWh/kvm BRA
Inköpt drivmedel till egna fordon inom Region Gotland, m3 alt kg
Andel förnybara drivmedel inom kollektivtrafiken
Fossil olja införd till Visby hamn, m3
Dagar per år med ingen begränsning på någon del av VA-nätet, andel (%)
Kommunala vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)
Godkända enskilda avlopp av totala antalet enskilda avlopp, andel (%)
Klimatpåverkan från Region Gotlands livsmedelsinköp, kg CO₂-ekv/kg inköpt livsmedel
Klimatpåverkan från medicinska gaser, kg CO₂-ekv/invånare
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PERSPEKTIV
Målområde

u

u

VERKSAMHET

Kvalitet

För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för. Regionens processer är
värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och
ekonomisk hållbarhet. För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar, digitalisering, innovationer och
förnyelsesprång.
Mål

Indikatorer

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster
upplever att det är lätt att komma i kontakt
med berörd verksamhet inom regionen

u
u
u
u

11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster
kan vara medskapande och blir respektfullt
bemötta

u
u
u
u
u

12. Hög kvalitet och effektiva processer
i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering,
innovation och förnyelsesprång

u
u
u
u
u
u
u
u
u
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Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en
enkel fråga, (%)
Kontakt med primärvården samma dag – telefontillgänglighet, andel (%)
Nöjd-Medborgar-Index, bemötande och tillgänglighet
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - inflytande, andel (%)
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är
viktiga, andel (%)
Patientupplevd kvalitet avseende delaktighet och involvering i primärvården, index
Elever i åk 9: På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med
olika skoluppgifter, positiva svar, andel (%)
Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn
och ungdom 0-20 år inom individ- och familjeomsorg, medelvärde
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)
Kostnad kommunal grundskola F-9, kr/elev
Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut för bygglov, antal dagar
Vårdtillfällen med påverkbar slutenvård - 65 år och äldre, antal /100 000 inv
Patienter som utretts för cancer enligt standardiserat vårdförlopp inom maximal ledtid,
andel (%)
Nettokostnad hälso- och sjukvård totalt (inkl. läkemedel), kr/inv
Antal nomineringar till förnyelsepriset (trend)

Koncernstyrkort

Målområde

u

Medarbetare

Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring.
Vi är en tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för
att nå resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog
och förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
Mål

Indikatorer

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad
kultur

u

Fastställs våren 2020

14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja
genom aktivt och strategiskt arbete

u

Net Promoter Score (NPS)
Heltidsanställda av samtliga tillsvidareanställda, andel (%)
Arbetad mertid hos tillsvidareanställda och visstidsanställda (antal timmar)
Arbetad övertid hos tillsvidareanställda och visstidsanställda (antal timmar)

u
u
u

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

u
u
u
u

Målområde

u

Psykosocial arbetsmiljö index (PAI)
Chefer inom Region Gotland som skattar sin kompetens inom arbetsmiljöarbetet som
god, andel (%)
Medarbetare inom Region Gotland som uppnår de nationellt satta rekommendationerna för fysisk aktivitet, andel (%)
Korttidssjukfrånvaro, andel (%)

Ekonomi

Region Gotlands verksamhet ska vara ekonomiskt uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.
Det innebär att vi ger kommande generationer goda förutsättningar att tillhandahålla offentlig service
och välfärd. Vi använder inte mer resurser än de som finns och sätter oss inte i skuld till framtiden, det
betyder att nettokostnadsutvecklingen inte kan överstiga intäkternas utveckling. Det innebär också att
medel ska avsättas för att täcka kommande utbetalningar av pensioner samt att det finns tillräckliga
marginaler för att parera oförutsedda kostnadsökningar och intäktsminskningar. Våra tillgångar ska
vårdas och värdesäkras och samtliga resurser ska nyttjas på ett effektivt och hållbart sätt. Nämndernas
verksamhet ska rymmas inom beslutad budget.
Mål

Indikatorer

16. Budgeterat resultat uppgår till minst 2 procent
av nettokostnaden

u

Budgeterat resultat i förhållande till verksamhetens nettokostnad, (%)

17. Region Gotland har ett resultat som uppgår till
minst 2 procent av nettokostnaden

u

Årets resultat i relation till verksamhetens nettokostnad, (%)
Balanskravsresultat i relation till verksamhetens nettokostnad, (%)
Region Gotlands nettokostnadsutveckling exklusive jämförelsestörande
poster, (%)
Utveckling av skatteintäkter och bidrag, (%)
Nämndernas nettokostnadsutveckling, (%)
Utveckling av nämndernas nettobudget, (%)

u
u
u
u
u

18. Region Gotlands ekonomiska ställning stärks
genom att soliditeten varje år förbättras och
närmar sig 45 procent vid mandatperiodens slut

u
u
u

Soliditet, (%)
Avsatta pensionsmedel i förhållande till total pensionsförpliktelse, (%)
Egenfinansiering av investeringar i skattefinansierad verksamhet, (%)
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Strategisk plan och budget 2020-2022
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Regionfullmäktiges beslut
x
x
x
x

x

x
x

x

x

Driftbudget 2020 fastställs enligt förslag.
Skattesatsen lämnas oförändrad.
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt regionfullmäktiges direktiv och
rekommendationer till nämnderna fastställs.
Budgetanslag på 52 491 tkr överförs från tekniska nämnden till regionstyrelsen
med anledning av att ansvaret för räddningstjänst i sin helhet flyttas till regionstyrelsen
Budgetanslag på 2 067 tkr överförs från miljö- och byggnämnden till regionstyrelsen med anledning av att ansvaret för räddningstjänst i sin helhet flyttas till
regionstyrelsen
Investeringsbudget 2020-2021 samt plan 2022-2024 fastställs enligt förslag.
Barn- och utbildningsnämnden ska löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under de år som ombyggnaden av Alléskolan pågår, återkomma med
statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten.
Socialnämnden ska löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under de
år som byggandet av nytt korttidsboende på Korpen pågår, återkomma med
statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att återkomma angående budget 2020
för utomlänsvården efter avslutad förhandling.

Reservation
Mot ärendets beslut avseende driftsbudget reserverar sig:
Jonathan Carlsson (S), Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Saga Carlgren (V), Brittis
Benzler (V), Ylva Bendelin (S), Thord Ingesson (S), Peter Barnard (V), Annamaria
Bauer (V), Conny Kristensen Gahnström (S), Aino Friberg Hansson (S), Per Edman
(V), Victoria Öjefors Quinn (V), Bo Björkman (S), Mats Sundin (S), Linus
Gränsmark (S), Jan Svensson (V), Hanna Westerén (S), Tommy Gardell (S), Lena
Eneqvist (S), Lennart Petersson (S), Håkan Ericsson (S), Linn Philip (S), Isabel
Enström (MP), Lisbeth Bokelund (MP), Torgny Ammunet (S), Anneli Klovsjö (S),
Wolfgang Brunner (MP), Robert Hall (MP), Gerd Holmström (Fi) och Torun Ström
(Fi).

forts

24 (65)

Justerande
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Protokoll

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-11-18

RF § 281 forts
RS 2019/7

Region Gotlands slutliga drift- och investeringsbudget för kommande år beslutas av
regionfullmäktige i november. I beslutet ska också finnas den skattesats som ska
tillämpas kommande år.
Budgeten beslutas i huvudsak av regionfullmäktige i juni. På hösten sker en
avstämning av de ekonomiska förutsättningarna och om det är nödvändigt kan
förändringar i budgeten beslutas. Driftbudget beslutas för kommande år med plan
för två påföljande år och investeringsbudget beslutas för två år med plan för tre
påföljande år.
Jämfört med regionfullmäktiges beslut om driftbudget i juni 2019 föreslås följande
förändringar för 2020:
Budgeterat resultat 2020 efter beslut av RF 2019-06-17 +69,1 mnkr
Justering finansförvaltningen, nytt förslag till kostnadsutjämning samt ny skatteprognos 2019-10-01 +68,0 mnkr.
Ramtillskott till följd av beslut om förändrad resursfördelningsmodell för hälso- och
sjukvårdsnämnden -2,1 mnkr.
Ramtillskott till hälso-och sjukvårdsnämnden för verksamhetsutveckling för
”Framtidens vårdinformationsmiljö” -15,0 mnkr.
Budgeterat resultat 2020 +120,0 mnkr
I planen för 2021 och 2022 har reserverats budgetmedel för personalkostnadsökningar, externa avtal samt förändring utifrån resursfördelningsmodellerna och
senaste prognoser för posterna i finansförvaltningsbudgeten. Ett effektiviseringsprogram föreslås där den sammanlagda effektiviseringen åren 2020-2022 ska uppgå
till 200 mnkr.
Jämfört med regionfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2020 och 2021 från
juni 2019 föreslår regionstyrelsen följande förändringar:
2020
Mark- och stadsmiljö att fördela
Enskilda vägar förbättring
Trafiksäkerhetsåtgärder enl. LTP
Enkelt avhjälpta hinder
Säkra skolvägar
Cykelplan Visby

2021
-11 000
1 000
1 200
500
800
2 000
forts
25 (65)

Justerande
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Utveckling serviceorter
Lekutrustning
Bad & besöksplatser – upprustning
& förändring
Reinvestering belysning
Korttidsenhet Korpen
-30 000
Korttidsenhet Korpen
10 000
Inventarier för nya akuten
-5 600
Operationsavdelning
Summa
-25 600

1 500
1 000
1 000
2 000
-39 300
59 300
5 600
-1 000
24 600

Total investeringsbudget 2020 uppgår till 429,1 mnkr varav skattefinansierat
299,2 mnkr. Total investeringsbudget 2021 uppgår till 528,0 mnkr varav skattefinansierat 388,8 mnkr.
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
Driftbudget 2020 fastställs enligt förslag.
Skattesatsen lämnas oförändrad.
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt regionfullmäktiges direktiv och
rekommendationer till nämnderna fastställs.
Budgetanslag på 52 491 tkr överförs från tekniska nämnden till regionstyrelsen med
anledning av att ansvaret för räddningstjänst i sin helhet flyttas till regionstyrelsen.
Budgetanslag på 2 067 tkr överförs från miljö- och byggnämnden till regionstyrelsen
med anledning av att ansvaret för räddningstjänst i sin helhet flyttas till regionstyrelsen.
Investeringsbudget 2020-2021 samt plan 2022-2024 fastställs enligt förslag.
Barn- och utbildningsnämnden ska löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under de år som ombyggnaden av Alléskolan pågår, återkomma med
statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten.
Socialnämnden ska löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under de år
som byggandet av nytt korttidsboende på Korpen pågår, återkomma med statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten.
forts

26 (65)

Justerande
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Hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att återkomma angående budget 2020
för utomlänsvården efter avslutad förhandling.
Meit Fohlins (S) förslag i regionstyrelsen med instämmande av Saga Carlgren (V)
och Isabel Enström (MP) på följande:
Driftsbudget
Besparing
-20
Resurs HSN
-2,1
Ökad andel ekologiska livsmedel
-0,4
RS: Verksamhetsutveckling genom digitalisering
0,5
RS: Fritidsbanker
-0,4
RS: Ökat klimatåtagande
-5,0
RS: Mer kultur till barn och unga
-0,5
SON: arbete mot våld i nära relationer
Och hedersrelaterat våld
-2,0
BUN: Stärkt elevhälsa för förebyggande insatser
-3,0
SON: LSS
-7,0
HSN: samtalsbehandlare primärvård
-3,0
HSN: Verksamhetsutveckling och FVM sjukvård -11,0
HSN: ökad tillgänglighet primärvård
-5,0
HSN: Ambulans för ökad trygghet
-2,6
HSN: ingen efterhandskompensation
3,0
LOV primärvård
ÖFN: extra resurs kansli
-0,5
Exploateringsfastigheter
10
Resultat
67
Investeringar
Investeringsbudget ändras enligt följande:
Klimatinvesteringar 10 miljoner kr år 2020, 2021 och 2022, Tillgänglighetsramp
Gustavsvik 1,6 miljoner kr, Klintehamn 2030 2 miljoner kr 2020, 2021 och 2022, A7
Aktivitetspark 3,5 miljoner kr.

forts

27 (65)
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Uppdrag
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en gemensam plan för arbetet
med att nå målen i den koldioxidbudget som tagits fram och för att kunna möta upp
arbetet med färdplanen för ett hållbart energisystem på Gotland.
Den ska bland annat innefatta ett incitamentssystem att minska antalet resor (minska
klimatutsläpp och kostnader) och riktlinjer för hur klimatinvesteringar ska göras.
Isabel Enström (MP) instämmer i Meit Fohlins yrkande i regionstyrelsen men har
följande tillägg i driftsbudget:
BUN: Resursskola Lövsta
Resultat

-1,5
65,5

Saga Carlgren (V) instämmer i Meit Fohlins och Isabel Enströms yrkande i
regionstyrelsen men har följande tillägg i driftsbudget:
HSN: förstärkning sjukvård
RS: Förebyggande folkhälsoarbete
RS: Kultur – barn och unga
BUN: Resursskola Lövsta
Resultat

-10
-4
-1
-1,5
50,5

Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag. I detta instämmer Jesper
Skalberg Karlsson (M), Mats-Ola Rödén (L), Fredrik Gradelius (C), Gabriella
Hammarskjöld (C), Lars Thomsson (C), Lars Engelbrektsson (SD), Karl-Johan
Boberg (C), Stefan Nypelius (C), Andreas Unger (M), Jonas Niklasson (C)
Meit Fohlin (S) yrkar bifall till förslag i enlighet med det som hon framförde i
regionstyrelsen om driftsbudget, se ovan. I detta instämmer Håkan Ericsson (S),
Aino Friberg Hansson (S), Filip Reinhag (S), Hanna Westerén (S).
Meit Fohlin (S) yrkar att investeringsbudgeten ändras enligt följande:
Klimatinvesteringar 10 miljoner kr år 2020, 2021 och 2022, Tillgänglighetsramp
Gustavsvik 1,6 miljoner kr, Klintehamn 2030 2 miljoner kr 2020, 2021 och 2022,
A7 Aktivitetspark 3,5 miljoner kr. I detta instämmer Håkan Ericsson (S), Aino
Friberg Hansson (S), Filip Reinhag (S), Hanna Westerén (S), Saga Carlgren (V),
Brittis Benzler (V), Lisbeth Bokelund (MP), Gerd Holmgren (Fi) och Torun
Ström (Fi).
forts
28 (65)

Justerande
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klimatutsläpp och kostnader) och riktlinjer för hur klimatinvesteringar ska göras.
Isabel Enström (MP) instämmer i Meit Fohlins yrkande i regionstyrelsen men har
följande tillägg i driftsbudget:
BUN: Resursskola Lövsta
Resultat

-1,5
65,5

Saga Carlgren (V) instämmer i Meit Fohlins och Isabel Enströms yrkande i
Regionfullmäktige
regionstyrelsen
men har följande tillägg i driftsbudget:
Sammanträdesdatum
2019-11-18
HSN: förstärkning sjukvård
RS: Förebyggande folkhälsoarbete
RS: Kultur – barn och unga
RF § 281 forts
BUN: Resursskola Lövsta
RS 2019/7
Resultat

Protokoll

Protokoll

-10
-4
-1
-1,5
50,5

Meit Fohlin (S) yrkar om att uppdrag ges till regionstyrelseförvaltningen att ta fram
en gemensam plan för arbetet med att nå målen i den koldioxidbudget som tagits
Ärendets behandling under mötet
fram och för att kunna möta upp arbetet med färdplanen för ett hållbart energiEva
Nypelius
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Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag om driftsbudget, Meit forts
Fohlins yrkande, Saga Carlgrens yrkande och Isabel Enströms yrkande om driftsbudget och finner att regionstyrelsen förslag bifalls.
Justerande

28 (65)

Omröstning begärs. Som motförslag till eget yrkande ställer ordförande Meit Fohlins
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
yrkande, Saga Carlgrens
yrkande och Isabel Enströms yrkande och finner att Meit
Fohlins yrkande bifalls.
I huvudomröstningen ställer ordförande proposition på regionstyrelsens förslag och
Meit Fohlins yrkande. I omröstningen gäller ja-röst för regionstyrelsen förslag och
nej-röst för Meit Fohlins yrkande. 37 röstar ja. 31 röstar nej. 3 är frånvarande. Av
bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar. Regionstyrelsens förslag på
driftsbudget bifalls.
Ordförande ställer proposition regionstyrelsens förslag om oförändrad skattesats och
finner att det bifalls.
Ordförande ställer proposition regionstyrelsens förslag om Riktlinjer för god
ekonomisk hushållning samt regionfullmäktiges direktiv och rekommendationer till
nämnderna och finner att dessa fastställs.

forts
29 (65)

Justerande
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Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-11-18

RF § 281 forts
RS 2019/7

Meit Fohlin (S) yrkar om att uppdrag ges till regionstyrelseförvaltningen att ta fram
en gemensam plan för arbetet med att nå målen i den koldioxidbudget som tagits
fram och för att kunna möta upp arbetet med färdplanen för ett hållbart energisystem på Gotland
Saga Carlgren (V) yrkar bifall till Meit Fohlins yrkanden. Hon yrkar dessutom på
samma tilläggsförslag till driftsbudget som hon lade i regionstyrelsen, se ovan. I detta
instämmer Brittis Benzler (V).
Saga Carlgren (V) yrkar att det i samband med beslut om budget för 2021 ska
beslutas om en handlingsplan för utsläppsminskning i Region Gotlands verksamheter
som minst överensstämmer med nivåerna för utsläppsminskningar i koldioxidbudgeten för Gotland.
Isabel Enström (MP) yrkar bifall till Meit Fohlins yrkanden med samma tillägg till
driftsbudget som i regionstyrelsen. I detta instämmer Lisbeth Bokelund (MP).
Gerd Holmgren (Fi) yrkar, med instämmande av Torun Ström (Fi), bifall till Meit
Fohlins, Saga Carlgrens och Isabel Enström yrkanden om driftsbudget.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag om driftsbudget, Meit
Fohlins yrkande, Saga Carlgrens yrkande och Isabel Enströms yrkande om driftsbudget och finner att regionstyrelsen förslag bifalls.
Omröstning begärs. Som motförslag till eget yrkande ställer ordförande Meit Fohlins
yrkande, Saga Carlgrens yrkande och Isabel Enströms yrkande och finner att Meit
Fohlins yrkande bifalls.
I huvudomröstningen ställer ordförande proposition på regionstyrelsens förslag och
Meit Fohlins yrkande. I omröstningen gäller ja-röst för regionstyrelsen förslag och
nej-röst för Meit Fohlins yrkande. 37 röstar ja. 31 röstar nej. 3 är frånvarande. Av
bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar. Regionstyrelsens förslag på
driftsbudget bifalls.
Ordförande ställer proposition regionstyrelsens förslag om oförändrad skattesats och
finner att det bifalls.
Ordförande ställer proposition regionstyrelsens förslag om Riktlinjer för god
ekonomisk hushållning samt regionfullmäktiges direktiv och rekommendationer till
nämnderna och finner att dessa fastställs.

forts
29 (65)

Justerande
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Protokoll

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-11-18

RF § 281 forts
RS 2019/7

Ordförande ställer proposition regionstyrelsens förslag om att budgetanslag på
52 491 tkr överförs från tekniska nämnden till regionstyrelsen med anledning av att
ansvaret för räddningstjänst i sin helhet flyttas till regionstyrelsen samt att budgetanslag på 2 067 tkr överförs från miljö- och byggnämnden till regionstyrelsen med
anledning av att ansvaret för räddningstjänst i sin helhet flyttas till regionstyrelsen
och finner att detta bifalls.
Ordförande ställer proposition regionstyrelsens förslag på investeringsbudget och
Meit Fohlins yrkande och finner att regionstyrelsens förslag bifalls. Omröstning
begärs. I omröstningen gäller ja-röst för regionstyrelsens förslag och nej-röst för Meit
Fohlins yrkande om investeringsbudget. 37 röstar ja. 31 röstar nej. 3 är frånvarande.
Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar. Regionstyrelsens förslag på
investeringsbudget fastställs.
Ordföranden ställer proposition på att barn- och utbildningsnämnden ska löpande,
vid budgetberedning och budgetāavstämning under de år som ombyggnaden av
Alléskolan pågår, återkomma med statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten. Socialnämnden ska löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning
under de år som byggandet av nytt korttidsboende på Korpen pågår, återkomma med
statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten. Hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att återkomma angående budget 2020 för utomlänsvården
efter avslutad förhandling. Ordföranden finner att dessa tre uppdrag bifalls.
Ordförande ställer proposition på Saga Carlgrens tilläggsyrkande om handlingsplan
för utsläppsminskning och finner att det avslås.
Ordförande ställer proposition på Meit Fohlins yrkande om uppdrag till regionstyrelseförvaltningen att ta fram en gemensam plan för arbetet med att nå målen i
den koldioxidbudget och finner att det avslås. Omröstning begärs. Ja för avslag på
uppdraget. Nej för bifall till Meit Fohlins yrkande om uppdrag. 36 röstar ja. 31 röstar
nej, 4 är frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar.
Regionfullmäktige har avslagit uppdraget.
Beslutsunderlag

Regionfullmäktige 2019-06-17 § 188
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-10
Regionstyrelsen 2010-10-23, § 330
Skickas till
Samtliga nämnder

30 (65)

Justerande
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Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 98

Internränta 2019
RS 2018/7

- Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-15
- Regionstyrelsen 2018-05-29, § 157+??

Regionfullmäktiges beslut
•

Internräntan sänks till en och en halv (1,5) procent från och med 2019.
Budgetramarna för nämnderna justeras.

•

De nämnder som behöver justera sina interna priser får i uppdrag att se över dessa.

•

De nämnder som behöver justera externa avgifter och taxor får i uppdrag att se över
dessa och i förekommande fall återkomma med förslag på förändringar.

Internräntan ska fastställas årligen baserad på genomsnittsräntan på den externa
upplåningen. Senast sänktes internräntan 2017 från 4 till 2 procent.
Genomsnittsräntan på den externa upplåningen var vid årsskiftet 2017/2018 0,87
procent. Efter årsskiftet har den gått upp till 1,36 procent på grund av amortering av
rörliga lån, men om nyupplåning skulle ske förväntas genomsnittsräntan sjunka något
igen. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att nivån på internräntan ska sänkas från 2 till
1,5 procent fr.o.m. 2019.
Internräntan är en intern kostnad för nämnderna och dess verksamheter som ska spegla
räntekostnaden för regionens externa lån. För affärsdrivande verksamhet påverkar
kostnaden externa avgifter och taxor. För interna resultatenheter påverkar kostnaden de
interna priserna såsom internhyror och regionstyrelseförvaltningens interna priser. För
anslagsfinansierad verksamhet kompenseras verksamheten för höjning av kostnaden för
internränta på samma sätt som ramen minskas vid minskning av kostnaden. Internräntan har ingen påverkan på Region Gotlands externa resultaträkning, kostnaden i den
består av de externa räntekostnaderna.
En justering av budgetramarna för de anslagsfinansierade verksamheterna ska göras i
samband med budgetarbetet inför 2019. För berörda verksamheter påverkar inte detta
det ekonomiska resultatet eftersom det är ett nollsummespel mellan budget och
kostnad. För interna resultatenheter och affärsdrivande verksamheter sker ingen
justering av budget. Dock behöver dessa verksamheter se över den interna prissättningen samt externa taxor och avgifter.
forts.
Justerande:
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kapitelrubrik

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 98 forts.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att: A. Internräntan sänks till en och en halv
(1,5) procent från och med 2019. Budgetramarna för nämnderna justeras. B. De
nämnder som behöver justera sina interna priser får i uppdrag att se över dessa. C. De
nämnder som behöver justera externa avgifter och taxor får i uppdrag att se över dessa
och i förekommande fall återkomma med förslag på förändringar.
Regionstyrelsen har tillstyrkt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition
Regionfullmäktiges ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner
att det bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi
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Tidplan 2020
Dokument

Inlämningstid

Politisk behandling

Årsredovisning

2020-02-06

RS 2020-03-24

Kompletteringsbudget investeringar

2020-02-06

RS 2020-03-24

Investeringsplan 5 år

2020-02-06

BuB 2020-05-04 – 06, 08

Nämndernas budgetmaterial

2020-04-03

BuB 2020-05-04 – 06, 08

Delårsrapport 1, mars

2020-04-17

BuB 2020-05-04 – 06, 08

Månadsrapport april

2020-05-15

RS 2020-06-17

Delårsrapport 2, augusti

2020-09-17

BuA 2020-10-05 – 06, 08

Detaljbudget 2021 till Strategisk plan och budget

2020-12-07

Budgetintegration av detaljbudget 2021
till ekonomisystemet

2020-12-14

Verksamhetsplan 2021

2020-12-18

Koncern- och avstämningsmöten

74

Omvärldsseminarium

RS, nämnder/förvaltningar,
Gotlandshem

2020-01-17 heldag
2021-01-15 heldag prel.

Koncernmöte om årsredovisning

RS, nämnder/förvaltningar,
revision

2020-02-14 heldag

Koncernmöte om ekonomiska förutsättningar
inför kommande år

RS, nämnder/förvaltningar

2020-03-17, kl. 13.00-15.00

Dialogtillfällen

RSau, nämnd/förvaltning, RSF Vecka 15 och 16, enligt
särskilt schema

Inledning budgetberedning

RS

Budgetberedning

RSau, representant från övriga 2020-05-04 – 06, 08
partier i regionfullmäktige

Koncernmöte om budgeten och
delårsrapport 1

RS, nämnder/förvaltningar,
Gotlandshem,
Gotlandsmusiken, revisionen

Budgetavstämning

RSau, representant från övriga 2020-10-05 – 06, 08
partier i regionfullmäktige

Koncernmöte om budgeten och
delårsrapport 2

RS, nämnder/ förvaltningar,
Gotlandshem,
Gotlandsmusiken, revisionen

2020-10-08, kl. 14:00 – 15:00

Uppföljningsmöten

RSF, förvaltningar

V 45 och 46 enligt särskilt
schema

Budgetkvittering av budget 2021

Nämndsordförande/förvaltningschef

V 49 enligt särskilt schema

2020-05-04 kl. 9:00 – 10:00

2020-05-08, kl. 14:00 – 15:00

ORGANISATION 2018 – 2022
REGIONFULLMÄKTIGE 2018 – 2022
C 18 – S18 – M11 – V7 – SD6 – MP4 – L3 – KD2 – FI2

REGIONSTYRELSEN

Regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
(räddningstjänst)

Miljö- och byggnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tekniska nämnden

Teknikförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Socialnämnden

Socialförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Patientnämnden

Bolag och
stiftelser

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

Bilder från Region Gotlands instagramkonto #viärregiongotland

R E G I O N G OT L A N D 2 0 2 0
Folkmängd (1 november 2019) ������������������������������������������������������������������ 59 636 invånare
Kommunal utdebitering  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33,60 kr
Driftbudget, netto  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 308 mnkr
Investeringsbudget .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  429 mnkr

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Telefon 0498-26 90 00
Webbsida www.gotland.se/ekonomi

