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Vår berättelse
REGIONSTYRELSENS ORDFÖRANDE: EVA NYPELIUS (C)
REGIONDIREKTÖR: PETER LINDVALL
År 2020 var året då vi slutade hälsa på varandra genom att ta i hand. Besöksförbud, reserestriktioner
och en lång rad strikta riktlinjer styrde plötsligt hur vi fick leva våra liv. Men det var också året då
vi blev över 60 000 gotlänningar och året då samarbete över gränserna verkligen lyfte.

regionstyrelsen beslutade i december att
skicka den vidare för beslut i regionfullmäktige i februari 2021. RUS är mycket
viktig för Gotlands långsiktiga utveckling och vi har valt att kalla den för ”Vårt
Gotland 2040”. Det innebär att den ska
styra och vägleda oss och alla aktörer på
Gotland under lång tid framöver. Vi har
även permanentat Energicentrum som
blir en viktig resurs i vårt omställningsarbete där Gotland som pilotlän ska gå före
i energiomställningen.
Det interna organisationskulturarbetet ”Ett Region Gotland” har pågått under
hela året. De fyra områden som sammanfattar vår organisationskultur fick i någon
mening extra kraft i och med pandemin.
Vi har samverkat mer över gränser och vi
är på väg från försiktighet till tillit. Även
lärande och utveckling och arbetet med
att öka stoltheten för vårt uppdrag och
våra insatser har fått en ordentlig skjuts
under detta pandemiår.
Det övergripande resultatet i årets medarbetarundersökning visade en ordentlig

förflyttning genom en förbättring inom
alla områden. Det roligaste var att vi gjorde
en klar förbättring i det index som mäter
om vi kan rekommendera Region Gotland
som arbetsgivare. Det känns riktigt kul.
Tidigt i höstas påbörjades planeringen för att genomföra vaccination mot
covid-19 av alla gotlänningar. I slutet av
november utsågs vår vaccinationssamordnare, som tillsammans med sina medarbetare nu haft en intensiv period med att
både planera för, men också påbörja vaccinationsprocessen. Gotland har fått en bra
start, men som alla regioner märker vi att
tillgången på vaccin kommer att bli den
kritiska faktorn i detta omfattande arbete.
På kommande sidor om händelser 2020
kan du läsa mycket mer om vad som hände
på Gotland under året som gick.
Avslutningsvis vill vi rikta ett varmt
och innerligt tack till alla regionanställda
och förtroendevalda för de extraordinära
insatser ni gjort under detta minst sagt
annorlunda år: Tack!

Peter Lindvall, regiondirektör

Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande

Fotograf: Karl Melander

Tidigt på våren lamslogs världen av det
som kallades Det nya coronaviruset. Här
på Gotland upptäcktes det första fallet
i mars och snart därefter inträffade det
första dödsfallet till följd av viruset. Vid
årets slut hade 2 203 personer bekräftats
smittade och 29 personer avlidit till följd
av coronaviruset på Gotland.
Många verksamheter drabbades direkt
och hårt, däribland den gotländska besöksnäringen. Regionen har under 2020
riktat omfattande stödåtgärder till utsatta
verksamheter och de exceptionella insatserna kommer att behöva fortsätta även
under nästa år.
Region Gotlands verksamheter har
under året varit hårt belastade. Sjukvården och omsorgen har dragit det tyngsta
lasset och det är tack vare all kompetent
och lojal personal som vi har klarat oss så
bra som vi ändå har gjort. Många verksamheter har utvecklat nya arbetssätt och det
har bland annat lett till ett ökat samarbete
över gränser. Det är mycket positivt och
det vi tar med oss in i framtiden.
Trots ett annorlunda år, där våra verksamheter har tvingats anpassa sig till det
rådande läget med pandemin, så gör vi ett
positivt ekonomiskt resultat för Region
Gotland på 155 miljoner kronor. Av detta
står nämnderna för 29 miljoner kronor.
Det är mycket glädjande och även om
stora delar av resultatet härstammar från
ökade statliga bidrag så har det krävt ett
målmedvetet arbete från alla.
Under 2020 passerade Gotland en magisk gräns: vi blev fler än 60 000 invånare.
Det gör oss stolta och glada. En fortsatt
befolkningsökning är avgörande för att
öka de gemensamma resurserna till vård,
skola och omsorg framöver.
I höstas överlämnades de gotländska
ståndpunkterna om goda kommunikationer till och från Gotland till regeringen. Vi lever i en föränderlig värld och därför måste långsiktighet och pålitlighet
råda när flyg- och färjetrafiken planeras.
Förbindelserna med fastlandet, tillsammans med ett livskraftigt näringsliv och
ökad tillväxt, är även det förutsättningar
för att vi ska bli fler gotlänningar.
Under året har också den regionala utvecklingsstrategin (RUS) färdigställts och

hänt
under

2020

Regionen skapar förutsättningar för vardagslivet på
Gotland. Prioriteringar görs och de svåra besluten får
ofta större rubriker än vardagsinsatserna. Det handlar
om vård, skola och omsorg – och rätt mycket mer än så.
Här följer ett urval av händelser under året som gått.

JANUARI
1

KLART - REGIONEN
TECKNAR BUSSAVTAL

Högsta förvaltningsdomstolen kommer
inte att meddela prövningstillstånd
i målet gällande Gotlandsbuss AB.
Det gör att Region Gotland nu kan
teckna avtal i bussupphandlingen som
överklagades i början av april 2019.
Bergkvarabuss AB tar över trafiken och
”Gotlands kollektivtrafik” blir det nya
namnet på öns kollektivtrafik.
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ÖKADE SATSNINGAR KRÄVS

Återfyllnaden av vattentäkterna på Gotland sker inte i den utsträckning som behövs.
Nu behöver det göras prioriteringar i vilka exploateringar som ska genomföras. Till
sommaren 2022 är förhoppningen att ledningen mellan Klintehamn och Tofta kommer stå klar. Det betyder att vatten inte längre behöver pumpas ner mot Klintehamn,
utan kan behållas i Visby. Utöver detta måste dock även ny produktionskapacitet
tillföras för att långsiktigt säkerställa vattentillgången i Visby.
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ALMEDALSVECKAN
FÅR SIGNUMPRISET

Signumpriset uppmärksammar varje
år en organisation som utmärker sig
genom att långsiktigt och strategiskt
arbeta med att vårda sitt varumärke.
Under året kammar Almedalsveckan
hem utmärkelsen. Övriga nominerade var BOB, Husqvarna, Intrum och
Östersjöfestivalen. – Att vår fantastiska
mötesplats får den här utmärkelsen
gör oss enormt stolta, säger Mia Stuhre,
projektledare för Almedalsveckan.
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SJUKVÅRDEN RUSTAR
FÖR CORONAVIRUSET

Inom Region Gotland förbereder vården
sig för att kunna agera effektivt mot
det nya coronaviruset som nu upptäckts i Sverige, samt för att begränsa
risken för smittspridning. – Vårt fokus
just nu är att vården ska vara uppmärksam och att kunna identifiera, hantera
och vårda misstänkta fall, säger smittskyddsläkare Maria Amér. Smittskyddsenheten i Region Gotland samlar all
aktuell information ur ett gotländskt
perspektiv på den nya webbplatsen
gotland.se/nyacoronaviruset.
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REGIONEN PSYNKPRISAS

När barn och unga på Gotland mår
dåligt samarbetar socialtjänsten och
hälso- och sjukvården för att kunna
hjälpa på bästa sätt. Det arbetet
uppmärksammas nu genom Psynkpriset. – Vi är jättestolta och vi delar
detta pris med alla våra medarbetare,
säger chefen för psykiatrin på Gotland,
Marie Härlin. Socialförvaltningen och
hälso- och sjukvårdsförvaltningen har
under flera år tillsammans byggt upp
Socialpsykiatriska teamet, MiniMaria
och Första linjen. Det är Sveriges
kommuner och regioner, SKR, som står
bakom priset som varje år delas ut för
förtjänstfulla insatser kring barn och
ungas psykiska hälsa.

TOBAKSAVVÄNJNING - PÅ NÄTET

I januari startar en ny behandlingsform där gotlänningarna kan få hjälp att sluta
röka eller snusa via 1177 Vårdguidens hemsida. Behandlingsprogrammet heter
Tobakshjälpen och finns tillgängligt dygnet runt. Där kan man få tillgång till
kunskap och verktyg som underlättar tobaksavvänjning och samtidigt få en
behandlare som följer en genom hela programmet.

8
FEBRUARI
5

TRUE COLORS GOTLAND

Region Gotlands ungdomsgårdar och
Fenix ungkulturhus skapar en grupp
kallad True Colors Gotland som riktar
sig till ungdomar inom HBTQ+ och
deras vänner. I februari genomförs en
första informationsträff som riktar sig
främst till vårdnadshavare och andra
vuxna med ungdomar inom HBTQ+
på Fenix ungkulturhus.
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MEDBORGARLÖFTE
SIGNERAS

Polisen på Gotland och Region Gotland
undertecknar det gemensamma
åtagandet Medborgarlöfte 2020. I år
görs satsningar på att utveckla arbetet
inom områdena relationsvåld och unga
kvinnors droganvändande. Parterna
ska inom sina respektive verksamheter
öka samordningen av stödet till
våldsutsatta kvinnor, förbättra det
våldsförebyggande arbetet samt stärka
sin förmåga att reagera på indikationer
av våldsutsatthet.
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MARS
9

FASTIGHETSSERVICE GOTLAND - ÅRETS BÄSTA FÖRNYARE

Förnyelsepriset för 2019 går till Framtidens fastighetsservice och Thord Sundstrand,
Stefan Ekelöf och Björn Ahlby från teknikförvaltningen för sitt nya arbetssätt att
utföra taktillsyn på Region Gotlands fastigheter med hjälp av drönare. Förnyelsepriset är Region Gotlands eget pris som syftar till att stimulera utvecklingsarbete och
uppmärksamma goda förebilder som jobbar för att förbättra service och kvalitet i
regionens verksamheter.

Två personer på Gotland, oberoende
av varandra, testas positiva för
coronaviruset, covid-19. De har varit
ute och rest i riskområden utomlands.
Båda har lindriga symtom och vistas
i hemmet. Smittskyddsenheten inom
Region Gotland inleder smittspårning
kring de båda personerna. För att
minska smittspridningen stänger
vårdcentralerna och tandvården dropin mottagningarna och besöksförbud
har införts på sjukvårdsavdelningar och
äldreboenden. Besöksförbud gäller
även boenden inom omsorgen om
personer med funktionsnedsättning.
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GOTLAND BEHÖVER SÄKRADE FLYGTRANSPORTER

För att säkerställa samhällskritiska transporter till och från Gotland, utifrån det aktuella
coronaläget, lämnar regionen och länsstyrelsen in en framställan till regeringen. Eftersom den reguljära flygtrafiken kraftigt minskat sin turtäthet till och från ön, är oron att
transporterna helt ska upphöra. Det skulle få konsekvenser på bland annat transporterna av prover från lasarettet i Visby till Karolinska universitetslaboratoriet. Det gäller
också de så kallade corona-proverna. Även persontransporter med flyg till Gotland är
mycket viktiga för att upprätthålla service och underhåll av samhällskritisk infrastruktur.
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UPPMANING: STANNA I DIN HEMKOMMUN

Den som bor i en annan kommun i landet har rätt att ansöka om hemtjänst eller
hemsjukvård på Gotland om man till exempel vill besöka sin sommarstuga eller
nära och kära. Folkhälsomyndigheten går med anledning av covid-19 ut med starka
rekommendationer om att personer över 70 år och andra i riskgrupper bör stanna
i sin hemkommun. Region Gotland skickar följande budskap “Vi ber alla som är i
riskgrupp och tänker ansöka om insatser vid tillfällig vistelse att följa de råd och
anvisningar som Folkhälsomyndigheten ger”.
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KRISPAKET TILL NÄRINGSLIV OCH CIVILSAMHÄLLE

Region Gotland presenterar ett krispaket för att stötta näringsliv och civilsamhälle i de
ekonomiska svårigheter som uppkommer i samband med coronavirusets verkningar.
Det innebär bland annat att de lokala näringslivsorganisationerna får 500 tusen
kronor vardera. – Vi har på kort tid processat fram ett stort antal åtgärder som våra
förtroendevalda i full enighet nu beslutat att genomföra. Åtgärderna syftar till att underlätta för framförallt näringslivet men även för civilsamhället, säger Peter Lindvall,
regiondirektör. Under året fattar Region Gotland ytterligare beslut om åtgärdspaket.
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DISTANSUNDERVISNING INFÖRS FÖR ÄLDRE ELEVER

GOTLANDS FÖRSTA
BEKRÄFTADE FALL
AV COVID-19

DIGITALA SÄNDNINGAR
PÅ GOTLAND.SE

I samband med att de första positiva
fallen av covid-19 bekräftas på
Gotland inleder Region Gotland den
långa raden av livesända pressträffar
som kommer att hållas under 2020.
Livesändningarna ger media möjlighet
att ställa frågor kopplade till det
aktuella läget och den som önskar kan
se sändningarna på regionens hemsida
gotland.se, live eller i efterhand.
Kommunikatörerna tar under året fram
en stor mängd informationsmaterial,
internt material kring hygienrutiner
och på hemsidan uppdateras dagligen
läget kring covid -19 på ön.

APRIL
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ANNORLUNDA
AVSLUTNINGAR

Skolledning och studentkommitté
beslutar i samråd med smittskyddsläkaren att ställa in årets planerade
studentfirande för Wisbygymnasiet
och Gymnasiesärskolan. Inte heller studentkommitténs arrangemang såsom
mösspåtagning, bal och kortege kommer att genomföras i år. Betygsutdelning kommer att genomföras klassvis i
enlighet med Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Det blir heller ingen skolavslutningsfest på Gotland i år
för högstadie- och gymnasieelever. Allt
till följd av situationen med covid-19.

Region Gotland följer regeringens nya direktiv om utbildning för äldre elever från
gymnasiet och uppåt och ordnar distansundervisning. Åtgärden är för att minimera
smittspridning i samhället. För äldre elever på Gotland betyder regeringens nya direktiv att elever inom gymnasiet, vuxenutbildningen och Folkhögskolan inte ska vara
i skolornas lokaler utan från och med 18 mars ha distansundervisning.
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RUS-DIALOGERNA STÄLLS IN

Region Gotland har under våren arrangerat dialoger, med syftet att presentera och
diskutera förslaget till ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Som ett led i att minska
smittspridningen ställs nu dialogerna in. Arbetet med strategin, som ska ta ut riktningen för Gotlands utveckling fram till år 2040, fortsätter dock. Strategin berör bland
annat frågorna om hur det ska vara att bo, leva och jobba på Gotland i framtiden.
Region Gotland | Årsredovisning 2020
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FÖRSTA DÖDSFALLET
I COVID-19

En person som sedan tidigare konstaterats smittad av covid-19 avlider.
Personen vårdades sedan tidigare på
intensivvårdsavdelningen på Visby
lasarett. Detta innebär att Gotland nu
konstaterar det första dödsfallet till
följd av det nya coronaviruset.

MAJ
21

Region Gotland satsar totalt 60 miljoner kronor på tätortsvägar under fem år med
start 2020. I år satsas 12 miljoner kronor i beläggningsprogrammet. Verkstadsgatan
i Klintehamn blir först ut att åtgärdas och måndagen den 11 maj kör man igång med
beläggningsarbeten på Kung Magnus väg i Visby.
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FÅGELHOLKAR BLIR
ÅRETS HAPPENING

“Årets happening” från teknikförvaltningen handlar om att pryda Gotland
med någonting som sprider glädje
bland öns invånare, skapar engagemang och lockar ut folk i naturen. Under året blir det drygt 200 fågelholkar
som sätts ut runt om i Visby samt i öns
tätorter. Ett hundratal fågelholkar har
tillverkats av skolbarn och personer
inom daglig verksamhet. Fågelholkarna placeras ut i samarbete med
Gotlands Ornitologiska Förening.

STORSATSNING PÅ VÄGARNA

NU KAN DE ÄNTLIGEN TRÄFFAS IGEN

Hemse äldreboende hittar ett sätt för de boende och deras anhöriga att träffa
varandra genom att tillverka två stora skärmar i plexiglas och på hjul. Lokala snickare
hjälper till. På det här sättet kan vänner och släkt träffas och prata med varandra utan
att riskera att föra eventuell smitta vidare. – Det här är en stor möjlighet för boende
och anhöriga att träffas på ett säkert sätt, säger Birgitta Johansson, tillförordnad
chef på Hemse äldreboende. Alla särskilda boenden på Gotland har nu även wifi och
möjligheten till digitala möten finns därför också.
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UNGDOMSLEDARPRISET TILL ANNCHARLOTTE DAHL

Regionstyrelsen utser Ann-Charlotte
Dahl till årets ungdomsledare 2020 för
ideellt arbete i Visborgs Orienteringsklubb, där alla känner henne som Lotta.
Hon har varit aktiv i föreningen i många
år och ansvarar för ungdomskommittén samt leder utbildningar i orientering. Lottas ledord är ”alla får vara med,
alla har samma värde, alla kan delta
efter sina förutsättningar”.

JUNI
24

BIOLOGISK MÅNGFALD

Region Gotland genomför under sommaren ett projekt med att släppa upp
klippta gräsytor till äng eller högt gräs.
Det är för att möta den viktiga frågan
kring biologisk mångfald och samtidigt
kunna utvärdera kostnadseffektiviseringar och hur olika ytor utvecklas.
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ALMEDALSVECKAN
STÄLLS IN

Med anledning av coronaviruset och
dess verkningar på samhället, anser
huvudarrangörsgruppen och värden,
Region Gotland, att det nu är en omöjlighet att genomföra arrangemanget
i år. I april meddelas att det inte blir
något arrangemang. I november beslutas dock att Almedalsveckan 2021 ska
genomföras, oavsett hur restriktionerna kring covid -19 ser ut då. Huvudspåret är att den ska anordnas i Visby men
med fokus på digitala evenemang.
I december är den externa översynen
av veckans styrning och organisation
klar. Där föreslås bland annat en förkortad vecka, ändrade datum och att
regionen blir arrangör istället för värd.

4

Region Gotland | Årsredovisning 2020

25

OKEJ ATT RESA INRIKES, MEN MED STORT EGET ANSVAR

De nya riktlinjerna kring resor som regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutar om
den 4 juni innebär att symtomfria personer kan resa i hela landet inklusive till och från Gotland. Med anledning av detta håller Region Gotland en pressträff där besöksnäring, länsstyrelsen, regionledning och sjukvården ger sin bild av vad beslutet innebär för Gotland.

JULI
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SEPTEMBER

PCR-TEST FÖR ALLA VUXNA

Från och med onsdag den 1 juli blir det möjligt för alla över 18 år med pågående
symtom på covid-19 att provta sig på Gotland. Provet är ett så kallat PCR-test som
visar om personen har pågående covid-19-infektion. Prover kan tas på speciella
provtagningsplatser i Visby, Hemse och Slite för de som kan ta sig till provtagningen
i bil. Om man inte kan ta sig i bil till en provtagningsplats kan man istället boka
tid för hemleverans.
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”COVIDRIDDARNA” KALLAS IN

Region Gotland anlitar, tillsammans med näringslivsorganisationer på Gotland,
Riddarsällskapet Torneamentum för att hjälpa till att minska risken för smittspridning
av coronaviruset. Riddarna rider ut till välbesökta platser runt om på Gotland för att
sprida budskapet ”Tillsammans tar vi ansvar”. De syns under sommaren bland annat
på badstränder och inne i Visby.
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Region Gotland och Tillväxtverket
ordnar en digital slutkonferens för
programmet Hållbara Gotland. Konferensen lyfter exempel på vad som
gjorts runt om på Gotland med stöd av
programmet. Hållbara Gotland är ett
flerårigt program vilket Region Gotland
och Tillväxtverket har genomfört
tillsammans på regeringens initiativ.
Mellan 2016-2020 har 100 miljoner kronor fördelats till insatser som ska stärka
samverkan och lärande, samt frigöra
innovations och utvecklingskraft i det
gotländska näringslivet. Insatserna har
bedrivits inom ramen för de strategiska
områdena industri, livsmedelsproduktion, besöksnäring, digitalisering och
kompetensförsörjning.
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MODULHUS FÖRSTÄRKER AKUTEN

På förfrågan från Region Gotland har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
MSB, byggt upp ett modulhus som nu ska underlätta för vården på akutmottagningen på Visby lasarett under pandemin. På fem dagar har modulen satts ihop och
fungerar främst som extra väntrum och samtalsrum för patienter med misstänkt
covid-19-infektion. Huset ersätter de tält som har stått där sedan i mars.

AUGUSTI
29

ETT FÖRSTA SPADTAG
FÖR EFTERLÄNGTAT
KORTTIDSBOENDE

Första spadtaget för nya korttidsboendet på Korpen i Visby tas. Det ska
bli 40 korttidsplatser i enkelboende,
till skillnad från idag då man ofta får
bo flera i samma rum. Den budgeterade investeringen är cirka 70 miljoner
kronor. Nybygget ska tillgodose Region
Gotlands ökade behov av korttidsplatser i hela vårdkedjan till den enskildes
bostad och uppfylla dagens hygienoch integritetskrav. Socialnämndens
ordförande Rolf Öström tar tillsammans
med tekniska nämndens ordförande
Karl-Johan Boberg de första spadtagen.

FLER VERKSAMHETER TOG EMOT FERIEJOBBARE

Denna sommar tog rekordmånga regionverksamheter emot feriejobbare – hela 21
stycken plus två projekt - och det är något som Sanna Nurmi Stumle, som är samordnare av de kommunala feriejobben, är enormt tacksam för. – Vi vill tacka alla de verksamheter som tagit emot feriejobbare i sommar. Särskilt som vi förlorade nästan alla
feriejobbsplatserna inom äldreomsorgen och förskolan på grund av den pågående
coronapandemin, säger hon. 225 undomar feriejobbade i år ( 176 st, 2019). Andel inom
regionens verksamheter: 80 %.
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SLUTKONFERENS FÖR
HÅLLBARA GOTLAND

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN LÄMNAR STABSLÄGE

Efter nästan 15 veckor i stabsläge går nu hälso- och sjukvården inom Region Gotland tillbaka till ordinarie styrning. Beslutet tas med hänsyn till att läget just nu är
förhållandevis lugnt och har varit det en längre tid, samt att verksamheten löpande
hanterar frågorna på ett mycket bra sätt.

OKTOBER
33

SJU LÄN PRIORITERAR
TRANSPORTERNA TILL
OCH FRÅN GOTLAND

Pendlarna, klimatet och godstransporterna är i fokus när sju län presenterar
en gemensam plan för transportinfrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen.
Bakom planen ”Systemanalys 2020”
står länen Gotland, Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland
och Östergötland i Mälardalsrådets
infrastruktursamarbete En Bättre Sits.
Region Gotland | Årsredovisning 2020
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BARN BÖRJAR TESTAS
FÖR COVID-19

I oktober börjar Region Gotland att
provta barn från 6 års ålder och uppåt
för pågående covid-19-infektion.
Genom att provta barn i de här
åldersgrupperna kan man tidigare
upptäcka och sätta stopp för vidare
smittspridning i familjer eller andra
miljöer. Hittills har Region Gotland haft
en åldersgräns på 16 år men nu utökas
provtagningen och omfattar även barn
från 6 års ålder och upp till 15 år.

36

35

HÅLL I, HÅLL AVSTÅND,
HÅLL GOTLAND IGÅNG

En påminnelsekampanj startas på
Gotland. Kampanjen syftar till att
påminna alla boende och besökare
om det gemensamma ansvaret att
minska smittsspridningen av covid
-19, genom budskapet: ”Håll i, håll
avstånd, håll Gotland igång”. Bakom
kampanjen står Länsstyrelsen på Gotland, Region Gotland och Gotlands
förenade besöksnäring.

VI ÄR 60 000!

Under 2020 slår Gotland befolkningsrekord och passerar för första gången
60 000 invånare. Så tidigt som 1945 var det nära, men det skulle alltså
komma att ta 75 år att nå upp till samma nivå igen. De senaste
5 åren har kurvan pekat stadigt uppåt. – Det går inte nog att
betona värdet av en ökande befolkning på Gotland.
59 686
Den ger oss bland annat en ökad ekonomisk
aktivitet, näringslivet stimuleras och vi får en
59 249
ökad tillgång till kompetent arbetskraft,
säger Eva Nypelius (C), regionstyrelsens
ordförande. På grund av pandemin
blir det dock inga fysiska sammankomster för att fira befolkningsre57 221
kordet, utan det uppmärksammas
istället med ett antal kampanjer i
sociala medier.

2009

2018

2019

60 124

41

MINUS 25 %

Allt fler anställda vid Region Gotland
cyklar till jobbet istället för att ta bilen.
Utsläppen av koldioxid per person
har därför minskat med 25 % på 5 år.
Det visar den resvaneundersökning
som genomförs bland regionens
medarbetare. I november rullas även
Utmaningen Cykelvänlig arbetsplats
igång. Det är en utmaning till alla
arbetsplatser på Gotland som
vill ge sina medarbetare bättre
förutsättningar att resa hållbart.

DECEMBER
42

ELSA FÖRST UT ATT FÅ
VACCINET PÅ GOTLAND

Måndagen den 28 december inleds
vaccineringen mot covid-19 på Gotland.
Vaccinationerna började på Terra Nova
äldreboende i Visby och Elsa Söderdahl
blev först ut på Gotland att få vaccinet.
De första doserna ges på SÄBO i Visby
med omnejd. Det handlar om doser till
200 individer och då en första omgång
till dessa. Sammanlagt är det ungefär
600 personer som bor på särskilda
boenden på Gotland. – Äldre personer
på särskilda boenden tillhör den högst
prioriterade gruppen och det är där vi
har börjat idag, säger Christine Senter,
vaccinsamordnare i Region Gotland.

2020

NOVEMBER
37

REGIONENS KULTURPRIS
GÅR TILL FILMAREN MATS AHLBY

Delar av motiveringen lyder: ”Han brinner för att genom filmen förmedla kulturarvet på Gotland. Dels genom det egna filmskapandet och bevarandet av Gotlands
historia och dels genom kärleken till arkivfilmer”. Förutom äran erhåller pristagaren
25 000 kronor.

43 FÖRSTA UNDER38

ENERGICENTRUM GOTLAND PERMANENTAS

Regionfullmäktige beslutar att Energicentrum Gotland får 3,5 miljoner kronor
i basfinansiering. Avsikten med Energicentrum är att ge Gotland och gotlänningar
ett kraftfullt verktyg som kan samla, driva och kommunicera insatser för ett
förnybart Gotland.

39 NY KULTURPLAN BLIR KLAR
Region Gotlands kulturplan för de kommande fyra åren 2021-2024 antas. I den nya
kulturplanen slås bland annat fast att Region Gotland vill värna den fria konstens
betydelse för demokrati och yttrandefrihet, att det är viktigt att medborgarna deltar
i kulturlivet och att kulturen ska ses som en kreativ kraft för hela öns utveckling.

40 SÄVEHUSET BLIR ÅRETS MILJÖBYGGNAD
Det nya Sävehuset (gamla F-huset) i Wisbygymnasiet får ett av Sveriges mest
prestigefyllda pris för hållbart samhällsbyggande: Årets miljöbyggnad, av Sweden
Green Building Awards. – Vilken ära och fantastisk utmärkelse för Region Gotland och
faktiskt för hela ön, säger en strålande glad projektledare, AnnaMaria Jörnhammar
Englund på teknikförvaltningen.

6
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SKÖTERSKA KLAR
GENOM VALIDERING

Socialförvaltningen startar under
hösten ett pilotprojekt i samarbete
med Vuxenutbildningen för att ge tillsvidareanställda boendeassistenter eller
stödassistenter möjlighet till validering
och komplettering för att bli undersköterska. Lagom till jul blev första
deltagaren klar - Fia heter hon.

44 BESLUT OM FRAMTIDENS

SKOLORGANISATION

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
om organisationen för förskolan och
grundskolan inom ramen för översynsprojektet Framtidens förskola och
grundskola. De omfattande förändringar som föreslagits röstas ner och organisationsförslaget får endast bifall kring
nedläggningen av två förskolor i Visby.

SÅ ANVÄNDS SKATTEPENGARNA
Region Gotlands största inkomstkälla är
skatteintäkter och generella statsbidrag.
Det allra mesta, nästan 90 %, används för
att finansiera sjukvård, omsorg och utbildning. Av en hundralapp går 86 kronor till
dessa områden. Fördelningen skiljer till
viss del jämfört med förra året. Trots pandemin har andelen som används till vård
och omsorg minskat med 50 öre från i fjol
och andelen som används till skola minskat med 73 öre. Andelen som används till
övrigt har ökat med 1 krona och 25 öre se-

dan förra året. Inom det som kallas övrigt
finns områden som infrastruktur i form
av gator och vägar, parkverksamhet, kollektivtrafik, miljö- och hälsoskydd, räddningstjänst och näringslivsfrämjande
åtgärder. Även arbetsmarknadsåtgärder
och vissa gemensamma stödtjänster för
regionens verksamheter ingår i den här
posten. Att andelen har ökat 2020 beror
bland annat på att avgifter som exempelvis biljettintäkter i kollektivtrafiken samt
hyror uteblivit till följd av pandemin,

samt att mer stöd lämnats till olika organisationer på Gotland. Staten har i större
utsträckning kompenserat regioner och
kommuner för ökade kostnader inom vård
och omsorg. Jämfört med 2017 syns tydligt att andelen skattepengar som används
till fritid och kultur, förskola och barnomsorg samt gymnasieskola har minskat och
omfördelats till andra verksamheter.

100 kronor i skatt på Gotland fördelar sig så här:

GRUNDSKOLA
12,18 KR

GYMNASIESKOLA
4,57 KR

FÖRSKOLA OCH
BARNOMSORG
8,94 KR

ÖVRIG
UTBILDNINGSVERKSAMHET
0,89 KR

VUXENUTBILDNING
OCH FOLKHÖGSKOLA
0,83 KR

INDIVID- OCH
FAMILJEOMSORG
5,22 KR

ÄLDREOMSORG
14,68 KR

HÄLSO- OCH
SJUKVÅRD
32,71 KR

ÖVRIG VÅRD
OCH OMSORG
6,00 KR

POLITISK
VERKSAMHET
1,06 KR

FRITID OCH KULTUR
3,01 KR

ÖVRIGT
9,91 KR
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Vi välkomnar synpunkter
För att utveckla och förbättra verksamheten är det värdefullt att få in och ta tillvara synpunkter från
invånare, företagare och besökare. Alla synpunkter, såväl förbättringsförslag, klagomål och beröm
välkomnas och tas om hand. Regionen har en e-tjänst där man på ett enkelt sätt kan lämna sina
synpunkter. Under 2020 har 1 026 synpunkter inkommit vilket är en ökning från tidigare år.
EXEMPEL PÅ INKOMNA SYNPUNKTER UNDER ÅRET:

– Vi som föräldrar är så fantastiskt nöjda med personalens engagemang rörande våran
son. Vi har under många år kämpat för att våran son skall få dom bästa möjligheterna att
känna sig lyhörd, sedd, förstådd, älskad. Vi har i dagens läge uppnått absoluta bästa förutsättningarna kring våran son. Jag är oerhörd tacksam för att personalen har funnits där
och stöttat oss föräldrar samt våran son.

Hej!
Tack för dina synpunkter och ditt beröm vilket jag vidare befordrat
till rektor vid förskolan. Du kommer även bli kontaktad av rektor.

SVAR

– Kommer regionen spola upp någon ute is i vinter om de blir kallt?
Med tanke på att ishallarna inte får användas.

Hej!
Jag har hört mig för med anläggningschefen och fått svaret att tyvärr har vi inte
de resurser som skulle krävas för att sätta upp en utomhusrink. Så svaret på frågan
är nej, det finns inga planer på en sådan lösning. Inte i dagsläget i alla fall.

SVAR

– Jag hyr ett hus men kan inte få VA räkningen i brevlådan, den går till fastighetsägaren som inte bor på ön, då ska det kommas ihåg att skannas eller skickas med
snigelposten som någon ska betala för. Jag tycker det är under all kritik att det inte
går att lösa så jag som hyresgäst kan få en faktura i brevlådan istället för att fastighetsägaren får den på KIVRA, där det omöjligt att skicka vidare till någon annan.
Nu ligger jag efter med ett par fakturor pga detta krångliga förfarande.

Hej!
Tack för dina synpunkter. Det finns inget som hindrar att vi skickar fakturan till
en fastighets hyresgäst. Fastighetsägaren måste kontakta teknikförvaltningens
kundtjänst på 0498-26 90 00 (knappval 2) eller kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se.
De kommer sedan att skicka ut ett avtal om annan fakturamottagare till fastighetsägaren
som sedan ska fyllas i och skickas tillbaka till oss. Har du några fler frågor om detta kan du
kontakta kundtjänst direkt så kan de svara på dina frågor.

SVAR

8
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Medborgarförslag
Alla som är folkbokförda på Gotland får
väcka så kallade medborgarförslag i regionfullmäktige. Medborgarförslag kan vara
förslag om att förändra eller förbättra något inom Region Gotlands olika ansvarsområden. Denna rättighet gäller även barn
och ungdomar under 18 år. Den gäller inte
föreningar eller företag, utan bara enskilda
personer. Det är som regel regionfullmäktige

som fattar beslut om medborgarförslag som
är av större vikt för Gotland. Förslag som
rör en specifik facknämnds ansvarsområde
kan regionfullmäktige överlämna till berörd nämnd. Medborgarförslag kan lämnas
in via en e-tjänst eller på särskild blankett.
Från 2004, då medborgarförslag infördes,
fram till 2020 har Region Gotland fattat
beslut om drygt 900 medborgarförslag.

Enligt kommunallagen ska, om möjligt,
medborgarförslaget besvaras inom 1 år. Om
beredning inte kan avslutas inom denna tid
får regionfullmäktige avskriva medborgarförslaget. I Region Gotland avskrivs inga
medborgarförslag utan alla besvaras. 2020
fattades det beslut om 97 medborgarförslag.
Nedan presenteras tre medborgarförslag
som beslutades och avslutades år 2020.

EXEMPEL PÅ BESLUTADE MEDBORGARFÖRSLAG UNDER ÅRET:
Förslag: UTLYS KLIMATNÖDLÄGE PÅ GOTLAND! Vi är starkt oroade över att inte tillräckliga åtgärder vidtas för att bryta den snabba utvecklingen mot klimatkatastrof,
utarmningen av jorden och utrotning av djur och växter. I Parisavtalet 2015 beslutade världens nationer att temperaturökningen bör begränsas till max 1,5 grader.

Svar: Klimatnödläge är redan utlyst på
olika håll i världen. Inte minst utlystes det
av Europaparlamentet i en resolution den
28 november 2019, inför FN:s klimatkonferens COP25 i Madrid 2-3 december
2019. Den 11 december 2019 presenterade
Europeiska kommissionen den europeiska
gröna given, där förslaget om EU:s klimatlag är en viktig del. I januari följdes förslaget av en investeringsplan, en uppsättning

åtgärder som ska höja EU:s ambitionsnivå
vad gäller minskningen av utsläppen av
växthusgaser till 2030 och utfasningen
av fossila bränslen i EU:s ekonomi senast
2050, i linje med EU:s åtaganden enligt
Parisavtalet. Klimatlag (2017:720) trädde
i kraft i Sverige i januari 2018. Den anger
i 3 § att regeringens klimatpolitiska arbete ska utgå från det långsiktiga, tidsatta
utsläppsmål som riksdagen har fastställt

och i 4 § Regeringen ska, varje år till riksdagen, i budgetpropositionen lämna en
klimatredovisning. Aktuella initiativ på
området finns därmed både inom EU och
i Sverige. Samtidigt finns stort behov av
ökad takt i klimatomställningen, både i
Sverige, EU och i världen. Region Gotland erkänner klimatnödläget och anser
medborgarförslaget i övrigt besvarat med
förvaltningens skrivelse.

Förslag: TV-utbudet på regionens äldreboenden, Korpen, Lasarettet,
etc. Nu är det 2019 och det finns bara några få kanaler, inte kul att var på
dessa ställen med så få kanaler på TV:n, tråkigt är det ändå.

Svar: Region Gotland erbjuder de fria
kanalerna SVT1, SVT2, SVT24, SVTB,
Kunskapskanalen, TV4 och TV6. Dessa
kanaler kan tas emot utan extra kostnad
med vanlig antenn och digitaltv-mottagare och kräver inte något programkort.
Om boenden på ett äldreboende önskar
ett annat tv-utbud än det som erbjuds via
Region Gotland finns det möjlighet att

köpa ett eget abonnemang till sin egen tv
i lägenheten. Det finns även surfplattor
för utlåning på äldreboenden där boenden via privat konto kan se på det som
önskas. På Visby lasarett finns tv i princip i alla rum för inneliggande patienter.
Förutom ovan nämnda utbud av tv-kanaler så byggs det ut ett öppet nätverk
där patienterna kan se på tv via medhavd

mobil eller surfplatta. Vårdtiderna är i regel mycket korta och det har inte heller
i andra sammanhang framförts behov av
ett större utbud av kanaler. Utifrån den
utveckling som beskrivs ovan samt det
ekonomiska läge som socialförvaltningen
och hälso- och sjukvårdsförvaltningen
befinner sig i så finns det inget utrymme
för att köpa in ytterligare tv-kanaler.

Förslag: Jag anser att det finns behov av offentliga cykelpumpar i Visby.

Svar: Utplacering av cykelpumpar ingår
i den cykelplan som är antagen. Teknikförvaltningen har tittat på olika typer
av cykelpumpar. De som har en elektrisk
kompressor blir väldigt dyra eftersom de
ofta kräver ett eget el-abonnemang. På

andra ställen i landet har det visat sig
att det blir mycket skadegörelse och andra fel på dessa pumpar. Teknikförvaltningen har därför valt att göra prov med
mekaniska pumpar där man får pumpa
med handkraft. Dessa pumpar är mycket

billigare och kräver ingen el-installation.
Förvaltningen beställde 2019 6 stycken
sådana cykelpumpar. Planen är att sätta
upp några pumpar under våren och göra
en utvärdering av funktionen.
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ORGANISATION 2018 – 2022
REGIONFULLMÄKTIGE 2018 – 2022
C 18 – S18 – M11 – V7 – SD6 – MP4 – L3 – KD2 – FI2

REGIONSTYRELSEN

Regionstyrelsen

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
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Regionstyrelseförvaltningen
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AB GotlandsHem, 100 %

Bolag och
stiftelser

Gotlands näringslivs- och
etableringsservice AB, 100 %
Stiftelsen Gotlandsmusiken, 100 %
Gotlands Filmfond AB (svb), 100%

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Foto: Region Gotland/Peter Daun

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen är en av årsredovisningens obligatoriska delar. Här
presenteras kommunkoncernens samt Region Gotlands utveckling, organisation,
ekonomiska ställning, händelser av väsentlig betydelse, styrning och uppföljning av
Region Gotlands verksamhet, god ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning,
balanskravsresultat, väsentliga personalförhållanden samt förväntad utveckling.

På A7-fältet i Visby byggs den största parken någonsin på Gotland. Honnörsparken är namnet på det 3,4 hektar stora grönområdet.
På bilden ses Patrik Viggeby, projektledare och Pernilla Johansson, stadsträdgårdsmästare inom Region Gotland.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Översikt över
verksamhetens utveckling
I den kommunala koncernredovisningen
ingår förutom Region Gotland även det
helägda dotterbolaget AB Gotlandshem
och dotterbolaget Gotlands Energi AB, i
vilket regionen har en ägarandel på 25 %.
Huvuddelen av verksamheten bedrivs i
regionen; regionens andel av omsättningen är 96 %, regionens andel av tillgångarna är 70 % och 96 % av de anställda i
den kommunala koncernen har Region
Gotland som arbetsgivare.
Årets resultat för den kommunala koncernen uppgår till 165 mnkr. Under samtliga år i perioden 2016-2020 har årets re-

sultat varit positivt. Under samma period
har befolkningen vuxit med 2 733 personer
beroende på ett positivt flyttnetto. En ökad
befolkning har bidragit till positiv utveckling av skatteintäkter, generella statsoch utjämningsbidrag.
Investeringsnivån har under perioden
2016-2020 varit mycket hög. De sammanlagda investeringsutgifterna uppgår
till 3,7 mdkr varav 2,6 mdkr i regionen.
Stora investeringar har gjorts i vatten- och
avloppsverksamhet, hamnar, elnät och
bostäder. Under samma period har låneskulden legat stabilt på ca 1,8 mdkr.

DEN KOMMUNALA KONCERNEN, 2016 - 2020

2020

2019

2018

2017

2016

Verksamhetens intäkter, mnkr

2 059

1 882

2 430

1 951

1 880

Verksamhetens kostnader, mnkr

-7 077

-6 697

-6 465

-6 333

-6 137

Avskrivningar, mnkr

-411

-344

-340

-331

-314

Skatteintäkter, mnkr

3 952

3 953

3 828

3 749

3 591

Utjämningsbidrag och generella statsbidrag, mnkr

1 692

1 358

1 252

1 195

1 117

Finansnetto, mnkr

-50

-15

-135

-40

-30

Årets resultat, mnkr

165

137

570

191

107

Investeringar brutto, mnkr

526

735

971

669

827

Investeringsbidrag offentliga, mnkr

21

4

55

21

29

Självfinansieringsgrad av investeringar, ggr1

1,4

0,8

0,4

0,9

0,6

Soliditet enligt balansräkningen, %2

39,2

39,7

40,2

34,1

33,7

Soliditet inkl ansvarsförbindelse, %3

12,3

10,5

8,6

0,0

-3,6

Långfristig låneskuld, mnkr

1 882

1 797

1 618

1 050

1 844

Antal anställda 31 december

6 855

6 786

6 859

6 762

6 781

1 Kassaflöde från den löpande verksamheten / (bruttoinvesteringar - offentliga investeringsbidrag)
2 Eget kapital / Totalt kapital
3 (Eget kapital - pensionsskuld i ansvarsförbindelse) / Totalt kapital

12

Den huvudsakliga förklaringen till att
låneskulden inte har ökat är ett par större
försäljningar av fastigheter som inbringat
stora försäljningsinkomster och som samtidigt lättat på balansräkningen.
Soliditeten har stärkts med 5,5 procentenheter under perioden 2016-2020
och uppgår till 39,2 %. Det beror både på
att resultatet har kommit upp på bra nivåer och stora fastighetsförsäljningar. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelsen har
stärkts med 16 procentenheter och det beror främst på stora pensionsutbetalningar.
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REGION GOTLAND, 2016 - 2020

2020

2019

2018

2017

2016

60 124

59 686

59 249

58 595

58 003

0,7

0,7

1,1

1,0

1,1

Total kommunal skattesats, %

33,60

33,60

33,60

33,60

33,60

Verksamhetens intäkter, mnkr

1 605

1 411

1 497

1 442

1 402

-6 792

-6 368

-6 177

-5 975

-5 798

Avskrivningar, mnkr

-282

-255

-230

-257

-237

Skatteintäkter, mnkr

3 952

3 953

3 828

3 749

3 591

Utjämningsbidrag och generella statsbidrag, mnkr

1 692

1 358

1 252

1 195

1 117

Finansnetto, mnkr

-20

14

15

-3

7

Årets resultat, mnkr

155

113

185

151

82

Balanskravsresultat, mnkr

108

74

48

99

55

Årets resultat / skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämningsbidrag, %

2,7

2,1

3,6

3,1

1,7

Årets resultat (exkl jämförelsestörande poster)/
skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämningsbidrag, %

3,2

1,0

0,5

1,5

0,8

Nämndernas driftbudgetavvikelse netto, mnkr

29

-42

-56

-2

-31

388

497

703

436

616

21

4

55

21

29

842

886

1 053

853

1 016

1,5

0,9

0,5

1,1

0,6

5 865

5 385

5 091

4 744

4 446

97 548

90 222

85 926

80 963

76 651

575

580

485

665

570

9 564

9 718

8 186

11 349

9 827

12

13

11

17

15

Pensionsskuld, avsättning, mnkr

1 087

1 020

941

850

770

Pensionsskuld, ansvarsförbindelse, mnkr

2 250

2 291

2 341

2 395

2 442

Soliditet enligt balansräkningen, %2

41,9

42,8

43,1

42,0

41,4

Soliditet inkl ansvarsförbindelse, %3

3,5

0,2

-3,0

-8,5

-13,5

Likvida medel, mnkr

371

116

89

118

17

Omsättningstillgångar / kortfristiga skulder, %

105

81

77

71

67

Borgensförbindelser, mnkr

1 376

1 320

1 268

1 393

1 280

Antal anställda 31 december

6 602

6 682

6 613

6 510

6 543

Personalkostnader, mnkr

3 847

3 705

3 562

3 420

3 350

7,3

6,1

5,8

5,8

5,9

Folkmängd 31 december
Befolkningsutveckling, %

Verksamhetens kostnader, mnkr

Investeringar brutto, mnkr
Investeringsbidrag offentliga, mnkr
Investeringsbudget, mnkr
Självfinansieringsgrad av investeringar, ggr 1
Tillgångar, mnkr
Tillgångar per invånare, kr
Långfristig låneskuld, mnkr
Långfristig låneskuld per invånare, kr
Långfristig låneskuld / anläggningstillgångar, %

Sjukfrånvaro i relation till total avtalad arbetstid, %
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1 Kassaflöde från den löpande verksamheten / (bruttoinvesteringar - offentliga investeringsbidrag)
2 Eget kapital / Totalt kapital
3 (Eget kapital - pensionsskuld i ansvarsförbindelse) / Totalt kapital

Region Gotland | Årsredovisning 2020

13

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Den kommunala koncernen
Den samlade verksamheten inom Region
Gotland bedrivs både i den egna nämndoch förvaltningsorganisationen samt i
koncernföretag, där vissa bolag är helägda och vissa delägda. Därtill finns samägda företag och även privata utförare inom
vissa verksamheter.
Regionen Gotlands nämnd- och förvaltningsorganisation består av 9 facknämnder, 1 valnämnd och 6 förvaltningar.
Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har
en gemensam förvaltning – utbildningsoch arbetslivsförvaltningen. Patientnämnden och överförmyndarnämnden har inte
egna förvaltningar. Dessa kanslier organiseras inom regionstyrelseförvaltningen.
Ett koncernföretag är ett företag där
regionen har ett betydande inflytande,
det vill säga att röstinnehavet i bolaget
överstiger 20 %. Om röstinnehavet är lägre kan företaget ändå definieras som koncernföretag om det har särskild betydelse
för regionens verksamhet eller ekonomi.

Något sådant föreligger inte inom Region
Gotland. I samtliga koncernföretag är röstinnehavet större än 20 %.
Till den kommunala koncernen hör
4 samägda företag: Kommuninvest, Inera,
Samtrafiken Sverige och Svensk ambulansflyg. Kommuninvest ekonomisk förening
ägs av de flesta kommuner och regioner och
finansierar en stor del av regionens upplåningsbehov. Inera ägs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt de flesta regioner och kommuner och erbjuder ägarna
kompetens inom digitalisering och stödjer
verksamhetsutveckling och utveckling av
digitala tjänster. Samtrafiken Sverige ägs
av alla regionala kollektivtrafikmyndigheter samt merparten av de kommersiella
trafikoperatörerna och de koordinerar hela
landets kollektivtrafikdata samt utvecklar
och förvaltar biljett- och betalstandarder.
Svenskt ambulansflyg är ett kommunförbund som ägs av samtliga regioner och dess
ändamål är att för medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg.

En privat utförare definieras som en juridisk person eller en enskild individ som
har hand om skötseln av en kommunal
angelägenhet. I förvaltningsberättelsen
redovisas väsentliga privata utförare, det
vill säga företag som utfört verksamhet
för 5 mnkr eller mer.

ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR
Från och med 2020 har regionstyrelsen i
stället för tekniska nämnden ansvar för
räddningstjänsten. Räddningstjänstens
förvaltningstillhörighet kvarstår i samhällsbyggnadsförvaltningen. Vidare har
beslutats att försörjningsavdelningen från
och med 2021 övergår från regionstyrelsen
till tekniska nämnden. Inom utbildningsoch arbetslivsförvaltningen har Torsten
Flemming tillträtt som ny förvaltningschef.

DEN KOMMUNALA KONCERNEN

NÄMNDER

KONCERNFÖRETAG

Regionstyrelse
Ordförande: Eva Nypelius (C))
Förvaltningschef: Peter Lindvall

AB Gotlandshem, 100 %
Ordförande: Roger Wärn (M)
VD: Elisabeth Kalkhäll

Teknisk nämnd
Ordförande: Karl-Johan Boberg (C)
Förvaltningschef: Patric Ramberg

Gotlands Energi AB, 25 %
Ordförande: Ulrika Jardfelt
VD: Adrian Berg von Linde

Miljö- och byggnämnd
Ordförande: Eva Ahlin (C)
Förvaltningschef: Johan Åberg

Gotlands näringslivs- och
etableringsservice AB, 100 %
Ordförande: Bo Björkman (S)
VD: Jan Olsson

Barn- och utbildningsnämnd
Ordförande: Stefan Nypelius (C)
Förvaltningschef:
Torsten Flemming
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnd
Ordförande: Andreas Unger (M)
Förvaltningschef:
Torsten Flemming

Stiftelsen
Gotlandsmusiken, 100 %
Ordförande: Björn Dahlström (C)
Chef: Dag Franzén
Gotlands Filmfond AB (svb), 100 %
Ordförande: Stefan Persson,
Region Gotland

Socialnämnd
Ordförande: Rolf Öström (M)
Förvaltningschef: Marica Gardell

Almi Företagspartner
Gotland AB, 49 %
Ordförande: Håkan Johansson
VD: Henrik Munkhammar

Hälso- och sjukvårdsnämnd
Ordförande Mats-Ola Rödén (L)
Förvaltningschef: Marie Loob

Gotland Grönt Centrum AB, 40 %
Ordförande: Peter Olsson
VD: Mats Pettersson

Överförmyndarnämnd
Ordförande: Gunnel Lindby (C)
Patientnämnd
Ordförande:
Berit Cedergren Onsjö (M)
Valnämnd
Ordförande: Arne Josefsson (C)
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ANDRA FÖRETAG
MED ÄGARINTRESSE
Kommuninvest
ekonomisk förening
Inera AB
Samtrafiken i Sverige AB
Svenskt Ambulansflyg

PRIVATA UTFÖRARE

Hälso- och sjukvård
Babcock SAA AB
B Braun Avitum AB
Falck Ambulans AB
Unicare Vård Gotland AB
Vårdcentralen Visborg AB Praktikertjänst
Äldreomsorg
Attendo Sverige AB
Gotlands Hemtjänster AB
Stiftelsen Gotlands sjukhem
Gotlands Serviceboende AB (Solrosen)
Gotlands Vård AB
Norlandia Care Kosmo AB
Nygårds Vård Gotland AB
Hattstugan Vård och Utbildning AB
Primula Hemtjänst & Städservice AB
UNEA Hemtjänster AB
Ava Care AB
Omsorg om funktionsnedsatta
Hajdes ekonomisk förening
Särnmark Assistans AB
Kollektivtrafik
Gotlandsbuss AB
Bergkvarabuss AB
Avfallshantering
Gotlands Åkericentral AB
Ragn-Sells AB
Urbaser AB
Förskoleverksamhet
Athene förskolor - Pysslingen förskolor & skolor AB
Stiftelsen Karlavagnens Waldorfförskola
Uteförskolan Alla Årstider AB Gotland

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

AB Gotlandshem
Gotlandshem är ett helägt bostadsbolag
vars verksamhet består av ägande och förvaltning av fastigheter. Bolagets ändamål är
att tillhandahålla bostäder och därigenom
bidra till Region Gotlands sociala bostadspolitik. Gotlandshem ska verka för utveckling, befolkningsökning och att Gotland
ska vara en socialt trygg plats att bo och leva
på. Koncernen består utöver Gotlandshem
även av två helägda dotterbolag; Gotlandshem Värme AB och Visby Bogen 1 AB
(vilande). Gotlandshem Värme levererar
för moderbolagets räkning fjärrvärme primärt till moderbolagets fastigheter.
Bolaget har under året fått ett nytt
ägardirektiv från Region Gotland. Av
kraven i ägardirektivet framgår att bolaget
bland annat ska hålla bostadsbeståndet i
ett väl underhållet skick, sträva efter långsiktig ekologisk hållbarhet och minskad
klimatpåverkan samt nyproducera minst
500 nya lägenheter, varav två nyproduktioner utanför Visby, före 2023. Antalet
ägda och förvaltade lägenheter, lokaler,
förråd och lager uppgår till 5 269.
Gotlands Energi AB
Gotlands Energi AB är ett energiföretag
som ägs till 25 % av Region Gotland och
till 75 % av Vattenfall AB. Verksamheten
spänner över hela energiområdet med
elnät över hela Gotland, fjärrvärmeverksamhet på de större orterna samt elhandel,
bredband/fiber och entreprenadverksamhet. Verksamhet bedrivs genom tre bolag,
moderbolaget Gotlands Energi AB och
dotterbolagen Gotlands Elförsäljning AB
som ansvarar för elförsäljningen och Gotlands Elnät AB som bygger samt underhåller el- och energianläggningar.
Ökad leveranssäkerhet i elnätet har
haft fortsatt hög prioritet under 2020.
Företagets investeringar är på en hög nivå
och kommer så även att vara den närmaste framtiden. Energiomställningen på
Gotland, exempelvis elektrifiering av
industri och transporter och mer förnybar elproduktion, påskyndar behovet av
förnyelse och kapacitetshöjning av regionnätet på Gotland.
Gotlands näringslivsoch etableringsservice AB
I bolaget bedrivs inte längre någon verksamhet och bolaget kommer att avvecklas.

2%
2%

Gotlands Filmfond AB (svb)
Bolagets uppdrag är att stimulera film- och
dramaserieproduktion på Gotland och i
möjligaste mån i filmstudion Kustateljén,
i syfte att stärka Gotlands attraktionskraft
och bidra till mediainducerad turism. Genom att vara en viktig part i finansieringen av produktioner bidrar bolaget till att
stärka bilden av Gotland som en kreativ
plats att bo, leva och verka på. Region Gotland har under året förvärvat Film Capital
Stockholms aktiepost om 20 % och bolaget
är därigenom nu helägt av Region Gotland.
Almi Företagspartner Gotland AB
Bolaget är ett regionalt dotterbolag inom
Almikoncernen. Uppdraget är att stärka näringslivets utveckling och verka
för hållbar tillväxt genom att medverka
till att utveckla och finansiera små och
medelstora företag med lönsamhets- och
tillväxtpotential. Bolaget ägs till 51 % av
moderbolaget i Almikoncernen och till
49 % av Region Gotland.
Gotland Grönt Centrum AB
Bolagets uppdrag är att bedriva utbildningsverksamhet, skoljordbruk, restaurangverksamhet, konferensverksamhet, uthyrning av lokaler, utvecklingsverksamhet
samt därmed i övrigt förenlig verksamhet
med inriktning på de gröna näringarna. På
uppdrag av Region Gotland bedriver bolaget naturbruksdelen av gymnasieutbildningen inom naturbruksprogrammet samt
flera vuxenutbildningar. Region Gotlands
ägarandel i bolaget är 40 %. Resterande del
av bolaget ägs av Hushållningssällskapet
Gotland, 55 % samt LRF, 5 %.

PRIVATA UTFÖRARE

De verksamheter där det helt eller delvis
finns privata utförare är främst äldreomsorg, insatser enligt LSS, primärvård,
ambulans, avfall, kollektivtrafik och förskoleverksamhet. På Gotland omfattas
hemtjänst och daglig verksamhet av LOV,
lagen om valfrihet.

2% 5%

Friskolor definieras inte som privata utförare
då de tillkommer genom avtal med staten.
Hälso- och sjukvård
Enligt hälso- och sjukvårdslagen är varje
region skyldig att organisera primärvården
i ett vårdvalssystem som ger medborgarna
rätt att välja mellan olika utförare. De företag som driver vårdcentraler på Gotland är
Vårdcentralen Visborg AB Praktikertjänst
och Unicare Vård Gotland AB. Cirka 30 %
av gotlänningarna har valt att lista sig vid en
privat vårdcentral. Andelen har ökat med 1
procentenhet jämfört med 2019. Följande
verksamheter inom hälso- och sjukvården bedrivs också helt av privata utförare:
luftburen ambulanssjukvård (Babcock
SAA AB), markambulanssjukvård (Falck
Ambulans AB), njursjukvård (B Braun
Avitum AB) och sjukvårdsrådgivning
(Previa AB). Avseende Falck ambulans
AB har ett tilläggsavtal träffats under året
som innebär ökad volym och kostnad med
cirka 2 %. Previa AB har i upphandlingen
hösten 2020 valt att inte lämna anbud för
kommande avtalsperiod. Avtal har dock
tecknats för februari till maj 2021 för att
möjliggöra för förvaltningen att arrangera
verksamheten i egen regi.
Äldreomsorg
Inom äldreomsorgen tillämpas kundval
för hemtjänst dag- och kvällstid. De privata utförarna står omsättningsmässigt för
cirka 31 % av all äldreomsorg, både hemtjänst och särskilt boende. Avtal finns med
6 privata hemtjänstföretag, varav Gotlands Hemtjänster är störst. Under 2020
har ett företag sagt upp sitt avtal och inga
nya ansökningar har inkommit. Det finns
7 särskilda boenden med olika inriktningar som bedrivs i privat regi. I januari 2020
öppnade Attendo Regementsgatan med
58 platser. På Gotland finns nu sammanlagt 654 platser varav 254 i privat regi. Det
företag som Region Gotland köpt mest
verksamhet ifrån under 2020 är Attendo
Sverige AB. Efter genomförd upphandling
fattade socialnämnden i december 2020
beslut om att tilldela Attendo AB kontrakt avseende drift av Hemse äldreboende och Iliansgården i Hemse. Avtalsstart
planeras till 1 oktober 2021.

17%

Region Gotland,
socialförvaltningen

4%

Attendo Sverige AB

3%

Gotlands Hemtjänster AB

4%
9%

Bolagets enda tillgångar är aktierna i dotterbolagen Wisby Strand Congress & Event
Gotland AB och Inspiration Gotland AB.
Wisby Strand Congress & Event Gotland AB äger och förvaltar kongresshallen.
Driften av kongresshallen är utlagd på ett
privat företag. Inspiration Gotland AB är
under avveckling. Verksamheten införlivades i Region Gotlands organisation 2018.
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KONCERNFÖRETAG

Stiftelsen Gotlands Sjukhem

69%

Gotlands Serviceboende AB
Norlandia Care Kosmo AB

13%

70%

Gotlands Vård AB

Region Gotland, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen

Primula Hemtjänst & Städservice AB

Vårdcentralen Visborg AB

Övriga med mindre än 2 % andel

Unicare Vård Gotland AB

ANDEL UTFÖRARE AV ÄLDREOMSORG, %
De till omsättningen största utförarna av äldreomsorg
på Gotland, både utförare av hemtjänst och särskilt boende.

GOTLÄNNINGARNAS VAL AV PRIMÄRVÅRD, %
30 % av gotlänningarna har valt en privat vårdcentral.
Övriga är listade på någon av de vårdcentraler som drivs av Region Gotland.

Region Gotland | Årsredovisning 2020

15

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Viktiga förhållanden för resultat
och ekonomisk ställning
SAMHÄLLSEKONOMISKA
FÖRUTSÄTTNINGAR
Under året har de ekonomiska förutsättningarna ändrat sig på ett närmast historiskt sätt. Vid årets början fanns beredskap
och farhågor för en ansträngd ekonomi, en
dämpad konjunktur och stora utmaningar
till följd av ett högt demografiskt tryck. När
omfattningen av pandemin och de restriktioner som infördes blev kända ställde verksamheterna om och de ekonomiska förutsättningarna förändrades. Skatteintäkterna
beräknades bli avsevärt lägre än budgeterat
men samtidigt mötte regeringen upp med
besked om ökade statsbidrag. Riksdagen
tog vid flera tillfällen under våren beslut om
att kompensera kommuner och regioner för
ökade kostnader och uteblivna intäkter till
följd av pandemin.
Nämnderna inom Region Gotland
prognostiserade under våren stora underskott bland annat till följd av pandemin.
Regionfullmäktige hade vid de första
prognostillfällena inte heller hunnit hantera kompensation till nämnderna i form
av tilläggsanslag. Detta skedde sedan i juni
och i november. Beslut togs att nämndernas intäkter och kostnader till följd av
pandemin skulle hanteras separat medan
underliggande underskott till följd av andra orsaker skulle åtgärdas.

Framåt bedöms den demografiska utvecklingen i kombination med de behov som
ses i spåren av pandemin innebära stora
utmaningar. Det råder hög grad av osäkerhet kring pandemins långsiktiga effekter
för vår hälsa och ekonomi.

DEMOGRAFI
Gotlands befolkning har sedan 2015 ökat
med drygt 2 700 personer och vi är nu för
första gången över 60 000 invånare på ön.
Ökningen har stor betydelse på flera sätt,
inte minst för skatteintäkter och statsbidrag. En problematik utifrån kompetensförsörjningen är dock att befolkningens
sammansättning förändras och det syns
tydligt att andelen av befolkningen i åldern 20-64 år minskar. Under perioden
2015-2020 har den minskat med ungefär
1 procentenhet medan unga och äldre
har ökat med 1 procentenhet. Framåt
förstärks den här trenden ännu mer. Det
betyder att behovet av välfärdstjänster
kommer att öka framförallt vad gäller äldreomsorg och sjukvård.

UPPSKJUTEN VÅRD
Nationellt sett har hälso- och sjukvården
på Gotland lyckats upprätthålla en relativt hög tillgänglighet trots pandemin.
Köerna till operation är som ett normalår.

Den uppskjutna vården handlar snarare
om att vård inte efterfrågats i samma utsträckning som tidigare. Det finns därmed en risk att patienter som har undvikit att söka vård riskerar att vara i sämre
skick när kontakt tas. Det har märkts
exempelvis inom hjärtsjukvården.

PENSIONSFÖRPLIKTELSER
OCH PENSIONSMEDEL
Den totala pensionsförpliktelsen för kommunkoncernen är mycket stor, 3 356 mnkr
varav 3 337 mnkr avser regionen.
Pensionsförpliktelsen redovisas sedan
1998 enligt den så kallade blandmodellen där pensioner intjänade före 1998 inte
skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelse. Förpliktelsen som redovisas i ansvarsförbindelsen uppgår till 2 250 mnkr
och är under utbetalning. I samband med
utbetalningen sker resultatbelastning.
Pensionsskulden avseende regionen är
beräknad enligt riktlinjerna för pensionsskuldsberäkning (RIPS 19) och redovisningen följer RKR R10. Enligt de nya
riktlinjerna ska räntan fastställas årligen av
SKR. RIPS-räntan ska bygga på en långsiktig ränta som inte påverkas av kortsiktiga
svängningar på marknaden och som i större
grad är kopplad till den långsiktiga reala
räntan. SKR ska också ta hänsyn till den
kommunala särarten med beskattningsrätten vid fastställandet av RIPS-räntan.

PENSIONSFÖRPLIKTELSE OCH PENSIONSMEDEL, mnkr
Total pensionsförpliktelse
i balansräkningen

Regionen
2020

Regionen
2019

Koncernen
2020

Koncernen
2019

Avsättning inkl. särskild löneskatt

1 087

1 020

1 106

1 040

Ansvarsförbindelse för pensioner

2 250

2 291

2 250

2 291

Pensionsförpliktelse som tryggats
i pensionsförsäkring

0

0

0

0

Pensionsförpliktelse som tryggats
i pensionsstiftelse

0

0

0

0

3 337

3 311

3 356

3 331

Totalt pensionsförsäkringskapital

0

0

0

0

Totalt kapital pensionsstiftelse

0

0

0

0

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egen förvaltning)

242

200

242

200

Summa förvaltade pensionsmedel

242

200

242

200

3 095

3 111

3 114

3 131

7,3

6,0

7,3

6,0

Summa pensionsförpliktelse
Förvaltade pensionsmedel
- marknadsvärde

Återlånade medel
Konsolideringsgrad, %
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EFFEKTIVISERINGSPROGRAM 2020-2022
I budgetarbetet inför 2020 gjordes ett antal utredningar, bedömningar och analyser av de kommande årens ekonomiska

förutsättningar. Utgångspunkten för effektiviseringsbehoven var den avmattning
i konjunkturen som förutspåddes innan
pandemin samt de ökade behov som följer
av den förändrade demografin. Effektiviseringar motsvarande 200 mnkr under
perioden 2020-2022 beräknades vara nödvändiga. Den långsiktiga målbilden är att
bedriva en verksamhet med god kvalitet
och stabil ekonomi. Det finns en buffert
för oförutsedda händelser samt att Region
Gotland arbetar proaktivt för att anpassa
verksamheten till förändringar i form av
demografisk utveckling, kompetensförsörjningsutmaningar och samhällsekonomisk utveckling.
Inom ramen för effektiviseringsprogrammet identifierades sju delprojekt;
lokalöversyn, effektiv bemanning, inköp,
samhällsbyggnadsprocess, digitalisering,
översyn av måltidsorganisationen samt utredning om framtidens skolorganisation.
Under 2020 har projekten kring digitalisering, lokalförsörjning, bemanning och
inköp slutredovisats. Översynen av måltidsorganisationen och projektet effektiv
samhällsbyggnadsprocess pågår.

Utredningen om framtidens skolorganisation är avslutad och kommer att återrapporteras till regionfullmäktige i början av 2021.
Under 2021 har ett anslag på 6 mnkr
avsatts för att få genomslag och effekt av de
åtgärder som identifierats i de fyra projekt
som slutredovisats. Hur stora effektiviseringar och/eller kvalitetsförbättringar som
ska göras är inte klart.
Utredningen om framtidens skolorganisation resulterade i ett beslut att behålla
nuvarande förskolor och grundskolor, men
att göra förändringar av upptagningsområde och lokaler för två förskolor i Visby.
Beslutet får konsekvenser för möjligheten
att effektivisera måltidsorganisationen.
I utredningen identifierades omfattande
investeringsbehov i befintliga skolor, vilket kommer att leda till ökade kostnader.
Sammanlagt har effektivisering motsvarande 115 mnkr beslutats 2020 och 2021.
Utifrån hur konjunkturen utvecklas efter
pandemin behöver ytterligare åtgärder
vidtas för att Region Gotland ska upprätthålla ekonomisk balans.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

En mindre del av avsättningen, 19 mnkr, avser förmånsbestämda pensionsplaner i ett av
koncernbolagen och redovisas enligt IAS19.
Region Gotland har avsatt 154 mnkr
för att möta kommande pensionsutbetalningar. Marknadsvärdet uppgick på
balansdagen till 242 mnkr. Under året
medförde pandemins effekter stora börsfall under första kvartalet, vilket medförde
realiserade förluster i pensionsmedelsportföljen på 21 mnkr. Aktiemarknaderna
återhämtade sig sedan och resulterade i
orealiserade vinster på 12 mnkr.
Regionfullmäktige beslutade i november 2019 att nya medel ska avsättas till
pensionsmedelsförvaltningen. Under en
20-årsperiod ska 50 mnkr avsättas årligen
med början år 2020. Avkastningsmålet
har också höjts till 4 % real avkastning per
år. Beslutet motiveras av att det ska finnas
finansiella medel för framtida pensionsutbetalningar så att dessa inte ska begränsa
investeringsutrymmet i framtiden.

Händelser av väsentlig betydelse
Coronapandemin är den händelse som påverkat regionen allra mest under året. Den
11 mars fick Gotland det första konstaterade fallet av covid-19. Pandemin har påverkat hela samhället på ett sätt som kommer att få följdverkningar flera år framåt.
Inom de flesta verksamheter har fokus
under året varit att hantera effekterna av
pandemin och minimera smittspridning.
Första tiden låg fokus på att begränsa
riskerna för smittspridning och fördröja
pandemins förlopp. I sjukvården hanterades frågor som att säkra vårdkapacitet,
hantera behov av material och utrustning,
bygga dubbla flöden för patienter, bygga
om intensivvårdsavdelningen, skapa rutiner och utbilda personal samt säkra kommunikationen både internt och externt.
För att skydda de äldre infördes besöksförbud på öns äldreboenden under våren och
sommaren. För att minska smittspridning
togs i mars beslut om att utbildning inom
gymnasiet, vuxenutbildningen och folkhögskolan skulle bedrivas via distans/
fjärrundervisning. Gymnasiet inledde
höstterminen med skolförlagd undervisning, men övergick åter till distansundervisning den 19 november. Från och med
vecka 44 skedde en snabb och markant
ökning av antalet fall av covid-19, följt av
ett stort behov av inneliggande vård. Än

är det för tidigt att ha en överblick över de
negativa folkhälsokonsekvenserna som
befaras. När samhällets funktioner normaliseras igen kommer det att innebära
en lättnad. Frågan återstår dock vilka
spår – av kortsiktig eller mer långsiktig
karaktär – pandemin har satt. Det finns
en oro för hur barn och vuxna drabbats
och kommer att drabbas. Det handlar om
ekonomiska svårigheter, psykisk ohälsa
eller våld i nära relation.

INSTÄLLDA EVENEMANG
OCH STÖD
Den 1 april beslutade huvudarrangörsgruppen i samråd med Region Gotland och de
8 riksdagspartierna att årets Almedalsvecka skulle ställas in. Konsekvenserna
för Region Gotland och det gotländska
näringslivet är omfattande, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Under året
har flera evenemang antingen helt ställts
in eller genomförts digitalt. Regionfullmäktige har tagit beslut om en rad större
åtgärdspaket för att dämpa pandemins effekter för folkhälsa, kultur- och föreningsliv samt näringsliv.

NYA ARBETSSÄTT
Under våren togs beslut om att samtliga
medarbetare som har möjlighet till hemarbete bör arbeta hemifrån. Frågor som arbetsrätt, arbetsmiljö och bemanning har varit i
fokus. De nya arbetssätten och hemarbetet
har ställt höga krav på såväl medarbetare
som chefer att upprätthålla en god arbetsmiljö och ett gott utvecklingsklimat. Ökat
hemarbete har medfört ett behov av att
köpa in bärbar utrustning i form av datorer, kameror och headsets. Behovet av digital kommunikation ökade i samma takt
som nya systemstöd och verktyg köptes in
och antalet digitala möten gick från 100 i
februari till 11 000 i november. Det positiva som pandemin har fört med sig är en
mycket snabb acceptans och nyfikenhet på
digitala lösningar samt att samverkan över
gränser har utvecklats.

VACCINATION
Den 28 december vaccinerades den första
gotlänningen mot covid-19. Därefter fortsatte vaccinationen av personer på särskilda
boenden. Samtidigt inleddes planeringen
för att vaccinera andra prioriterade grupper, liksom prioriterade personalgrupper.
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De ekonomiska effekterna av pandemin
är betydande. Det är dock inte möjligt
att helt fastställa vilka intäkter och kostnader som uppstått till följd av pandemin
eftersom verksamheten och samhället förändrats i grunden. Troligen har även den
ökade digitaliseringen gett positiva effekter som kommer att bli bestående framåt.
Sammantaget kan ändå konstateras att
statens ekonomiska kompensation till regioner och kommuner har varit generös.

NY REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR GOTLAND
Under året har den nya regionala utvecklingsstrategin ”Vårt Gotland 2040” tagits
fram i bred samverkan och dialog med

näringsliv, utvecklingsbolag, föreningsliv
och statliga myndigheter. Allmänheten
har på olika sätt kommit med synpunkter
och deltagit i dialoger. Strategin innehåller
en beskrivning av de gotländska utgångspunkterna, en vision – Gotland, en kreativ
ö med plats för hela livet och tre övergripande mål till 2040. Målen är: Gotland är
ett tryggt och inkluderande samhälle med
livskvalitet för alla, Gotland är en förebild
i energi- och klimatomställningen och
Gotland är en nytänkande tillväxtregion
med utvecklingskraft.
Vidare finns effektmål och prioriteringar som ger vägledande inriktning för
att nå målen. Tre genomförandeprogram
ska ta arbetet vidare och konkretisera insatser för gemensam kraftsamling mellan
gotländska utvecklingsaktörer.

PROJEKTET
”NYA AKUTEN” AVBRUTET
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i
juni att stoppa investeringsprojektet Nya
Akuten. Utgifter på 14 mnkr som i huvudsak består av projektering har utrangerats och resultatförts. Projektet syftade
till att bygga om akutmottagningen och
även titta på möjligheten att bygga om
operationsavdelningen och intensivvårdsavdelningen. Ett nytt uppdrag finns nu att
utreda hela behandlingsbyggnaden med
avseende på framtida funktion, flöden och
lokalbehov. Akutmottagningen kommer
under en längre period istället att finnas i
tillfälliga lokaler. De temporära lokalerna
planeras stå klara mot slutet av år 2021.

Styrning och uppföljning
av Region Gotlands verksamhet
Region Gotlands styrsystem består av en
styrmodell med övergripande mål, styrande dokument samt planerings- och
uppföljningsprocess. Ansvarsfördelningen och uppdraget för regionstyrelsen
och övriga nämnder regleras genom reglementen. Regionstyrelsen har beslutat
om en instruktion till regiondirektören
som beskriver övergripande ansvar- och
beslutsbefogenheter.
Koncernen Region Gotland består av
regionfullmäktige, regionstyrelse, nämnder och bolag. I förvaltningsberättelsens
avsnitt om den kommunala koncernen
framgår hur koncernen är organiserad.
Avsikten är att styrning och uppföljning
inom koncernen ska ske på ett likartat
sätt oavsett vilken verksamhet eller juridisk person som berörs. Region Gotland är också enligt lagen om regionalt
utvecklingsansvar ansvarig för regionalt
tillväxtarbete, transportinfrastruktur,
kultursamverkansmodellen samt samverkan och samråd.
Regionfullmäktige är det högsta beslutande organet och består av 71 ledamöter fördelade så här: C 18, S 18, M
11, V 7, SD 6, MP 4, L 3, KD 2 och FI
2. Fullmäktige beslutar i ärenden av större vikt för regionen. Det är fullmäktiges
uppgift att bland annat besluta om mål
och riktlinjer för verksamheten, budget,
skattesats och andra viktiga ekonomiska
frågor samt årsredovisning.
Regionstyrelsen är regionens ledande
politiska förvaltningsorgan och har ett
helhetsansvar för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
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Styrelsen leder och samordnar förvaltningen av regionens angelägenheter och
ska ha uppsikt över övriga nämnders
verksamhet, bolag och stiftelser. Styrelsen ska fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och
återrapportera till fullmäktige.
Nämnderna ansvarar för att respektive verksamhet följer det som fullmäktige,
antingen genom reglemente, i budget eller
genom annat särskilt beslut, bestämt att
nämnden ska göra. Nämnden ska se till att
målen uppnås och följa beslutade uppdrag
och riktlinjer samt verka för god kvalitet
och arbetsmiljö i verksamheten. Nämnden
ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet
och två gånger per år redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort sina uppdrag.
Regiondirektören ansvarar inför och
rapporterar till regionstyrelsen. Regiondirektören biträder regionstyrelsen i dess
uppsiktsplikt över nämnder, bolag och
stiftelser och ska ta de initiativ som behövs med anledning av uppsiktsplikten. I
regiondirektörens uppdrag ingår också att
företräda regionstyrelsen i styrning, ledning och koordinering gentemot nämnder
och bolag. Regiondirektören ansvarar för
en strukturerad och aktiv koncernledning
och ska även verka för en fortlöpande utveckling av styrning, ledning och samordning samt ta de initiativ som behövs för att
uppnå fastställda mål. Regiondirektören
ska ta initiativ och initiera dialog med
regionstyrelsen om regionens ekonomi avviker från beslutad budget och ge förslag
på vilka åtgärder som behöver vidtas med
anledning av detta.

REGION GOTLANDS
STYRMODELL
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, förtroende och omtanke är centrala
för alla medarbetare i Region Gotland.
Styrmodellen består av ett gemensamt
styrkort med mål för hela koncernen samt
årliga verksamhetsplaner, där nämnder
och förvaltningar beskriver hur de bidrar
till att uppfylla målen, samt hur de i övrigt ska arbeta för att uppnå goda resultat
i verksamheten. 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 beslutad. I medarbetarkontrakt tydliggörs hur varje enskild
medarbetare utifrån verksamhetsplanen
bidrar till målen.
Region Gotlands övergripande mål
Regionfullmäktige har för perioden 20202023 antagit 18 prioriterade mål som tydliggör vad som ska uppnås under perioden.
Målen är hela Region Gotlands mål och gäller därmed alla nämnder och förvaltningar.
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Alla verksamheter styrs både av nationella och lokala styrdokument. Det finns
ett flertal styrande dokument inom regionen. Regiongemensamma policydokument, planer, program och långsiktiga
strategier beslutas som regel av regionfullmäktige, medan regionövergripande
riktlinjer beslutas av regionstyrelsen.
Det mest övergripande styrande dokumentet för regionen är den regionala utvecklingsstrategin (RUS), Vårt Gotland
2040. Syftet med strategin är att nå samsyn om hur Gotland ska utvecklas på lång

sikt och vad som behöver göras för att nå
dit. Samordnad handling ger större handlingskraft. Nu när den regionala utvecklingsstrategin är beslutad behöver andra
styrdokument och även Region Gotlands
styrmodell ses över för att arbetet ska
bedrivas samordnat och ge mest effekt.
Under 2021 arbetar Region Gotland
även med att ta fram en ny översiktsplan,
Översiktsplan 2040.
Ett av de centrala styrdokumenten
för styrning och uppföljning av Region
Gotlands verksamhet är ”Regler för styrning och uppföljning”. Detta dokument
är dock i starkt behov av revidering och

nya riktlinjer kommer att tas fram under 2021. Övriga styrande dokument är
bland annat aktieägarpolicy, riktlinjer
för god ekonomisk hushållning och regionfullmäktiges direktiv till nämnderna
samt riktlinjer för intern kontroll.
Koncernföretagen styrs av ägardirektiv som beslutas av regionfullmäktige.
Beslut om nytt ägardirektiv togs av regionfullmäktige i februari 2020. Under
året har 4 ägarmöten med representanter
från Region Gotland och Gotlandshem
hållits. Även ägardirektiv för Gotlands
Filmfond AB (svb) har reviderats och beslutats under 2020.
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STYRANDE DOKUMENT

VISION
SAMHÄLLE

Perspektiv
Målområde
Mål

VERKSAMHET

SOCIAL
HÅLLBARHET

EKONOMISK
HÅLLBARHET

EKOLOGISK
HÅLLBARHET

KVALITET

MEDARBETARE

EKONOMI

MÅL (3 ST)

MÅL (3 ST)

MÅL (3 ST)

MÅL (3 ST)

MÅL (3 ST)

MÅL (3 ST)

Indikatorer

VERKSAMHETSPLANER
Verksamhetsidé

Värderingar

Region Gotlands styrmodell

PLANERINGSPROCESS
Region Gotlands planeringsprocess består
av ett antal händelser under året som sammantaget leder till en budget och verksamhetsplanering för kommande år.
Året inleds med en omvärldsdag där
regionens politiska ledning samlas tillsammans med ledande tjänstepersoner
och diskuterar aktuella ämnen. Därefter
tar nämnderna fram investeringsplaner
som ger en bild av regionens kommande
investeringsbehov. Under mars månad
presenteras en gemensam bild av samhällsekonomiska förutsättningar för
regionens politiska ledning tillsammans
med ledande tjänstepersoner. Nämnder/
förvaltningar tar även fram en strategisk
plan och budget för kommande tre år.
Under våren genomförs även dialogmöten mellan regionstyrelsens arbetsutskott
och nämnder/förvaltningar.
I maj genomförs budgetberedningen
och i juni tar regionfullmäktige beslut
om nämndernas budgetramar. I oktober
sker en budgetavstämning utifrån aktuella samhällsekonomiska förutsättningar samt regeringens budgetproposition.
I november tar regionfullmäktige bland
annat beslut om skattesats samt resultatplan för kommande år. I december
fastställer alla nämnder förvaltningens
verksamhetsplan för kommande år.

Under 2020 beslutade regionstyrelsen att
dialogmöten samt budgetberedning skulle
skjutas till hösten. Förhoppningen var att
osäkerheten skulle vara mindre kring bland
annat pandemins påverkan på samhället
samt de ekonomiska förutsättningarna.
Inget budgetbeslut togs därav i juni månad.
Följden blev en komprimerad budget- och
verksamhetsplaneringsprocess som genomfördes i sin helhet på hösten.

UPPFÖLJNINGSPROCESS
Uppföljningsprocessen omfattar totalt
fyra rapporter under året. Delårsrapport
1 avser perioden januari till mars och
tyngdpunkten i rapporten är det ekonomiska läget, årsprognosen för både drift
och investeringar, personaluppföljning
samt vilka åtgärder som ska vidtas vid befarat underskott. Månadsrapporten i april
är en rapport med fokus på ekonomi och
personaluppföljning. Årets tredje rapport
är delårsrapport 2 som omfattar perioden
januari till augusti. Rapporten är regionens delårsrapport enligt de krav som
ställs i lagen om kommunal bokföring och
redovisning. Rapporten innehåller en förenklad förvaltningsberättelse, uppföljning
av styrkortsmålen samt en resultat- och
balansräkning. Slutligen upprättar Region
Gotland en årsredovisning som behandlas
av regionfullmäktige i april.

Varje nämnd upprättar, efter anvisningar
från regionstyrelsen, en verksamhetsberättelse som nämnden fastställer i februari.

UPPSIKTSPLIKT
Regionstyrelsen ansvarar, med hjälp av regiondirektören, för att hålla uppsikt över
hela den kommunala koncernen. Uppsikten tar sin utgångspunkt i strategisk plan
och budget, ägardirektiv samt styrkort.
Nämnderna rapporterar om ekonomi och
verksamhetens utveckling i samband med
delårsrapporter och verksamhetsberättelse.
Vid delårsrapport 1 beräknades den
ekonomiska årsprognosen till ett underskott för nämnderna på 194 mnkr. Av dessa
194 mnkr beräknades drygt 75 mnkr hänförliga till extra kostnader eller uteblivna
intäkter till följd av pandemin. Regionfullmäktige beslutade då, efter regionstyrelsens
förslag, att nämnderna skulle vidta nödvändiga beslut och åtgärder för att ordinarie
verksamhet skulle rymmas inom beslutad
budget. Vidare beslutades att nämndernas
nettokostnadsutveckling skulle analyseras
och specificeras samt leda till åtgärder som
gjorde att budgetöverskridande i ordinarie
verksamhet inte skulle ske.
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Vid delårsrapport 2 beräknades nämndernas underskott till 21 mnkr. Detta
var en markant förbättring sedan föregående prognos. För helåret var det dock 4
nämnder som bedömde att de inte skulle
hålla sin budget. Regionfullmäktige beslutade då, efter regionstyrelsens förslag,
återigen, att de nämnder som räknade
med underskott skulle vidta kraftfulla
åtgärder för att nå ekonomisk balans vid
årets slut. Vidare skulle samtliga nämnder begränsa den egna nettokostnadsutvecklingen så att budgetöverskridande i

ordinarie verksamhet inte sker. Det beslutades även att målen i styrkortet skulle gälla alla nämnder och att det i verksamhetsplanen för 2021 skulle förtydligas, genom
prioriterade aktiviteter, hur arbetet mot
ökad måluppfyllelse skulle ske under året.
Samtliga nämnder uppmanades även att,
i samband med verksamhetsplanearbetet,
samverka och genomföra gemensamma
aktiviteter för att bidra till ökad måluppfyllelse i styrkortets samtliga mål.
Utöver de beslut som fattats av regionfullmäktige och regionstyrelse sker på

hösten återkommande återkopplingsmöten mellan regiondirektör med medarbetare, och respektive förvaltningschef
med medarbetare, för att återkoppla och
diskutera aktuellt resultat och frågor som
verksamheten behöver hantera.
I samband med budgetberedning och
budgetbeslut beslutar även regionfullmäktige om uppdrag till nämnder och
förvaltningar, som ska redovisas under
kommande budgetberedning.

UPPDRAG

Status

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

UTFÖRT

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.

UTFÖRT

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.

UTFÖRT

Regionstyrelsen får i uppdrag att se över möjligheten att ta fram rambudget för vissa investeringsområden.
Regionstyrelseförvaltningen ska lämna statusrapport för Effektivitetsprogrammet och däri ingående projekt.
- Effektivisera och minska regionens lokalkostnader
- Sänkning av IT-kostnaderna
- Strategisk hållbar bemanning
- Projektdirektiv sänkning av inköpskostnader
- Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet
- Utredning framtidens skolorganisation
- Förändra samhällsbyggnadsprocessen

UTFÖRT
UTFÖRT
UTFÖRT
UTFÖRT
UTFÖRT
UTFÖRT
UTFÖRT

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

FÖRLÄNGT

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.

FÖRLÄNGT

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.

INTERNKONTROLL
Enligt gällande riktlinjer ska alla nämnder i samband med verksamhetsberättelsen rapportera resultatet av den interna
kontrollen till regionstyrelsen som i sin
roll har en övergripande uppsiktsplikt.
Det är den enskilda nämnden som har
ansvar för att den interna kontrollen genomförs och som med en rimlig grad av
säkerhet ska avgöra om verksamheten bedrivits ändamålsenligt, kostnadseffektivt,
om rapportering skett och om tillämpliga
lagar, föreskrifter, regler, riktlinjer och
rutiner efterlevts. Samtliga nämnder har
beslutade internkontrollplaner och kontrollerna är genomförda. Ett förbättringsområde för nämnderna och regionen som
helhet är att fortsatt arbeta mer strukturerat med riskbedömningar. Det finns
nämnder som gjort riskbedömningar men
ännu återstår det att införa metoden inom
några av nämnderna.
Granskningsområden
Regionens nämnder och styrelser har
under 2020 genomfört 35 granskningar
inom ramen för den interna kontrollen.
Här nedan redovisas några exempel på vilka granskningar som genomförts:
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Dessa är:

• Följsamhet till avtal utomlänsvård
• Följsamhet till riktlinjer för
bokning av tjänsteresor
• Kontroll av leverantörsfakturor
• Kontroller av inköpskort
• Att riktlinjer för attest följs
• Att riktlinjerna för bisyssla följs
• Att tillämpningen av lönetillägg
följer regionens anvisningar
• Att avtal alternativt ramavtal
används vid inköp
• Att delegationsbeslut är korrekta
• Fördjupad granskning av
årsräkningar inom
överförmyndarverksamheten
• Attest av löneunderlag
vid löneutbetalning
Under 2020 har regionstyrelsen beslutat
om 11 kontroller varav 5 regiongemensamma kontroller. Två av kontrollerna
har inte genomförts.
Granskningsresultat
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen visar att den i huvudsak är
tillfredsställande även om ett antal brister rapporterats. För 16 av de 35 kontrollerna har konstaterats någon form av brist
och det har redovisats att åtgärder vidtagits för samtliga rutiner.

UTFÖRT

I de rutiner som brister kan nämnas exempelvis klarmarkering av tidrapporter,
beviljande av lönetillägg, inköpsrutiner,
leverantörsfakturor samt posthantering.
Extern revision
Under år 2020 har flera externa granskningar skett av den interna kontrollen.
Revisorernas ansvar är att pröva om den
interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna har under 2020 gjort följande granskningar som
omfattat den interna kontrollen:
• Granskning av förtroendekänsliga och ledningsnära poster
• Granskning av ekonomistyrning
• Granskning av köp av huvudverksamhet inom socialnämnden
• Granskning av köpt
huvudverksamhet inom
hälso- och sjukvårdsnämnden
• Granskning av löner och ersättningar
• Granskning av intäktsrutiner
– patientavgifter
• Granskning av finansverksamheten
I granskningsrapporterna konstaterar
revisorerna att den interna kontrollen är
tillräcklig eller inte i alla delar är tillräcklig. Ingen av revisionsrapporterna tyder
på stora brister i den interna kontrollen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
I kommunallagen anges att kommuner
och regioner ska ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet samt att fullmäktige i budgeten ska ange de finansiella
och verksamhetsmässiga mål som är av
betydelse för god ekonomisk hushållning.
Det är därmed regionfullmäktige som
definierar vad som är god ekonomisk hushållning för Region Gotland. Årsredovisningen ska innehålla en utvärdering av om
målen uppfyllts.
I regionfullmäktiges riktlinjer för god
ekonomisk hushållning slås fast att de mål
som är satta i verksamhetsperspektivet i
koncernstyrkortet är de mål som definierar god ekonomisk hushållning för Region
Gotland. I verksamhetsperspektivet finns
förutom ekonomiska mål även mål för kvalitet och medarbetare. Målen för verksamheten är långsiktiga och gäller till 2023.
I målområdet kvalitet finns mål som
innebär att det ska vara lätt att komma i
kontakt med regionen, tjänsterna ska utvecklas genom medskapande och respektfullt bemötande samt att hög kvalitet
och effektiva processer ska säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering och
innovation. I målområdet medarbetare
finns mål som anger att regionens ska
präglas av en tillitsbaserad kultur, ha
god kompetensförsörjning och vara en
hälsofrämjande organisation med aktivt
förebyggande arbetsmiljöarbete. De finansiella målen innebär att det ska finnas
tillräcklig marginal i budgeten för att

hantera oförutsedda kostnader samt att
resultatet ska räcka till för att stärka den
ekonomiska ställningen och finansiera
investeringar i verksamheten.
Pandemin har påverkat Region Gotlands verksamheter och så även arbetet för
god ekonomisk hushållning. Flera planerade aktiviteter och insatser har pausats och
andra har tagit vid. Det har i flera fall varit
en utmaning att bedriva tillgänglig service och välfärd med god kvalitet. Samtliga
förvaltningar har fortsatt att genomföra
digitaliseringssatsningar och pandemin
har snabbat på den utvecklingen. De kommunala skolorna visar inom flera områden
bättre resultat än riket, nöjdheten hos
brukarna är hög och förtroendet för hälso- och sjukvården på Gotland har ökat.
Det finns dock mer att göra och inom vissa
områden behöver systematik och processmognad förbättras. Generellt behöver
kunskapen om vilka aktiviteter som leder
till måluppfyllelse öka.
Inom medarbetarområdet har arbetet
för att skapa en tillitsbaserad organisationskultur fortsatt. Pandemin har genererat flera nya och lyckade samarbeten
och arbetssätt både internt och externt.
Glädjande är den positiva utvecklingen av
resultatet som mäter arbetsgivarattraktivitet. Året har även visat att regionens medarbetare är lösningsfokuserade, vill bidra
och utvecklas samt sluter upp och arbetar
över organisationsgränser i ansträngda
tider. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet har varit i fokus och varit avgörande
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för förmågan att att bedriva verksamhet.
Utmaningarna har ställt krav, men också
drivit fram utveckling inom området.
Två av de finansiella målen är uppfyllda. Årets resultat överträffade målet och
uppgick till 155 mnkr för regionen vilket
motsvarar 2,8 % av verksamhetens nettokostnader. En god ekonomisk hushållning
innebär även att ha tillräcklig marginal i
budgeten för oförutsedda kostnader och
eventuella intäktstapp. Det budgeterade
resultatet låg över målet på 2 % både vid
årets början och vid årets slut. Regionens
ekonomiska ställning är relativt god, men
soliditeten har försvagats trots det goda
resultatet. Den främsta anledningen är
att balansomslutningen har ökat genom
en ökning av likvida medel och pensionsmedelsplaceringar, och på skuldsidan har
avsättning för deponier och marksanering
ökat. Detta medför en starkare ekonomisk
ställning framåt, men för 2020 räcker inte
resultatet för att bibehålla soliditeten.
Arbetet behöver fortsätta för att skapa
en tillitsbaserad kultur och förutsättningar för ett hållbart ledar- och medarbetarskap. Regionens långsiktiga framgång
beror på förmågan att tillsammans över
organisationsgränserna utveckla verksamheterna med brukaren/kunden i centrum
samt stärka det systematiska förbättringsarbetet och det innovativa utvecklingsarbetet. Den demografiska utvecklingen
innebär ett ökat behov av regionens tjänster och arbetet för att bibehålla en god
ekonomi kommer att utmanas.

MÅLUPPFYLLELSE

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

Ej uppfyllt

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

Ej uppfyllt

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

Ej uppfyllt

Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur.

Delvis uppfyllt

Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete.

Delvis uppfyllt

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

Delvis uppfyllt

Budgeterat resultat uppgår till minst 2 % av nettokostnaden.

Helt uppfyllt

Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 1 % av nettokostnaden.

Helt uppfyllt

Region Gotlands ekonomiska ställning stärks genom att soliditeten
varje år förbättras och närmar sig 45 % vid mandatperiodens slut.
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God ekonomisk hushållning
och ekonomisk ställning

Delvis uppfyllt
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DEN KOMMUNALA KONCERNEN

extra statsbidragen 2020 hade ökningen
varit 3,1 %. Nettokostnaderna inklusive finansnetto ökade med 5,6 %, en stor ökning
som också beror på pandemin. Under den
senaste femårsperioden har den genomsnittliga utvecklingen för nettokostnaderna inklusive finansnetto varit 4,0 %, medan
motsvarande siffra för skatteintäkter och
utjämningsbidrag varit 4,6 %, vilket bidragit till en stärkt ekonomisk ställning.
Investeringarna uppgick till 526 mnkr
och självfinansieringsgraden var 1,4 ggr1.
Låneskulden ökade med 85 mnkr samtidigt
som likvida medel ökade med 262 mnkr.
Under de senaste fem åren har investeringarna legat på en mycket hög nivå,
sammanlagt 3 728 mnkr. Bland de stora
investeringarna märks bland annat ny
gymnasieskola, ny kryssningskaj, nytt
bräckvattenverk, nyproduktion av lägenheter samt investeringar i elnät och fjärrvärmeanläggningar. Den genomsnittliga
självfinansieringsgraden har legat på 0,8 ggr.
Låneskulden har under samma period
bara ökat med 38 mnkr. En förklaring är
att fastigheter har avyttrats för att finansiera nya investeringar.
Soliditeten vid årets slut uppgick till
39,2 %. Jämfört med 2016 har soliditeten stärkts med 5,5 procentenheter. Soliditeten när pensionsskulden i ansvarsförbindelsen räknas med har ökat med
15,9 procentenheter från -3,6 % till 12,3 %.
Soliditeten för kommunkoncerner
2019 var 39,3 % och motsvarande siffra för regionkoncerner var 18,9 %. Den
primärkommunala verksamheten utgör
ca 2/3 av verksamheten. Med beaktande
av detta får nivån på soliditeten för Gotlands kommunala koncern anses ligga på
en förhållandevis god nivå.
Det finns ingen beslutad budget för
den kommunala koncernen.
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Årets resultat för den kommunala koncernen är 165 mnkr (137 mnkr, 2019).
Regionens resultat är 155 mnkr och bolagen bidrar med 10 mnkr. I jämförelse
med föregående år är resultatet något
högre. Det beror på att regionen har ett
högre resultat 2020. Dotterbolaget AB
Gotlandshem redovisar ett underskott på
15 mnkr. Resultatet de senaste fem åren
har varit positiva och legat över 100 mnkr
per år. Den huvudsakliga förklaringen är
en stark utveckling av skatteintäkter och
generella statsbidrag samt vinster från
fastighetsförsäljningar.
Verksamhetens intäkter exklusive jämförelsestörande poster har i genomsnitt
ökat med 3,1 % per år medan verksamhetens kostnader exklusive jämförelsestörande poster har ökat med i genomsnitt 3,2 %
de senaste fem åren. Avskrivningarna har
ökat med i genomsnitt 6,6 % och beror på
stora investeringar under perioden. Det är
framför allt det senaste året som avskrivningarna ökat mycket. Verksamhetens
nettokostnader inklusive finansnetto men
exklusive jämförelsestörande poster har
ökat med 3,4 % år 2020.
Den huvudsakliga finansieringen utgörs av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilka utgör 73 % av de totala intäkterna. Utvecklingen av skatteintäkter och
generella statsbidrag avgör hur mycket
nettokostnaderna kan tillåtas öka för att
bibehålla en god ekonomisk hushållning
och en god ekonomisk ställning. Under
2020 ökade skatteintäkterna och de generella statsbidragen med 6,3 %. Det var
en stor ökning som uteslutande beror på
att generella statsbidrag ökade med 25 %
motsvarande 334 mnkr, varav 170 mnkr
tillkom genom beslut av riksdagen under
2020 på grund av pandemin. Utan de

Huvuddelen av kommunala koncernens
verksamhet bedrivs i regionen, varför en
fördjupad analys av resultat och ekonomisk ställning görs endast för regionen.

REGIONEN
Årets resultat
Efter ett händelserikt år slutar årets resultat på 155 mnkr och innebär en budgetavvikelse på -25 mnkr. Den pågående
pandemin har påverkat både verksamhet
och ekonomi mycket. Den främsta orsaken till det positiva resultatet är tillfälliga statsbidrag på grund av pandemin.
Statsbidragen har kompenserat för en
mycket svag utveckling av skatteintäkter, uteblivna intäkter och merkostnader
till följd av pandemin.
Även positiva budgetavvikelser för
pensioner, sociala avgifter och fastighetsförsäljningar har bidragit till resultatet.
Årets redovisade resultat uppgår till 2,8 %
av nettokostnaderna och uppnår målet.
Målnivån för 2020 och 2021 har sänkts
från 2 % till 1 % av nettokostnaderna på
grund av pandemin.
Det reviderade budgeterade resultatet
för 2020 var 180 mnkr. Budgeten har reviderats vid ett flertal tillfällen under året
på grund av pandemin och till följd av de
extra statsbidrag som beslutats innevarande år. Budgeterat resultat uppgår till
3,3 % av nettokostnaderna och klarar
målnivån på 2 % motsvarande en resultatnivå på 106 mnkr.
I årets bokslut uppgår årets resultat efter balanskravsjusteringar till 108 mnkr
efter att årets resultat justerats för reavinster och orealiserade vinster/förluster i
värdepapper. Något underskott att återställa finns inte.

Årets resultat

Årets resultat /
nettokostnaderna, %
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar
/ nettokostnader
(exkl jämförelsestörande
poster), %

Balanskravsresultat
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ÅRETS RESULTAT OCH BALANSKRAVSRESULTAT 2016-2020, mnkr
Årets resultat 2020 blev 155 mnkr och beror huvudsakligen på de extra
statsbidrag som riksdagen beslutade om 2020. Årets resultat efter balanskravsjusteringar slutade på 108 mnkr efter att reavinster och orealiserade
vinster/förluster från värdepapper har exkluderats med 47 mnkr.
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ÅRETS RESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL
NETTOKOSTNADERNA, 2016-2020, %
Årets resultat klarar regionens målnivå på 1 % av nettokostnaderna, det
vill säga 55 mnkr för 2020. Resultatnivån har legat över 2 % under de
senaste fyra åren. Även resultatet efter balanskravsjusteringar 2020 når
2 % av nettokosnader exkl. jämförelsestörande poster, vilket är bra.

1 Självfinansieringsgrad definieras som kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med nettoinvesteringar
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Verksamhetens intäkter,
kostnader samt finansnetto
Verksamhetens intäkter ökade med 13,7 %.
Den stora ökningen beror helt på att riktade statsbidrag ökade med 37 % motsvarande 198 mnkr. Flera av statsbidragen
är tillfälliga och kopplade till pandemin.
Ersättning för sjuklönekostnader uppgick
till 67 mnkr, ersättning för merkostnader
för covid-19 var 67 mnkr och statsbidrag
för PCR provtagning 47 mnkr. Pandemin
har också påverkat flera intäkter negativt.
Avgifter inom kollektivtrafiken minskade med 7 mnkr, parkeringsavgifter med
6 mnkr, hamnavgifter med 6 mnkr och
patientavgifter med 5 mnkr. Även försäljning av tjänster minskade med 21 mnkr

511

92

motsvarande 18,8 %. Hyror och arrenden
minskade med 7 mnkr och är en kombination av färre besökare och arrangemang
samt att beslut fattades om avgiftsfrihet
för bland annat markupplåtelser för att
underlätta för näringslivet. Driftbidragen
från staten utgör 45 % av verksamhetens
intäkter, en andel som ökat med 11 procentenheter sedan 2016.
Verksamhetens kostnader ökade med
6,7 %. Kostnadsutvecklingen är hög och
beror bland annat på pandemins effekter
på verksamheten. Förbrukningsmaterial i
form av läkemedel, sjukvårds- och laboratoriematerial har ökat med 7,7 %. Köp av
laboratorietjänster har fördubblats motsvarande ökade kostnader med 34 mnkr.
Personalkostnaderna ökade med 3,9 %.
Personalkostnaderna utgör 57 % av verksamhetens kostnader. Årets löneöversyn
gav en nivåhöjning på 2,8 %. Löner och
sociala avgifter ökade med 4,4 %. Sjuklöner
ökade med 43 % på grund av pandemin.
Även semesterlöneskulden ökade mycket,
23 mnkr motsvarande 11 %, även den stora
ökningen kopplas till pandemin varav cirka
3,1 procentenheter beror på löneöversyn
och ett ökat antal arbetade timmar.
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Skatteintäkter och bidrag
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SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING 2016-2020, %
Den genomsnittliga årliga ökningen av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har de
senaste fem åren har varit 4,6 %. Det är en hög nivå och beror på en god utveckling av skatteintäkterna de två första åren i perioden därefter är det generella statsbidrag och utjämning som förklarar
ökningen i slutet av perioden. Den genomsnittliga årliga ökningen av nettokostnaderna (inklusive
finansnetto men exklusive jämförelsestörande poster) har samtidigt varit 3,4 %. För att klara regionens långsiktiga målnivå för resultatet och samtidigt klara kravet på en god ekonomisk hushållning
krävs att nettokostnaderna inte ökar mer än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

112 194

389
282

Skatt

726

Generella statsbidrag, utjämning
3 952
1 692

Köp av huvudverksamhet ökade med
8,7 % och beror främst på kollektivtrafik, ett ytterligare särskilt boende
för äldre samt utomlänsvård. Under
året gjordes också stora avsättningar på
sammanlagt 63 mnkr för efterbehandling av deponier och marksanering.
Avskrivningarna fortsatte att öka.
Ökningen uppgick till 10,5 % och berodde på de senaste årens stora investeringar.
Finansnettot blev -20 mnkr. Budgetavvikelsen var positiv med 8 mnkr.
Orealiserade vinster i pensionsmedelsportföljen bidrog positivt med 12 mnkr
samtidigt belastade realiserade förluster
portföljen med 21 mnkr till följd av börsfallen i början av året.
Verksamhetens nettokostnader inklusive finansnettot ska kunna finansieras av
skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning. För att långsiktigt klara en god
ekonomisk hushållning krävs en nettokostnadsandel på högst 98 % över tid. Nettokostnadsandelen uppgick till 97,3 %. Om
jämförelsestörande poster exkluderas blir
nettokostnadsandelen 96,8 %.
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Skatteintäkter och statsbidrag
Kommunalskatteintäkterna är den enskilt
största inkomstkällan och utgör 55 % av
regionens intäkter exklusive jämförelsestörande poster.
Skatteintäkter och generella statsbidrag
ökade med 6,3 % jämfört med föregående
år, vilket är betydligt högre än den genomsnittliga ökningen för de senaste fem åren
på 4,6 %. De generella statsbidragen ökade
med 25 % motsvarande 334 mnkr jämfört med föregående år, varav 170 mnkr
tillkom genom beslut av riksdagen under
2020. Ett nytt kostnadsutjämningssystem
trädde ikraft under 2020 och bidrog också
till den stora ökningen.
Skatteintäkterna ökade inte alls vilket
är mycket ovanligt och är en direkt konsekvens av pandemins effekter på konjunkturen. Skatteintäkterna blev 60 mnkr
lägre än budgeterat och 1 mnkr lägre än
2019. Region Gotlands totala skattesats
är 33,60 %. Av Sveriges 290 kommuner
är det 121 kommuner som har en högre
total skattesats än Region Gotland. Den
genomsnittliga totala skattesatsen för landets kommuner 2020 var 32,28 %.
Bidragen från det kommunala utjämningssystemet är den näst viktigaste
inkomstkällan för regionen. Kommunalskatteintäkterna, generella statsbidrag
och utjämningsbidrag svarar för 78 % av
regionens samlade intäkter exkusive jämförelsestörande poster.

Driftbidrag från staten
Avgifter och taxor
Försäljning av varor och tjänster

Personal inkl pensioner

332
124
235

Köp av huvudverksamhet
Förbrukn.inv/-material

230

Bidrag, transfereringar
3 848

547

Lokal- och fastighetskostnader
Transporter och resor

1 137

Övriga köpta tjänster
inkl konsulter, hyrpersonal

Hyror och arrenden

Avskrivningar

Övrigt

Övrigt

INTÄKTER 2020, 7 279 mnkr
Skatteintäkter, generella och riktade statsbidrag samt utjämningsbidrag
utgör 88 % av regionens totala intäkter. Avgifter och taxor står endast
för 7 % av de totala intäkterna.

KOSTNADER 2020, 7 124 mnkr
Personalkostnader är den största kostnadsposten
och utgör 57 % av de totala kostnaderna.
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Pandemins effekter på
intäkter och kostnader
På intäktssidan märks framförallt förstärkningen av statsbidrag, både generella och riktade som beslutats av staten.
Främst gäller det ökade generella statsbidrag, kompensation för sjuklöner, kompensation för merkostnader inom sjukvård och socialtjänst samt bidrag för att
genomföra provtagning för covid-19 smitta (PCR provtagning). Sammanlagt uppgår statsbidragen kopplade till pandemin
till 325 mnkr. Statsbidragen kompenserar
för merkostnader och mycket svag utveckling av skatteintäkter.
Ekonomin påverkas även av uteblivna
intäkter i form av biljettintäkter i kollektivtrafiken, parkeringsavgifter, vatten- och
avlopp, markupplåtelser, patientavgifter
och utomlänsvårdsintäkter, intäkter från
badhusen, uthyrning av idrottshallar och
utrustning samt restaurangverksamheten.

Till viss del har dessa uteblivna intäkter
kompenserats av motsvarande lägre kostnader men inte fullt ut. De uteblivna intäkterna uppskattas till 51 mnkr.
Merkostnaderna för pandemin uppgår
till 109 mnkr. För att mildra effekterna av
pandemin har även högre bidrag till näringslivsorganisationer, föreningar och kulturinstitutioner betalats ut med 23 mnkr.
Kostnaderna för tjänsteresor har minskat
med 66 % eller 16 mnkr jämfört med
2019. Semesterlöneskulden har ökat till
följd av att medarbetare inte kunnat ta ut
hela sin semester.
Sammantaget kan konstateras att statens ekonomiska kompensation till regioner och kommuner varit generös.

Nämndernas driftredovisning
Nämnderna har ett samlat överskott mot
budget på 29 mnkr (-42 mnkr, 2019). Överskottet beror bland annat på extra budgetmedel och riktade statsbidrag på grund av
pandemin. Under året har nämnderna fått
102 mnkr i tilläggsbudget, vilket är mycket
ovanligt och beror framför allt på pandemin. Några nämnder har också nyttjat eget
kapital med totalt 3 mnkr. I jämförelse med
2019 har den totala nämndbudgeten utökats med 5,6 %. Nettokostnaderna i nämnderna ökade med 4,2 %. De externa kostnaderna ökade med 5,6 %. Köp av tjänster,
förbrukningsmaterial, energi och bidrag
ökade mycket. Personalkostnader ökade
med 3,9 % och avskrivningar med 10,6 %.
De externa intäkterna ökade med 11,3 %
varav de riktade statsbidragen ökade med
37,4 % motsvarande 198 mnkr merparten
av dessa avsåg statsbidrag kopplade till pandemin; ersättning för sjuklöner, merkostnader för covid-19 och PCR-provtagning.

DRIFTBIDRAG FRÅN STATEN 2016-2020, mnkr
Driftbidragen från staten uppgick till 726 mnkr 2020 och har ökat med 207 mnkr sedan 2016, vilket motsvarar en ökning med 40 %. Den stora ökningen har
skett det senaste året då de riktade statsbidragen ökade med 197 mnkr. Merparten av ökningen beror på statsbidrag kopplade till pandemin; ersättning för
sjuklönekostnader, ersättning för merkostnader covid-19 samt statsbidrag för PCR provtagning.
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190

177

174

168

Migrationsverket

30

60

82

164

193

Arbetsförmedlingen

23

25

34

27

19

Övriga myndigheter

320

170

153

98

98

Summa

726

529

519

532

519

Skolverket
Socialstyrelsen

PANDEMINS PÅVERKAN PÅ INTÄKTER OCH KOSTNADER 2020, mnkr
Pandemin har haft stor påverkan på både intäkter och kostnader.
Sammanställningen innehåller de intäkter och kostnader som påverkats och varit möjliga att identifiera.

INTÄKTER

KOSTNADER

mnkr

Extra generella statsbidrag aviserade

127

Merkostnader för bemanning och material, vård och omsorg

66

Ersättning för sjuklöner

67

Merkostnader analys PCR-prover

25

Ersättning merkostnader covid-19, varav 4 mnkr investeringsbidrag

73

6

Statsbidrag för provtagning och smittspårning

53

Merkostnader smittsäkra transporter och vårdinrättningar, extra
bussturer mm
Merkostnader skyddsutrustning

5

Förstärkning folkhälsoåtgärder

2

Informationsinsatser till allmänheten

1

Extra skolskjutsar gymnasieelever

4

Övriga statsbidrag; kulturinstitutioner, kollektivtrafik, psykisk hälsa
och trängselkontroller

5

Uteblivna intäkter utomlänsvård, patientavgifter

-21

Uteblivna intäkter kollektivtrafik, parkeringsavgifter, markupplåtelser, hamnavgifter, VA och avfall

-18

Utblivna intäkter Almedalsveckan, badhus, idrottshallar

-7

Uteblivna intäkter Folkhögskolan

-3

Uteblivna intäkter kontroller och tillsyn

-2

Summa intäkter

24

mnkr

Region Gotland | Årsredovisning 2020

274

Stimulansåtgärder näringsliv

10

Extra bidrag till kultur- och fritidssektorn

13

Måltidskuponger gymnasieelever

3

Gåva för goda insatser till regionsanställda

3

Minskade resekostnader

-16

Summa kostnader

122
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Investeringar

Investeringar och
anläggningstillgångar
Årets investeringsutgifter uppgick till
388 mnkr (497 mnkr, 2019), en positiv
budgetavvikelse med 454 mnkr. Investeringarna har med god marginal kunnat
finansieras av kassaflödet från den löpande verksamheten. Egenfinansieringen av
investeringar var 156 % totalt. För de skattefinansierade investeringarna var egenfinansieringen 222 % vilket överträffar
målsättningen på 100 %. Investeringsbudgeten för 2020 uppgick till 842 mnkr, vilket är en alldeles för hög nivå för att klara
att genomföra och finansiera på ett år.
Det bokförda värdet på anläggningstillgångarna var vid årets slut 4 697 mnkr,
en ökning med 80 mnkr. Lånefinansieringsgraden, det vill säga hur stor del av
regionens anläggningstillgångar som finansierats med lån, minskade under året
med 1 procentenheter till 12 %.
Låneskuld
Enligt regionens finanspolicy ska kapitalanskaffningen och kapitalanvändningen vara
effektiv. Inom fastställda riskbegränsningar
ska en så god avkastning och en så låg upplåningskostnad som möjligt eftersträvas.
Låneskulden har legat relativt stabilt
de senaste åren trots en stor investeringsvolym på 2,6 mdkr. Det har varit möjligt
genom bra resultatnivåer och inkomster
från fastighetsförsäljningar. Vid årets
slut uppgick låneskulden till 575 mnkr
(580 mnkr, 2019). Räntekostnaderna för
skulden var oförändrade och ligger kvar på
7 mnkr per år. Den genomsnittliga räntan
på låneskulden var 1,24 % (1,15 %, 2019).

Lån i banker och kreditinstitut

Finanspolicyns riskbegränsningar uppfylls.
Lånen är upptagna hos Kommuninvest
AB. Dessa lån tas upp i utländsk valuta
men "swappas" till svenska kronor (SEK).
I reversen övertar regionen ansvaret för
de avtal som Kommuninvest AB tecknat.
I regionens egen upplåning används ränteswappar för att begränsa ränterisken i de
rörliga lånen. De finansiella derivaten utgörs av enkla ränteswappar och motparter
är Nordea respektive SEB.
Den genomsnittliga räntebindningstiden är 3,57 år (limit 2-5 år) och andel
lån som har en räntebindning kortare än
1 år uppgår till 46 % (limit max 50 %).
Andel lån med kapitalförfall inom 1 år är
49 % (limit max 50 %).
Likviditeten förbättrades mycket under
året tack vare de extra statsbidragen och
fastighetsförsäljningar. Likvida medel uppgick vid årets slut till 371 mnkr (116 mnkr,
2019). Den förbättrade likviditeten innebär att investeringar under de närmaste
två åren troligen kommer att kunna finansieras helt med egna medel.
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Fyra av sju nämnder redovisar överskott;
hälso- och sjukvårdsnämnden 9 mnkr
(-39 mnkr, 2019), socialnämnden 16 mnkr
(5 mnkr, 2019), barn- och utbildningsnämnden 12 mnkr (-12 mnkr, 2019) samt
regionstyrelsen 25 mnkr (14 mnkr, 2019).
Tre nämnder har underskott; tekniska
nämnden -30 mnkr (-1 mnkr, 2019), gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
-2 mnkr (-6 mnkr, 2019) samt miljö- och
byggnämnden -1 mnkr (-3 mnkr, 2019).
Tekniska nämnden har ett stort underskott på -30 mnkr. De största underskotten finns i verksamheterna kollektivtrafik, vatten- och avlopp samt avfall.
Större delen av underskottet beror på
kostnader av engångskaraktär.
Vård, omsorg och utbildning är de
största verksamheterna och utgör 88 % av
nämndernas totala driftbudget. Hälso- och
sjukvård står för 33 %, social omsorg 27 %
och utbildning 29 %. Under den senaste
femårsperioden har en prioritering av budgetresurserna till hälso- och sjukvård och
social omsorg gjorts. Hälso- och sjukvårdens andel av driftbudgeten har ökats med
2,4 procentenheter och socialnämndens
andel har ökats med 0,4 procentenheter.
Medel har omprioriterats från utbildning,
teknisk nämnd och regionstyrelse.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har de
senaste fem åren i genomsnitt haft en nettokostnadsökning på 3,9 % vilket är högt.
I jämförelse kan nämnas att socialnämndens
genomsnittliga nettokostnadsökning har
varit 2,8 %. Motsvarande siffror för barnoch utbildningsnämnden är 2,8 %, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1,8 %.
Ytterligare kommentarer till nämndernas ekonomiska resultat lämnas i respektive nämnds verksamhetsberättelse.

Likvida medel
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LÅNESKULD, INVESTERINGAR OCH LIKVIDA MEDEL 2016-2020, mnkr
Under perioden har investeringsnivån varit hög och de sammanlagda investeringarna uppgår till 2,6 mdkr. Låneskulden har ändå kunnat bibehållas på en
oförändrad nivå jämfört med 2016 tack vare bra resultatnivåer och inkomster från fastighetsförsäljningar. Låneskulden används för finansiering av investeringar i de avgiftsfinansierade verksamheterna.

Region Gotland | Årsredovisning 2020

25

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

50
41,4

43,1

42,0

42,8

41,9

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

40
30
20
10

3,5

0

-20

-8,5
-13,5

2016

2017

Soliditet enligt balansräkningen

2018

2019

2020

Soliditet inkl pensionsförpliktelse inom linjen

Förvaltning av pensionsmedel
Det övergripande målet för pensionsmedelsförvaltningen är att minska de likviditets- och resultatmässiga påfrestningarna från framtida ökning av regionens
pensionskostnader. Regionfullmäktige beslutade i november 2019 att nya medel ska
avsättas till pensionsmedelsförvaltningen.
Under en 20-årsperiod ska 50 mnkr avsättas årligen med början år 2020. Anledningen är att det ska finnas finansiella medel för
framtida pensionsutbetalningar och slippa
undanträngningseffekter på framtida investeringar. Avkastningsmålet har höjts till
4 % real avkastning. Pensionsmedelspolicy
har ett säkerhetsgolv som innebär att placeringsportföljen som mest kan tappa 15 % i
värde i förhållande till det högsta värdet de
senaste 24 månaderna. Policyn har krav på
ansvarsfulla och hållbara placeringar.
Placeringstillgångarna värderas till
verkligt värde i enlighet med den kommunala bokförings- och redovisningslagen. Under året har 50 mnkr i nya medel
avsatts till pensionsmedelsförvaltningen.
Totalt uppgår avsatta medel till 154 mnkr.
Marknadsvärdet på pensionsmedlen var
vid årsskiftet 242 mnkr. Innehavet är fördelat på aktiefonder 122 mnkr, räntefonder 108 mnkr och obligationer 12 mnkr.
Pandemin ledde till stor turbulens
på de finansiella marknaderna under det
första kvartalet och medförde att andelen aktier viktades ned. Detta för att inte
portföljens marknadsvärde skulle falla
under den på förhand bestämda skyddsnivån om 80 % av det högsta värdet de
senaste 24 månaderna i enlighet med policyn. Detta innebar samtidigt realiserade
förluster på 21 mnkr. I takt med att portföljen återhämtade sig och risksituationen
förbättrades så ökades andelen aktier successivt från slutet av maj. I slutet av året
uppgick aktieandelen till 50,6 %. Orealiserade vinster under året var 12 mnkr. Den
reala avkastningen för helåret blev -5,3 %
och klarar därmed inte avkastningsmålet.
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SOLIDITETENS UTVECKLING, %
Under perioden har soliditeten inte nått upp till
målnivån på 45 % men har ändå legat förhållandevis stabilt på 41-43 %. Under perioden har
investeringsnivån varit mycket hög, bland annat
har en ny kryssningskaj och nytt bräckvattenverk
byggts utöver ordinarie investeringsverksamhet.
Att soliditeten kunnat bibehållas trots stora investeringar beror på fastighetsförsäljningar och bra
resultatnivåer de senaste fyra åren. Om det långsiktiga resultatmålet på 2 % av nettokostnaderna
klaras och investeringarna inte överstiger 400 mnkr
innebär det att soliditeten successivt stärks och
närmar sig det finansiella målet.
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Pensionsskuld
Regionens totala pensionsskuld redovisas
enligt den lagstadgade så kallade blandmodellen, vilket innebär att pensionsförpliktelsen redovisas i två delar, dels som
en avsättning i balansräkningen dels som
en ansvarsförbindelse.
Avsättningen för pensioner intjänade från 1998 utgörs till största del av
förmånsbestämd ålderspension och redovisas i balansräkningen. Pensionsavsättningen inklusive löneskatt uppgår till
1 087 mnkr, en ökning med 67 mnkr.
Regionens pensionsskuld för pensioner intjänade före 1998 redovisas som
ansvarsförbindelse. Pensionsskulden inklusive löneskatt uppgår till 2 250 mnkr
och minskade med 41 mnkr jämfört med
förra året. Minskningen beror på pensionsutbetalningar.
Pensionsskulden är beräknad enligt
riktlinjerna för pensionsskuldsberäkning (RIPS 19). Enligt de nya riktlinjerna ska räntan fastställas årligen av SKR.
RIPS-räntan ska bygga på en långsiktig
ränta som inte påverkas av kortsiktiga
svängningar på marknaden och som i
större grad är kopplad till den långsiktiga reala räntan. SKR ska också ta hänsyn till den kommunala särarten med
beskattningsrätten vid fastställandet av
RIPS-räntan. En sänkning av räntan med
0,5 procentenheter innebär ökade kostnader med cirka 9 % motsvarande cirka
100 mnkr. Ökad livslängd med 1 år skulle innebära en ökad pensionsskuld och
därmed ökade kostnader med cirka 4 %
eller cirka 40 mnkr. Det är troligt att livslängdsantagandena kommer att ändras.
SKR utreder detta och beslut kan komma
under 2021.

Borgensåtagande
Regionens samlade borgensåtaganden
uppgår till 1 376 mnkr, varav 1 312 mnkr
avser det allmännyttiga bostadsbolaget
AB Gotlandshem. Borgensåtagandet har
ökat med 56 mnkr och är hänförligt till
ökade lån för Gotlandshem på grund av
bolagets investeringar i nyproduktion av
bostäder. Bolaget har en god ekonomisk
ställning och utveckling. Risken för att
behöva infria något borgensåtagande bedöms som liten.
Soliditet
Soliditeten är ett mått på finansiell styrka
och visar hur stor andel av de totala tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Soliditetsutvecklingen är beroende
av två faktorer, dels hur det egna kapitalet
förändras, dels hur tillgångarna förändras.
Soliditeten var vid årets slut 41,9 %, en
försämring med 0,9 procentenheter jämfört med föregående år. Det beror på att
balansomslutningen ökat med 480 mnkr.
Det är omsättningstillgångarna som står
för ökningen i form av likvida medel och
pensionsmedelsplaceringar. På skuldsidan har avsättningar för deponier och
marksanering ökat. Även om resultatnivån var på en hög nivå har den inte varit
tillräcklig för att bibehålla soliditeten.
Soliditeten inklusive pensionsskulden
i ansvarsförbindelsen, det vill säga när
hela pensionsförpliktelsen beaktas, uppgår till 3,5 %. Det är en förbättring med
3,2 procentenheter jämfört med föregående år och beror på att årets pensionsutbetalningar har minskat ansvarsförbindelsen.
Den genomsnittliga soliditeten enligt
balansräkningen för landets kommuner
2019 var 43 %. För landets regioner var
motsvarande genomsnittliga soliditet 20 %.
Den genomsnittliga soliditeten för kommuner och regioner tillsammans var 37 %.
I Region Gotland ingår regionuppdraget
och utgör cirka 1/3 av verksamheten.
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Den totala budgeten för regionens
nämndsorganisation är 5,4 mdkr. Nämnderna redovisar ett överskott mot budget
med 29 mnkr. Det beror bland annat på
att de fått tilläggsbudget med 102 mnkr
under året samt att de riktade statsbidragen ökat med 198 mnkr.
Utan tilläggsanslagen hade nämnderna haft ett underskott mot budget med
76 mnkr. Nämnderna har haft svårt att
klara sin budget och har haft underskott
2016-2019 trots budgettillskott.
Den demografiska utvecklingen innebär ökade behov av omsorg, vård och skola
som kräver ett fortsatt arbete framåt med
att effektivisera verksamheten för att hålla
tillbaka kostnadsutvecklingen, så att den
inte ökar mer än skatteintäkter och bidrag.
Kostnadsjämförelser med jämförbara kommuner visar att Region Gotland fortfarande har högre kostnader för pedagogisk verksamhet och individ- och familjeomsorg.
även om skillnaden successivt minskat de
senaste åren. För pedagogisk verksamhet är
kostnaderna cirka 100 mnkr högre och för
individ- och familjeomsorg 30 mnkr när
utfallet för 2019 jämförs. De högre kostnaderna inom dessa verksamheter innebär

samtidigt en potential som skulle kunna
användas för att finansiera ökade behov
inom vård och omsorg.
En god utveckling av den ekonomiska
ställningen kräver en balans mellan kassaflödet från den löpande verksamheten och
investeringsverksamheten. Under den senaste femårsperioden har soliditeten legat
förhållandevis stabilt på mellan 41-43 %
trots en mycket hög investeringsnivå. Det
har varit möjligt genom bra resultatnivåer
och fastighetsförsäljningar, som har genererat reavinster och lättat balansräkningen, samtidigt som skatteintäkter och generella statsbidrag sammantaget legat på en
förhållandevis hög nivå.
Framåt planeras fortsatt stora investeringar bland annat till följd av de demografiska utmaningarna. Det är därför viktigt
att resultatnivåerna fortsätter vara höga för
att inte soliditeten ska försvagas. Arbetet
med effektiviseringar behöver fortsätta så
att det långsiktiga resultatmålet på minst
2 % av nettokostnaderna kan uppnås. Om
inte resultatnivån kan upprätthållas behöver investeringsnivån ses över.
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Slutsats
Den pågående pandemin har påverkat
både verksamhet och ekonomi mycket.
Den främsta orsaken till det positiva resultatet är tillfälliga statsbidrag på grund av
pandemin. Statsbidragen har kompenserat
för en mycket svag utveckling av skatteintäkter, uteblivna intäkter och merkostnader till följd av pandemin.
Skatteintäkter och generella statsbidrag utgör den huvudsakliga finansieringen av verksamheten. För att klara en god
ekonomisk hushållning krävs att nettokostnadsutvecklingen över tid är lägre
eller i nivå med utvecklingen av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Nettokostnaderna ökade med 5,6 %
2020, vilket är högt men beror mycket
på pandemins effekter på verksamheten.
Under den senaste femårsperioden ligger
den genomsnittliga ökningen av verksamhetens nettokostnader på 3,7 %. Det
är en hög kostnadsutveckling, men det har
kompenserats av att skatteintäkter och generella statsbidrag har haft en högre genomsnittlig årlig ökning, i genomsnitt 4,6 % per
år. Det har inneburit att årets resultat legat
på bra nivåer under perioden.

Balanskravsresultat
Balanskravet avser regionens nämnds- och
förvaltningsorganisation. Enligt kommunallagen ska ett underskott regleras inom
de tre följande åren. I en balanskravsutredning ska resultatet justeras för poster
som inte härrör från den egentliga verksamheten. I tabellen nedan framgår vilka
dessa poster är.
I årets bokslut uppgår årets resultat efter balanskravsjusteringar till 107,7 mnkr
efter att årets resultat justerats för reavinster och orealiserade vinster/förluster i
värdepapper, se tabellen nedan. Något underskott att återställa finns inte.
Regionfullmäktige har beslutat om
riktlinjer för en resultatutjämningsreserv
(RUR) i enlighet med kommunallagens
bestämmelser. Regionens eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser är positivt.

Det innebär att det lägsta av antingen årets
resultat eller årets resultat efter balanskravsjusteringar måste uppgå till minst 1 % av
summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag innan någon
reservering till RUR får göras. I bokslut
2020 innebär det att det är den del av resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 56,4 mnkr som kan reserveras till resultatutjämningsreserven. Maximal RUR får
uppgå till högst 3 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag,
vilket motsvarar 169,3 mnkr.
Hittills avsatt till RUR är 64,1 mnkr
och det innebär att det är möjligt att reservera ytterligare 105,2 mnkr. I bokslut 2020
reserveras 51,3 mnkr till RUR. Resultatutjämningsreserven uppgår då till 115,4 mnkr.

För att få disponera medel ur resultatutjämningsreserven krävs att utvecklingen
av rikets skatteunderlag 2020 är lägre än
den genomsnittliga ökningen de senaste
tio åren samt att resultatet efter balanskravsjusteringar är negativt. Skatteunderlaget 2020 har en lägre ökning än genomsnittet de senaste tio åren, men eftersom
resultatet efter balanskravsjusteringar är
positivt är det inte aktuellt att disponera
några medel ur RUR.
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BALANSKRAVSUTREDNING, mnkr

2020

2019

2018

2017

2016

Årets resultat enligt resultaträkningen

154,6

112,5

185,2

150,9

81,8

- reducering av samtliga realisationsvinster

-53,9

-14,8

-141,7

-23,4

-29,1

+ realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

0,0

0,0

4,9

8,4

2,6

+ realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper

-11,7

-24,0

0,0

0,0

0,0

+/- återföring orealiserade vinster
och förluster i värdepapper

18,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

107,7

73,7

48,4

135,9

55,3

- reservering av medel till resultatutjämningsreserv

-51,3

0,0

0,0

-37,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

56,4

73,7

48,4

98,9

55,3

Balanskravsunderskott från tidigare år

0,0

0,0

0,0

-15,8

-71,1

Balanskravsunderskott kvar att reglera

0,0

0,0

0,0

0,0

-15,8

- varav från år 2015 återställs senast år 2018

0,0

0,0

0,0

0,0

-15,8

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

Väsentliga
personalförhållanden
DEN KOMMUNALA KONCERNEN
År 2020 har präglats av pandemin och
stort fokus har bland annat lagts på arbetsmiljöfrågorna. Riskbedömningar har
genomförts och anpassningar har skett i
koncernens verksamheter för att förhindra
smittspridning. Sjuktalet i koncernen har
ökat och en av orsakerna är rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten att
stanna hemma vid minsta symptom. Region Gotlands sjuktal var 7,3 för år 2020,
Gotlandshems sjuktal uppgick till 6,4 och
Gotlands Energi AB:s sjuktal var 3,2.
Antal anställda i den kommunala koncernen uppgick vid årsskiftet till 6 854, varav Region Gotland 6 601 och bolagen 253.
De bolag som omfattas är AB Gotlandshem med 112 anställda samt Gotlands Energi AB med 141 anställda.
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REGION GOTLAND
- PANDEMINS PÅVERKAN
Stort fokus har lagts på de arbetsmiljöoch arbetsrättsliga frågor som har uppkommit med anledning av pandemin.
För att möta medarbetares oro och för att
hindra och minska smittspridning har
verksamheterna genomfört riskbedömningar. I början på året var även tillgång
till skyddsutrustning en viktig fråga.
Centrala skyddskommittén (CSK)
har utökats med HR-chefer och representanter från HR centralt. CSK har
under våren haft veckovisa möten som
under hösten har övergått till möten var
14:e dag. Det har även i samverkan med
skyddsombud, chefer och medarbetare
genomförts riskbedömningar på regionens alla nivåer. Utökad samverkan med
facken kring frågor rörande pandemin har
även skett på förvaltningarna.
Möjligheten att kunna bemanna verksamheterna ifall pandemin skulle medföra stor personalfrånvaro har varit en
viktig fråga.

Kompetensinventeringar har genomförts
för att kartlägga medarbetarnas kompetens
och intresse för att vid behov kunna arbeta
inom andra områden. Även extern annonsering har genomförts för att hitta utbildad
sjukvårdspersonal, som med kort varsel
skulle kunna börja arbeta inom sjukvården.
Rutiner för att vid behov kunna förflytta medarbetare mellan verksamheter och
förvaltningar har tagits fram. Verksamheternas bemanningsenheter har sett över arbetssätt för att minska behovet av vikarier
och för att skapa en hållbar bemanning.
För att minska trycket på kollektivtrafiken och för att minska smittspridningen så
har medarbetare, där det fungerat för verksamheten, arbetat hemifrån. Det har medfört att cheferna har fått arbeta på ett nytt
sätt, att leda på distans. Det har även medfört nya arbetssätt med digitala lösningar.
Regionen har följt nationella rekommendationer och tolkningar av lagar och
avtal. En stor mängd frågor och svar har
sammanställts och publicerats som ett stöd
för chefer och medarbetare.
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Kommunals löneavtal innehåller ett engångsbelopp för perioden 1 maj - 31 oktober,
engångsbeloppet betalades ut i december.
Ny lön för Kommunals avtalsområde gäller
fr o m 1 november 2020 och kommer att
utbetalas i mars 2021. Även läkarnas nya löner kommer att utbetalas i mars 2021, deras
nya löner gäller från och med 1 april 2020.
Det totala löneutfallet för 2020 års löneöversyn blev 2,8 %.
Personalkostnaderna har totalt ökat
med 3,8 %, varav löner och arvoden med
3,6 %. Kostnadsökningen kan delvis förklaras av att antalet medarbetare har ökat.
Marknaden styr lönerna vid rekrytering
och förvaltningarna får ofta rekrytera nya
medarbetare till högre månadslön än de
som slutat. Eftersom regionens sjuktal har
ökat har även sjuklönekostnaderna ökat.
Under 2020 har det hållits utbildning i
lönesamtal och lönebildning för chefer. Ett
arbete har påbörjats för att tillsammans
med de fackliga organisationerna utveckla regionens lönekriterier. Det finns även
lönebildningsgrupper på förvaltningsnivå.

PERSONALVOLYM
Region Gotland har i december 2020,
6 601 månadsanställda medarbetare, varav
5 655 tillsvidareanställda medarbetare
och 975 visstidsanställda. Antalet tillsvidareanställda medarbetare ökade med 61.
Ökningen beror delvis på att hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och teknikförvaltningen lyckats rekrytera medarbetare
och i med det tillsätta vakanser. Samhällets behov av arbetsmarknads- och utbildningsinsatser samt ökat antal elever i

grundskolan har medfört att även utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har fler
anställda. Socialförvaltningen har minskat antalet medarbetare totalt, men ökat
antalet tillsvidareanställda medarbetare i
en strävan att skapa trygga anställningar
för förvaltningens medarbetare.
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var 95,5 % (94,8 %, 2019). Socialförvaltningen har ökat sin sysselsättningsgrad från 91,2 % till 93,1 %. Detta
ligger i linje med satsningen ”Heltid som
norm” vilket innebär att samtliga deltidsanställda inom Kommunals avtalsområde erbjudits högre sysselsättning.
Den faktiskt arbetade tiden för månadsoch timanstsällda medarbetare, omräknat till heltidsarbetare, har minskat något från 4 959 december 2019 till 4 955
december 2020. Det kan delvis förklaras
med att sjukfrånvaron har ökat samt att
antalet övertids- och mertidstimmar
trots pandemin, har minskat.
Av de tillsvidareanställda medarbetarna
var 4 295 kvinnor (76 %) och 1 360 män
(24 %). Den genomsnittliga sysselsättningsgraden enligt anställningsavtalet är
95,0 % för kvinnorna och 97,0 % för männen. Högst andel kvinnor anställda har
hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 83 %
samt socialförvaltningen, 81 %. Högst
andel män anställda har räddningstjänsten, 98 % samt teknikförvaltningen, 75 %.
Medelåldern för Region Gotlands anställda var i december 2020, 46,7 år. Under
året har 150 medarbetare gått i pension
(169, 2019) och den genomsnittliga pensionsåldern var 64,8 år, samma som 2019.
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LÖNEBILDNING
Marknadsmässiga löner är en förutsättning
för att regionen ska kunna attrahera, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.
Lönebildning och lönesättning är därmed
en ständigt pågående process. Region Gotland har under ett flertal år gjort lönesatsningar utifrån brist- och behålla perspektivet samt utifrån jämställda löner. Sedan
2017 har, utöver det generella löneökningsutrymmet, totalt 69,2 mnkr avsatts för
framförallt satsningar på jämställda löner.
Utöver det generella löneökningsutrymmet 2020 avsattes 15 mnkr för satsningar utifrån bristyrken och jämställda
löner. Yrkesgrupper som kompenserats
extra är bland annat sjuksköterskor, lärare
och socialsekreterare. Bristyrken som det
är svårt att behålla och rekrytera är till
exempel ingenjörer, specialist- och handläggarfunktioner. Lönerna närmar sig medianlönerna i riket för flera yrkesgrupper,
men satsningar behövs även framåt.
Pandemin har även påverkat 2020 års
löneöversyn. Löneöversyn för Vårdförbundet, Akademikeralliansen samt Lärarförbundens avtalsområden genomfördes
under våren och ny lön utbetalades med
junilönen. Löneavtalen för Kommunal,
Läkarförbundet samt Vision/SSR/Ledarnas avtalsområden skulle ha omförhandlats på central nivå per 1 april, men på
grund av pandemin prolongerades avtalen och de nya löneavtalen på central nivå
tecknades först den 1 november.
Vision/SSR/Ledarnas löneavtal gäller
från och med 1 april 2020 och den nya lönen
utbetalades på decemberlönen.

ANTAL MEDARBETARE 2016-2020
Antalet medarbetare har ökat med 61. Av de tillsvidareanställda är 4 295 kvinnor och 1 360 män.
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Statistik för år 2019 och framåt tas från beslutsstödsystemet Hypergene och skiljer sig därför från 2019 års årsredovisning.
Jämförelser bakåt i tiden ska göras med försiktighet.
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50-54 år
935

PERSONALKOSTNADER 2019-2020, mnkr

55-59 år
1 015

2019

2 268

2 189

385

353

- varav sjukfrånvaro

70

49

Arbetsgivaravgifter

803

785

Pensionskostnad

381

366

10

12

3 847

3 705

De totala personalkostnaderna har
ökat med 3,8 %

60 år >
1 092

40-49 år
1 609

2020

Löner och arvoden
Frånvaro

30-39 år
1 292

< 29 år
658

Kostnadsersättningar

ÅLDERSSTRUKTUR DECEMBER 2020
Medelåldern har minskat till 46,7 år från 46,9
år 2019. Kvinnornas medelålder är 47,1 år och
männens 45,6 år.

Summa

SJUKFRÅNVARO
Sjuktalet för Region Gotland är 7,3 för
2020. Detta är en ökning med 1,2 från
2019. Under januari och februari 2020
sågs en positiv trend med minskade sjuktal
jämfört med samma period föregående år. I
samband med utbrottet av covid-19 i mars
ökar sjuktalet markant till 10,2 (6,6 2019).

Orsaken ses inte i antalet smittade i
covid-19, utan i andra faktorer kopplat
till pandemin, som exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer att
stanna hemma vid lätta symptom, oro och
ändringar i sjukförsäkringen. Från mars
2020 sjunker generellt sjuktalen stadigt
till juli månad. Därefter vänder sjuktalet

uppåt igen, för att sedan backa under årets
sista månad. Under 2020 noteras två tydliga toppar i sjuktalet, mars och november
månad. Generellt bedöms pandemins påverkan på sjuktalet vara betydande. Under
2020 har möjlighet till hemarbete visat sig
ha en positiv påverkan på sjuktalet.

SJUKFRÅNVARO MÅNADSVIS REGION GOTLAND 2017 – 2020, %

12%
10,2%

9,9%

9%

6%

3%
2017

2019

2018

2020

0%
Jan

Feb

Mar
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Ökning i sjuktal ses hos både kvinnor
och män. Kvinnorna har en något större
ökning och skillnaden mellan könen är
fortsatt stor. Det är korttidsfrånvaron (dag
1-14) som ökat markant med 46 %, vilket
har sin troliga koppling till slopad karensdag och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Noterbart är att de längsta
sjukskrivningar (dag 91-) har minskat något (13 %) under året. Ökningen i sjuktal
återfinns i alla åldersgrupper, men är lägst
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Maj

Jun

Jul

Aug

bland de som är 50 år eller äldre, dock har
gruppen fortsatt högst sjuktal jämfört
med övriga åldrar.
De högsta sjuktalen återfinns inom socialförvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har som enda förvaltning lägre sjuktal 2020 jämfört med 2019. Inom
förvaltningen återfinns flera verksamheter
där hemarbete varit möjligt, vilket ses som
en faktor i den positiva utvecklingen.

Sep

Okt

Nov

Dec

Det ses generellt en förhöjd sjukfrånvaro
inom omvårdnads- samt utbildningsyrken. Till stor del beror det på att medarbetare uppmanats att sjukskriva sig själva
vid minsta symtom, vilket normalt kanske
inte skulle skett i samma höga omfattning.
En del sjukskrivningar beror också på att
medarbetare inledningsvis kände sig otrygga på grund av sin egen situation men också
på grund av den upplevda risken för att bära
med sig en smitta till sina anhöriga.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

8
6

9,2%

2019

7,5%

7,4%

7,3%

6,3%
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2020
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Region Gotland

SJUKFRÅNVARO HOS REGION GOTLANDS FÖRVALTNINGAR 2019 -2020, %
Sjukfrånvaron varierar inom Region Gotlands förvaltningar. Sjukfrånvaron ökade totalt i jämförelse med 2019.

Förväntad utveckling
SAMHÄLLSEKONOMI
OCH BEFOLKNING
Den samhällsekonomiska utvecklingen
framåt är osäker. Sveriges kommuner och
regioner (SKR) bedömer i februari 2021
att konjunkturen stärks under 2021 men
betydande ovisshet råder kring hur smittspridningen, restriktioner och vaccinationsprogrammen kommer att utvecklas
i olika länder.
En återgång mot normalitet för ekonomi och samhällsliv i år och nästa år kommer i hög grad att bero på den ekonomiska
politiken. Frågor om hur och när hittills
vidtagna krisåtgärder ska förlängas/avvecklas samt hur framgångsrikt vaccineringen kommer att genomföras för enskilda länder eller globalt får stor betydelse.
För den svenska utvecklingen antas att
den aviserade tidplanen ungefär kommer
att kunna hållas, det vill säga att merparten av befolkningen erbjuds vaccinering
till halvårsskiftet.
Det finns några omständigheter som
gör att SKR inte räknar med att 2021

kommer att präglas av särskilt hög tillväxt
i Sverige. Än så länge ger framåtblickande
indikatorer inte några övertygande signaler för den svenska tjänstesektorn, vilken
har stor betydelse för sysselsättningen.
Även om läget förbättras kommer större delen av 2021 sannolikt att präglas av
restriktioner och smittspridning. Många
företag i hårt drabbade tjänstebranscher
lär därmed möta en fortsatt svag efterfrågan. Vidare finns en risk för att många
företag får svårt att klara sig redan nu i
vår, exempelvis inom restaurang- och besöksnäringen, om restriktionerna består.
För Region Gotland innebär prognosen
från februari en förbättring jämfört med
den prognos som låg till grund för budgeten 2021 och planen för 2022 och 2023.
Utöver de förbättrade skatteintäkterna
har regeringen i januari 2021 beslutat att
kompensera regioner och kommuner för
merkostnader till följd av covid-19 även
för december 2020. Extra statsbidrag
för att täcka kostnaderna för uppskjuten
vård och andra covid-19-relaterade kostnader kommer att fördelas per invånare.

Det innebär ett tillskott till Gotland på
cirka 24 mnkr. Regeringen avser att återkomma i samband med vårpropositionen
om man ser behov av ytterligare tillskott.
För Gotlands del ser befolkningsprognosen i stort positiv ut. Befolkningen ökar
något varje år framåt. Enligt den senaste
prognosen kommer Gotlands befolkning
vara knappt 63 000 invånare 2029. Problematiken är fördelningen av befolkningen i
olika åldersgrupper. Som syns i tabellen så
kommer andelen 65+ att öka från 26,1 %
till 28 %. Även andelen yngre i befolkningen ökar. Det här är grupper som i
hög grad är i behov av de välfärdstjänster
som regionen ansvarar för.
En ökad befolkning bidrar på olika
sätt till att stärka regionens intäkter.
Dels ökar skatteunderlaget, dels bidrar de
olika åldersgrupperna på olika sätt inom
utjämningssystemen. För att öka skatteunderlaget och klara kompetensförsörjningen behöver satsningar göras för att
öka andelen befolkning i arbetsför ålder.

Utfall
2020

Andel av
befolkning, %

Prognos
2029

Andel av
befolkning, %

0-18 år

11 719

19,5

12 487

19,9

19-64 år

32 713

54,4

32 670

52,1

65+

15 692

26,1

17 529

28,0

Summa

60 124

100,0

62 686

100,0

PROGNOS
BEFOLKNINGSUTVECKLING 2020 - 2029
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KOMPETENSFÖRSÖRJNING

INVESTERINGAR

EKONOMISK PLANERING

En av de största utmaningarna framåt är
att klara kompetensförsörjningen för offentlig sektor. Verksamheterna förutspår
stora svårigheter att hitta ersättare för
de medarbetare som går i pension samt
ser utmaningar i att rekrytera utifrån
förändrade behov. Den demografiska utvecklingen kräver att vi hittar andra arbetssätt för att fullfölja vårt uppdrag. Rätt
kompetens är avgörande för förmågan att
uppnå uppsatta mål med hög kvalitet och
för att organisationen ska utvecklas mot
framtiden. Redan nu finns brist på yrkeskompetens inom olika områden. Det
pågår ett aktivt arbete både centralt och
i respektive förvaltning utifrån framtagna
kompetensförsörjningsplaner.
Inom skolan har ett omfattande arbete med att se över förskole- och grundskolestrukturen genomförts för att bland
annat klara kompetensförsörjningen.
Översynen ger flera konkreta förslag på
förändringar men ytterligare åtgärder behöver genomföras.

Investeringsbudgeten till och med 2025
för Region Gotlands nämnder omfattar 2,7 mdkr, varav knappt 1 mdkr avser
investeringar inom vatten- och avlopp
samt avfall. Förutom dessa planeras 2 nya
äldreboenden, ny skola på A7-området
i Visby, beläggningsprogram för gator
och vägar samt fastighetsinvesteringar.
I investeringsplanen fram till 2031 finns
ytterligare behov av äldreboenden, samtidigt som ett inriktningsbeslut är taget att
påbörja byggandet av en simhall under perioden. Omfattande investeringsbehov är
också kopplade till grundskolorna på ön.
Regionens bostadsbolag Gotlandshem har
under samma period behov av att göra stora investeringar i underhåll av fastigheter,
samtidigt som behovet av nyproduktion av
hyresrätter är stort. För att klara av de stora investeringsvolymerna utan att överstiga koncernens kreditgräns krävs en riktigt
god planering samt att resultatnivåerna
framöver är minst i nivå med det finansiella målet på 2 % av nettokostnaden.

I november 2020 fastställde regionfullmäktige strategisk plan och budget för
åren 2021-2023. I beslutet ligger ett effektiviseringskrav på sammanlagt 135 mnkr
för de tre åren. 55 mnkr är fördelade
per nämnd för 2021, medan ytterligare
80 mnkr ska fördelas 2022 utifrån det
tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet. Det finns inga beslut tagna
om effektivisering 2023. Samtidigt som
effektiviseringar ska genomföras tillfördes också ramtillskott och kompensation
för personalkostnadsökningar. Budgeten
ökades med 4,8 % mellan 2020 och 2021.
Målen för budgeterat resultat och årets
resultat för 2021 har tillfälligt ändrats
från 2 % till 1 %. Anledningen är att effektiviseringskravet på verksamheterna inte
ska bli för betungande när man samtidigt
behöver arbeta för att hantera effekterna
av pandemin. I tabellen ges en översikt
över den ekonomiska planeringen. I investeringsbudget för 2021 ingår inte kompletteringsbudget för året. Denna beslutas
i regionfullmäktige i april 2021.

EKONOMISK PLANERING
FÖR PLANPERIODEN

Utfall
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Verksamhetens nettokostnad, mnkr

-5 469

-5 633

-5 789

-5 993

5 644

5 739

5 881

6 026

Finansnetto, mnkr

-20

-19

-21

-33

Årets resultat, mnkr

155

87

71

0

Investeringar, mnkr

388

508

488

542

Långfristiga skulder, mnkr

575

670

745

945

Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser, %

3,5

8,0

10,5

11,2

Egenfinansiering av totala investeringar, %

156

80

84

61

Resultat i förhållande till verksamhetens nettokostnad, %

2,8

1,5

1,2

0,0

Skatteintäkter och generella bidrag, mnkr
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EKONOMISK REDOVISNING

Foto: Region Gotland/Peter Daun

EKONOMISK REDOVISNING

Ekonomisk
redovisning
Ekonomisk redovisning är en fördjupad informationsdel kring kommunkoncernen
samt Region Gotlands ekonomi. Här presenteras drift- och investeringsredovisning,
resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och tillhörande noter för Region
Gotland. Mer ekonomisk information hittar du i förvaltningsberättelsen.

Under hösten påbörjades bygget av en ny korttidsenhet på Korpenområdet i Visby. Rolf Öström, socialnämndens ordförande (M)
och Karl Johan Boberg, tekniska nämndens ordförande (C) tog det första spadtaget.
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Driftredovisning
DRIFTBUDGET OCH
DRIFTREDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING

Regionfullmäktige tilldelar nämnderna
nettoanslag för att bedriva sin verksamhet. Nettoanslagen binds av fullmäktige
på nämndnivå. Omdisponering samt
tilläggsanslag kan beslutas av regionfullmäktige under året.
Nämnderna fördelar nettoanslaget i sin
internbudget. Fördelningen sker brutto
uppdelat på intäkter och kostnader. Anslagen binds på organisations- eller verksamhetsnivå och får under året omfördelas av
nämnd. För överföring av över- respektive
underskott mellan budgetår gäller att 75 %
av överskottet och hela underskottet medförs till kommande år.

Resultatöverföringen ligger som en del
av regionens eget kapital men uppdelat
per nämnd. Nämnden ansvarar för hur
det egna kapitalet används och efter
nämndbeslut sker tilläggsbudgetering.
Underskott ska balanseras inom tre år.
Personalomkostnader i form av sociala avgifter och pensioner redovisas
som ett personalomkostnadspålägg i
driftredovisningen, PO pålägget uppgår
till 39,7 %. Kapitalkostnader består av
planenlig avskrivning samt internränta
och belastar de verksamheter som nyttjar immateriella och materiella anläggningstillgångar. Internräntan är 1,5 %.
Gemensamma kostnader som interndebiteras är främst hyreskostnader, måltider,
försörjning samt vissa IT kostnader.

I driftredovisningen ingår både interna och
externa kostnader och intäkter medan det
i resultaträkningen endast ingår externa
poster. I kolumnerna för intäkter och kostnader i tabellen nedan ingår interna poster
och kan därför inte stämmas av mot resultaträkningens rader för verksamheten intäkter respektive kostnader. Verksamhetens
nettoutfall i driftredovisningen motsvarar
däremot verksamhetens nettokostnader i
resultaträkningen. Poster som finns i resultaträkningen men inte i driftredovisningen
är skatteintäkter, generella statsbidrag samt
finansiella intäkter och kostnader och eventuellt extraordinära poster.
Kommentarer till nämndernas utfall
lämnas i förvaltningsberättelsen.

Intäkter

Kostnader

Netto

Nettobudget

Nettoavvikelse

Nettokostnader i %
av budget

Nettoavvikelse
2019

Regionstyrelse

470

-937

-467

-492

25

94,9

14

Teknisk nämnd

1 088

-1 285

-197

-167

-30

118,0

-1

73

-102

-29

-28

-1

103,6

-3

NÄMNDERNAS INTÄKTER
OCH KOSTNADER 2020, mnkr

Miljö- och byggnämnd
Barn- och utbildningsnämnd

828

-2 046

-1 218

-1 230

12

99,0

-12

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnd

236

-554

-318

-316

-2

100,6

-6

Socialnämnd

896

-2 292

-1 396

-1 412

16

98,9

5

Hälso- och sjukvårdsnämnd
Summa
Finansförvaltning

-2 490

-1 759

-1 768

9

99,5

-39

-9 706

-5 384

-5 413

29

99,5

-42

72

-157

-85

-87

2

85

4 394

-9 863

-5 469

-5 500

31
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Foto: Region Gotland/Kajsa Holmström

Summa inklusive finansförvaltning

731
4 322

På parkeringsplatsen utanför akutmottagningen vid Visby lasarett ställdes tillfälliga tält och
baracker upp under våren, som ett led i arbetet med att hantera spridningen av coronaviruset.
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FÖRÄNDRINGAR I BUDGET 2020
Med anledning av de stora statsbidrag som
regeringen beslutat under pågående år har
budgeten för generella statsbidrag ökats
med 164,4 mnkr.

Regionfullmäktige har under året beslutat
om flera tilläggsanslag till nämnderna. De
flesta tilläggsanslag kan kopplas till pågående coronapandemi men det finns också
tilläggsanslag som kopplas till förändrade
behov i nämndernas verksamheter.

Anslag för skolskjutsar har omdisponerats
från barn- och utbildningsnämnden till
tekniska nämnden. Nämnderna har beslutat att använda 2,8 mnkr av eget kapital.

Avser

Beslut

Belopp

Regionstyrelsen

NÄMND

Budget- och skuldrådgivning

2020-06-15

0,3

Regionstyrelsen

Lunchkuponger till gymnasieelever

2020-06-15

3,5

Regionstyrelsen

Åtgärder som stärker sårbara grupper

2020-06-15

1,2

Regionstyrelsen

Kultur- och fritidsaktiviteter som främjar
rörelse och motverkar isolering

2020-06-15

0,3
5,3

Regionstyrelsen

Verksamhetsbidrag

2020-11-16

Regionstyrelsen

Stöd till kulturaktörer

2020-11-16

7,1

Regionstyrelsen

Stöd till fritidsföreningar

2020-11-16

5,2
0,4

Regionstyrelsen

Stöd till riskgrupper

2020-11-16

Regionstyrelsen

Medeltidsveckan på Gotland

2020-11-16

1,0

Regionstyrelsen

Medarbetargåva

2020-11-16

3,0

Uteblivna intäkter för parkering samt markupplåtelse

2020-06-15

12,0

Miljö- och byggnämnden

Tekniska nämnden

Uteblivna intäkter för tillsyner

2020-06-15

0,5

Miljö- och byggnämnden

Trängselkontroller

2020-11-16

0,3

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Arbetsmarknadsinsatser till unga

2020-06-15

0,5

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Ökat antal ferietjänster

2020-06-15

1,2

Samtalsstöd

2020-06-15

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Summa

EKONOMISK REDOVISNING

TILLÄGGSANSLAG KOPPLADE TILL CORONAPANDEMIN, mnkr

1,0
42,8

TILLÄGGSANSLAG KOPPLADE TILL FÖRÄNDRADE BEHOV, mnkr
NÄMND
Regionstyrelsen
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden

Avser

Beslut

Förstudier inför exploatering

2020-04-27

Belopp
5,0

Kollektivtrafik

2020-06-15

11,7

Kapitalkostnader

2020-09-28

1,1

Miljö- och byggnämnden

Mätning av luftkvalitet

2020-09-28

0,5

Barn- och utbildningsnämnden

Förstärkning till skolan

2020-09-28

3,1

Vuxkomp

2020-09-28

3,0
20,0

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Utomlänsvård

2020-03-30

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Försäkringspremie

2020-03-30

1,0

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Utrangering projekt Nya Akuten

2020-11-16

14,0

Summa

59,4
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NÄMNDERNAS BUDGET 2020, mnkr

Ingående budget

Regionstyrelse

460,3

Teknisk nämnd

141,1

Miljö- och byggnämnd

25,2

Barn- och utbildningsnämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnd
Summa

EKONOMISK REDOVISNING

1,2

24,8

Nyttjande av eget
kapital

Utgående budget

32,3

493,6
167,1

1,3
-1,2

1,1

27,6

3,1

310,0

1 229,6

4,7

1,7

316,4

1 411,5

1 411,5

1 732,2

36,0

5 308,0

BUDGET OCH UTFALL
PER VERKSAMHET 2020, mnkr

36

Tilläggsanslag

1 227,7

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
Socialnämnd

Omdisponering

Budget
intäkter

0

1 767,2

102,2

2,8

5 413,0

Bokslut
intäkter

Budget
kostnader

Bokslut
kostnader

Budget
netto

Bokslut
netto

Nettoavvikelse

1

Politisk verksamhet

5

4

-70

-60

-65

-56

9

11

Nämnd- och styrelseverksamhet

0

-1

-27

-20

-27

-21

6

12

Stöd till politiska partier

0

0

-10

-9

-10

-9

1

13

Revision

0

0

-4

-4

-4

-4

0

14

Nämndadministration

0

0

-11

-11

-11

-11

0

15

Övrig politisk verksamhet

5

5

-18

-16

-13

-11

2
-3

2

Infrastruktur, skydd mm

237

266

-444

-476

-207

-210

20

Infrastruktur, skydd mm

12

14

-16

-17

-4

-3

1

21

Fysisk och teknisk planering

41

40

-55

-57

-14

-17

-3

22

Teknisk verksamhet

86

98

-86

-86

0

12

12

23

Särskilda uppdrag skattefinansierade

0

1

-4

-5

-4

-4

0

24

Gatu- och väghållning

19

27

-66

-77

-47

-50

-3
-2

25

Parkverksamhet

32

32

-50

-52

-18

-20

26

Näringslivsfrämjande åtgärder

14

23

-70

-80

-56

-57

-1

27

Miljö- och hälsoskydd

20

18

-28

-28

-8

-10

-2

28

Räddningstjänst

10

10

-65

-70

-55

-60

-5

29

Övrig infrastruktur

3

3

-4

-4

-1

-1

0

50

61

-216

-223

-166

-162

4

0

1

-5

-4

-5

-3

2

28

32

-70

-74

-42

-42

0

3

Fritid och kultur

30

Kultur- och fritidsverksamhet

31

Kulturverksamhet

32

Fenomenalen Sience Center

4

4

-5

-4

-1

0

1

35

Biblioteksverksamhet

7

13

-34

-40

-27

-27

0
0

36

Fritidsverksamhet

7

6

-63

-62

-56

-56

38

Ungdomsverksamhet

1

2

-18

-18

-17

-16

1

39

Kulturskolan

3

3

-21

-21

-18

-18

0

1 023

1 022

-2 503

-2 495

-1 480

-1 473

7

14

10

-74

-57

-60

-47

13

295

290

-633

-632

-338

-342

-4

0

0

-1

-1

-1

-1

0

94

94

-184

-191

-90

-97

-7

4

Pedagogisk verksamhet

40

Central administration

41

Förskola

42

Pedagogisk omsorg

43

Fritidshem

44

Förskoleklass

27

29

-77

-70

-50

-41

9

45

Obligatoriska skolan

385

389

-1 036

-1 043

-651

-654

-3

46

Gymnasieutbildning

143

148

-392

-394

-249

-246

3

47

Vuxenutbildning

32

31

-55

-55

-23

-24

-1

49

Folkhögskola

33

31

-51

-52

-18

-21

-3
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BUDGET OCH UTFALL
PER VERKSAMHET 2020, mnkr

Budget
intäkter

Bokslut
intäkter

Budget
kostnader

Bokslut
kostnader

Budget
netto

Bokslut
netto

Nettoavvikelse

830

879

-2 240

-2 271

-1 410

-1 392

18

2

13

-37

-41

-35

-28

7

-1 436

-828

-789

39

5

Vård och omsorg

51

Gemensamt socialförvaltningen

52

Vård och omsorg enligt socialtjänstlagen

619

647

-1 447

53

Insatser enligt LSS

201

206

-446

-467

-245

-261

-17

54

Individ och familjeomsorg

8

13

-276

-294

-268

-281

-12

55

Handläggning

0

0

-24

-24

-24

-24

0

59

Bostadspolitiska frågor

0

0

-10

-9

-10

-9

1
0

6

Särskilt riktade insatser

48

49

-69

-70

-21

-21

61

Flyktingmottagning

17

20

-20

-23

-3

-3

0

62

Arbetsmarknadsåtgärder

31

29

-49

-47

-18

-18

0

7

Affärsverksamhet

427

431

-523

-568

-96

-137

-41

71

Näringsliv och bostäder

33

34

-33

-38

0

-4

-4

72

Hamnverksamhet

78

77

-84

-84

-6

-7

-1

73

Buss- och biltrafik

22

14

-111

-123

-89

-109

-20

74

Vatten och avlopp

197

208

-197

-220

0

-12

-12

75

Avfallshantering

97

98

-98

-103

-1

-5

-4

598

731

-2 365

-2 488

-1 767

-1 757

10

155

158

-326

-349

-171

-191

-20
-47

8

Hälso- och sjukvård

80

Primärvård

81

Somatisk specialistvård

12

41

-869

-945

-857

-904

82

Psykiatrisk specialistvård

1

7

-126

-133

-125

-126

-1

83

Tandvård

64

63

-92

-94

-28

-31

-3

84

Övrig hälso- och sjukvård

187

199

-337

-359

-150

-160

-10

85

Medicinsk service

45

62

-230

-244

-185

-182

3

86

Försörjningsverksamhet

12

17

-147

-154

-135

-137

-2

87

Administrativ service

122

184

-238

-210

-116

-26

90

804

879

-1 005

-1 055

-201

-176

25

36

45

-235

-230

-199

-185

14
4

9

Gemensam verksamhet

92

Regiongemensam administration

94

Fastighetsförvaltning

459

498

-461

-496

-2

2

97

Försörjningsverksamhet

309

336

-309

-329

0

7

7

Summa nämnder

4 022

4 322

-9 435

-9 706

-5 413

-5 384

29

Finansförvaltning

25

72

-112

-157

-87

-85

2

4 047

4 394

-9 547

-9 863

-5 500

-5 469

31

99

Summa nämnder inklusive
finansförvaltning
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EKONOMISK REDOVISNING

Investerings- och
exploateringsredovisning
INVESTERINGSBUDGET OCH
INVESTERINGSREDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING

Investeringarna i koncernen uppgick till
526 mnkr (735 mnkr, 2019). Region Gotlands investeringar uppgick till 388 mnkr
(497 mnkr, 2019). Inkomster från försäljning av materiella tillgångar uppgick till
68 mnkr.
Region Gotlands investeringsbudget
inklusive kompletteringsbudget och til�läggsanslag var 842 mnkr. I investeringsbudgeten ingår infrastrukturinvesteringar i exploateringsområden med 69 mnkr.
Under året har tilläggsanslag beviljats med
30 mnkr för investeringar i gator, fastigheter och IT. Regionfullmäktige har inte tagit
beslut om några investeringar i bolagen.
Budgetavvikelsen var 454 mnkr och
innebar att 46 % av budgeten utnyttjades. En stor del av den outnyttjade investeringsbudgeten kommer sannolikt att
bli kompletteringsbudgeterad till 2021.
Under den senaste femårsperioden har i
genomsnitt cirka 55 % av investeringsbudgeten använts per år och en stor del av den
ej nyttjade budgeten har sedan kompletteringsbudgeterats till följande år.

Den totala årliga investeringsbudgeten
ligger på en för hög nivå för att både klara
att genomföra och finansiera. En hårdare
prioritering behöver ske samtidigt som
investeringsprojekten behöver fördelas
över en längre tidsperiod.
Under året har stora investeringar
gjorts i vatten- och avloppsanläggningar
med 112 mnkr. Infrastrukturinvesteringar i gator, vägar, parker och hamn uppgår
till 56 mnkr. Investeringar i verksamhetslokaler gjordes med 118 mnkr. Investeringar i maskiner, inventarier, IT och
medicinteknik summerade till 96 mnkr.

EXPLOATERINGSBUDGET
OCH EXPLOATERINGSREDOVISNING
Exploateringsbudgeten uppgår totalt till
237 mnkr, varav 69 mnkr avser investeringar i infrastruktur och 168 mnkr avser
exploateringsutgifter i omsättningstillgångar. Under året har investeringar i infrastruktur gjorts med 30 mnkr i Visby.

De större investeringarna avser park och
gator på område yttre A7/Törnekvior
samt vatten- och avlopp och gator i kvarteret Brodösen. Exploateringsutgifter i omsättningstillgångar uppgår till 18 mnkr
och avser i huvudsak stadsutvecklingsprojektet Visborg i södra Visby.

EGENFINANSIERING
AV INVESTERINGAR
En av regionens indikatorer till de finansiella målen är att mäta egenfinansieringen av investeringar i skattefinansierad
verksamhet. Om egenfinansieringen är
över 100 % innebär det att kassaflödet
från den löpande verksamheten räcker till
för att finansiera investeringarna. 2020
har investeringarna med god marginal
egenfinansierats. Egenfinansieringen av
samtliga investeringar var 156 % totalt.
För de skattefinansierade investeringarna
var egenfinansieringen 222 %. Att andelen egenfinansiering är hög och stabil är
långsiktigt viktigt för Region Gotlands
ekonomi. En egenfinansiering som uppgår till minst 100 % stärker den ekonomiska ställningen.

15

250

222
13,8
12

200

165

162

154

13,1

156
9

150

94

100

62

66
3

0

2016

2017

2018

2019

2020

EGENFINANSIERING AV INVESTERINGAR 2016-2020, %
En egenfinansieringsgrad på 100 % innebär att kassaflödet från den löpande
verksamheten är lika stort som investeringsutgifterna. Under
perioden har målet att egenfinansiera investeringar i skattefinansierad
verksamhet uppnåtts de senaste fyra åren. Bra resultatnivåer och vinster
från fastighetsförsäljningar har möjliggjort detta.
Egenfinansiering av investeringar i skattefinansierad verksamhet
Egenfinansiering av samtliga investeringar

38

6,9

6

90

50

0

9,4

8,8

116
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INVESTERINGSVOLYM 2016-2020, %
Investeringsvolym kan mätas som investeringsutgifternas andel av skatteintäkter och generella bidrag. Andelen har minskat de senaste två åren i takt
med att investeringsutfallet blivit lägre. Kommunsektorns genomsnitt har
de två senaste åren legat på 12 % i investeringsvolym.

EKONOMISK REDOVISNING

NETTOINVESTERING PER
HUVUDVERKSAMHET, mnkr

2020

2019

2018

2017

2016

Summa

Andel av
summa, %

94

95

225

160

298

872

33

3

3

9

2

2

19

1

Pedagogisk verksamhet

75

70

89

65

145

444

17

Vård och omsorg

15

7

6

3

5

36

1

Affärsdrivande verksamhet, vatten och avfall

116

226

297

106

44

789

30

Hälso- och sjukvård

50

73

53

56

63

295

11

Infrastruktur, skydd, hamn m m
Fritid och kultur

Gemensam verksamhet
Summa

35

23

23

44

59

184

7

388

497

702

436

616

2 639

100

INVESTERINGAR INKL.
EXPLOATERINGAR PER NÄMND 2020, mnkr

Budget 2020

varav tilläggsanslag

Utfall 2020

Regionstyrelsen/Regionstyrelseförvaltningen

129

1

30

Regionstyrelsen/Räddningstjänst

9

Miljö- och byggnämnden

3

2

Tekniska nämnden

774

varav vatten och avlopp samt avfall

260

varav andra nämnder

191

1
28

316

13

100

144

Barn- och utbildningsnämnden

11

14

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

8

5

Socialnämnden

5

2

72

1

35

1 010

30

406

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Summa

EKONOMISK REDOVISNING

Under de senaste fem åren har hamninvesteringar, investeringar inom skolan och VA-investeringar dominerat regionens investeringsverksamhet. En
tredjedel av investeringsvolymen har varit hamn och infrastruktur, 30 % har varit vatten och avlopp samt avfall och en knapp fjärdedel har avsett
utbildningsverksamhet. De största projekten har varit kryssningskaj, ny gymnasieskola samt bräckvattenverk och ledningsnät för vatten- och avlopp
på södra Gotland.

varav exploatering anläggningstillgångar

69

30

varav exploatering omsättningstillgångar

168

18

Den totala budgeten för investeringar och exploatering uppgår till 1 010 mnkr varav 237 mnkr avser exploateringsverksamhet. Tekniska nämnden har cirka 75 % av
den totala budgeten. Investeringsutgifterna blev 388 mnkr och exploateringsutgifterna 18 mnkr. Investeringar i vatten- och avlopp utgjorde 37 %.

INVESTERINGSPLAN
Planen för år 2021-2025 omfattar investeringar för ca 2 708 mnkr, varav ca 935 mnkr
avser avgiftsfinansierad verksamhet.
Dessutom tillkommer kompletteringsbudget för 2021. Investeringsplanen
innehåller stora investeringar i fastigheter

bland annat grundskola, korttidsboende,
LSS-boende och särskilda boenden för
äldre. Stora investeringar i vatten- och
avloppsanläggningar men också IT-investeringar. För åren 2021-2022 beräknas
investeringarna i den skattefinansierade
verksamheten kunna finansieras helt med

egna medel men för 2023 är resultatet
otillräckligt för att klara detta. De totala
investeringarna under hela planperioden
ligger på en för hög nivå relativt de budgeterade resultaten, vilket skulle kräva förhållandevis stor extern upplåning.
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Resultaträkning

mnkr
REGIONEN 2020

KONCERNEN 2020

KONCERNEN 2019

Verksamhetens intäkter

not 1, 8, 29

1 605

1 411

2 059

1 882

Verksamhetens kostnader

not 2, 8, 29

-6 792

-6 368

-7 077

-6 697

Avskrivningar

not 3

Verksamhetens nettokostnader

-282

-255

-411

-344

-5 469

-5 212

-5 429

-5 159

Skatteintäkter

not 4

3 952

3 953

3 952

3 953

Generella statsbidrag och utjämning

not 5

1 692

1 358

1 692

1 358

175

99

215

152

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

not 6, 8

30

56

21

47

Finansiella kostnader

not 7, 8

-50

-42

-71

-62

155

113

165

137

0

0

0

0

155

113

165

137

REGIONEN 2020

REGIONEN 2019

KONCERNEN 2020

KONCERNEN 2019

155

113

not 3

282

not 22, 23

130
-54

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

EKONOMISK REDOVISNING

REGIONEN 2019

Kassaflödesanalys

mnkr

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat

165

137

255

411

344

74

138

85

-15

-54

-15

24

1

27

9

0

33

0

33

537

461

687

593

Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster
Avskrivningar
Avsättningar
Realisationsvinster
Realisationsförluster, utrangering
Övrigt

not 9

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Förändring av förråd och exploateringstillgångar
(ökning -, minskning +)

not 16, 17

-18

-8

-19

-9

Förändring av kortfristiga fordringar och placeringar
(ökning -, minskning +)

not 18, 19

-128

-15

-163

-24

not 25

166

0

110

14

557

438

615

574

-388

-497

-526

-735

0

0

-4

0

Förändring av kortfristiga skulder
(ökning +, minskning -)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

not 10

68

9

68

9

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

not 14

0

6

0

6

Finansiell leasing anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-18

-2

-18

-2

-338

-484

-480

-722

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring av långfristiga fordringar
(ökning -, minskning +)

not 14

7

-1

8

-1

Förändring av långfristiga skulder
(ökning +, minskning -)

not 24

29

74

119

158

36

73

127

157

255

27

262

9

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE

40
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Balansräkning

mnkr
REGIONEN 2020

REGIONEN 2019

KONCERNEN 2020

KONCERNEN 2019

not 11

14

17

14

17

Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar

not 12

4 210

4 151

6 559

6 495

Maskiner och inventarier

not 13

374

343

417

381

0

0

0

0

99

106

47

55

4 697

4 617

7 037

6 948

not 15

14

15

14

15

29

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Övriga materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

not 14

Summa anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur

Förråd

not 16

25

23

32

Exploateringstillgångar

not 17

37

21

37

21

Kortfristiga fordringar

not 18

479

393

603

482

Kortfristiga placeringar

not 19

242

200

242

200

Kassa och bank

not 20

371

116

402

140

1 154

753

1 316

872

5 865

5 385

8 367

7 835

Årets resultat

155

113

165

137

Resultatutjämningsreserv

64

64

64

64

2 239

2 126

3 050

2 913

2 458

2 303

3 279

3 114

1 040

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EKONOMISK REDOVISNING

Omsättningstillgångar

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

Övrigt eget kapital

not 21

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

not 22

1 087

1 020

1 106

Andra avsättningar

not 23

88

25

157

85

1 175

1 045

1 263

1 125

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

not 24

1 138

1 109

2 588

2 469

Kortfristiga skulder

not 25

1 094

928

1 237

1 127

Summa skulder

2 232

2 037

3 825

3 596

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

5 865

5 385

8 367

7 835

0

0

0

0

not 27

2 250

2 291

2 250

2 291

not 26, 29

1 376

1 320

1 376

1 320

not 28

11

16

25

21

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland
skulderna eller avsättningarna
Borgensförbindelser
Framtida leasingkostnader
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EKONOMISK REDOVISNING

Noter
REGIONEN 2020

REGIONEN 2019

KONCERNEN 2020

KONCERNEN 2019

NOT 1 – VERKSAMHETENS INTÄKTER, mnkr
Försäljning varor och tjänster

92

113

405

435

Avgifter och taxor

511

514

646

657

Hyror och arrenden

112

119

112

119

Driftbidrag från staten

726

529

726

529

Övriga bidrag och ersättningar

15

23

15

23

Reavinster

54

9

54

9

Exploateringsintäkter

17

23

17

23

Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter

78

81

84

87

1 605

1 411

2 059

1 882

EKONOMISK REDOVISNING

Bidrag och ersättningar från staten utgör 45 % av verksamhetens intäkter (37 %, 2019)			
Bidrag som avser flera redovisningsperioder intäktsredovisas i de perioder som bidraget avser.			
Statsbidraget för läkemedel redovisas bland verksamhetens intäkter då det är en kostnadsersättning för de läkemedel som 			
ingår i läkemedelsförmånen. Statsbidraget för läkemedelsförmånen uppgår till 187 mnkr (175 mnkr, 2019)			

NOT 2 – VERKSAMHETENS KOSTNADER, mnkr
Material, inventarier

-104

-94

-136

-142

Bidrag, transfereringar

-231

-210

-230

-210

-1 137

-1 046

-1 152

-1 070

-55

-57

-57

-61

-103

-97

-103

-97
-3 417

Köp av huvudverksamhet
Konsulter
Tillfälligt inhyrd personal
Löner och sociala avgifter

-3 467

-3 339

-3 553

Pensioner, löneskatt

-380

-366

-390

-374

Lokal- och fastighetskostnader

-235

-236

-239

-240

Bränsle och energi

-80

-64

-81

-66

Förbrukningsmaterial

-443

-416

-444

-418

Transporter och resor

-124

-138

-126

-139

Övriga köpta tjänster

-174

-131

-175

-133

Reaförlust, utrangering tillgångar

-24

-1

-24

-9

-2

-2

-2

-2

-233

-171

-361

-311

Exploateringsutgifter
Övriga verksamhetskostnader
Skatt i bolagen
Summa verksamhetens kostnader

0

0

-4

-8

-6 792

-6 368

-7 077

-6 697

NOT 3 – AVSKRIVNINGAR, mnkr
Avskrivningar immateriella tillgångar
Avskrivningar byggnader, tekniska anläggningar
Avskrivning maskiner och inventarier
Nedskrivning av anläggningstillgångar
Summa avskrivningar

-7

-6

-7

-6

-197

-174

-300

-232

-78

-75

-104

-103

0

0

0

-3

-282

-255

-411

-344

Nedskrivning har gjorts för byggnader/mark samt pågående projekt i AB Gotlandshem på grund av att bedömt värde understigit bokfört värde.
Återvinningsvärdet utgörs av nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet för byggnader/mark har beräknats via en intern värderingsmodell med
beräkning av objektets avkastningsvärde baserat på kassaflödesanalys med marknadsanpassade parametrar. För pågående projekt har extern värdering använts.
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EKONOMISK REDOVISNING

REGIONEN 2020

REGIONEN 2019

KONCERNEN 2020

KONCERNEN 2019

NOT 4 – SKATTEINTÄKTER, mnkr
Kommunalskatt, preliminär

4 039

3 988

4 039

Slutavräkning

-22

3

-22

3 988
3

Prognos slutavräkning

-65

-38

-65

-38

Summa skatteintäkter

3 952

3 953

3 952

3 953

1 141

1 110

1 141

1 110

164

162

164

162

16

0

16

0

5

-1

5

-1
150

Inkomstutjämning
Strukturbidrag
Införandebidrag
LSS-utjämning
Fastighetsavgift

160

150

160

Generella statsbidrag

182

18

182

18

Kostnadsutjämning

-23

-111

-23

-111

Regleringsavgift/-bidrag
Summa statsbidrag och utjämning

47

30

47

30

1 692

1 358

1 692

1 358

4

EKONOMISK REDOVISNING

NOT 5 – STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING, mnkr

NOT 6 – FINANSIELLA INTÄKTER, mnkr
Utdelning aktier och andelar

12

14

2

Ränteintäkter

2

2

3

3

Vinst avyttring finansiella tillgångar

0

6

0

6

Orealiserade vinster värdepapper

12

30

12

30

Övriga finansiella intäkter

4

4

4

4

30

56

21

47

Räntekostnad långfristiga lån

-7

-7

-20

-19

Räntekostnad kortfristiga lån

0

-1

-4

-5

Räntekostnad pensioner

-21

-25

-21

-25

Förlust avyttring finansiella tillgångar

-21

0

-21

0

0

-6

0

-6

Summa finansiella intäkter

NOT 7 – FINANSIELLA KOSTNADER, mnkr

Orealiserade förluster värdepapper
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader

-1

-3

-5

-7

-50

-42

-71

-62
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EKONOMISK REDOVISNING

REGIONEN 2020

REGIONEN 2019

KONCERNEN 2020

KONCERNEN 2019

NOT 8 – JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER, mnkr
Reavinster

54

15

54

9

Exploateringsintäkter

17

23

17

23

Orealiserade vinster värdepapper

12

30

12

30

Realiserade vinster värdepapper

0

6

0

6

Summa jämförelsestörande intäkter

83

74

83

68

Reaförluster, utrangering anläggningstillgångar

-24

-1

-24

-9

-2

-2

-2

-2

-63

0

-63

0

0

0

-33

-3

Orealiserade förluster värdepapper

0

-6

0

-6

Realiserade förluster värdepapper

-21

-1

-21

-1

-110

-10

-143

-21

-27

64

-60

47

Exploateringsutgifter
Avsättning deponier, marksanering
Nedskrivning av anläggningstillgångar

Summa jämförelsestörande kostnader

EKONOMISK REDOVISNING

Summa jämförelsestörande poster

NOT 9 – ÖVRIGA EJ RÖRELSEKAPITALPÅVERKANDE POSTER, mnkr
Omklassificering investeringsbidrag från privat motpart

0

33

0

33

Summa

0

33

0

33

NOT 10 – FÖRSÄLJNING AV
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, mnkr

44

Fastigheter och mark

68

9

68

9

Summa

68

9

68

9
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EKONOMISK REDOVISNING

REGIONEN 2020

REGIONEN 2019

KONCERNEN 2020

KONCERNEN 2019

Redovisat värde vid årets början

17

18

17

Justeringspost/omklassificering

0

0

0

0

Årets avskrivningar

-7

-6

-7

-6

NOT 11 – IMMATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, mnkr
18

Årets investeringar

4

5

4

5

Årets avyttringar, utrangeringar och nedskrivningar

0

0

0

0

Redovisat värde vid årets slut

14

17

14

17

Anskaffningsvärde

102

98

102

98

Ackumulerade avskrivningar

-88

-81

-88

-81

14

17

14

17

14

17

14

17

0

0

0

0

3-5 år

3-5 år

3-5 år

3-5 år

4 151

3 909

6 495

6 124

0

0

0

0

Årets avskrivningar

-197

-174

-281

-255

Årets investeringar

295

418

421

639

Årets avyttringar, utrangeringar och nedskrivningar

-39

-2

-76

-13

4 210

4 151

6 559

6 495

Redovisat värde vid årets slut

- varav externt förvärvade
- varav internt upparbetade
Avskrivningstider

EKONOMISK REDOVISNING

IT-system

Linjär avskrivning tillämpas. Gräns för investering är ett prisbasbelopp och nyttjandeperiod minst 3 år.
För mer information om värdering och nyttjandeperioder se not 32 redovisningsprinciper.

NOT 12 – MARK, BYGGNADER OCH
TEKNISKA ANLÄGGNINGAR, mnkr
Redovisat värde vid årets början
Justeringspost/omklassificering exploatering

Redovisat värde vid årets slut
Anskaffningsvärde

7 033

6 777

10 793

10 314

Ackumulerade avskrivningar

-2 823

-2 626

-4 234

-3 819

Redovisat värde vid årets slut

4 210

4 151

6 559

6 495

varav
Markreserv

83

84

176

166

Verksamhetsfastigheter

1 827

1 831

1 856

1 855

Fastigheter affärsverksamhet

1 975

1 936

3 736

4 174

306

269

310

269

19

31

481

31

4 210

4 151

6 559

6 495

10-60 år

10-60 år

10-60 år

10-60 år

35,3

38,5

37,8

39,8

Publika fastigheter
Fastigheter annan verksamhet
Summa
Avskrivningstider, år
Genomsnittlig avskrivningstid, år

Linjär avskrivning tillämpas. Gräns för investering är ett prisbasbelopp och nyttjandeperiod minst 3 år.
Ränteutgifter aktiveras inte. För mer information om värdering och nyttjandeperioder se not 32 redovisningsprinciper.
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EKONOMISK REDOVISNING

REGIONEN 2020

REGIONEN 2019

KONCERNEN 2020

KONCERNEN 2019

343

341

381

0

0

0

0

Årets avskrivningar

-72

-69

-78

-74

NOT 13 – MASKINER OCH INVENTARIER, mnkr
Redovisat värde vid årets början
Justeringspost/omklassificering pågående

368

Årets investeringar

90

74

101

90

Finansiell leasing lös egendom

14

-3

14

-3

Årets avyttringar, utrangeringar och nedskrivningar

-1

0

-1

0

374

343

417

381

Anskaffningsvärde

1 326

1 223

1 435

1 322

Ackumulerade avskrivningar

-952

-880

-1 018

-941

374

343

417

381

Redovisat värde vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut
varav
Maskiner

22

25

22

25

280

265

323

303

Transportmedel och speciella anläggningar

42

36

42

36

Finansiell leasing lös egendom

30

17

30

17

374

343

417

381

3-20 år

3-20 år

3-20 år

3-20 år

18,4

17,7

18,4

17,9

1

2

EKONOMISK REDOVISNING

Inventarier

Summa
Avskrivningstider
Genomsnittlig avskrivningstid, år

Linjär avskrivning tillämpas. Gräns för investering är ett prisbasbelopp och nyttjandeperiod minst 3 år.
Ränteutgifter aktiveras inte. För mer information om värdering och nyttjandeperioder se not 32 redovisningsprinciper.

NOT 14 – FINANSIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, mnkr
Aktier i koncernföretag

53

53

Utlämnade lån

5

5

5

5

Långfristig skattefordran

0

0

0

0

Övrigt

41

48

41

48

Summa

99

106

47

55

14

15

14

15

NOT 15 – BIDRAG STATLIG INFRASTRUKTUR, mnkr
Bidrag till cirkulationsplats väg 142 Visbyleden

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

NOT 16 – FÖRRÅD, mnkr
Inventerat värde
Hjälpmedelscentral

18

18

18

18

Varuförsörjning

6

4

6

4

Teknikförvaltningens förråd

1

1

1

1

Förråd bolagen
Summa

46
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0

0

7

6

25

23

32

29

EKONOMISK REDOVISNING

REGIONEN 2020

REGIONEN 2019

KONCERNEN 2020

KONCERNEN 2019

Redovisat värde vid årets början

21

13

21

Omklassificering/justering

0

0

0

0

Årets exploateringsutgifter

18

9

18

9

NOT 17 – EXPLOATERINGSTILLGÅNGAR, mnkr
13

Försäljning/avyttring

-2

-1

-2

-1

Redovisat värde vid årets slut

37

21

37

21

Statsbidragsfordringar
Kommunalskattefordringar
Kundfordringar

6

6

6

6

167

143

167

143

68

57

73

62

189

146

295

225

45

37

45

37

4

4

17

9

479

393

603

482

Aktiefonder

122

109

122

109

Räntefonder

108

69

108

69

Obligationer

12

22

12

22

242

200

242

200

Interimsfordringar
Mervärdesskatt
Övrigt
Summa

EKONOMISK REDOVISNING

NOT 18 – KORTFRISTIGA FORDRINGAR, mnkr

NOT 19 – KORTFRISTIGA PLACERINGAR, mnkr
Pensionsmedel

Summa

Värdering enligt verkligt värde baserat på respektive instruments marknadsvärde på balansdagen.

NOT 20 – KASSA OCH BANK, mnkr
Kassa

0

0

0

0

Bank

371

116

402

140

Summa

371

116

402

140

Regionen har en checkräkningskredit på 300 mnkr som inte var utnyttjad vid bokslutstillfället. Extra statsbidrag 2020 har påverkat kassaflödet positivt.

NOT 21 – ÖVRIGT EGET KAPITAL, mnkr
Pensionsreserv

61

61

61

2

5

2

5

Övrigt eget kapital

2 176

2 060

2 987

2 847

Summa

2 239

2 126

3 050

2 913

Vatten- och avloppsverksamhet

61

I balanskravsutredning 2005 respektive 2007 avsattes totalt 60,9 mnkr som en pensionsreserv inom det egna kapitalet.
Avsikten är att använda reserveringarna för att matcha motsvarande framtida kostnader. 					
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EKONOMISK REDOVISNING

REGIONEN 2020

REGIONEN 2019

KONCERNEN 2020

KONCERNEN 2019

821

758

840

775

77

83

77

86

NOT 22 – AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER, mnkr
Avsättningar för pensioner exkl ÖK-SAP
Ingående avsättning
Nya förpliktelser under året
varav
Nyintjänad pension

57

61

57

62

Ränte- och basbeloppsuppräkning

22

24

22

25

Ändring försäkringstekniska grunder

0

0

0

0

Övrig post

-2

-2

-2

-1

Årets utbetalningar

-23

-20

-24

-21

Utgående avsättning pensioner exkl ÖK-SAP

875

821

893

840

Löneskatt

212

199

213

200

1 087

1 020

1 106

1 040

Utgående avsättning pensioner exkl
ÖK-SAP inkl löneskatt
varav

EKONOMISK REDOVISNING

Pensionsbehållning

1

1

1 018

955

Särskild avtalspension

21

20

Pension till efterlevande

10

6

Ålderspension

37

38

Förmånsbestämd pension

Visstidspension
Summa

0

0

1 087

1 020

Antal visstidsförordnanden
Förtroendevalda

1

1

Tjänstepersoner

0

0

97

97

Ingående avsättning

25

30

25

30

Nya avsättningar

73

0

73

0

0

0

0

0

Ianspråktagna avsättningar

-10

-5

-10

-5

Utgående avsättning deponier

88

25

88

25

Ej utlösta visstidspensioner för förtroendevalda
har upptagits i ansvarsförbindelsen.
Utredningsgrad, %

NOT 23 – ANDRA AVSÄTTNINGAR, mnkr
Deponier, marksanering

Övriga förändringar

Uppskjuten skatt
Summa

0

0

69

60

88

25

157

85

Avsättningen för deponier beräknas tas i anspråk i samband med att efterbehandlingsåtgärder utförs					
under en kommande tioårsperiod. Avsättning för marksanering tas i anspråk inom två år.					
Ytterligare information om osäkerheter och värdering finns i not 32 redovisningsprinciper.					
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EKONOMISK REDOVISNING

REGIONEN 2020

REGIONEN 2019

KONCERNEN 2020

KONCERNEN 2019

NOT 24 – LÅNGFRISTIGA SKULDER, mnkr
Lån i banker och kreditinstitut

570

575

1 882

Långfristig leasingskuld

23

12

23

1 797
12

Förutbetalda investeringsbidrag

177

162

177

162

Förutbetalda intäkter VA

264

274

264

274

Investeringsfond VA

10

11

10

11

Övriga långfristiga skulder

84

85

222

223

1 138

1 109

2 588

2 469

Summa

Offentliga investeringsbidrag och anslutningsavgifter överstigande ett prisbasbelopp redovisas som förutbetald intäkt bland långfristiga skulder och intäktsförs
över en tidsperiod som motsvarar genomsnittlig nyttjandeperiod för den/de anläggningstillgångarna de avser finansiera.
Inga emissions- eller transaktionskostnader har förekommit för upptagande av lån.
Långfristig leasingsskuld avser finansiell leasing av fordon.

Genomsnittlig ränta inkl ränteswappar, %

1,24

1,15

Genomsnittlig ränta exkl ränteswappar, %

0,42

0,44
2,29

Genomsnittlig räntebindningstid, år

3,57

Genomsnittlig räntebindningstid exklusive derivat, år

0,22

0,27

Genomsnittlig kapitalbindningstid, år

1,98

2,49

EKONOMISK REDOVISNING

Lån i banker och kreditinstitut

Lån som förfaller inom
1 år, %

49

9

2 år, %

0

48

3 år, %

17

0

4 år, %

25

17

5 år, %

9

26

Säkrad låneskuld, mnkr

310

260

Marknadsvärde ränteswappar , mnkr

-18

-18

Ränteswappar

Den säkrade posten uppgår till nominellt 500 mnkr där samtliga lån löper med Stibor 3M som räntebas.
Säkringsinstrumentet utgörs av ränteswappar om nominellt 310 mnkr som säkrar 310 mnkr av säkrad post genom att regionen byter rörlig ränta mot fast.
I ränteswapparna erhåller regionen Stibor 3M vilket neutraliserar marknadsränteförändringarnas påverkan på 310 mnkr av den säkrade posten.
Maximal avvikelse i tid mellan räntebetalningarna på betalad respektive erhållen Stibor 3M är 45 dagar. Refinansieras lånen, swapparna förfaller,
förlängs eller nya swappar ingås görs en ny säkringsdokumentation och en ny effektivitetsbedömning genomförs. Den säkrade posten förväntas förlängas
så att den fortlever under säkringsinstrumentets löptid. 				
Vid balansdagen 2020-12-31 bedöms effektiviteten enligt ovanstående uppfylld.				
Totala räntekostnader för låneskulden inklusive räntederivat var 7 mnkr och exklusive räntederivat 2 mnkr.				
Marknadsvärdet visar det belopp som skulle betalas om swapavtalen skulle upphöra på bokslutsdagen. 			

NOT 25 – KORTFRISTIGA SKULDER, mnkr
Leverantörsskulder

183

178

208

225

Semesterlöneskuld

255

232

257

239

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

553

436

608

496

Kortfristiga skulder till kreditinstitut

5

5

5

39

Kortfristig skuld finansiell leasing

7

5

7

5

68

61

68

62

Redovisad moms

11

8

12

10

Övrigt

12

3

72

51

1 094

928

1 237

1 127

Personalens skatter

Summa
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REGIONEN 2020

REGIONEN 2019

KONCERNEN 2020

KONCERNEN 2019

1 368

1 311

1 368

8

9

8

9

1 376

1 320

1 376

1 320

NOT 26 – BORGENSFÖRBINDELSER, mnkr
Regionens egna och närstående företag
Övriga
Summa

1 311

Huvuddelen av borgensförbindelsen avser det kommunala bostadsbolaget AB Gotlandshem.
Risken att behöva infria borgensförbindelser i regionens egna bolag bedöms vara liten.				
				
Region Gotland har i maj 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser.
Samtliga kommuner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 			

EKONOMISK REDOVISNING

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till
storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive
insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening. 				
				
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Region Gotlands ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick
Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 501 230 mnkr och totala tillgångar till 525 483 mnkr. Regionens andel av de totala förpliktelserna uppgick till
2 353 mnkr och andelen av de totala tillgångarna till 2 502 mnkr.				

NOT 27 – PENSIONSFÖRPLIKTELSER, mnkr
Ingående ansvarsförbindelse
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Ändring försäkringstekniska grunder
Utbetalningar
Övrig post
Summa pensionsförpliktelse
Löneskatt
Utgående ansvarsförbindelse

1 844

1 884

1 844

1 884

54

58

54

58

0

0

0

0

-104

-100

-104

-100

17

2

17

2

1 811

1 844

1 811

1 844

439

447

439

447

2 250

2 291

2 250

2 291

I pensionsförpliktelsen ingår ej utlösta visstidspensioner för förtroendevalda.				
Pensionsförplikelsen är värderad enligt riktlinjerna för pensionsskuld (RIPS19). 				
En sänkt diskonteringsränta med 0,5 procentenheter skulle innebära att förpliktelsen skulle öka med cirka 6-7 %.				
Ökad livslängd i dödlighetsantagandena med 1 år skulle innebära att förpliktelsen skulle öka med cirka 4-5 %.				

NOT 28 – FRAMTIDA LEASINGKOSTNADER, mnkr
Finansiella leasingavtal - maskiner och inventarier
Nuvärde minimileaseavgifter
Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år
Summa

7

5

7

5

23

12

23

12

0

0

0

0

30

17

30

17

Variabla avgifter som ingår i periodens resultat uppgår till ca 35 tkr
Operationella leasingavtal
Minimileaseavgifter
Inom ett år

7

11

10

13

Senare än ett år men inom fem år

4

5

12

7

Senare än fem år

0

0

3

1

Summa

11

16

25

21

Inga leasingavtal har klassificerats som operationella enbart med hänsyn till avtalets värde. 			

50

Region Gotland | Årsredovisning 2020

EKONOMISK REDOVISNING

NOT 29 – KONCERNINTERNA MELLANHAVANDEN
Bidrag, tillskott och utdelningar

Ägartillskott
Ägd andel

Givna

Mottagna

Koncernbidrag
Givna

Mottagna

Utdelning
Givna

Region Gotland

Mottagna
10

AB Gotlandshem

100 %
25 %

Summa

0

Kostnader, intäkter, fordringar och skulder, mnkr

0

Köpare

Säljare

34

42

100 %

49

15

25 %

1

27

84

84

Region Gotland
Gotlands Energi AB
Summa

0

Givare

Mottagare

Försäljning

Ägd andel
AB Gotlandshem

0

-10

10

Givare

Mottagare

Lån

Borgen
1 312
1 312

0

0

1 312

1 312

EKONOMISK REDOVISNING

Gotlands Energi AB

-10

NOT 30 – RÄKENSKAPSREVISION
Kostnaderna för räkenskapsrevision 2020 uppgår till 0,6 mnkr (1,1 mnkr, 2019).

NOT 31 – UPPRÄTTADE SÄRREDOVISNINGAR
Särredovisning har upprättats för vatten- och avloppsverksamheten samt avfallsverksamheten.

Särredovisningen finns tillgänglig på www.gotland.se/arsredovisning.		
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NOT 32 – REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad i enlighet
med lagen om kommunal bokföring och
redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning
(RKR). I detta avsnitt kommenteras hur
vissa av de rekommendationer som har
stor betydelse för redovisning av resultat
och ekonomisk ställning tillämpas.

IMMATERIELLA
OCH MATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

EKONOMISK REDOVISNING

Immateriella anläggningstillgångar utgörs
av utgifter för IT-system och programvarulicenser som huvudsakligen är förvärvade.
Anläggningstillgångar är upptagna till
anskaffningsvärde reducerat med gjorda avskrivningar och nedskrivningar. Beloppsgräns för investering är ett prisbasbelopp.
Avskrivning påbörjas i samband med
ianspråktagande av anläggningstillgången.
Avskrivningstiderna baseras på tillgångarnas beräknade ekonomiska livslängd och
med utgångspunkt från ”Rådet för kommunal redovisnings” skrift om avskrivningar. En samlad bedömning av nyttjandeperiod för respektive tillgångstyp görs.
Omprövning av nyttjandeperioden sker
om det finns omständigheter som pekar på
att det är nödvändigt. Linjär avskrivningsmetod tillämpas. Ränteutgifter aktiveras ej.
Komponentavskrivning tillämpas för byggnader, vatten- och avloppsanläggningar,
hamnar samt för nya gator och vägar.
Försäljning och köp av materiella anläggningstillgångar redovisas vid dagen
för tillträdet.

FINANSIELLA TILLGÅNGAR
Huvuddelen av de finansiella tillgångarna
utgörs av pensionsmedelsplaceringar i aktiefonder, räntefonder och obligationer.
Pensionsmedlen redovisas som omsättningstillgångar. Pensionsmedlen värderas
till verkligt värde på balansdagen.
Övriga finansiella tillgångar redovisas som anläggningstillgångar och utgörs till största del av aktier i dotterbolag
och långfristiga fordringar. De finansiella anläggningstillgångarna är redovisade
till anskaffningsvärde.
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LEASING
Finansiell leasing avser i huvudsak fordon
med en avtalstid längre än tre år. Övriga
leasingavtal är klassificerade som operationella i enlighet med rekommendation
R5 från Rådet för kommunal redovisning.

INVESTERINGSBIDRAG
Offentliga investeringsbidrag och anslutningsavgifter överstigande ett prisbasbelopp redovisas som förutbetald intäkt
bland långfristiga skulder och periodiseras
över anläggningstillgångarnas respektive
avskrivningstid. Ett investeringsbidrag
från privat motpart är skuldfört och kommer att intäktsredovisas i takt med att investeringarna genomförs.

PENSIONER
Regionens pensionsskuld redovisas enligt
den lagstadgade ”blandmodellen”, vilket
innebär att all pension inklusive särskild löneskatt som intjänats före 1998
i tidigare pensionsavtal inte tas upp som
avsättning i balansräkningen, utan redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen. Utbetalningar avseende pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
Pensionsförmåner intjänade i pensionsavtal från och med 1998 redovisas
som en kostnad i resultaträkningen och
en avsättning i balansräkningen. För
samtliga pensionsförmåner redovisas
även särskild löneskatt.
Pensioner för förtroendevalda ingår i
avsättningen respektive ansvarsförbindelsen för pensioner. Visstidsförordnanden
som ger rätt till särskild avtalspension
redovisas som avsättning när det är troligt
att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som
ansvarsförbindelse. Beräkning av pensionsförpliktelsen har gjorts av regionens
pensionsadministratör och följer aktuella
pensionsavtal samt Sveriges kommuner
och landstings riktlinjer för beräkning
pensionsskuld ”RIPS19”.

ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR DEPONIER OCH MARKSANERING
Framtida efterbehandlingsåtgärder för
deponier redovisas som en avsättning i
balansräkningen. Nya beräkningar baserade på fördjupade undersökningar och
analyser har medfört att avsättningar har
ökat med 53 mnkr.
En avsättning för marksanering av förorenat område har gjorts efter beslut om
föreläggande om efterbehandlingsåtgärder enligt miljöbalken.
Värdet på avsättningarna har beräknats baserat på vad samtliga åtgärder skulle kosta att genomföra om de skulle ha genomförts på balansdagen.

SKATTEINTÄKTER
Periodisering av skatteintäkter har gjorts
baserat på Sveriges Kommuner och Regioners decemberprognos 2020 för skatteavräkningen 2020 samt justering av skatteavräkning 2019.

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER
I de sammanställda räkenskaperna ingår det
helägda dotterbolaget AB Gotlandshem och
dotterbolaget Gotlands Energi AB, i vilket
regionen har en ägarandel på 25 %.
De sammanställda räkenskaperna för
koncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering, vilket innebär att det av regionen
vid förvärvstillfället förvärvade egna
kapitalet i dotterbolaget har eliminerats.
Proportionell konsolidering innebär att
endast den ägda andelen av räkenskapsposterna har tagits med.
I koncernens egna kapital ingår härmed,
förutom regionens egna kapital, endast den
del av dotterbolagen egna kapital som intjänats efter förvärvet. Obeskattade reserver
har vid konsolideringen, exklusive uppskjuten skattedel, hänförts till respektive
dotterbolags egna kapital. Den uppskjutna
skattedelen har redovisats som avsättning.
I resultaträkningen har dotterbolagens bokslutsdispositioner återförts. Interna mellanhavanden har eliminerats.
Aktieutdelning från dotterbolag har eliminerats bort. Skillnader i redovisningsprinciper som väsentligen påverkat utfallet har inte förekommit.

MÅLUPPFYLLELSE

Foto: Region Gotland/Mikael Marmont

MÅLUPPFYLLELSE

Måluppfyllelse
Här presenteras och analyseras årets insatser mot ökad måluppfyllelse inom
de av regionfullmäktige beslutade styrkortsmålen. För varje styrkorsmål har
en bedömning gjorts utifrån om målet har uppfyllts helt, i hög grad, delvis
eller ej. Förutom målanalys har även en sammanfattande analys gjorts av
arbetet inom respektive målområde.

Studentavslutningen blev, med anledning av pandemin, annorlunda. Studenternas sedvanliga utspring skedde från Sävehuset där
en begränsad skara anhöriga mötte upp. Alla utspring publicerades digitalt, och ett av dem blev en viral succé på sociala medier.
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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.

Sammanfattning av målområdet
För att nå ett socialt hållbart samhälle behöver åtgärder riktas mot att minska skillnader i hälsa, levnadsvanor och sociala faktorer mellan olika grupper. Det handlar om
att skapa förutsättningar för grupper med
olika socioekonomisk status så att alla har
likvärdiga möjligheter att ta del av välfärdstjänster, delta i sociala sammanhang och ha
levnadsvanor som främjar hälsa.
Insatsbehovet sammanfattas i Gotlands regionala utvecklingsstrategi, RUS:
minska skillnader i hälsa, öka hälsofrämjande och förebyggande insatser, värna
en trygg uppväxt fri från våld, stärka individens möjlighet till egen försörjning,
skapa möjligheter för delaktighet och
inkludering samt öka motståndskraften
och säkerheten i samhället.
Upplevd otrygghet ses öka i samhället
liksom minskad tillit till andra människor.
Förekomst av våld i nära relation har negativ påverkan för hälsa, jämställdhet och
barns uppväxtvillkor.
Regionen har stärkt förmågan att hantera samhällsstörningar då pandemin har
varit en pådrivande faktor. Alla förvaltningar har ställt om för att hantera pandemin. Det finns framöver behov av insatser
för att öka beredskapen i ett bredare perspektiv och utveckla totalförsvaret.

Under pandemin riskerar ojämlikheten
att öka ytterligare eftersom grupper i samhället som har svåra levnadsförhållanden
drabbats hårdast. Flera insatser har genomförts genom omfördelning av resurser
och omställning i verksamheterna. I pandemins fotspår kommer det behövas ökat
stöd till utsatta personer, exempelvis elever
som påverkats negativt av distansutbildning, barn med svåra hemförhållanden,
personer som blir ensamma och isolerade
och personer i svår ekonomisk situation.
Vidare finns behov av ökat antal utbildningsplatser inom vuxenutbildningen.
Riktade insatser mot riskgrupper
är inte tillräckligt för att minska ojämlikheten. Åtgärder behöver nå hela befolkningen, men i en omfattning så att
de får störst effekt för personer som är
mest utsatta, så kallad proportionell universalism. Ett exempel är planering av
grönområden som främjar hälsa oavsett
förutsättningar och bakgrund. Ett annat
exempel är skolans arbete med tillgängliga lärmiljöer som gynnar alla elever, men
är speciellt viktigt för de elever, som har
svårast att uppnå målen.

Verksamheterna behöver ha tillräckliga
resurser för att kunna främja hälsa och
förebygga sjukdomar för alla oavsett bakgrund. Exempelvis behöver barn- och
elevhälsan förutsättningar för att uppfylla
författningskraven på resurser för förebyggande och hälsofrämjande åtgärder.
Under året har regionövergripande arbete påbörjats för planering av omställning
på Gotland för den nationella hälso- och
sjukvårdsreformen God och nära vård.
När den genomförs förväntas verksamheterna kunna ha ett ökat fokus på förebyggande och hälsofrämjande åtgärder.
Några goda exempel på främjande och
förebyggande arbete från året som gått är
”Bokstart Gotland”: ett samarbete mellan
folkbiblioteken, barnhälsovården, förskolan och öppna förskolan för att föräldrar
ska stimulera språk, samspel och kommunikation hos barn; Första linjens mottagning för unga, utbildning av medarbetare
i Första hjälpen till psykisk hälsa samt regionens och polisens gemensamma arbete
för motverkande av mäns våld mot kvinnor och unga kvinnors droganvändande.
Under året har en utredning påbörjats för
att klargöra lämplig ambitionsnivå, resursanvändning och samverkansstrukturer
kring arbetsmarknadsfrågor, så att fler får
en fast förankring på arbetsmarknaden.

MÅLUPPFYLLELSE

GOTLÄNNINGARNAS SJÄLVUPPLEVDA HÄLSA SAMT FAKTORER SOM PÅVERKAR HÄLSAN, %
Upplevelsen av god hälsa ökar med ökad utbildningslängd. Faktorer som påverkar den självupplevda hälsan negativt är vanligare hos personer med
kortare utbildning. Diagrammet visar medelvärdet av uppgifter från 2018 och 2020 för åldrarna 16-84 år.
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Källa: Folkhälsomyndigheten, befolkningsenkät Hälsa på Lika Villkor
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Mål 1. Alla fullföljer gymnasiet och har
förutsättningar för ett livslångt lärande
Det pågår ett aktivt arbete för att öka genomströmningen på gymnasiet och för
att ungdomar ska etablera sig på arbetsmarknaden eller påbörja studier senast
två år efter fullföljd gymnasieutbildning.
Tillgängliga lärmiljöer som inkluderar
alla elever ska vara en naturlig del av verksamheten och löpande utvärderas och
utvecklas. Även satsningen på väl fungerande övergångar mellan skolformerna,
liksom fortsatt ökat samarbete med andra
skolformer och andra aktörer inom utbildning, bör bidra till en fortsatt ökad genomströmning. Ett bra exempel är etablering
och utveckling av Teknikcollege. Konceptet innefattar ett stärkt samarbete mellan
utbildningsanordnare och näringsliv, så
att elever på tekniska utbildningar får en

bättre insikt i tekniska yrken. Ett annat
bra exempel är att flera förvaltningar inom
Region Gotland tar emot praktikanter.
Ännu går det inte att se den fulla effekten av att, framförallt gymnasieleverna,
har haft distansstudier under långa perioder på grund av pandemin.
En konsekvens av pandemin är ökande
arbetslöshet och ett ökat behov av tillgång
till studier. Samtidigt har arbetsförmedlingen ett tydligare uppdrag än tidigare
att anvisa till reguljära studier. Detta i sig
innebär att även de målgrupper som inte
på egen hand har sökt sig till studier kan bli
anvisade till att studera. Sammantaget har
behovet av utbildningsplatser ökat inom
vuxenutbildningens samtliga delar. Det
ökade behovet kvarstår även under 2021.

Bedömning: DELVIS UPPFYLLT

Ökningen sker särskilt inom regional yrkesvuxenutbildning och regional yrkesvuxenutbildning i samband med SFI och
svenska som andraspråk. Detta på grund
av en ökande arbetslöshet och att andelen
elever med kort utbildningsbakgrund har
ökat, vilket i sin tur innebär att elevgenomströmningen tar längre tid.
Under året har en valideringspilot inom
vård och omsorg startat med 30 deltagare.
Vidare har en rekryteringsutbildning
mot vårdbiträde/undersköterska för
70 deltagare startat.

1. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
2020

2019

2018

Jämförelse

Elever i gymnasiesärskolan med fullständiga betyg inom sin skolform, andel (%)

83

88

-

-

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)
- kvinnor
- män

72
77
68

69
72
66

70
72
68

71
75
68

74
77
71

81
81
81

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)
- kvinnor
- män
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)
- kvinnor
- män

36
44
29

35
42
28

44
50
38

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)
- kvinnor
- män

34
44
26

52
64
46

42
47
37

Mål 2. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för god
och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor
Det finns skillnader i hälsa mellan samhällsgrupper med olika social position. Exempelvis är hälsobesvär och ohälsosamma
levnadsvanor vanligare bland personer med
kort utbildning än bland personer med lång
utbildning. En positiv utveckling är att de
senaste 10 åren har upplevd dålig tandhälsa
minskat bland personer med kort utbildning och bland personer med låg hushållsinkomst. Skillnaderna mot andra grupper
har därmed minskat. En trolig förklaring
är nationella förändringar som medfört
minskade kostnader för tandvård för socioekonomiskt utsatta personer. Någon annan trend av minskade skillnader i hälsa,
levnadsvanor och sociala faktorer mellan

olika grupper kan varken ses jämfört med
senaste folkhälsomätningen 2018 eller under de senaste 10 åren.
Rökning har minskat i befolkningen
men det finns fortfarande en skillnad
mellan grupper med olika socioekonomisk situation. Målet kan utifrån detta
inte anses vara uppfyllt. Dessutom finns
risk för ökande hälsoklyftor, då konsekvenserna av pandemin generellt har
negativ inverkan på personer med sämst
förutsättningar för god hälsa.
Under hösten 2020 mötte primärvården ökat antal personer med psykisk ohälsa relaterat till ensamhet och isolering.
Antalet personer som är sjukskrivna för

Bedömning: EJ UPPFYLLT

MÅLUPPFYLLELSE

INDIKATOR (Jämförelse med riket)

psykisk ohälsa är färre än förra året. Samtidigt har totala antal sjukskrivningar (mellan 14 dagar till 1 år) minskat, vilket är ett
mönster som är vanligt vid lågkonjunktur.
Under pandemin finns en oro för ökat
våld i nära relation. Socialtjänsten har under året mött fler personer som utsatts för
våld, men gör inte en direkt koppling till
pandemin. Bedömningen är att det årligen sker en ökning som kan bero på att anmälningsbenägenheten ökar. Polisen ser
också ökat antal anmälningar, vilket är ett
mål i det medborgarlöfte polisen och regionen jobbat utifrån, för att minska mäns
våld mot kvinnor.
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2. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor
2018

Jämförelse

Invånare 25-74 år med förgymnasial utbildning med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)
- kvinnor
- män

INDIKATOR (Jämförelse med riket)

2020

62
63
61

60
57
62

Invånare 25-74 år med gymnasial utbildning med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)
- kvinnor
- män

69
65
61

70
66
62

Invånare 25-74 år med eftergymnasial utbildning med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)
- kvinnor
- män

76
74
80

80
78
82

Elever i årskurs 8 som skattar att de mår bra eller mycket bra, andel (%)
- kvinnor
- män

2019

77
67
87

-

-

-

397
279
118

452
324
128

377
282
96

-

Elever i årskurs 9 som röker dagligen, nästan dagligen eller ibland, andel (%)
- kvinnor
- män

10
13
8

-

10
12
8

10
11
8

Andel av befolkningen 16-84 år med lågt socialt deltagande, andel (%)
- kvinnor
- män
- 65-84 år

17
14
20
31

-

17
15
19
-

17
16
19
31

34

61

74

8,8
8,4
9,1

8,0
7,6
8,3

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

Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus, närstående genom
parrelation med offret i kommunen, antal/100 000 inv
Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)
- kvinnor
- män

Mål 3.

Gotland har god beredskap och
förmåga att hantera samhällsstörningar

MÅLUPPFYLLELSE

Under året har målet, i allt väsentligt, påverkats av den pågående pandemin som
nådde Sverige i början av år 2020. I stort
sett all den planering och utveckling som
planerades inom området krisberedskap
och civilt försvar under 2020 har, både lokalt, regionalt och nationellt, dirigerats om
mot arbete för att hantera pandemin. Några förvaltningar genomförde utbildning
och övning inom området innan pandemin
tog överhanden. Pandemin har medfört att
de flesta förvaltningar aktiverat sina krisoch katastrofplaner och därmed upptäckt
behov av revidering och utveckling. Vidare
har pandemin påskyndat identifieringen av
samhällsviktig verksamhet samt samordningen av kriskommunikationsåtgärder.

Under året har en del verksamheter, bland
annat hälso- och sjukvård samt kommunalteknisk försörjning, medverkat i den
utvecklingssatsning totalförsvar (UT) som
länsstyrelsen och försvarsmakten genomför
utifrån regeringsuppdrag.
Den planering som, inför och under
året, har gjorts för medverkan i Totalförsvarsövning 2020 har skjutits fram med
hänsyn taget till den pågående pandemin.
Det finns ett stort behov av utbildnings- och utvecklingsinsatser för att öka
förmågan och ha en god beredskap för
att hantera framtida samhällsstörningar.
Pandemin har medfört ett stort fokus på
beredskapsfrågor och utvecklingsbehovet
inom området bedöms som stort.

Bedömning: DELVIS UPPFYLLT

Utbildnings- och övningsinsatser krävs
bland annat inom områdena risk- och sårbarhetsanalyser (kontinuitetsplanering)
samt krisplanering inklusive kriskommunikation och framförallt samordning mellan förvaltningar. Det finns därefter behov
av att genomföra regelbunden övningsverksamhet. Planeringen bör samordnas/
integreras med planering för civilt försvar
utifrån den försvarspolitiska inriktningen
och det av riksdagen antagna totalförsvarsbeslutet för perioden 2021-2025, där
Gotland utgör ett viktigt militärstrategiskt område. Detta måste de kommande
åren samordnas med andra viktiga aktörer
inom vårt geografiska område.

3. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar1
INDIKATOR

2020

2019

Uppdaterade risk- och sårbarhetsanalyser inom Region Gotland (antal)

3 av 6

-

-

Planer och rutiner för hantering av samhällsstörning inom Region Gotland (antal)

5 av 6

-

-

Genomförda utbildningar för att hantera samhällsstörning på ledningsnivå inom Region Gotland (antal)
Utbildning/övningar att hantera samhällsstörningar inom krisledningsnämnd har genomförts (ja/nej)
1 Resultaten på indikatorerna är hämtade från nämndernas verksamhetsberättelser
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2018

3

-

-

Ja

-

-

MÅLUPPFYLLELSE

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.

Sammanfattning av målområdet
Under året har Gotland legat i topp vad gäller nyföretagande i nationella mätningar.
Preliminära siffror visar att fler företag
har startats under 2020 än föregående år.
Företagsfrämjande systemet har under
året stärkts både kvalitativt och resursmässigt. Den ideella föreningen Science
Park Gotland har under året blivit utsedda
till ”Excellent inkubator” av Vinnova, en
kvalitetsutmärkelse som ger både status
och resurstillförsel. Almi Företagspartner
Gotland har stärkt sin finansiering riktat
till företag som drabbats av pandemins
effekter genom erbjudande av ”Brygglån”,
vilket flitigt utnyttjats av gotländska bolag.
Region Gotland har skjutit till ytterligare
ägarkapital för hanteringen av detta.
Projektet Bo, leva och verka har startat.
Projektet ska identifiera drivkrafter som
ger en positiv befolkningsutveckling och
föreslå konkreta insatser. Man har under
året genomfört kvantitativa undersökningar om drivkrafter att flytta till och från
Gotland. Nästa steg är att analysera och
dra slutsatser som ska resultera i konkreta initiativ och åtgärder för att öka Gotlands befolkning.
En utvecklad varumärkesplattform
är framtagen och ska beslutas i början av
2021. Varumärkesarbetet syftar till att
stärka bilden av Gotland som plats att bo,
leva och verka. En ny digital plattform är
under utveckling inom ramen för projektet
Gemensam digital plattform för Gotland.
Plattformen kommer att stärka kommunikationen som syftar till att inspirera och ge
stöd för att flytta till Gotland, men även
inkludera gotlänningar.

Under 2020 har Region Gotland i bred
samverkan med myndigheter, näringsliv
och civilsamhället arbetat fram och fastställt Gotländska ståndpunkter om goda
kommunikationer. Dessa syftar till framtida hållbara kommunikationer, vilket
stödjer attraktionskraften och förutsättningarna för en fortsatt ökad befolkning.
Gotlands väl utbyggda bredband ger
goda förutsättningar för att bo och verka över hela ön samt förutsättningar för
distansarbete med Gotland som bas. Som
en effekt av pandemin har efterfrågan på
fritidshus och obebyggda tomter ökat
markant med stigande bostadspriser som
följd. Ett antal åtgärder för att utveckla
samhällsbyggnadsprocessen i syfte att
möta en ökad efterfrågan av bostadsbyggande har under året vidtagits.
Arbetet med en ny översiktsplan har
påbörjats. Det är fortfarande svårt att attrahera byggandet av hyresbostäder över
hela Gotland. Åtgärder som dubbel markanvisning, vars syfte är att skapa fler hyresrätter, har än så länge ringa effekt. Relativt
få detaljplaner för bostadsbyggande har
under året antagits. Men värt att notera är
att det i pågående planarbete finns planer
på 1 900 nya bostäder runt om på Gotland. En försvårande faktor är dock kapaciteten avseende vattenförsörjning och reningsverk. För att uppnå målen med ökat
bostadsbyggande krävs ett fortsatt aktivt
arbete och riktade insatser.
Sammanfattningsvis konstateras att
årets verksamhet har påverkats av de
omprioriteringar som Region Gotland
har gjort för att mildra effekten av pandemins påverkan på gotländska företag.
Påverkan har även synts genom en ökad
efterfrågan och stigande priser på bostäder, där utmaningarna med ett ökat bostadsbyggande blir tydliga.
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Året har, med anledning av pandemins
påverkan, till stor del präglats av samordning av resurser för att stödja företag
i kontakten med Region Gotland samt
samverka med näringslivets representanter för att ta fram riktade regionala stödåtgärder till krisande branscher.
Region Gotland har levererat 4 stödpaket sedan pandemin startade under
våren och har genom upprättad företagsjour varit tillgängliga för att informera
om nationella krisstöd. Samarbetet med
näringslivet har varit frekvent och delaktigheten mycket god. Utvärderingar pekar
åt att beslutade åtgärder har tagits emot
positivt av det gotländska näringslivet.
Det interna förbättringsarbetet med
bemötandekulturen och implementeringen av bemötandeprinciper har under året
ändrat fokus och innebär att ett större ansvar läggs på chefer och kommunikatörer
i alla led, inklusive ett ökat medarbetaransvar. Ansvaret omfattar implementering av metoder och verktyg för att driva
förändringsprocessen samt implementering av principer för bemötande. Under
året har 15 bemötandecoacher utbildats
för att stödja berörda enheters processer.
Arbetet avgränsas till tjänstepersoner
som har täta företagskontakter.
Förändring av strukturerna för kompetensplattformen för att utveckla samarbetet med näringslivet, med fokus
på kompetensförsörjningsfrågor, har
påbörjats. Rådande situation har medfört en omprioritering mot ett löpande
analysarbete för att följa utvecklingen
av företagens ekonomiska situation och
behov av kompetensomställning.
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Mål 4. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Antal personer i arbetför ålder ökar men
personer i övriga åldrar ökar mer. Den demografiska försörjningskvoten forsätter
att stiga, vilket innebär att personer i arbetsför ålder behöver försörja fler. 		
Projektet Bo, leva och verka har startat. Projektet ska identifiera drivkrafter
som ger en positiv befolkningsutveckling
och föreslå konkreta insatser. Under året
har kvantitativa undersökningar genomförts för att identifiera drivkrafter att
flytta till och från Gotland. Projektgruppen har ett brett deltagande inom Region

Gotland för att säkerställa såväl breda
perspektiv som en naturlig förankring
bland flera funktioner. Nästa steg är att
analysera och dra slutsatser, som ska resultera i konkreta initiativ och åtgärder
för att öka Gotlands befolkning.
En utvecklad varumärkesplattform
är framtagen och ska beslutas i början av
2021. Varumärkesarbetet syftar till att
stärka bilden av Gotland som plats att bo,
leva och verka. En ny digital plattform är
under utveckling inom ramen för projektet
Gemensam digital plattform för Gotland.

Bedömning: I HÖG GRAD UPPFYLLT

Plattformen kommer att stärka kommunikationen som syftar till att inspirera
och ge stöd för att flytta till Gotland,
men även inkludera gotlänningar.
I augusti genomfördes ett samarbete
med Medeltidsveckan, där Region Gotland
deltog i en ”morgonsoffa” och intervjuade
människor som valt att flytta till Gotland i
syfte att inspirera fler att flytta till ön. Deltagarna på Medeltidsveckan är en intressant målgrupp för inflyttning till Gotland.

4. Ökad befolkning i arbetsför ålder
INDIKATOR (Jämförelse med riket)
Antal personer 20-64 år
- kvinnor
- män

2020

2019

2018

Jämförelse

32 095
15 916
16 179

32 069
15 864
16 205

31 960
15 864
16 096

-

80
81
80

82
81
82

79
78
80

0,86

0,85

0,77

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)
- kvinnor
- män
Demografisk försörjningskvot

0,87

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

MÅLUPPFYLLELSE

Region Gotland har levererat 4 stödpaket
sedan pandemin startade under våren
och även genom upprättad företagsjour
varit tillgängliga för att informera om
nationella krisstöd. Samarbetet med näringslivet har varit frekvent och delaktigheten mycket god. Utvärderingar pekar
åt att åtgärderna har tagits emot positivt
av det gotländska näringslivet.
Det interna förbättringsarbetet med
bemötandekulturen och implementeringen av bemötandeprinciper har under året
ändrat fokus och innebär att ett större ansvar läggs på chefer och kommunikatörer i
alla led, inklusive ett ökat medarbetaransvar. Ansvaret omfattar implementering av
metoder och verktyg för att driva utveckla
förändringsprocessen av bemötandekulturen. Under året har 15 bemötandecoacher
utbildats för att stödja berörda enheters
processer. Arbetet avgränsas till tjänstepersoner som har täta företagskontakter. Sammantaget har effekterna av pandemin och
de resursprioriteringar som beslutats påverkat tempot i förändringsprocessen negativt.
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Förändring av strukturerna för kompetensplattformen för att utveckla samarbetet med näringslivet med fokus på
kompetensförsörjningsfrågor har på börjats. Rådande situation har medfört en
omprioritering mot ett löpande analysarbete för att följa utvecklingen av företagens ekonomiska situation och behov
av kompetensomställning.
Under året har Gotland legat i topp vad
gäller nyföretagande i nationella mätningar som visar på att fler företag har startats
under 2020 än föregående år. Företagsfrämjande systemet har under året stärkts
både kvalitativt och resursmässigt. Science
Park Gotland har under året blivit utsedda
till ”Excellent inkubator” av Vinnova, en
kvalitetsutmärkelse som ger både status
och resurstillförsel. Almi Företagspartner
Gotland har stärkt sin finansiering riktat
till företag som drabbats av pandemins
effekter genom erbjudande av ”Brygglån”,
vilket flitigt har utnyttjats av gotländska
bolag. Region Gotland har skjutit till ytterligare ägarkapital för hanteringen av detta.

Bedömning: I HÖG GRAD UPPFYLLT

Ett flertal projekt har påbörjats som har
en tydlig inriktning för att stödja affärsutveckling och att fler företag ska kunna nå
nya marknader.
Sammantaget visar preliminära mätningar av nystartade företag och antal
konkurser, på positiva siffror jämfört
med föregående år, och en ökad nettoutveckling av antalet företag kan antas.
Fastställd statistik där även företagsamhet väntas öka redovisas under våren.
Mätningar av företagsklimat (Svenskt
Näringsliv) sammanställs och redovisas
först i maj. Nöjdkundindex (NKI) gällande Region Gotlands myndighetsutövande visar på marginella förändringar i
det preliminära resultatet för 2020 och
når därmed inte upp till målsättningen.

MÅLUPPFYLLELSE

5. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland
2020

2019

2018

Jämförelse

Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Svenskt Näringslivs undersökning (1-6)

INDIKATOR (Jämförelse med riket)

2,9

2,9

2,8

3,4

Nöjdkundindex (NKI) gällande Region Gotlands myndighetsutövande1

672

68

65

742

381

337

-

Nettoutveckling, antal företag
Företagsamhet, andel (%) Kvinnor

11

11

8

Företagsamhet, andel (%) Totalt

17

17

13

Företagsamhet, andel (%) Unga

6

6

5

12

11

11

Nystartade företag/1000 invånare, antal
1 Jämförelse med deltagande kommuner i insiktsmätningen
2 Preliminärt resultat

Det finns goda förutsättningar för ett
offensivt bostadsbyggande över hela ön

Under året har förändringar på bostadsmarknaden skett som troligtvis är en effekt
av pandemin. Efterfrågan på fritidshus har
ökat markant och är nu större än utbudet,
vilket driver upp bostadspriserna. Som en
följd av det låga utbudet av bostäder har efterfrågan på obebyggda tomter runt om på
ön ökat. Även villapriserna har stigit, både
i Visby och på övriga Gotland. Inom kvarteret Brodösen på Terra Nova har Region
Gotland färdigställt 38 villatomter och försäljning påbörjas i januari 2021.
När det gäller byggandet av hyresrätter
är det fortsatt svårt att få marknaden att tillskapa fler hyresrätter, vilket även gäller för
Visby. Gotlandshem förvärvade under året
fastigheten Othem Ejdern 6 i Slite. På grund
av svårigheter med lönsamhet i projektet har
bolaget meddelat att bostadsprojektet läggs
på is. Dubbel markanvisning, vars syfte är
att skapa fler hyresrätter på landsbygden, befinner sig i en genomförandefas och bygglov
har beviljats för alla tre ingående fastigheter
i Visby, Klintehamn och Hemse.

Under året har tre detaljplaner med bostadsändamål antagits. Dessa möjliggör
tillsammans för 76 nya bostäder, varav
6 är småhus. För samma tidsperiod har
startbesked beviljats för 214 bostadsenheter, varav 66 i flerbostadshus och
148 i småhus. Av småhusen utgörs 79
av fritidsbostäder. Värt att notera är att
det i planenhetens lista över pågående
detaljplaner finns planer som vid ett antagande skulle möjliggöra för cirka 1 900
bostäder runt om på Gotland.
Ett antal åtgärder i syfte att positivt
påverka bostadsbyggandet har under året
vidtagits. Riktlinjer för bostadsförsörjning antogs i början av året där bland
annat regionens övergripande mål för bostadsförsörjningen tydliggörs. Implementering av riktlinjerna i förvaltningarnas
arbete är ett pågående arbete. Arbetet med
en ny översiktsplan har påbörjats och ett
stort antal resurser från flera förvaltningar
deltar i projektet. Ett antal förvaltningar
arbetar också tillsammans för att utveckla

Bedömning: EJ UPPFYLLT

samverkan och effektivitet inom samhällsbyggnadsprocessen och har aktiviteter
som styr mot måluppfyllelse för detta mål.
Miljö- och byggnämnden har lagt stora
resurser på att effektivisera ärendehanteringen, vilket också kan förväntas påverka
bostadsbyggandet på ett positivt sätt.
Det finns dock parametrar som försvårar bostadsbyggandet på delar av ön.
VA-läget är en sådan parameter där begränsningar i kapaciteten både avseende
vattenförsörjning och reningsverk medför att bostäder inte kan byggas på alla
platser trots att det finns en efterfrågan.
Ett kontinuerligt arbete pågår utifrån
den nyligen antagna VA-planen för att
förbättra kapaciteten.
Målet bedöms inte vara uppfyllt. Det
krävs ett fortsatt aktivt arbete med nya
detaljplaner och markanvisningar för bostadsändamål samt riktade insatser för ett
ökat bostadsbyggande utanför Visby.
MÅLUPPFYLLELSE

Mål 6.

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

2020

2019

2018

Startbesked för bostäder (småhus eller flerbostadshus), antal

214

204

207

Antal bostadsenheter i under året antagna detaljplaner, antal

76

113

37

3

16

9

Markanvisningar/markförsäljningar av regionens mark för bostadsändamål, antal
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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.

Sammanfattning av målområdet

MÅLUPPFYLLELSE

I Vårt Gotland 2040, den nya regionala
utvecklingsstrategin som varit på remiss
under 2020, sätts nya övergripande mål
för hur Gotland ska utvecklas mot ekologisk hållbarhet. År 2020 var året när målen i både regionens miljöprogram från
2015 och energiplan från 2014 skulle ha
nåtts. Trots att en del positivt har hänt
inom dessa områden, så går utvecklingen
alldeles för sakta både för klimatet, energiomställningen och ifråga om att nå
de stora miljömålen. Under de 5 år som
gått sedan Parisavtalet ingicks och Agenda 2030 beslutades, så sker utvecklingen
ännu inte inom ramarna för dessa stora
och viktiga överenskommelser. Detta är
ett globalt problem, men gäller även för
Region Gotland både som organisation
och som region.
Vårt Gotland 2040 lyfter fram både
utmaningar och de goda möjligheter som
Gotland erbjuder för att nå en hållbar
utveckling och understryker samtidigt
vikten av snabb omställning. Regeringens
utpekande av Gotland som en nationell
pilot i energiomställningen lyfts som en
möjlighet. I slutet av 2020 öppnade sig
också en möjlighet inom ramen för EU:s
fond för rättvis omställning, vilken kan
bidra till bättre förutsättningar för energiomställningen på Gotland. En ny översiktsplan är under utarbetande, för att bli
det fysiska uttrycket av den regionala utvecklingsstrategin och bidra till ekologisk
hållbarhet. Det är en grannlaga uppgift
att tillgodose alla motstående intressen på
Gotland ifråga om bevarande, byggande,
vattenförsörjning, täktverksamhet, utökad teknisk infrastruktur och samtidigt
säkra både de gröna och blåa strukturerna
och ekologiska sambanden i landskapet.
Under 2020 pågick flera stora tillståndsprövningar för kalkbrytning. Ur ekologisk synvinkel är kalkbrytning och följande kalkbränning problematisk.
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Industriutsläppen på Gotland är mycket
stora ifråga om klimatpåverkande koldioxid från både process och bränsle,
de svarar för omkring 80 % av utsläppen. Till detta kommer lokal påverkan
på natur, luft och biologisk mångfald,
där grundvattenfrågan är en viktig del.
Tillstånd till verksamheterna ges efter
prövning av mark- och miljödomstolen.
De tillståndsprövningar som var mest i
fokus under året var utökad brytning på
File Hajdar vid Slite respektive på Klintebys nära Klintehamn. Brytningen på
File Hajdar kommer främst att ge negativ
påverkan på naturmiljön och på grundvattenförekomsten, bland annat berörs den
kommunala vattenförsörjningen. Ifråga
om Klintebys har diskussionerna främst
rört buller och trafiksäkerhet från transporterna av kalk till Klintehamns hamn,
påverkan på enskilda vattentäkter samt
hur Klintehamn som samhälle påverkas.
Kalkbrytning sammantaget inverkar negativt på alla de ekologiska styrkortsmålen, medan den bidrar positivt till målen
för ekonomisk hållbarhet. Kalkbrytningen är ett av de tydligaste exemplen på målkonflikter kopplade till samhällsutvecklingen på Gotland.
Region Gotlands arbete för att nå målet
om tillgång till vatten av god kvalitet är
fördelat på många ansvarsområden. Tydligaste och mest synliga uppdraget har tekniska nämnden som VA-huvudman, men
även andra nämnder bidrar genom sina
förvaltningar med viktiga delar genom
tillsynsverksamhet, samhällsplanering,
lärande, kommunikation samt samordning och ansvar för externa samarbeten.
Målet gäller för hela det gotländska samhället och är inte enbart de cirka 60 % av
fastighetsbeståndet som är anslutet till det
kommunala VA-nätet.

Det är uppenbart att arbetet för att nå
målet om tillgång till vatten av god kvalitet kommer att förbruka stora resurser
och pågå i många år. De senaste årens låga
grundvattennivåer, perioder av torka och
återkommande bevattningsförbud har
höjt det allmänna medvetandet för hur
betydelsefullt ett rent och friskt dricksvatten är, inte bara som dagligt livsmedel,
utan också som tillväxtfaktor för såväl
bostadsbyggande som näringslivsutveckling. Jordbruket har under en lång följd
av år investerat i lagringsdammar för
bevattning med ytvatten. Industrier har
trimmat sina processer och rutiner i syfte att
spara vatten. Besöksnäringen har också
börjat tänka i nya banor och inser värdet
av vattenhushållning.
Att arbeta för en levande Östersjö,
bruka naturen så att ekosystemtjänsterna värnas och säkra öns biologiska
mångfald ingår också i den ekologiska
hållbarheten. Den viktigaste insatsen för
mångfalden är att värna Gotlands många
särpräglade naturtyper och bruka dem på
ett hållbart sätt som gynnar djur- och växtliv. Formellt skydd av den mest värdefulla
naturen är också viktigt. Region Gotland
bidrar i Naturvårdsverkets arbete för en
ny nationalpark på norra Gotland runt
Bästeträsk. Engagemanget för Östersjön
kanaliseras genom Regionens deltagande i Blått centrum Gotland. Naturens
ekosystem är satta under stark press från
samhället. Det går inte i nuläget att säga
att hittills genomförda åtgärder gett ett
positivt nettoresultat.

MÅLUPPFYLLELSE

Mål 7.

Gotlands klimatavtryck minskar

Målet innebär att regionens verksamheter ska bidra till kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom
omställning till förnybar energi, energieffektivisering och cirkulär ekonomi. De
direkta utsläppen från energiförsörjningen har minskat under en längre tid, men
mer arbete krävs. Klimatpåverkan från
regionens livmedelsinköp minskar och
allt fler verksamheter väger in klimatfaktorer, vilket bidrar positivt till måluppfyllelse. Enligt beslut i regionfullmäktige
under året har Region Gotland erkänt
klimatnödläge och rutiner ska utvecklas
för att göra en intern klimatredovisning
som visar bredden i klimatpåverkan. Den
ska utvecklas också för att fullfölja upp-

draget om en intern koldioxidbudget. Gentemot allmänhet och näringsliv är etableringen av Energicentrum Gotland årets största
bidrag till att ge stöd i energiomställningen.
Resandet står för en hög andel av regionens klimatpåverkan. Arbetspendling,
tjänsteresor, familjernas skjutsande av förskolebarn, skolskjutsar, sjukresor och privata resor till och från regionens service är
några exempel på olika kategorier av resor
som regionens verksamheter orsakar. Av
dessa är cirka hälften helt eller delvis samhällsbetalda och ingår i upphandlingar
där regionen ställt olika krav på utförandet, bland annat ifråga om miljöprestanda.
Då resmönster under det gångna året har
ändrats av pandemin, så återstår det att se

Bedömning: DELVIS UPPFYLLT

hur resvanorna långsiktigt kan komma att
påverkas av digitala mötes- och arbetsformer. Trots att pandemins verkningar har
gjort att många fått ändrade resvanor, så
har ändå inte införseln av drivmedel till
Visby hamn minskat, vilket tyder på att
totalt har resor och transporter på Gotland inte minskat under året.
Under sommaren 2020 började ett
nytt trafikavtal för kollektivtrafiken att
gälla. Det bidrar positivt till måluppfyllelse, då det innefattar krav på 100 %
förnybara drivmedel och att 70 % av fordonen körs på biogas. Det är ett mycket
stort steg mot klimatförbättring, jämfört
med tidigare avtal.

7. Gotlands klimatavtryck minskar
2020

2019

2018

Jämförelse

157

172

180

192

38

-

-

1

-

-

125

107

-

708

-

-

80

87

-

42

38

91

Inköpta drivmedel till egna fordon inom Region Gotland - Bensin, m3
Inköpta drivmedel till egna fordon inom Region Gotland - Biodiesel, m3
Inköpta drivmedel till egna fordon inom Region Gotland - Biogas, ton

148

Inköpta drivmedel till egna fordon inom Region Gotland - Diesel, m3
Fossil olja införd i Visby hamn, 1000 m3

79

Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken, andel (%)

Mål 8.

Tillgången till vatten av god
kvalitet är långsiktigt säkrad

Region Gotlands arbete för att nå målet
är fördelat på många ansvarsområden.
Tekniska nämnden fortsatte under året
arbetet med att bygga ut och reinvestera i
vatten- och avloppsnätet. VA-ledningarna
från Burgsvik till Klintehamn togs i drift.
Dricksvatten från bräckvattenverket i
Kvarnåkershamn kunde därmed distribueras över ett stort område på södra Gotland
samtidigt som spillvatten transporterades
norrut till Klintehamns reningsverk.
Förstudien om Visbys framtida
dricksvattenförsörjning innebar ytterligare utredningar om Bästeträsk som
råvattentäkt, men även grundvattenförekomster i området mellan Tingstäde

och Lärbro undersöktes. Ytvattentäkten
Bästeträsk fick vattenskyddsområdet
fastställt. Även om arbetet går framåt
saknar ett antal kommunala vattentäkter
fortfarande adekvat skydd.
Parallellt med detta gjordes också utredningar om återanvändning av renat
spillvatten och vatten från kalkbrotten.
Tekniska nämnden fortsatte också deltagandet i innovationsprojektet Testbädd
Storsudret, vars syfte är att testa olika
småskaliga tekniker för en energieffektiv
hållbar vattenproduktion.
Mot bakgrund av att cirka 40 % av
Gotlands fastigheter har enskilt vatten
är miljö- och byggnämndens arbete med

Bedömning: DELVIS UPPFYLLT

tillsyn och samhällsplanering också viktiga för att nå målet. Tillsynsarbetet inom
”Klart vatten” uppskattar att 71 % av öns
enskilda avlopp för närvarande är godkända. Dagvattenstrategin används nu i
miljöskyddsenhetens arbete med remissutlåtanden i exploateringsfrågor och dagvatten kommer därmed med i arbetet med
detaljplaner på ett annat sätt än tidigare.
Det är oroande att arbetet med en del av de
föreslagna åtgärderna i VA-planen är pausat
av ekonomiska och organisatoriska skäl.
Regionstyrelseförvaltningen har under året deltagit i flera samarbetsprojekt,
exempelvis ”Vatten i odlingslandskapet”
och ”Blått centrum Gotland”.

MÅLUPPFYLLELSE

INDIKATOR (Jämförelse med riket)
Energianvändning i verksamhetslokaler, summerad, kWh/kvm BRA

8. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
INDIKATOR (Jämförelse med alla kommuner ovägt medel)

2020

2019

2018

Jämförelse

58

58

69

-

Kommunala vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)

76

72

77

70

Godkända enskilda avlopp av totala antalet enskilda avlopp, andel (%)

71

-

-

-

Dagar per år med ingen begränsning på någon del av VA-nätet, andel (%)
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Mål 9.

Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande
som minskar belastningen på ekosystemen

Med detta mål ska regionen bidra till giftfria kretslopp, att den cirkulära ekonomins betydelse ökar och att naturen tas
omhand, så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald säkras.
Region Gotland är själv en stor aktör vars
val har stor betydelse för hur samhällsbyggandet utvecklas. Målet är mycket
komplext och får ses som delvis uppfyllt.
Naturens ekosystem är satta under stark
press från samhället. Det går inte i nuläget
att säga att genomförda åtgärder gett ett
positivt nettoresultat. I nuläget finns framförallt tecken på att fler åtgärder behövs.
Hållbarhetsaspekter finns inarbetade
i regionens upphandlingsunderlag. Regelverket är komplicerat och kunskapen om
och arbetet för att hållbarhet ska inkluderas är ett kontinuerligt förbättringsområde.
Från och med 2020 ställs krav på förnybara bränslen vid upphandling av maskiner.

Vad gäller laddplatser för elfordon finns
ett nytt krav i plan- och bygglagen (PBL).
Region Gotland har inga egna laddplatser, utan ska utreda vilka byggnader som
retroaktivt omfattas av de nya reglerna.
Under året har ytterligare fokus lagts på
att projektledare kan styra materialval och
dylikt samt bidra med kompetens om krav
vid markanvisning, så att belastningen på
ekosystemen minskar.
Under våren gjordes utbildningsinsatser i ”plastbantning” för minskad
plastanvändning under Almedalsveckan.
Tekniska nämnden bidrar positivt
till måluppfyllelse genom att sköta våtmarker och gräsytor på ett sätt som bättre ska gynna biologisk mångfald. Tillsammans med Gotlands Ornitologiska
Förening har även 100-tals fågelholkar
satts upp på allmän plats på Gotland och
i regionens naturreservat.

Bedömning: DELVIS UPPFYLLT

Under 2020 har miljö- och byggnämnden
bedrivit arbete med implementeringen av
grönstrategi och grönplan, arbetat med
ekosystemtjänstkartläggning i de större
tätorterna och analyserat ekologiska samband. Inom förskolorna arbetas det aktivt
med handlingsplanen för giftfri förskola.
Inom hälso- och sjukvården pågår
ett arbete med minskad förskrivning av
antibiotika som ett av de viktiga hållbarhetsvalen för att antibiotika ska finnas
tillgänglig när den behövs, men inte bidra
till ökad antibiotikaresistens eller spridas
i naturen. Under 2020 har förskrivningen
minskat mycket. Den ökade användningen av förbrukningsmaterial inom vården,
till följd av pandemin, har varit mindre
positiv för måluppfyllelsen.

9. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen
INDIKATOR (Jämförelse med riket)

2020

2019

2,3

Klimatpåverkan från medicinska gaser, kg CO2-ekv/inv

Jämförelse

1,8

1,8

2,3

2,3

2,3

-

MÅLUPPFYLLELSE

Foto: Region Gotland/Lisa Bratt

Klimatpåverkan från Region Gotlands livsmedelsinköp, kg CO2ekv/kg inköpt

2018

Konferensen Framtidens Transporter lockade över 200 deltagare från hela Sverige. Evenemanget var digitalt,
kostnadsfritt och öppet för alla som är intresserade av omställningen av transportsektorn.
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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.

Sammanfattning av målområdet
deras chef involverar dem i beslut där de
och deras kollegor påverkas.
Många verksamheter har kartlagt sina
processer. För att dessa ska bli effektiva,
rättssäkra och värdeskapande måste berörda
medarbetare och användare involveras
för att identifiera förbättringsområden
och genomföra förbättringar. Ledare
måste styra sina verksamheter genom att
ständigt analysera och förbättra verksamhetens processer. Regionen har en
utmaning i att tillsammans över organisationsgränser utveckla verksamheter för
brukarnas/kundernas bästa.
Framgångsrik hållbar verksamhet över
tid kräver såväl ständiga förbättringar som
nytänkande och innovation. Förutsättningen för detta är en kultur som stimulerar till kontinuerligt lärande, kreativitet
och nya idéer. Pandemin har drivit på nya

arbetssätt, ökad samverkan, snabba beslut,
flexibilitet och digitalisering, framför allt
avseende digitala möten. Det är viktigt att
regionen tar lärdom av erfarenheter som
har byggts upp under året.
Att arbeta systematiskt med att utifrån sina resultat och kunskap från olika
källor utveckla och förbättra verksamheten är grunden för ett systematiskt
kvalitetsarbete. Många verksamheter
genomför olika former av enkäter som
analyseras och bidrar till fortsatt utveckling. Nationella jämförelser görs löpande.
Utmaningen för regionen är inte att mäta
mer utan att agera utifrån identifierade
resultat. Flera förvaltningar har genomfört nyttoberäkningar inför beslut om
större projekt och satsningar för att säkra
ekonomiska och kvalitativa nyttor.

Leda för
hållbarhet

Förbättra
verksamheten
och skapa
innovationer

Skapa värde
med kunder
och
intressenter

Utveckla
värdeskapande
processer
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För att möta framtidens utmaningar ställs
höga krav på regionens kvalitet. Ambitionen att nå detta återspeglas i målområdestexten, där regionens definition av kvalitet tydliggörs. Målen i kvalitetsområdet är
inte uppfyllda på det övergripande planet,
men det finns många goda exempel där
verksamheter förändrar sina arbetssätt för
att uppnå en god kvalitet. Generellt behöver kunskapen om vilka konkreta aktiviteter som leder till måluppfyllelse öka.
Regionens kvalitetsmodell beskriver
viktiga faktorer som driver god kvalitetsutveckling. Kunskapen om vad kvalitet innebär och kännedom om kvalitetsmodellen är
framgångsfaktorer för att nå kvalitetsmålen.
Regionens långsiktiga framgång beror
på verksamhetens förmåga att skapa värde
tillsammans med dem som verksamheten
finns till för. Grunden i gott kvalitetsarbete
är att involvera sina kunder och intressenter. Detta kan kopplas till målet ”Alla som
nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara
medskapande och blir respektfullt bemötta”. Goda exempel för att involvera sina
målgrupper är socialförvaltningen som gör
brukare medskapande genom brukarråd
och fokusgrupper samt teknikförvaltningen som har leverantörs- och kundmöten där
de inkluderar medborgare och företagare.
Engagerade ledare som utgår från kundoch intressentbehov förstärker en kultur
som skapar långsiktig hållbar utveckling.
För att förbättra regionens kvalitet krävs
att ledningarna på alla nivåer är pådrivande och engagerade. Risken är annars att det
utvecklas små öar med goda exempel utan
att det goda arbetet får spridning eller blir
hållbart på längre sikt. En viktig drivkraft i
arbetet framåt är den under året framtagna
regionala utvecklingsstrategin.
En förutsättning för en framgångsrik
organisation med hög kvalitet och effektiva processer är motiverade medarbetare
som känner sig uppskattade och respekterade och att deras idéer tas tillvara. Det
ger möjligheter till ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång. Förnyelsepriset är ett sätt att
lyfta och uppmärksamma medarbetarnas
goda utvecklingsarbete och bidra till en
lärande organisation. Enligt resultatet i
medarbetarenkäten anger 88 % att de är
motiverade i sitt arbete och 70 % anser att

Involvera
motiverade
medarbetare

Basera beslut
på fakta

Region Gotlands kvalitetsmodell
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Mål 10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster
upplever att det är lätt att komma i kontakt
med berörd verksamhet inom regionen
I 2020 års servicemätning besvarades 46 %
av telefonsamtalen inom en minut vilket är
lägre än snittet för deltagande kommuner
(56 %). 81 % av den e-post som skickades
till regionen besvarades inom ett dygn och
även det är lägre än snittet för deltagande
kommuner (87 %). Det är dock stora variationer mellan olika verksamheter. De
flesta nämnder har analyserat resultatet av
servicemätningen och identifierat styrkor
och förbättringsområden.
Telefontillgängligheten i primärvården har minskat något sedan föregående
år men ligger ändå strax över rikets nivå.
Inom den specialiserade vården har resultaten för förstabesök samt operation/
åtgärd förbättrats trots pandemin.

Viktiga framgångsfaktorer för att öka telefontillgängligheten för medborgarna är
arbetet med att utveckla den gemensamma
kundtjänstfunktionen och samarbetet mellan regionupplysningen och förvaltningar.
Inom alla förvaltningar pågår aktiviteter för att öka tillgängligheten. Exempel på
detta är utveckling av e-tjänster och hemsidor/webbtillgänglighet, tillgång till wifi
och surfplattor på boenden, utveckling av
chatfunktioner och lärplattformar inom
skolan, minskning av handläggningstider
samt översyn av telefontider.
Inom hälso- och sjukvården har en vårdplattform tagits i drift, ”Alltid öppet”, som
möjliggör digital vårdkontakt för patienter
genom ett av vården initierat möte.

Bedömning: EJ UPPFYLLT

Antalet distansbedömningar och konsultationer via telefon har ökat avsevärt
under året.
För att uppnå målet krävs att de som
besöker regionen kan vara med och utveckla tillgängligheten och att användarupplevelsen kan mätas. Goda exempel
finns inom socialförvaltningen där det
pågår flera utvecklingsarbeten i syfte att
skapa ändamålsenliga och effektiva kommunikationsvägar utifrån brukares behov.
Den digitala tillgängligheten har utvecklats, men resultatet i servicemätningen pekar på att telefontillgängligheten
kan förbättras ytterligare. Upplevelsen av
tillgänglighet hos de som besöker regionen
har inte mätts.

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen
INDIKATOR (Jämförelse med deltagande kommuner i Kommunens
kvalitet i korthet (KKiK) samt medborgarundersökningen)

2020

2019

2018

Jämförelse

Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)

81

80

84

87

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

46

44

47

56

Kontakt med primärvården samma dag - telefontillgänglighet (%)1

97

97

80

93

Nöjd Medborgar-Index - Bemötande, tillgänglighet

50

-

50

55

1 Jämförelse med medelvärde för samtliga regioner

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

MÅLUPPFYLLELSE

Resultaten för delaktighet och inflytande
visar att Region Gotland generellt ligger
i nivå med andra kommuner eller har något bättre resultat.
Goda exempel för att involvera sina
målgrupper är socialförvaltningen som gör
brukare medskapande i utvecklingsarbeten
genom till exempel brukarråd och fokusgrupper och teknikförvaltningen som har
leverantörs- och kundmöten där man inkluderar medborgare och företagare.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har
genomfört en förstudie om användarnas
behov av digital dialog, vilket ledde fram
till en ansökan om ytterligare EU-medel.
Projektet Digital Dialog kommer att
starta under våren 2021.
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Regionstyrelseförvaltningen har interna
dialoger i olika forum som kunduppföljningsmöten, olika råd och nätverk.
Externa dialoger sker i olika former av
råd med en rad aktörer som till exempel
intresseföreningar, myndigheter, företag,
föreningar och nätverk. Under året har
omfattande dialoger genomförts rörande
RUS (regionala utvecklingsstrategin), kulturplan och skolorganisationen.
Ett sätt att ta tillvara kunskap och
erfarenhet hos de som tar del av våra
tjänster är att uppmana till att lämna in
synpunkter. Det är därför positivt att antalet inkommande synpunkter har ökat
och att de flesta verksamheter arbetar
systematiskt med synpunkter som en del
i förbättringsarbetet.

Bedömning: EJ UPPFYLLT

Under 2020 inkom totalt 1 026 synpunkter.
Till patientnämnden inkom 255 klagomål.
Det är 11 klagomål färre än under 2019.
Bemötande och tillgänglighet mäts i
medborgarundersökningen. Här ligger
resultatet under rikets nivå. Bemötande i
telefon mäts i servicemätningen. I 81 % av
telefonsamtalen bedömdes bemötandet
som gott, vilket är en försämring sedan
tidigare mätning och lägre än genomsnittet för deltagande kommuner som ligger
på 84 %. Det finns dock stora variationer
mellan olika verksamheter.
För att nå målet krävs ett systematiskt
arbetssätt där man ger de som nyttjar regionens tjänster möjlighet att vara medskapande. Satsningarna som har startat för att
förbättra bemötande bör förstärkas.

MÅLUPPFYLLELSE
11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta
2020

2019

2018

Jämförelse

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - inflytande, andel (%)
- kvinnor
- män

INDIKATOR (Jämförelse med riket)

85
89
88

92
86
93

79
71
86

85
85
85

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)
- kvinnor
- män

80
79
80

-

80
85
75

73
75
75

-

78
80
77

-

80
79
81

Elever i åk 9: På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter, positiva svar, andel (%)

51

-

50

49

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)2

81

86

76

84

Patientupplevd kvalitet avseende delaktighet och involvering i primärvården, index1
- kvinnor
- män

1 Jämförelse med medelvärde för samtliga regioner
2Jämförelse med medelvärdet för deltagande kommuner i KKiK

Mål 12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet
och tjänster säkras genom ständiga förbättringar,
digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Hög kvalitet och effektiva processer mäts
utifrån respektive verksamhets kundnöjdhet och resultat i relation till ekonomi och
förmåga till omställning. Bedömning av
måluppfyllelse görs utifrån en bred analys
av regionens samtliga verksamheter. Under
året har utbildning i processkartläggning
genomförts och förvaltningarna har arbetat
med att kartlägga och utveckla verksamheternas processer. Dock är processmognaden
i regionen ojämn. Generellt kan sägas att arbetet för att nå effektiva processer i regionens
verksamheter är påbörjad och fortsatt behöver prioriteras. Detta gäller särskilt processer
över verksamhets-/förvaltningsgränser. För
att nå måluppfyllelse krävs ytterligare processmognad i form av tydlig processtyrning,
aktivt arbete med att identifiera och följa
upp processresultat och utifrån resultatet
förbättra arbetssätten i processen.

Samtliga förvaltningar har under året
genomfört digitaliseringssatsningar och
pandemin har snabbat på utvecklingen.
Regionen har uppgraderat sin infrastruktur och användandet av digitala tjänster
och verktyg har ökat markant, framförallt
digitala mötesverktyg. Arbetssätten för
yrkesgrupper med kontorsarbeten och förtroendevalda har under året genomgått en
digital transformation, då arbetet under
hösten till stor del bedrivits på distans.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har under stora delar av året bedrivit utbildning via distans och fjärrundervisning. Hälso- och sjukvården har
lanserat appen ”Alltid öppet” där gotlänningar kan träffa vården online. Under
2020 har 1 100 vårdmöten hållits i appen.
Socialförvaltningen har tillsammans med
sina användare varit med och utvecklat

Bedömning: EJ UPPFYLLT

”Wellbe-appen”, ett digitalt planeringsverktyg för personer i behov av kognitivt
stöd. För att digitaliseringen ska bidra till
måluppfyllelse och användarvänligheten
i regionens digitala tjänster ska säkras,
krävs att samtliga verksamheter involverar
slutanvändarna i utvecklingen.
Under året har 21 nomineringar till
Förnyelsepriset inkommit, jämfört med
43 nomineringar året innan. En förklaring är att flera planerade utvecklingsarbeten har fått stå tillbaka på grund av pandemin men samtidigt ser vi flera nominerade
bidrag som genomförts tack vare pandemin. För att nå måluppfyllelse och för att
regionen långsiktigt ska klara välfärdsutmaningen behöver såväl det systematiska
förbättringsarbetet som det innovativa
utvecklingsarbetet stärkas.

INDIKATOR (Jämförelse med riket)
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning
till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde
- kvinnor
- män

2020

2019

2018

Jämförelse

103
105
102

135
151
124

124
124
124

101
104
100

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv

4 957

4 860

4 891

Kostnad kommunal grundskola F-9, kr/elev

111 419

110 341

110 805

32 537

31 292

27 495

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)
- kvinnor
- män

Nettokostnad hälso- och sjukvård totalt (inkl, läkemedel), kr/inv
86
87
85

84
88
81

82
88
77

84
86
83

Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till
beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar1

62

84

138

55

6 489
5 008
8 268

6 268
5 113
7 656

4 224
3 625
4 961

Vårdtillfällen med påverkbar slutenvård - 65 år och äldre, antal/100 000 inv2
- kvinnor
- män
Patienter som utretts för cancer enligt standardiserat vårdförlopp inom maximal ledtid, andel (%)2

69

60

63

51

Antal nomineringar till förnyelsepriset (trend)

21

43

45

-

MÅLUPPFYLLELSE

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

1 Jämförelse med medelvärdet för deltagande kommuner i KKiK år 2019
2 Jämförelse med medelvärde för samtliga regioner
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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.

Sammanfattning av målområdet

MÅLUPPFYLLELSE

Region Gotland står inför stora utmaningar framåt inom målområde medarbetare.
För att klara dem och nå uppsatta mål är
det avgörande att lyckas skapa verksamheter som ger förutsättningar för ett hållbart
ledar- och medarbetarskap. Det är viktigt
med ledare som skapar förutsättningar för
och tar tillvara engagemanget hos medarbetare i en hälsofrämjande organisation.
Region Gotlands medarbetarundersökning mäter dessa områden och resultatet visar att det har gjorts förflyttningar i positiv
riktning, men mer arbete behövs för att få
rätt förutsättningar och nå måluppfyllelse.
Fler medarbetare och chefer är engagerade
och det syns också klara förbättringar hos
alla förvaltningar. Undersökningen mäter
de områden som i hög grad påverkar vår
vardag och samtliga index har förbättrats. Det höga engagemanget syns också i
svarsfrekvensen då 82 % av regionens cirka
6 700 medarbetare har svarat, vilket är den
högsta svarsfrekvensen sen vi började mäta
med detta verktyg. Resultatet visar även på
utvecklingsområden. Det finns konflikter
som påverkar arbetet negativt i vissa grupper, och det finns också signaler på allt för
höga stressnivåer på vissa enheter. Nytt i
årets undersökning var frågor kopplade
till pandemin samt distansarbete. Dessa
visade på god kommunikation, känsla av
trygghet att vistas på sin arbetsplats samt
att 29 % av regionens medarbetare anser
sig ha arbetsuppgifter som gör det möjligt
att kunna jobba hemifrån vid behov hela
eller delar av sin arbetstid. Resultatet från
medarbetarundersökningen är ett viktigt
redskap i Region Gotlands utvecklingsar-
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bete. Syftet är att göra en nulägesmätning
och fånga in synpunkter inom områden
som påverkar den egna arbetsmiljön och
verksamhetens utveckling. Verksamheterna jobbar under året vidare med sina resultat kring det som behöver utvecklas.
Året har präglats av pandemin, vilket
inneburit stora utmaningar, men också
påskyndat utveckling och fokus inom
många av målområdets processer. Samtliga förvaltningar lyfter utveckling inom
följande områden; samverkan över gränser, lärande och utveckling, från försiktighet till tillit samt organisationsförståelse
och stolthet. Även bemannings-, arbetsrätt- och arbetsmiljöfrågor har varit högt
upp på prioriteringsordningen. Kritiska
verksamheter har identifierats och det har
varit stort fokus på att klara bemanning
kopplat till stort personalbortfall, något
som varit avgörande för att klara regionens
grunduppdrag. Ett mer intensivt samarbete med de fackliga organisationerna har varit en framgångsfaktor, så även ett förstärkt
arbete kring internkommunikation.
Det annorlunda året har ställt höga
krav på ledarskapet med ändrade förutsättningar, hårt arbetsbelastade verksamheter och nya arbetssätt. Det finns ett
behov av ett fortsatt fokus på chefers förutsättningar samt medarbetarskap.
Året har även gett erfarenheter och
lärdomar kring nya arbetssätt och vår syn
på fysiska möte och en fysisk arbetsplats.
Dessa lärdomar behöver tas omhand i arbetet med att forma framtidens organisation
och arbetsplatser.

Flera utvecklingsprojekt inom målområdet har genomförts. Projektet Strategisk
hållbar bemanningsplanering har under
året ingått i effektiviseringsprogrammet.
Ett utkast till en bemanningshandbok
samt en riktlinje finns nu framtagna.
Arbetet fortsätter under 2021 med syfte
att skapa förutsättningar för regionens
förvaltningar och hitta nya metoder för
att bemanna utifrån brukarens och verksamhetens behov på ett arbetsmiljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt. Detta
genom att få till ett nära och operativt
verksamhetsstöd kring analys, planering
och uppföljning. Projektet heltidsarbete
som norm har också utvecklat vårt arbete
kring bemanning. Under året har samtliga
deltidsanställda med tillsvidareanställning
inom Kommunals avtalsområde erbjudits fri höjning av sin sysselsättningsgrad.
I samtliga förvaltningar har från årsskiftet
2020/2021 rutin införts att samtliga nyanställningar görs på heltid. I och med detta
kan vi redan nu se ett trendbrott i antalet
del- och heltidsanställda inom området.
Region Gotland har under 2020 via
Omställningsfonden fått en ny överenskommelse om kompetens- och omställningsavtal – KOM-KR. Avtalet innefattar områden så som förebyggande insatser,
aktiva omställningsinsatser och ekonomiska omställningsförmåner.

MÅLUPPFYLLELSE

Mål 13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Definitionen för en tillitsbaserad organisation är den som i sin styrning och ledning, kultur och arbetssätt har fokus på
verksamhetens syfte och brukarens behov.
Varje beslutsnivå verkar aktivt för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv,
bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa förmåga, integritet och hjälpvillighet.
Regionens genomförda organisationskulturkartläggning har identifierat fyra
utvecklingsområden där vi behöver fortsätta att förflytta oss för att få till en tillitsbaserad kultur. Dessa områden är; samverkan över gränser, från försiktig till tillit,
lärande och utveckling samt stolthet och
organisationsförståelse. Under 2020 har
ett material för fortsatt dialog i vardagen

kring identifierade utvecklingsområden i
organisationskulturarbetet tagits fram.
I arbetet med att förflytta organisationskulturen behöver vi ha modiga ledare
som har god självkännedom, inger förtroende i omvärlden och bland medarbetare,
som har ordning och reda i sin verksamhet
och som vill driva utveckling och förändring mot överenskomna mål. Regionens
chefer behöver ha rätt förutsättningar
runt sig så att ledarskapet är hållbart
över tid. Ledarstrategins olika delar har
fortsatt att implementerats, bland annat
genom att ledarkontrakt uppdaterats, reflekterande team för enhetschefer startats
samt fördjupade utbildningar kring lönebildning genomförts. I en stor satsning

Bedömning: DELVIS UPPFYLLT

i samarbete med projektet Norma har
samtliga chefer även genomgått en 2,5 dagars utbildning i förändringsledning. En
satsning som gör att alla chefer får samma
plattform när förändringsarbete ska drivas. Ett arbete gällande stödet runt chefer
har påbörjats under året. Riktlinjer, blanketter och beslutsnivåer behöver ses över,
information på intranätet likaså. Det behövs även en samsyn kring utformningen
av ett sammanhållet stöd kring chefer vad
gäller funktioner, system, introduktion
och utbildning. Arbetet fortsätter 2021.
Sammanfattningsvis visar resultaten
på indikatorerna att utvecklingen går i en
positiv riktning.

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
2020

2019

2018

Team effektivitetsindex
- kvinnor
- män

70
70
73

69
69
71

-

Ledarskapsindex
- kvinnor
- män

72
72
76

71
72
75

-

Engagemangsindex
- kvinnor
- män

75
76
75

74
75
74

-

Hållbart medarbetarengagemang (HME)
- kvinnor
- män

79
80
80

79
80
78

79
-

Mål 14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja
genom aktivt och strategiskt arbete
Region Gotlands kompetensförsörjningsplan utgår från SKR:s 9 strategier för att
möta kompetensutmaningen.
Pandemin har gjort att flera aktiviteter har pausats och ersatts av andra aktiviteter för att hantera situationen. Många
lyckade samarbeten över organisatoriska
gränser har genomförts.
Projektet NORMA finansieras av Europeiska socialfonden och pågår till januari 2022. Under året har utbildningar och
workshops genomförts som bidragit till
att chefer och HR har fått ökad kompetens och förståelse för fördelar med ett inkluderande synsätt som leder till en ökad
mångfald. Ett metodutvecklingsarbete
som ser över och sorterar arbetsuppgifter
för att använda kompetensen rätt och möjliggöra en bredare rekrytering har startats.

Regionens revisorer genomförde under året
en granskning av utvalda nämnders arbete
med personal- och kompetensförsörjning.
Granskningen visade att nämndernas åtgärder är ändamålsenliga. Förutom att det
bedrivs ett aktivt arbete på kort och lång
sikt lyftes de strategiska forum som finns
för erfarenhetsutbyte, samarbetet med
Uppsala universitet Campus Gotland samt
arbetet med arbetsgivarvarumärket.
Verktyg som digital introduktion till
nyanställda medarbetare och digital referenstagning har effektiviserat och utvecklat arbetet för flera verksamheter. Årets
medarbetarundersökning visade stark
positiv utveckling av eNPS som mäter arbetsgivarattraktivitet, där regionen har fler
ambassadörer och färre kritiker 2020 (-14)
jämfört med 2019 (-24). Antalet arbetade

Bedömning: DELVIS UPPFYLLT
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INDIKATOR

timmar mertid och övertid har minskat sedan förra året, vilket kan ha sin förklaring i
ett strategiskt arbete med heltid som norm,
men även på grund av pandemin.
Sammanfattningsvis är målet till del
uppfyllt och de aktiviteter som genomförts stödjer målet. För ökad måluppfyllelse behöver det aktiva och strategiska
arbetet fortsätta, liksom samarbetet över
gränserna för att skapa lärande och utveckling. För att möta samtid och framtid
behöver även arbetet med arbetsgivarvarumärket och verksamhetsutveckling genom
digitalisering fortsätta.
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14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
INDIKATOR

2020

2019

2018

Net Promoter Score (NPS)
- kvinnor
- män

-14
-12
-9

-24
-22
-21

-25
-22
-22

Heltidsanställda av samtliga månadsavlönade, andel (%)
- kvinnor
- män

81
78
89

78
75
87

-

Arbetad mertid hos månadsavlönade (antal timmar)
- kvinnor
- män

45 441
37 344
8 098

53 038
43 991
9 067

-

Arbetad övertid hos månadsavlönade (antal timmar)
- kvinnor
- män

75 826
51 235
24 591

81 307
54 675
26 632

-

Mål 15. Region Gotland är en hälsofrämjande
organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus
Under ett år som har präglats av en pågående pandemi har det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet varit i fokus, men har även
ställts inför stora utmaningar och varit en
avgörande faktor för Region Gotlands förmåga att bedriva sina verksamheter. Utmaningarna har ställt krav, men också drivit
fram utveckling inom området.
Det centrala samverkansforumet har
stärkts genom tätare avstämningar och
har utökats med representation från förvaltningsledningarna. Arbetet med riskbedömningar har varit prioriterat och
genomförts på regionens alla nivåer där
chefer, skyddsombud och medarbetare
har samverkat för att identifiera, bedöma
och åtgärda risker för att skapa en säker
och hållbar arbetsmiljö. Frågor som varit i fokus har exempelvis handlat om

skyddsutrustning och rutiner, men även
frågor som oro och återhämtning har hanterats. Pandemin har även satt fokus på hemarbete, då vissa verksamheter till stor del
har haft sin arbetsplats i hemmet. Hemarbete ställer andra krav på den fysiska och
psykosociala arbetsmiljön samt chefers
förutsättningar att leda på distans. Det är
ett perspektiv att beakta vid utformning
av framtidens arbetsplatser. På grund av
pandemin har arbetet behövt fokusera
på grunder i det systematiska arbetsmiljöarbete som rutiner och riskbedömning. Detta har även gett övergripande
effekter där regionens skyddsorganisation
har stärkts genom utökade samarbeten,
praktisk träning och utbildning. Ett viktigt område framåt är att hitta aktiviteter
inom den organisatoriska arbetsmiljön.

Bedömning: DELVIS UPPFYLLT

En ny arbetsmiljö- och hälsopolicy har tagits fram och fastslagits i fullmäktige.
Sammanfattningsvis bedöms målet
vara delvis uppfyllt och de aktiviteter som
planerats eller genomförts stödja målet.
3 av målets 4 indikatorer visar på att
måluppfyllelsen går i en positiv riktning.
Målets fjärde indikator avser korttidsfrånvaro och har en negativ trend. Den kopplas
till effekter av pandemin som exempelvis
slopad karensdag och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
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15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus
INDIKATOR

68

2020

2019

2018

Psykosocial arbetsmiljö index (PAI)
- kvinnor
- män

71
71
75

70
69
74

71
71
75

Chefer inom Region Gotland som skattar sin kompetens inom arbetsmiljöområdet som god, andel (%)

97

-

-

Medarbetare inom Region Gotland som uppnår de
nationellt satta rekommendationerna för fysisk aktivitet, andel (%)
- kvinnor
- män

83
82
84

79
79
80

-

Korttidssjukfrånvaro, andel (%)
- kvinnor
- män

60
58
69

50
48
57

-
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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.

Sammanfattning av målområdet
ökningen av verksamhetens nettokostnader på 3,7 % och skatteintäkter och
generella statsbidrag har ökat i genomsnitt 4,6 % per år.
Nämnderna redovisar ett samlat överskott mot budget på 29 mnkr. I de första
prognoserna som gjordes prognostiserades stora underskott och beslut togs om
att nämndernas intäkter och kostnader
till följd av pandemin skulle hanteras separat, medan underliggande underskott
till följd av andra orsaker skulle åtgärdas.
Under året har nämnderna fått 102 mnkr
i tilläggsbudget och har också tagit del av
de statsbidrag som tillfallit regionen. Det
är positivt att nämndernas verksamhet
sammantaget ryms inom beslutad budget, även om verksamheten och ekonomin varit extremt påverkad av pandemin.
Fyra av sju nämnder redovisar överskott;
hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt regionstyrelsen. Tre nämnder

Mål 16. Budgeterat resultat uppgår till minst
2 procent av nettokostnaden
Det budgeterade resultatet vid årets slut
uppgick till 180 mnkr vilket motsvarar
3,3 % av verksamhetens nettokostnader.
Målnivån på 2 % motsvarar 106 mnkr. När
budgeten beslutades uppgick det budgeterade resultatet till 120 mnkr vilket motsvarade 2,2 % av verksamhetens nettokostnader.
Till följd av pandemin förändrades förutsättningarna kraftigt under året. Staten
aviserade tidigt att kompensera kommuner
och regioner för ökade kostnader och uteblivna intäkter. Region Gotland beslutade

då att revidera budgeten för generella
statsbidrag med 164 mnkr för att ha möjlighet att även förstärka nämndernas
budgetar. Sammanlagt har 27 tilläggsanslag på 102 mnkr beslutats. De flesta
tilläggsanslag kan kopplas till pandemin,
men det finns också tilläggsanslag som
kopplas till förändrade behov i nämndernas verksamheter.
För 2021 är målet ändrat så att det
budgeterade resultatet ska uppgå till 1 %
av verksamhetens nettokostnader.

har underskott; tekniska nämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
samt miljö- och byggnämnden.
Regionfullmäktige beslutade i november 2019 att nya medel årligen ska avsättas
till pensionsmedelsförvaltningen. Under
en 20-årsperiod ska 50 mnkr avsättas varje
år med början år 2020. Anledningen är att
det ska finnas finansiella medel för framtida
pensionsutbetalningar och slippa undanträngningseffekter på framtida investeringar. Totalt uppgår nu avsatta medel till
154 mnkr. Marknadsvärdet på pensionsmedlen var vid årsskiftet 242 mnkr.
Sammantaget görs bedömningen att
ekonomin är i balans ur ett generationsperspektiv. Samtidigt innebär den demografiska utvecklingen med stora kompetensförsörjningsbehov stora utmaningar.
Pandemins effekter förväntas bli långsiktiga både vad gäller ekonomi, effekter i
samhället och för vår hälsa.

Bedömning: HELT UPPFYLLT

Detta beslut togs eftersom de samhällsekonomiska förutsättningarna framåt är
osäkra och det är ett hårt tryck på nämnderna att ställa om och hantera effekter av
pandemin. Det sågs då inte som möjligt att
ha en marginal på 2 % i budgeten. Samtidigt
har även investeringsnivån anpassats till en
lägre resultatnivå. För att ha tillräcklig marginal i budgeten för oförutsedda händelser
och förändrade behov i verksamheten ska
det budgeterade resultatet uppgå till minst
2 % från 2022 och framåt.

MÅLUPPFYLLELSE

Vid ingången av 2020 fanns beredskap
och farhågor för en ansträngd ekonomi,
en dämpad konjunktur och stora utmaningar till följd av ett högt demografiskt
tryck. Omfattningen av pandemin och de
restriktioner som infördes förändrade de
ekonomiska förutsättningarna kraftigt.
Skatteintäkterna beräknades bli avsevärt
lägre än budgeterat, men samtidigt mötte regeringen upp med besked om ökade
statsbidrag. Under året har kommuner och
regioner i stor utsträckning kompenserats
för kostnadsökningar och minskade eller
uteblivna intäkter till följd av pandemin.
Årets resultat blev 155 mnkr, vilket motsvarar 2,8 % av nettokostnaderna och
uppnår därmed en nivå som innebär att
det egna kapitalet stärks och ger ett gott
utgångsläge inför nästa år.
För att behålla en bra balans i ekonomin
ska inte nettokostnaderna öka mer än skatteintäkter och bidrag. Under den senaste
femårsperioden ligger den genomsnittliga

16. Budgeterat resultat uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden
INDIKATOR
Budgeterat resultat i förhållande till verksamhetens nettokostnad (%)

2020

2019

2018

3,3

1,1

1,3
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MÅLUPPFYLLELSE

Mål 17. Region Gotland har ett resultat som uppgår
till minst 1 procent av nettokostnaden
Resultatet uppgår till 155 mnkr vilket
motsvarar 2,8 % av verksamhetens nettokostnader. Balanskravsresultatet uppgår till 108 mnkr efter att årets resultat
justerats för reavinster och orealiserade
vinster/förluster i värdepapper. Det motsvarar 2 % och ligger därmed på en bra
nivå i förhållande till målet.
Regionfullmäktige beslutade i juni
2020 om en ändring av målet från en resultatnivå på 2 % till 1 % för både 2020
och för 2021. Med anledning av covid-19
pandemin såg de ekonomiska förutsättningarna under våren väldigt osäkra ut
och prognosen pekade på kraftigt minskade skatteintäkter och rekordstort

underskott i nämnderna. Regeringen
aviserade sedan stora bidrag till kommuner och regioner. Statsbidragen har kompenserat för en mycket svag utveckling
av skatteintäkter, uteblivna intäkter och
merkostnader till följd av pandemin. Det
gör att resultatet ändå blev högt.
Skatteintäkter är den enskilt största
inkomstkällan och utgör 55 % av regionens intäkter. Skatteintäkter och generella
statsbidrag ökade med 6,3 % jämfört med
föregående år, vilket är betydligt högre än
den genomsnittliga ökningen för de senaste
5 åren. Nettokostnadsutvecklingen exklusive jämförelsestörande poster var 3,8 %
(5,6 % inklusive jämförelsestörande poster).

Bedömning: HELT UPPFYLLT

För att klara regionens långsiktiga resultatmål och samtidigt klara kravet på
en god ekonomisk hushållning krävs att
nettokostnaderna inte ökar mer än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Detta uppnåddes 2020.
Nettokostnadsökningen för nämnderna är hög till följd av pandemin och de
åtgärder som vidtagits för att hantera effekterna. Störst påverkan på nettokostnaderna
har de åtgärder som inte kompenserats via
staten. Bland annat har stöden till föreningar, kulturinstitutioner samt frivillig
organisationer varit högre än tidigare. Samtidigt har intäkterna från kollektivtrafiken,
hamn- och VA- verksamheten blivit lägre.

17. Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 1 procent av nettokostnaden
INDIKATOR
Årets resultat i relation till verksamhetens nettokostnad (%)

2019

2018

2,8

2,2

3,8

Balanskravsresultat i relation till verksamhetens nettokostnad (%)

2,0

1,4

0,9

Utveckling av skatteintäkter och bidrag (%)

6,3

4,5

2,7

Region Gotlands nettokostnadsutveckling exklusive jämförelsestörande poster (%)

3,8

3,8

3,8

Utveckling av nämndernas nettobudget (%)

3,9

4,0

2,6

Nämndernas nettokostnadsutveckling (%)

4,2

3,8

3,8

Mål 18. Region Gotlands ekonomiska ställning stärks
genom att soliditeten varje år förbättras och
närmar sig 45 procent vid mandatperiodens slut
Målet kan inte anses helt uppfyllt då soliditeten uppgår till 41,9 %. Soliditeten har
försvagats med 0,9 procentenheter jämfört med föregående år.
Även om resultatnivån låg på en bra
nivå har den inte varit tillräcklig för att
bibehålla soliditeten. Det beror på att
balansomslutningen ökat med 480 mnkr.
Det är omsättningstillgångarna, likvida
medel och pensionsmedelsplaceringar, som
står för den stora ökningen på tillgångssidan. Omsättningstillgångar genererar inte
kostnader såsom anläggningstillgångarna
gör genom avskrivningar och belastar inte
driftbudgeten framåt. På skuldsidan har
avsättningar för deponier och marksanering ökat. Avsättningar är åtagande för
framtida åtgärder, vilket innebär att kostnaden redovisats i förväg och därmed inte
kommer att belasta driftbudgeten framöver. Sammantaget är detta positivt.

MÅLUPPFYLLELSE

2020

Av betydelse för bedömningen av den
ekonomiska ställningen är också i vilken
utsträckning finansiering av investeringar med egna medel kunnat göras samt hur
likvida medel och avsatta pensionsmedel
i förhållande till total pensionsförpliktelse utvecklats. Av betydelse är också hur
låneskulden utvecklas.
Samtliga investeringar har med god marginal kunnat finansieras med egna medel.
Likviditeten har stärkts med 255 mnkr och
likvida medel uppgår till 371 mnkr. Avsatta pensionsmedel i förhållande till total
pensionsförpliktelse har ökat med 1,3 procentenheter. Låneskulden har amorterats
med 5 mnkr.
Av betydelse för den ekonomiska ställningen är också hur soliditeten inklusive
pensionsskulden i ansvarsförbindelsen
utvecklar sig. Under den senaste femårsperioden har den förbättrats med 17 procentenheter och uppgår nu till 3,5 %.

Bedömning: DELVIS UPPFYLLT

Sedan mandatperiodens början har soliditeten inte uppnått målnivån trots
bra resultatnivåer. Anledningen är en
omfattande investeringsverksamhet. En
god utveckling av den ekonomiska ställningen kräver en balans mellan kassaflödet från den löpande verksamheten och
investeringsverksamheten.
Under den senaste femårsperioden
har soliditeten legat förhållandevis stabilt
på mellan 41-43 % trots en mycket hög
investeringsnivå. Det har varit möjligt
genom bra resultatnivåer och fastighetsförsäljningar som har genererat reavinster
och lättat balansräkningen, samtidigt som
skatteintäkter och generella statsbidrag
har legat på en förhållandevis hög nivå.

18. Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 1 procent av nettokostnaden
INDIKATOR
Soliditet

70

2020

2019

2018

41,9

42,8

43,1

Avsatta pensionsmedel i förhållande till total pensionsförpliktelse (%)

7,3

6,0

5,4

Egenfinansiering av investeringar i skattefinansierad verksamhet (%)

222

163

166
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NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

Nämnder och
förvaltningar

Under året har Region Gotland tagit fram informationsmaterial i syfte att förhindra smittspridning, både i fysiskt och digitalt format.
Denna skylt sitter vid badplatsen vid Tingstädeträsk och uppmanar besökarna att hålla avstånd.
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Här ges en övergripande bild av Region Gotlands nämnder och förvaltningars
verksamhet. Information ges kring viktiga händelser, måluppfyllelse, ekonomi
samt utveckling på sikt. Slutligen presenteras utvalda verksamhetsmått samt
en övergripande bild av nämndens resultaträkning och medarbetarstatistik.

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

Politikerorganisationen
REGIONFULLMÄKTIGES ORDFÖRANDE: INGER HARLEVI (M)
REGIONSTYRELSENS ORDFÖRANDE: EVA NYPELIUS (C)
REVISIONENS ORDFÖRANDE: MATS ÅGREN (S)
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS ORDFÖRANDE: GUNNEL LINDBY (C)
PATIENTNÄMNDENS ORDFÖRANDE: BERIT CEDERGREN ONSJÖ (M)
VALNÄMNDENS ORDFÖRANDE: ARNE JOSEFSSON (C)
Under begreppet politikerorganisationen
redovisas det samlade resultatet för anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelse,
revision, överförmyndarnämnd, valnämnd
och patientnämnd.
RESULTAT 2020, mnkr
Regionfullmäktige

+0,8

Regionstyrelse

+2,1

Revision

+0,1

Valnämnd

+0,1

Överförmyndarnämnd

+0,7

Patientnämnd

+0,2

Totalt resultat

+4,0

Resultatet för regionfullmäktige och regionstyrelsen har en tydlig koppling till
pågående pandemi. Antalet ledamöter
har reducerats på bland annat fullmäktigemöten. De digitaliserade mötena har
även inneburit minskade reseersättningar.
I övrig har även anslaget för utbildning av
förtroendevalda inte utnyttjats i budgeterad omfattning. Till detta kommer att övriga kostnader i huvudsak rese- och representationskostnaderna blivit lägre än tidigare
år. Vad gäller överförmyndarnämndens resultat så förklaras det i huvudsak av lägre
kostnader för arvoden till ställföreträdare
då antalet ärenden som betalas av Region
Gotland har minskat. Övriga uppvisar i
princip balans mot budget.

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

REGIONENS
FÖRTROENDEVALDA REVISORER
De förtroendevalda revisorernas uppdrag är definierat i kommunallagen och
innebär att årligen granska verksamheten
och pröva ansvarstagandet i styrelse och
nämnder. Revisorerna ska dessutom uttala sig om detta i revisionsberättelsen till
regionfullmäktige.
Revisorernas arbete präglas av integritet och oberoende. Därför väljer revisorerna självständigt vilken verksamhet som
ska granskas och hur det ska ske. De förtroendevalda revisorerna är ingen nämnd
eller styrelse, utan var och en har rätt att
ha en egen uppfattning i ansvarsfrågan.
Revisorerna är 9 till antalet och har under
året biträtts av revisorer från PwC.
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Under 2020 uppgick kostnaderna för regionens revision till 3 764 tkr och redovisar
ett överskott om ca 70 tkr. Den positiva
budgetavvikelsen beror i sin helhet på senarelagd revisionsplanering och att deltagande i konferenser, erfarenhetsutbyten
och studiebesök inte varit möjliga att genomföra som följd av rådande pandemi.
Följande granskningar har bildat underlag för bedömningen 2020. Granskning av årsredovisningen, delårsrapport
och grundläggande granskning för samtliga nämnder. När det gäller granskning
av den interna kontrollen, system, rutiner
och att redovisning överensstämmer med
lagstiftning och god redovisningssed har
följande granskningar genomförts; regionens lönehantering, patientavgifter inom
hälso- och sjukvård, köp och planering
av verksamhet såsom utomlänsvård, hemtjänst och särskilt boende samt förskola
och skola. Vidare har regionens finansverksamhet varit föremål för granskning.
I syfte att bedöma så väl verksamheternas ändamålsenlighet som den interna
kontrollen har ytterligare fördjupade
granskningsinsatser genomförts.
Dessa granskningar har omfattat; regionstyrelsens mål- och budgetprocess på
regionövergripande nivå och hälso- och
sjukvårdens ekonomistyrning, regionens
arbete med personal- och kompetensförsörjning samt implementeringsprocessen
för nya läkemedel i vården.
Vidare har en uppföljande granskning genomförts tillsammans med andra regioner avseende hur de nationella
invånartjänsterna 1177 implementerats.
Bygglovsprocessen har granskats ur såväl
myndighetsperspektiv som serviceperspektiv och hantering av allmänna handlingar avseende registrering och utlämnande har varit föremål för granskning
liksom regionens förebyggande arbete mot
mutor vid inköp och upphandling.
Revisionsrapporterna återfinns i sin
helhet på regionens webbplats och en
sammanfattning av granskningsresultatet finns i revisionens redogörelse som
bifogas revisionsberättelsen.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Enligt lag ska det i varje kommun finnas
en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Region Gotland har sedan
1 januari 2007 en överförmyndarnämnd.
Överförmyndarnämnden ska efter ansökan
eller anmälan utreda behov av god man, förvaltare eller förmyndare för personer som
av olika anledningar inte kan förvalta sin
egendom, föra sin talan och tillvarata sina
rättigheter. Överförmyndarnämnden ansvarar därefter för tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning.
Överförmyndarnämnden utövar också
viss kontroll över föräldrar som har barn
under 18 år. Kontrollen gäller i första hand
de barn som äger tillgångar över 8 prisbasbelopp. Nämnden utser även god man för
ensamkommande barn som anländer till
Gotland efter anvisning av Migrationsverket eller som kommer till Gotland efter
placering av annan kommuns socialtjänst.
Viktigare händelser
En motion har inkommit och väckt frågan om att utreda huruvida överförmyndanämnden ska fortsätta att existera i sin
nuvarande form eller om man ska övergå
till att ha en överförmyndare igen. Motionen är under behandling. Digitaliseringsprocessen och initierandet av e-arkiv av
överförmyndarnämndens verksamhet är
påbörjade i enlighet med det remissvar till
regionstyrelsen som skickades in till Region Gotlands digitaliseringsgrupp.
Måluppfyllelse
Målet att samtliga årsräkningar ska vara
granskade innan 31 augusti 2020 uppnåddes. E-post besvarades inom angiven tidsram men på grund av pandemin
stängdes besökstiden från och med den
24 november och samtidigt bestämdes att
kansliet inte skulle ta emot bokade besök
eller ha utbildningar på plats. Handläggningstiderna slutade på cirka 107 dagar
vilket överskred målet på 70 dagar. Orsaken är en ökad arbetsbelastning samt hög
personalomsättning på kansliet. Resultaten
från den kundenkät som genomförts visar
särskilt goda resultat gällande bemötande
och tillgänglighet.

Foto: Region Gotland/Mattias Ahlgren

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

Under året har även fullmäktige ställt om till digitala sammanträden. Inger Harlevi (M) är
regionfullmäktiges ordförande och Lisa Tunegård arbetar som stadssekreterare i Region Gotland.

Utveckling på sikt
På grund av den personalvolym kansliet
har idag och med hänsyn till den rådande arbetssituationen kan överförmyndarnämnden inte se att personalen ska
kunna genomföra den påbörjade digitaliseringsprocessen i den takt som förslaget
anger. Behovet av ställföreträdare är vidare
fortsatt stort vilket innebär att ytterligare
resurser behöver läggas på rekrytering och
kompetensutveckling av ställföreträdare.

PATIENTNÄMNDEN
Patientnämnden har fyra huvuduppgifter:
• Stödja och hjälpa patienter och
närstående med klagomål på vården.
• Bidra till kvalitetsutveckling
och hög patientsäkerhet i vården
• Bidra till att verksamheterna anpassas
efter patienternas behov och förutsättningar, det vill säga bidra till ökad
personcentrering i vården.
• Ge tvångsvårdade patienter
möjlighet att få en stödperson.

Viktigare händelser
Pandemin har påverkat verksamheten på
olika sätt. Informationsmöten har fått ställas in. Fysiska besök på kansliet har undvikits. Stödpersonernas kontakt med patienterna har huvudsakligen skett per telefon.
Antalet ledamöter på sammanträdena begränsades initialt för att senare övergå till digitalt deltagande. Kanslipersonal har hospiterat i vården med syfte att hjälpa till om
behov uppstår. Tjänsteresor har ställts in.
Måluppfyllelse
Patientnämnden bidrar, genom sin rapportering och återkoppling till vårdens kvalitetsutveckling och ökad patientsäkerhet.
Vården anpassas efter patienternas behov
och förutsättningar. Under 2020 inkom
255 klagomål på vården. Det är något färre
än föregående år. Av dessa var 22 relaterade till pandemin. Under året har patientnämnden bidragit till ökad måluppfyllelse
inom målet Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och
blir respektfullt bemötta. Nämnden uppvisar ett plusresultat på 0,2 mnkr. Detta
beror huvudsakligen på pandemins påverkan samt att verksamheten, under året,
inte varit fullt bemannad.

Utveckling på sikt
Processerna för klagomåls- och stödpersonsärenden ska digitaliseras samt förberedas för e-arkivering. Arbetet med detta
har påbörjats genom förstudier inför byte
av handläggningssystem. Digitaliseringen
kommer att underlätta och effektivisera
arbetet med klagomåls- och stödpersonsärenden framåt.

VALNÄMNDEN
Kommunen är skyldig att genomföra de
allmänna valen till riksdag, kommunfullmäktige, delegatsval till Europaparlamentet samt eventuella folkomröstningar.
Valnämnden och dess kansli har till uppgift att bland annat förordna röstmottagare, skaffa vallokaler och förtidsröstningslokaler, samt tillhandahålla valmaterial
till förtidsröstning och vallokaler. 2020
var inget valår och valnämnden har därför
inte genomfört några sammanträden eller
haft någon annan verksamhet.

VERKSAMHETSMÅTT

Antal klagomål
varav
- klagomål relaterat
till pandemin
varav
- somatisk specialistvård

2020

2019

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

2020*

2019

255

266

Antal aktiva ärenden

22

128

149

- psykiatri

23

26

- primärvård

77

70

- tandvård

13

9

- kommunal vård

11

8

- övrig verksamhet

2

4

- övrig vård

1

0

Antal tillsatta stödpersoner

2

5

RESULTATRÄKNING, tkr

budget bokslut bokslut
2020
2020
2019

970

742

Verksamhetens
intäkter

0

137

1 563

varav
- god man ensamkommande barn

4

7

Verksamhetens
kostnader

-30 300

-26 426

-31 010

- särskild förordnad
vårdnadshavare

20

18

Verksamhetens
nettokostnader

-30 300

-26 289 -29 447

- förvaltare

97

94

Kommunbidrag

30 300

30 300

31 353

- god man

613

621

0

4 011

-242

Handläggningstid från
inkommen ansökan till
yttrande, dagar

107

100

Årets resultat
Budgetavvikelse

223

* Uppdaterat sätt att räkna antal aktiva ärenden sedan
förutvarande år ( inkluderar numera övriga förmynderskapsärenden).

Region Gotland | Årsredovisning 2020

73

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

PATIENTNÄMNDEN

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

Regionstyrelsen
ORDFÖRANDE: EVA NYPELIUS (C)

REGIONSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
REGIONDIREKTÖR OCH FÖRVALTNINGSCHEF: PETER LINDVALL

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
FÖRVALTNINGSCHEF: JOHAN ÅBERG
RÄDDNINGSCHEF: DICK SVENNEFELDT
Regionstyrelsen ansvarar för all verksamhet inom regionstyrelseförvaltningen och
för räddningstjänsten inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

VIKTIGARE HÄNDELSER
Coronapandemin är den händelse som
påverkat förvaltningen allra mest under
det gångna året. Under året beslutades
och lanserades en rad större åtgärdspaket
för att dämpa pandemins negativa konsekvenser för folkhälsa, kultur-, föreningssamt näringsliv. Bland annat etablerades
en företagsjour, gymnasieluncher hanterades i form av ett luncherbjudande hos restauranger och krisstöd gavs till näringsliv,
kultur- och idrottsorganisationer.
Flera publika evenemang har ställts in
varav det mest märkbara var Almedalsveckan som inte ställts in sedan starten 1968.
Stora insatser har gjorts för att säkerställa en god kommunikation kring pandemin
och dess effekter. Bland annat har websändningar producerats och omfattande
information byggts upp på regionens hemsidor såväl externt som internt.
Omställningen till hemarbete ställde
höga krav på att snabbt få fram bärbar
IT-utrustning. Behovet av digital kommunikation ökade i samma takt, antalet
digitala möten gick från 100 i februari till
11 000 i november. De nya arbetssätten har
ställt höga krav på såväl medarbetare som
chefer i att upprätthålla en god arbetsmiljö
och ett gott utvecklingsklimat. Positivt är
att samarbetet över gränser har förstärkts
och därmed organisationsförståelsen och
stoltheten för att arbeta i regionen. Även
beredskapsförmågan har stärkts genom att
analys har gjorts kring vilka verksamheter
som är mest samhällskritiska.
Trots pandemin har den ordinarie verksamheten kunnat fortsätta och ett flertal
utvecklingsinsatser enligt verksamhetsplanen har genomförts. Bland annat har en ny
regional utvecklingsstrategi arbetats fram
och beslut fattats att permanenta Energicentrum Gotland. Även en ny kulturplan
har beslutats. Biblioteksverksamheten har
bedrivit ett omfattande utvecklingsarbete
och så har även skett kring måltidsverksamhetens framtida organisation och struktur.
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Annat aktuellt har varit att bad- samt
upphandlingsverksamheterna har utmanats och stort fokus har även legat på regionens effektiviseringsprogram.
En ny avdelning har bildats för att förstärka regionens fokus på kvalitetsområdet.
Partnerskapet med Uppsala universitet
Campus Gotland har förnyats och fått en
tydlig inriktning mot innovation. Förutsättningar till god informationsförvaltning
har stärkts ytterligare under året genom
utvecklingsinsatser för informationssäkerhet, ärendeberedning, arkiv och registratur.

MÅLUPPFYLLELSE
Ambitionerna och förväntningarna inom
social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är höga. Detta avspeglas i verksamhetsplanen där många av aktiviteterna syftar
till en positiv målförflyttning inom samhällsperspektivet. Slutförda och påbörjade aktiviteter tillsammans med ordinarie
arbete bedöms ha stärkt och utvecklat det
gotländska samhället. Vidare ger det genomförda arbetet goda förutsättningar att
kunna hantera framtida utmaningar.
En sammanfattande bedömning är att
arbetet bedrivs på ett effektivt sätt med
ett bra utnyttjande av tillgängliga resurser utifrån givna förutsättningar. Pågående utveckling och arbete med stärkt
digitalisering, informationshantering,
organisationskultur, ledarstrategi, kompetensutveckling och effektiviseringsprogram med mera ger goda förutsättningar för måluppfyllelse. Det är dock
tydligt att ytterligare verksamhetsutvecklingsinsatser behövs för att nå målen.
Resultatet i medarbetaruppföljningen
visar att en stor andel av medarbetarna är
engagerade och motiverade i sitt arbete.
Samtliga medarbetarindex visar bra resultat. Sjukfrånvaron är fortsatt hög inom
delar av förvaltningen. Insatser för en förbättrad arbetsmiljö och lägre sjuktal görs.
Kompetensförsörjningen är fortsatt en
utmaning och riktade insatser till vissa
yrkesgrupper utifrån jämställdhet alternativt bristyrken har genomförts i årets
löneöversyn med syftet att kunna attrahera,
behålla och rekrytera medarbetare.

EKONOMI
Årets resultat uppgår till 25,8 mnkr
(11,8 mnkr 2019). Årets överskott förklaras främst av överskott i centrala anslag
avseende bidrag, fackliga företrädare,
tillfälligt statsbidrag för sjuklönekostnader samt förseningar i investeringar som
medfört överskott inom kapitalkostnadsoch hyresbudgeten. Stora budgetöverskott redovisas även vad gäller anslaget
för förstudier av exploateringsprojekt
och för försäljning av leasingbilar. Vidare
återfinns budgetöverskott i verksamheten
i form av löner och övriga kostnader.

UTVECKLING PÅ SIKT
Pandemins effekter kommer att påverka
verksamheten under lång tid. Prioriteringar kommer att behöva göras kring insatser
och resurser och lärdomar ska omsättas i
en ökad beredskap för framtiden.
Arbetet med varumärket Gotland
kommer att ges förnyad kraft efter beslut
i regionfullmäktige. Den nya regionala
utvecklingsstrategin ska omsättas och implementeras genom tre genomförandeprogram och den nya verksamheten inom Energicentrum ska etableras. Det arbete som
gjorts för att färdigställa de Gotländska
ståndpunkterna, som beskriver nödvändigheten i långsiktigt hållbara kommunikationer till och från ön, ska implementeras.
Den nya kulturplanen ska omsättas i
konkreta åtgärder och implementeras vilket
är viktigt för att stärka och säkerställa ett
rikt kulturliv över hela Gotland. Arbetet
med Gotlands nya översiktsplan (ÖP) fortsätter och närmast under 2021 väntar en
samrådsprocess. Även exploateringsarbetet
som ska möjliggöra fortsatt bostadsbyggande över hela ön fortsätter med stor kraft.
Utvecklingen av biblioteksverksamheten fortsätter. Framåt kommer arbetet
med den mobila verksamheten att formas,
öppettider anpassas, servicepunkter tas
fram och programverksamheten stärkas.
	 Ett nytt badhus och byggnation av
en ny gymnastikhall planeras. Området
Rävhagen utvecklas och renoveringen av
konstgräsplanen påbörjas inom kort. En
bidragsöversyn ska genomföras och ett fritidspolitiskt program tas fram.
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VERKSAMHETSMÅTT

2020

Chefers förutsättningar är ett område
som kommer att stärkas. Förvaltningens roll är viktig och det arbete som görs
för att utveckla områden som ekonomi,
digitalisering, verksamhetsutveckling,
kvalitet, HR och kommunikation blir
avgörande för hela regionen.
Fortsatt processutveckling och digitalisering förväntas ge stora effekter i
förvaltningens verksamheter och därmed
också för regionen. En gemensam digitaliseringsplan finns framtagen som stöd
för prioriteringar och effekthemtagning.
Kvaliteten i informationshanteringen
kommer att stärkas genom att e-arkivet
kommer på plats. Effekten kommer att
bli en ökad resurseffektivitet och också
informationssäkerhet.

2019

2020

2019

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Räddningstjänsten arbetar förebyggande
och stödjer den enskilde så att denne kan
ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra
och begränsa olyckor. De arbetar även
för att hantera behovet av akuta skadeavhjälpande insatser. Räddningstjänsten
har bland annat som mål att nå 90 % av
Gotlands befolkning inom 30 minuter
vid akuta räddningsinsatser. Under året
uppnås målet med god marginal. Antalet
inkomna larm har minskat i jämförelse
med föregående år.
Årets resultat uppgår till – 4,7 mnkr.
Orsakerna till det negativa resultatet är
bland annat en ökning av semesterskulden, kostnader hänförliga till omorganisation samt ökade kostnader för utrusning.

2020

2019

426 600
989 324
278 926
83 979
297 192
20 323

427 186
990 976
258 141
88 433
286 397
23 258

Andel inköpta ekologiska
livsmedel, %

27

29

Andel inköpt svenskt kött, %

91

93

Andel inköpta närproducerade/gotländska livsmedel, %

17

15

Andel vegetariska måltider, %
(räknat på grundmeny)

28

20

Andel inköpt svensk kyckling,
%

99

96

2,27

2,29

Administrativa tjänster

Medborgarinriktade tjänster

Lönehantering - antal
lönespecifikationer

Antal besök på regionarkivet

1 743

3 669

Antal beställda
portioner inom:

0,48

Antal framtagna volymer,
regionarkivet

4 144

2 682

0,15

0,24

Antal samtal,
regionupplysningen

215 879 297 589

Bistått vid rekryteringar
av chefer

50

49

Antal besvarande samtal,
regionupplysningen

189 412 267 466

Bistått vid rekrytering övriga

20

29

Genomsnittlig kötid,
regionupplysningen (sek)

- förskola
- grundskola
- gymnasie/vuxenutbildning
- hälso- och sjukvård
- inom äldreomsorg
- äldreomsorg,
ordinärt boende

27 (27)

-

95 (109)

-

Kvalitet i löneutbetalningar, %*
Andel extra utbetalningar
pga fel, %**

Antal deltagare utbildning
Adato (antal anmälda)
Antal deltagare Arbetsmiljöutbildning (antal anmälda)
Antal deltagare utbildning
första hjälpen (antal anmälda)

100 857 102 037
0,61

26 (26)

-

9

-

Antal samtal HR-supporten

1 104

1 132

Andel elektroniska fakturor
av hanterade fakturor, %

90

82

Antal protokollförda paragrafer, kansli (RF, RS, RSau)

1 078

1 172

Antal registrerade ärenden
av registraturen

9 910

10 379

Antal registrerade
handlingar av registraturen

54 527

56 353

Antal utbildningstillfällen,
att vara anställd

It-relaterade tjänster
Antal supportärenden
per dator
Servicenivå digital
arbetsplats (DAP), %
Antal ärenden hanterat
av it-supporten

Antal externa samtal
till 0498-26 90 00
Andel externa samtal via
0498- 26 90 00, %
Antal besök i reception,
externa och interna

Måltidstjänster

28

25

169 386

-

72

50

10 257

14 738

Kultur- och fritidsverksamhet
Inomhusbad, antal bad
Nettokostnad
per bad, kronor

82 841 103 963
70,50

Säsongsuthyrning,
antal gästnätter

909

6 817

Idrottshallar, antal
uthyrda timmar

20 760

26 052

Antal arbetsordrar, service
och reparation hjälpmedelscentralen (HMC)

5 277

5 671

Idrottsplatser, antal
uthyrda timmar

6 010

6 583

Ledtid arbetsordrar, service
och reparation HMC, dagar

6,82

8,69

3,23

90

91

41 103

36 182

* Kvalitet i löneutbetalning: Måttet beskriver andel
fel som rättats i löneutbetalningarna
** Extra löneutbetalning pga fel: Måttet beskriver
andel extra utbetalningar av fel

- ungdomar
- pensionärer
- funktionshindrade

Försörjningstjänster

Antal plockade rader
varuförsörjningen

Aktivitetsbidrag, antal
godkända sammankomster
3,12

Koldioxidekvivalent

85,50

30 207 29 090
3 891 4 400
2 799
3 057
2020

Ledtid varuförsörjning,
dagar

173 509 168 960
0,92

0,89

2019

Bibliotek, antal
fysiska besökare

412 885 604 316

Bibliotek, antal
media lån fysiska

362 605 379 043
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Regionens styrmodell ska utvecklas för
att samspela med den nya regionala utvecklingsstrategin och den påbörjade
utvecklingen mot mer tillitsbaserad styrning och ledning. Arbetet fortsätter också med att tydliggöra regionens demokratiuppdrag och här finns stora möjligheter
för fortsatt utveckling kring delaktighet
och medborgarinflytande.
Effektiviseringsprogrammet och dess
olika projekt kring bemanning, inköp, lokalförsörjning, digitalisering, måltidsverksamhet, framtidens skola och framtidens
samhällsbyggnad kommer att ge kunskaper
och insikter som ska ge god grund för kommande utvecklingsinsatser med effekter för
såväl kvalitet som kostnader.

Foto: Region Gotland/Beatize Olsson
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Lotta Israelsson, HR direktör samt Peter Lindvall, regiondirektör, förbereder ett av årets chefsforum.
Under 2020 genomfördes alla chefsforum, utom ett, helt digitalt.

2020

2019

RESULTATRÄKNING
RÄDDNINGSTJÄNST, tkr

Totalt antal larm
varav

696

737

Verksamhetens intäkter

- IVPA
(i väntan på ambulans)
- brand ej i byggnad
- brand i byggnad
- trafikolycka
- automatlarm
- hjärtstoppslarm
- annat sjukvårdslarm
- annan hjälp
till ambulans

118
74
73
77
162
46
72

RÄDDNINGSTJÄNST

6 096

3 937

-57 219

-59 512

-2 953

-3 338

-417

-297

Verksamhetens
nettokostnader

-54 493

-59 210

Kommunbidrag

54 493

54 493

0

-4 717

9 361

3 240

Verksamhetens kostnader
155
71
63
105
148
60
96

18

28

Avskrivningar
Internränta

Årets resultat
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Nettoinvesteringar
RESULTATRÄKNING RSF, tkr

budget bokslut bokslut
2020
2020
2019

Verksamhetens
intäkter

410 699

Verksamhetens
kostnader
Avskrivningar
Internränta
Verksamhetens
nettokostnader
Kommunbidrag
Årets resultat
Nettoinvesteringar

76

465 847

448 951

-791 794 -823 282 -777 643
-25 435

-23 501

-20 848

-1 308

-1 103

-1 059

-407 838 -382 039 -350 599
407 838

407 838

362 422

0

25 799

11 823

37 955

29 909

21 463
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budget bokslut
2020
2020

2019 ingick räddningstjänsten i tekniska nämnden

MEDARBETARE, RSF
Antal anställda
- varav män
- varav kvinnor
- varav tidsbegränsat anst
Personalkostnad, tkr

2020

2019

660
209
451
64

677
212
465
42

357 364 346 152

Personalkostnad i % av
verksamhetens kostnader

43

45

Sjukfrånvaro inkl.
timavlönade, %

5,8

5,7

MEDARBETARE, RÄDDNINGSTJÄNST
Antal anställda
- varav män
- varav kvinnor
- varav tidsbegränsat anst.
Personalkostnad, tkr

2020
49
48
1
3
44 882

Personalkostnad i %
av verksamhetens kostnader

75

Sjukfrånvaro inkl. timavlönade, %

5,0

Under 2019 redovisades räddningstjänstens medarbetare i
samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetarstatistik
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Samverkansstrukturer
i Region Gotland
Exploateringsprocessen inom Region
Gotland berör flera förvaltningar och
hanteras genom exploateringsgruppen
med dess verksamhetsledare. Här drivs
utvecklingsinsatser för att förbättra interna flöden som sedan skapar förbättringar
och underlättar för medborgarna.
För att skapa goda förutsättningar
till gemensam organisationskultur och
stärkt sammanhållning inom regionen
finns ett antal interna strategiska nätverk där funktioner från samtliga förvaltningar deltar aktivt. Bland annat
sker samarbete och gemensam utveckling kring digitalisering, kvalitet, ekonomi, kommunikation och HR-frågor.
Samverkan med Uppsala Universitet
utgår ifrån ett gemensamt partnerskap
som också reviderats under året för att nå
målet Gotland – den innovativa kunskapsregionen i Östersjön. Två fokusområden
lyfts fram. Forskning och innovation samt
utbildning och studentsamverkan. Viktigt
framåt blir projektet Innovationssystem
Gotland som ger möjlighet att ta tillvara
idéer med potential att utveckla hälso- och
sjukvården på Gotland.
För information och samråd angående
kommunikationer till och från samt på
Gotland finns Trafikrådet. Rådet leds av
Region Gotland och består av näringsliv,
länsstyrelsen, trafikoperatörer, organisationer, statliga myndigheter och infrastrukturansvariga. Rådets främsta uppgift är att
ta fram de gotländska ståndpunkterna för
färje- och flygtrafik.
Krissamverkan på Gotland består av
ett krissamverkansråd samt tre funktioner kopplat till krisberedskap. Arbetet
har under 2020 starkt präglats av hanteringen av pandemin. Kring trygghetsskapande och brottförebyggande arbetar
Region Gotland tillsammans med Polisområde Gotland, Gotlandshem och Falck
Ambulans i Operativt samverkansforum.

Här hanteras sammansatta sociala frågor
där ingen enskild aktör eller verksamhet
äger hela problembilden. Under året har
våld, droger, psykisk ohälsa och utanförskap prioriterats.
I samband med förnyandet av Gotlands Integrationsstrategi har under 2020
en omstrukturering skett i de övergripande samverkansformerna för integration
och etablering. Numera ingår Region Gotland i Länsstyrelsens Integrationsråd. Här
medverkar flera av regionens förvaltningar
tillsammans med statliga myndigheter
och civilsamhällesaktörer.
Dialog och samråd med organisationer inom funktionshinderrörelsen sker
genom ett centralt tillgänglighetsråd,
samrådsgrupper för nämnderna samt
brukarråd på verksamhetsnivå. Under
året har frågor som färdtjänst, nybyggnation av offentliga toaletter, vikten av
doftfria miljöer i offentlig verksamhet
och anpassad samhällsviktig information
kopplat till pandemin hanterats.
Samverkan med näringslivets organisationer för ett bättre näringslivsklimat
och ökad tillväxt sker genom flera forum,
bland annat genom Tillväxtrådet som är
den strategiska nivån med fokus på regional utveckling. Därutöver finns näringslivsberedningen som är ett initiativ från
de sex större företagarorganisationerna
och syftar till att skapa samhandling på
en mer operativ nivå. Kompetensförsörjningen lyfts fram som en av de större
utmaningarna för ökad tillväxt. Region
Gotland har en viktig roll både som stor
arbetsgivare och utbildningsansvarig.
För att klara utmaningen framåt samordnas utbildningsaktörer och arbetsgivare
genom kompetensrådet.
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Omvärlden är komplex och i allt fler frågor drivs därför samverkan över organisations- och verksamhetsgränser såväl
internt som externt. Att beskriva alla samverkansformer är inte möjligt men här ges
ett antal exempel på värdeskapande samverkan som skett under året.
Under 2020 inrättades ett samverkansforum för social hållbarhet i syfte
att åstadkomma en regionintern, effektiv
samverkan och styrning för att nå målen
inom området social hållbarhet. Forumet
har bidragit till förankring, beredning
och diskussion av förvaltningsövergripande frågor inom området.
De förvaltningar som i huvudsak har
verksamhet som riktas till barn och unga
samt vuxna och äldre har en etablerad
samverkansstruktur för dessa frågor.
I samverkansarbetet rörande barn och unga
har stort fokus legat på kunskapshöjande insatser. Utbildningar har genomförts
rörande våldsutsatta barn samt kunskap
kring barnkonventionen. Uppföljning har
gjorts av det pågående försöket med en första linje-mottagning för barn och unga med
lättare psykisk ohälsa. Samverkansinsatser
har också påbörjats kring de yngsta barnen.
En översyn av processen kring SIP (samordnad individuell planering) har genomförts
och material och hemsida är uppdaterade.
När det gäller vuxna och äldre har samverkan prioriterat sammanhållen vård och
omsorg. Särskild medicinsk stödfunktion
för hemtjänsten har utvärderats och beslut
om breddinförande är taget. Arbetssätt för
SIP i hemmet har tagits fram och insatser
görs för implementering. Region Gotlands
samhällsinformation kring förberedelser
inför ålderdomen utvecklas. Vid uppföljning av patienter som precis kommit hem
från den slutna vården syns förbättring
inom flera områden sedan förra mätningen.
En satsning har gjorts inom biblioteken och
socialförvaltningens hälsofrämjande enhet
kring ofrivilligt digitalt utanförskap.
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Tekniska nämnden
TEKNIKFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE: KARL-JOHAN BOBERG (C)
FÖRVALTNINGSCHEF: PATRIC RAMBERG

VIKTIGARE HÄNDELSER
Pandemin har naturligtvis överskuggat
och påverkat all verksamhet under året.
I ett ekonomiskt perspektiv har förvaltningen påverkats betydligt medan
verksamheterna, bortsett från kollektivtrafiken som påverkats i mycket hög utsträckning, i stort sett fungerat som vanligt. Många av de som kunnat har arbetat
hemifrån. Förvaltningens krisledningsgrupp är och har varit aktiv under hela
pandemin bortsett från semesterperioden.
I juni tog Bergkvarabuss AB över som
kollektivtrafikentreprenör. Efter smärre
inkörningsproblem har verksamheten löpt
på bra trots den påverkan som pandemin
medfört. Framöver kommer ökade resurser
läggas på att förbättra dagens kollektivtrafik i syfte att få en större andel gotlänningar
och besökare att nyttja trafiken.
Under året som gått har ett omfattande processarbete lagts ner på att förbättra
regionens samhällsbyggnadsprocess tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen.
Effektiviseringen och kvalitetssäkringen av
processen kommer att fortsätta under 2021
och förväntas leda till en rad förbättringar
för kunder, medarbetare och övriga berörda.
Arbetet med att bygga ut Region Gotlands vatten- och avloppssystem har fått
ett ökat fokus som resultat av den omfattande exploateringen i framför allt Visby.
Under 2021 kommer arbetet att fokusera på att förstärka vattenförsörjningen i
Visby, men utbyggnad kommer även att
ske i andra områden.
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MÅLUPPFYLLELSE
Förvaltningen arbetar aktivt inom alla
verksamhetsområden för att bidra till
god måluppfyllelse. För de mål som riktas mot medborgare och samhälle, kan
särskilt lyftas arbetet för att bidra till ett
gott näringslivsklimat. Digitalisering är
en viktig del av det och utveckling och förbättring av e-tjänster pågår kontinuerligt,
till exempel tillstånd för grävning i gata,
transporttillstånd och torghandel. Viktigt
för att öka förståelse och för att ge kunder
möjlighet att vara medskapande är kommunikation om processer som är angelägna för
företag, till exempel tillståndsprocesser.
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Hur väl förvaltningens arbete bidragit
till målet att minska Gotlands klimatavtryck är svårvärderat. Mycket är dock
påbörjat och under 2020 har nya mål och
ambitioner tagits fram som på ett tydligare sätt kommer att kunna påvisa både
åtgärder och resultat.
För mål som omfattar kvalitets- och
medarbetarutveckling kan konstateras att
medarbetare idag uttrycker en mer positiv
upplevelse av samarbetsklimat, respekt
och möjlighet till utveckling. Arbetet
med att skapa en tillitsbaserad kultur har
under pandemin både stannat av och tagit
ett ordentligt steg framåt. Arbetet med
att förbättra och tydliggöra processer, till
nytta för kunder och medarbetare, fortsätter, bland annat genom att finna relevanta nyckeltal för att mäta och beskriva
utveckling i förvaltningens verksamheter.

EKONOMI
Den totala budgetavvikelsen för tekniska
nämnden är negativ och uppgår till
-30,1 mnkr (-1,6 mnkr 2019). De största negativa differenserna återfinns inom
VA-verksamheten med -11,4 mnkr och
kollektivtrafiken med -19,9 mnkr. Inom
båda dessa verksamheter har större poster av engångskaraktär belastat årets
resultat. I utfallet för kollektivtrafiken
redovisas 13 månaders kostnader för
busstrafiken i syfte att få rätt periodisering av kostnaderna. VA-verksamheten
har gjort nödvändiga utrangeringar av
anläggningstillgångar med bokfört värde
som belastat resultatet med ca 7,1 mnkr.
Kollektivtrafiken har därutöver haft
kännbara effekter av pandemin till följd
av minskat resande samt kostnader för lösningar i syfte att förhindra smittspridning
i busstrafiken och för sjuktransporterna.
För den avgiftsfinansierade verksamheten inom avfallsavdelningen redovisas negativt utfall jämfört med budget,
-4,1 mnkr. Avvikelsen förklaras av lägre intäkter än budgeterat bland annat
till följd av pandemin, efterfakturering
av kostnader för sopkärl från entreprenör samt högre uttag av kompostpåsar
än tidigare år. Den avgiftsfinansierade hamnverksamheten visar positivt
utfall för linjehamnen med 0,8 mnkr
men negativt utfall för kryssningskajen

med -0,3 mnkr. Den skattefinansierade
hamnverksamheten uppvisar negativt
utfall om -1,2 mnkr till följd av tillkommande kostnadsposter för utrangering av
en tidig förstudie för kryssningskaj samt
asfaltering av apotekskajen i Slite.
Positiva utfall inom fastighets- och
parkverksamheterna väger till del upp det
totala utfallet mot budget. Utfallet för den
skattefinansierade verksamheten inom
fastighetsförvaltningen är positiv jämfört
med budget om 2,7 mnkr till följd av att
budget för evakueringslokaler inte behövt
nyttjas under året. För den intäktsfinansierade fastighetsförvaltningen redovisas
en positiv avvikelse om 1 mnkr. Gata- och
parkverksamhetens utfall var positivt med
2,3 mnkr, till följd av bland annat lägre
nettokostnader för verkstäder och lägre
kostnad för övertid.
Investeringsutgifterna, exklusive exploatering, för teknikförvaltningen 2020
uppgick totalt till 298,4 mnkr. 117 mnkr
har investerats inom fastighetsområdet
och 105,9 mnkr inom VA-verksamheten.
Utfallet för investeringsutgifterna inom
exploateringsverksamheten uppgick till
17,9 mnkr. Det största projektet är statsutveckling Visborg som står för 13,4 mnkr.

UTVECKLING PÅ SIKT

Det ekonomiska läget kommer även fortsatt
att utgöra en utmaning som förvaltningen
löpande kommer att behöva arbeta med.
Arbetet med att förbättra servicegraden
för både medborgare och företagare kommer att fortsätta. Detta är en del i målsättningen med det förvaltningsövergripande
arbetet att förbättra samhällsbyggnadsprocessen, men finns även som en rad aktiviteter i verksamheterna.
VA-utbyggnaden fortsätter med fokus
på norra Gotland och Fårö. Avfallsavdelningen arbetar vidare med att göra avfall
till en resurs. Ett betydande projekt drivs
för att bygga ut Slite deponi och den
framtida ÅVC-verksamheten ses över.
I februari 2021 tillträder en ny operatör för
insamling av hushållsavfall. Stadsutvecklingsprojektet Visborg har kommit igång
på allvar och fortsätter att vara ett stort
projekt under lång tid framöver. År 2040
ska cirka 4 000 nya bostäder ha byggts.
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VERKSAMHETSMÅTT
KOLEKTIVTRAFIKEN

2020

2019

HAMNVERKSAMHET

2020

2019

GATA-VÄG-PARK
Enskilda vägar
med statsbidrag:

2020

2019

320
805
276

374
810
221

0

0

5 523

7 595

Totalt antal resor i landsbygds- och stadstrafik

629 213 932 121

Visby
(tusental bruttoreg. ton)

43 965

48 710

-varav antal resor
med bussiga kortet

269 270 359 288

Övriga hamnar (tusental
bruttoreg. ton)

317

319

Ank + avg passagerare
Visby (tusental)

1 235

1 822

Ank + avg personbilar
Visby (tusental)

417

544

Vinterväghållning
totalkostnad tkr

Färjegods ank & avg
(tusental ton)

653

674

- Kronor per invånare

92

129

Godstrafik antal anlöp

207

254

Parkmark, Naturmark,
antal hektar

277

277

Godstrafik ank varor
(tusental ton)

159

179

Anlagd park, antal hektar

218

218

196

195

Nettokostnad
parkverksamhet kr/inv

227

257

2020

2019

Antal bussresor med cykel

294

1 648

1

7

Sålda länskort
- varav Länskort Plus

3 212
267

5 306
653

Sålda förortskort
- varav Förortskort Plus

1 138
47

1 559
112

Sålda Visbykort
- varav Visbykort Plus

1 358
262

2 634
691

Sålda Arbetsresekort

457

-

Sålda endagskort (24-timmar)

160

481

Godstrafik avg varor
(tusental ton)

Sålda tredagarskort
(72-timmar)

131

246

Kryssningspassagerare
(tusental)

28

102

Färdtjänst antal beslut

451

535

Kryssningsbesök antal anlöp

25

95

Sålda årskort

Riksfärdtjänst antal beslut
Beslut totalt antal parkeringskort för funktionshindrade,
med avslag
Antal färdtjänstresor
Antal sjukresor med taxi
Antal sjukresor i buss

AVFALLSVERKSAMHET

Mängd insamlat
mat- och restavfall1

3

8

294

225

36 414

53 386

22 543

26 742

789

2 251

Gästande fritidsbåtar
(antal gästbåtsdygn):
- Visby
- Övriga hamnar

3 172
708

6 427
1 266

Gästbåtsdygn total

3 880

7 693

2020*

2019

Total mängd
i ton

kg/ person

10 276

159

Antal vägar utan statsbidrag:

FASTIGHETSFÖRVALTNING
Förvaltad lokalarea BRA

499 953 506 444

- varav förhyrd area BRA

95 541 100 278

Antal byggnader

512

Periodiskt underhåll kr/kvm

104

73

Vattenförbrukning l/kvm

347

392

Värmeförbrukning kwh/kvm
graddagskorrigerad

96

99

Elförbrukning kwh/kvm

61

63

2020

2019

MARK OCH STADSMILJÖ

Total mängd
i ton

kg/ person

10 477

162

Antal transporttillstånd
Antal grävtillstånd

- varav insamlat komposterbart (matavfall)

3 695

57

3 789

59

- varav brännbart avfall

6 581

102

6 688

103

Mängd returpapper
och förpackningar
(exkl. well)2

7 500

116

7 911

127

34 591

535

34 919

540

Total mängd insamlat
hushållsavfall3

- Antal vägar
- Antal km
- Kostnad kr per invånare

Antal fastighetsförsäljningar

534

40

19

101

156

19

20

Antal tillstånd
markupplåtelse

266

457

- varav Almedalsveckan

48*

208

*samtliga ansökningar återkallades.

Slamverksamhet

- Antal brunnar/tankar

12 850

13 177

- Antal tömningar

12 142

12 789

- Bomkörning per
abonnent, %

2,1

2,7

1 Uppgift från mottagaranläggning
2 Uppgift från Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB
3 Returpapper och förpackningar, elavfall, farligt avfall, grovavfall, mat- och restavfall
* Uppgifter för 2020 är preliminära och tas fram kvartal 2, 2021. Vid beräkning av mängd per person justeras invånarantalet med hänsyn till fritidshus, gästnätter och arbetspendling. Då det justerade invånarantalet för 2020 inte har presenterats
än används invånarantalet för 2019 (64 693) i beräkningen för 2020.
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Slamtömning
enskilda avlopp

Foto: Region Gotland/Peter Daun
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Region Gotland ansvarar för sju återvinningscentraler på Gotland. Avfall ska sorteras så långt det är möjligt.
Genom att sortera sitt avfall bidrar gotlänningarna till att material kan användas igen och igen.

RESULTATRÄKNING, tkr

budget
2020

Verksamhetens 1 025 075
intäkter

1 088 021 1 068 370

INVESTERINGAR, tkr

budget
2020

bokslut
2020

bokslut
2019*

Investeringar
egna inom TN

218 672

67 067

57 974

0

0

3 302

MEDARBETARE
Antal anställda
- varav män
- varav kvinnor
- varav tidsbegränsat anst.

2020

2019

332
249
83
18

320
251
69
19

-varav
räddningstjänst

Avskrivningar

Investeringar
affärsdrivande

284 411

128 111

261 017

Personalkostnad i % av
verksamhetens kostnader

19

19

Investeringar
andra förvaltningar

193 796

103 176

111 742

Sjukfrånvaro inkl.
timavlönade, %

4,9

4,2

Summa investeringar netto

696 879

298 354

430 733

-193 649

-204 601

-184 355

-52 222

-55 417

-50 949

Verksamhetens -167 149
nettokostnader

-197 225

-188 592

167 149

167 149

186 943

0

-30 076

-1 649

Kommunbidrag

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

bokslut
2019

Verksamhetens -946 353 -1 025 228 -1 021 658
kostnader

Internränta

Årets resultat

80

bokslut
2020
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Personalkostnad, tkr

*2019 ingick räddningstjänsten i tekniska nämnden

195 803 187 033
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Tekniska nämnden
VATTEN- OCH AVLOPPSVERKSAMHETEN
SÄRREDOVISNING

VERKSAMHETSIDÉ

EKONOMI

Verksamheten ansvarar för produktion och
leverans av dricksvatten samt rening och
hantering av spillvatten och dagvatten inom
fastställda verksamhetsområden till abonnenter och till kunder anslutna enligt avtal.

Regionens samlade VA-verksamhet redovisar ett underskott om -11,4 mnkr
(1,9 mnkr 2019). Enligt huvudregeln
ska 100 % av resultatet överföras till det
egna kapitalet. Särskilda omständigheter
2020 har gjort att tekniska nämnden har
ansökt om att inte behöva överföra hela
underskottet. Av årets resultat överförs
-2,8 mnkr till eget kapital. Det finns totala förutbetalda intäkterna med 10,3 mnkr
och vilket utgör en fond för framtida investeringar för VA-verksamheten. VA-fonden periodiseras på 25 års tid och intäkter
för 2020 uppgår till 475 tkr. Fonden har
skapats med stöd av Vattentjänstlagen § 30
samt rekommendation nr 18 från Rådet
för kommunal redovisning.

Injusteringar av bräckvattenverket på södra Gotland pågår. Ombyggnad av vattenverket i Klintehamn och ledningssträckningen från verket är slutfört. Projektering
av överföringsledning mellan Klintehamn
och Västergarn är klar. Projektering av
överföringsledning mellan Västergarn
och Tofta är påbörjad. Målet är att pumpa
dricksvatten från bräckvattenverket i syfte
att avlasta Visbyområdet.
Ett område utanför Roma har undersökts för att utreda förutsättningarna för
en ny vattentäkt till Roma och Dalhem.
Projektet Visby VA-försörjning består av
ett helhetsgrepp för behov av dricksvatten,
spillvattenrening, dagvattenhantering och
ledningsförnyelse. En första utredning för
att sammanställa en fördjupad VA-plan för
Visby VA-försörjning är klar och redovisad.
Investeringsprojektet ”Testbädden vid
Storsudret” har slutfört etableringen av instrumentell infrastruktur. Klimatstation
och mätstationer är driftsatta och kalibreringar och kvalitetsgranskning av data sker.
Lämpliga platser har identifierats för infiltration, vattenuttag samt lagring av vatten.
På dessa platser påbörjas förarbetet med
upphandling av infrastrukturen.
Lärdomar av ”Testbädd Storsudret” har
lett till en pilotanläggning på Visby avloppsreningsverk. Syftet är att få ett underlag för
en eventuell dimensionering av en anläggning för dricksvattenproduktion av renat
spillvatten. EU-medel har erhållits för detta.

MÅLUPPFYLLELSE
Finansieringsgraden minskade från 101,0 %
år 2019 till 94,7 % år 2020. Målsättningen är 100 % finansieringsgrad.
Debiteringsgraden för vatten ligger
på 81 % (88 %, 2019). Målsättningen är
85 % debiteringsgrad i förhållande till levererad mängd.
Totalt 3 954 000 m3 dricksvatten har
producerats under 2020, vilket kan jämföras med år 2019 då leveransen uppgick
till 3 821 000 m3.
1

budget
2020

bokslut
2020

bokslut
2019

Verksamhetens
totala intäkter

192 059

203 584

191 550

Verksamhetens
totala kostnader

134 139

146 821

140 057

Avskrivningar

46 457

54 279

39 712

Internränta

11 463

13 895

9 886

0

-11 411

1 895

Bokslut
2020

Bokslut
2019

Verksamhetens resultat

BALANSRÄKNING, tkr
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader
och tekniska
anläggningar

VA-TAXAN

Maskiner och inventarier

Behovet av taxejusteringar prövas årligen
och regleras efter konsumentprisindex.
VA-taxan avseende anläggningsavgifter
höjdes med 10 % och förbrukningsavgifter med 7 % från och med oktober 2020.

Finansiella
anläggningstillgångar
Summa
anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

1 262 775 1 216 623
17 744

12 876

287

334

1 280 806 1 229 833
16 427

11 946

1 297 233 1 241 779

UTVECKLING PÅ SIKT
En fördjupad utredning av Visby VA-försörjning om möjligheten att använda Bäste
träsk, nya grundvattentäkter eller optimera
befintliga vattentäkter görs. Återanvändning av BDT-vatten1 och/eller renat spillvatten ingår. Vidare är tillstånd sökt för
ny vattentäkt på Fårö och på sikt kommer
tillstånd sökas för nuvarande vattentäkt.
För båda vattentäkterna ska vattenskyddsområde sökas. Spillvattenhanteringen kräver fortsatt utredning.
Statsutvecklingsprojektet Visborg byggs
med sorterande spillvattenrör för att spara
vatten och optimera rening av klosett och
BDT-vatten.
Förprojektering av överföringsledning från Slite till Valleviken via Hideviken och Hellvi genomförs de närmaste
åren. Vidare är projektering av överföringsledning Garda–Ljugarn klar, men
markavtal saknas. Nytt tillstånd för avloppsreningsverket i Ljugarn är sökt vid
Mark- och miljödomstolen.
Förprojektering av vattenverk i Othem
är påbörjad tillsammans med Cementa
AB för att ta hand om ”länshållningsvattnet” från Filehajdar.
		

Eget kapital

2 356

5 209

Avsättningar

6 222

5 673

Långfristiga skulder

859 230

855 028

Kortfristiga skulder

429 425

375 869

Summa eget kapital,
avsättningar och skulder 1 297 233 1 241 779
Ställda panter och
ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser
intjänade före 1998
Därav särskild löneskatt

11 253

12 022

2 197

2 347

VATTENHANTERING
I TUSEN KBM

2020

Levererad mängd

3 954

3 821

Debiterad mängd

3 186

3 372

Debiteringsgrad, %

81

88

Rent vatten uppfyllda
krav, %

99

99

6 142

6 860

100

100

Renad mängd
avloppsvatten
Utsläppsvärden
uppfyllda krav, %

2019

avloppsvatten från bad, disk och tvätt
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VIKTIGA HÄNDELSER

RESULTATRÄKNING, tkr

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

Miljö- och byggnämnden
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

ORDFÖRANDE: EVA AHLIN (C)
FÖRVALTNINGSCHEF: JOHAN ÅBERG
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VIKTIGARE HÄNDELSER

MÅLUPPFYLLELSE

EKONOMI

Pandemin har påverkat samhällsbyggnadsförvaltningens arbete och medarbetare på flera sätt under året som gått.
De allra flesta av medarbetarna arbetar
nu på distans, något som varit möjligt
tack vare den digitalisering som tidigare genomförts på förvaltningen. Även
verksamheternas arbete har påverkats av
pandemin och stort fokus har under året
lagts på att ställa om, prioritera och anpassa verksamheterna utifrån de råd och
rekommendationer som lagts fram av Region Gotland och Folkhälsomyndigeten.
Arbetet med det EU-finansierade projektet DiSa (Digital Samhällsbyggnad)
pågår för fullt inom förvaltningen och
avslutas enligt plan under kommande år.
Fram till årsslutet 2020 har DiSa bland
annat digitaliserat drygt 500 av öns detaljplaner, och mätt in över 90 % av alla
gränspunkter inom dessa detaljplaner.
Projektet har även tagit fram e-tjänster
som ersatt förvaltningens blanketter, infört en digital brevlåda, en ny kartportal,
ett digitalt mellanarkiv för alla förvaltningens handlingar och sjösatt en helt digital lina för översiktsplanen.
Under året som gått har ett omfattande
processarbete lagts ner på att förbättra regionens samhällsbyggnadsprocess tillsammans med teknikförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen. Effektiviseringen
och kvalitetssäkringen av processen kommer att fortsätta under 2021 och förväntas
leda till en rad förbättringar för kunder,
medarbetare och övriga berörda.
Under året har processen för att ta fram
den nya översiktsplanen inletts. Enhet plan
har arbetat med sociotopkartering och tidig dialog för att få in underlag till processen från boende, besökare och företagare på
Gotland. Nytt för processen är att den, till
följd av DiSa, nu sker digitalt. Översiktsplanen kommer färdigställas under 2023.

Nämndens arbete påverkar samtliga av
Region Gotlands 18 mål. Nämnden hade
prioriterat 3 fokusområden inför 2020,
service, effektivisering och medarbetare
för att uppnå en tydlig styrning och effekthämtning. Den tydliga prioriteringen
och relevanta målstyrningen återspeglar
sig i nämndens måluppfyllelse och den
positiva förflyttning som skett. Nämnden
valde 5 mål att arbeta mot. Nämnden har
uppnått tre av de fem målen, de andra två
målen är till stor del eller delvis uppfyllda. Positiva förflyttningar har skett inom
samtliga målområden.
Under året har förvaltningen bland
annat arbetat aktivt med att öka möjligheterna för boende, besökare och företag att vara delaktiga i samhällsbyggnadsprocessen. Dels genom de många
samrådsmöjligheter som getts inom
översiktsplanen, likväl som det löpande
arbete som pågår med implementeringen
av de tjänster EU projektet DiSa (digital
samhällsbyggnad ) tagit fram. Under
året har ett antal insatser planerats om
eller strukits till följd av pandemin.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en förstudie i digital dialog under
året. Förstudien låg till grund för en ytterligare ansökan av EU-medel. Ansökan beviljades och under kommande år kommer de
nya tjänsterna byggas och implementeras.
Grönstrategiplan har tagits fram och
ett implementeringsarbete inom förvaltningen pågår kring denna samt dagvattenstrategin. Genom främst arbete med
det delvis EU-finansierade projektet DiSa
utvecklas och förbättras kvaliteten på
samhällsbyggnadsförvaltningens arbete.
Projektet bidrar till att öka förvaltningens
förmåga att arbeta för delaktighet och tillgänglighet. Samtliga index har ökat 2020
inom medarbetarområdet jämfört med
2019, störst positiv förflyttning har skett
inom indexet attraktiv arbetsgivare.

Nämnden redovisar ett underskott mot
budget med -0,9 mnkr (-2 mnkr 2019).
Pandemin har påverkat delar av nämndens
enheter negativt under året, framför allt
inom miljö- och hälsas verksamheter och
inom enhet livsmedel, där tillsyn och kontroller inte kunnat genomföras på grund
av rådande pandemi. Enhet bygg har tappat en del intäkter till följd av ärenden som
ej klaras inom lagstadgad tid (10 veckor).
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UTVECKLING PÅ SIKT
Det nu beviljade EU-projektet Digital dialog kommer att påbörjas för att utveckla nya
digitala tjänster för att underlätta för boende, besökare och företagare på Gotland att
interagera med samhällsbyggnadsprocessen.
På grund av förändrade förutsättningar
under pandemin påverkades flera enheter
och dess verksamheter negativt, vilket kommer få långsiktiga konsekvenser på måluppfyllelse och intäkter. Enhet livsmedel- och
alkohol förväntas kunna komma betydligt
närmare kontrollmålet för livsmedelskontrollen än de senaste åren förutsatt att fokus
för 2021 får ligga på livsmedelskontroll och
inte trängseltillsyn.
Under kommande år kommer bland
annat resultatet av det omfattande processarbete som lagts ner på att förbättra regionens samhällsbyggnadsprocess, FramSam, att implementeras i organisationen.
Flera bemötandecoacher inom verksamheterna har utbildats för att inspirera och
arbeta med verktygen de fått i linjeverksamheten och flera digitaliseringsprojekt
med fokus på just processen pågår.
Flera medarbetare inom förvaltningens enheter kommer framåt vara involverade i framtagandet av ny översiktsplan
för Gotland. Detta kommer naturligtvis
påverka verksamheternas övriga måluppfyllelse och ekonomi. Det innebär också
bland annat att arbetet med detaljplaner
kommer att vara begränsat fram till sommaren 2021 då de flesta av enheten plans
resurser är involverade i framställandet av
den nya digitala översiktsplanen som förväntas gå till samråd i juni.

Foto: Region Gotland/Sebastian Havdelin
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Inom Region Gotland pågår projektet Digital samhällsbyggnad (DiSa). Projektet innefattar flera olika områden,
som exempelvis digitala detaljplaner, 3D-modeller, förbättrad kvalitet av fastighetsgränser och e-tjänster.
Här förbereds en flygning med drönare över Visby ringmur.

2020

2019

RESULTATRÄKNING, tkr

budget
2020

bokslut
2020

bokslut
2019

374

Verksamhetens
intäkter

74 016

73 487

72 964

453

449

Verksamhetens
kostnader

-100 531

-101 042

-104 302

461

651

Avskrivningar

-1 071

-937

-873

164

172

Internränta

2020

2019

Antal ärenden
under handläggning

172

395

Antal inkomna ärenden

153

100

Antagna producerade
kart- och mätningsärenden

1 206

1 199

147

128

Antal ärenden under handläggning, utgående balans

1 164

1 294

- varav förhandsbesked

132

147

Antal ärenden
utgående balans

342

300

INSPEKTION/BESÖK
OCH TILLSYN

- varav under komplettering

178

153

Bygglov och
förhandsbesked*
Antal ärenden,
ingående balans
- varav under komplettering
Antal inkomna ärenden
- varav förhandsbesked
Antal beslut

300

* Ärendetyper som omfattas av kravet på tio veckors
handläggningstid enligt plan- och bygglagen.

DETALJPLAN OCH
ÖVERSIKTLIG PLANERING

2020

2019

Antal beslut om planbesked

21

33

Antal ärenden under handläggning, ingående balans

121

125

Antal inkomna ärenden
Antagna planer (dpl och öpl)
Antal ärenden under handläggning, utgående balans

25

30

3

8

125

121

GEOGRAFISK INFORMATION

2020

2019

Livsmedelsrörelser,
nspektioner/besök

705

911

Miljöfarlig verksamhet
inspektioner/besök

348

542

Antal beslut om
enskilt avlopp

650

525

Tillsyn enligt LSO
(lag om skydd mot olyckor)

95

112

Tillsyn enligt LBE
(lagen om brandfarliga
och explosiva varor)

14

15

9

16

Samplanerad tillsyn
(LSO+LBE)

-44

-40

-30

Verksamhetens
nettokostnader

-27 630

-28 532

-32 241

Kommunbidrag

26 543

26 543

26 062

Årets resultat

-1 087

-1 989

-6 179

0

-902

-3 079

2 030

940

1 189

Budgetavvikelse
Nettoinvesteringar

Miljö- och byggnämnden har utnyttjat 1 087 tkr
av eget kapital.

MEDARBETARE

2020

2019*

116
55
61
8

175
109
66
8

67 224

108 347

Personalkostnad i % av
verksamhetens kostnader

67

69

Sjukfrånvaro inkl.
timavlönade, %

4,9

5,8

Antal anställda
- varav män
- varav kvinnor
- varav tidsbegränsat anst
Personalkostnad, tkr

* Under 2019 redovisades räddningstjänstens medarbetare
i samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetarstatistik.
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NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

Barn- och utbildningsnämnden
UTBILDNINGS- OCH ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE: STEFAN NYPELIUS (C)
FÖRVALTNINGSCHEF: TORSTEN FLEMMING

VIKTIGARE HÄNDELSER
Coronapandemin har haft stor effekt på
verksamheterna under året som gått med
ökad arbetsbelastning, snabba omställningar i rutiner och arbetssätt till följd av
Folkhälsomyndighetens och regeringens
olika beslut samt hantering av oro bland
vårdnadshavare, elever och personal.
Pandemin har lett till en ökad digital
kompetens hos medarbetare. Medarbetare och ledare har satts på prov men klarat
utmaningarna genom stort lösningsfokus
och flexibilitet.
Utredningsarbetet kring ”Framtidens förskola och grundskola” har varit
omfattande och präglat årets arbete i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Nämndens beslut i ärendet i december
avvek från förvaltningens förslag och påverkar förväntad utveckling. Förslaget
omfattade en bantad skolorganisation på
38 förskolor och 28 grundskolor och en
organisationsidé om i huvudsak F-6 och
7-9 skolor med två parallella årskurser.
Nämnden drar andra slutsatser än förvaltningen och har vägt in andra faktorer i sitt
beslut att bibehålla den nuvarande skolstrukturen utanför Visby – bland annat
landsbygdsutveckling. Ärendet har gått
vidare till regionstyrelsen och därefter regionfullmäktige för beslut.

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

MÅLUPPFYLLELSE
Den samlade bedömningen är att nämnden i hög utsträckning når målen i styrkortet. Nöjdheten kring förskolans verksamhet har ökat de senaste fyra åren och
i Skolinspektionens senaste skolenkät
visar resultatet att elever och föräldrar är
nöjda med nämndens verksamheter. Kunskapsresultaten för Gotlands kommunala
grundskolor är goda. Andelen elever som
är behöriga till gymnasiets yrkesprogram
har ökat sedan 2017 och ligger något över
resultatet för riket och liknande kommuner. Totalt 86,2 % av eleverna i Gotlands
kommunala skolor uppnådde gymnasiebehörighet vårterminen 2020. Det är
dock stora skillnader i kunskapsresultaten
mellan kommunala skolor på Gotland
samt mellan pojkar och flickor. Skolorna
fortsätter arbeta för att öka likvärdigheten
och minska skillnaderna.
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Resultatet från årets medarbetarundersökning visar att engagemanget är högt,
målen är kända och känslan av att göra
nytta för de vi finns till för är mycket god.
Engagemangsindex i enkätundersökningen uppvisar en spridning från indexvärdet
73 till 79 i nämndens verksamheter och
förvaltningen som helhet fick indexvärdet
77 – samma värde som år 2019.
Det finns områden som sticker ut på
ett negativt sätt. Upplevelsen av stress och
otillräcklighet är en sådan. Konflikter på
arbetsplatsen är en annan. Det är viktigt
att ledare och medarbetare inom ramen
för samverkansavtalet tar tag i och följer
upp de här frågorna. Organisatoriskt och
socialt arbetsmiljöindex uppvisar en spridning från indexvärdet 67 till 76 i verksamheterna, där förvaltningen som helhet har
värdet 70. Föregående år låg index på 69.
Den totala sjukfrånvaron har ökat med
1,86 procentenheter per november 2020 i
förhållande till november 2019. Sjukfrånvaron har ökat från 6,24 % till 8,10 %.

EKONOMI
Nämnden redovisar ett positivt resultat för
budgetåret 2020 på 12 mnkr (-18,8 mnkr
2019). Besparingskravet på 20 mnkr uppnås därmed och även målet om en budget i
balans. Nämnden har under året kompenserats för sjukfrånvarokostnader under
den rådande pandemin samt psykisk hälsa
motsvarande 21,1 mnkr. Tillskott har även
getts på 3,1 mnkr som ett resultat av regeringens beslut om de nya välfärdsmiljarderna.

UTVECKLING PÅ SIKT
Utifrån det politiska vägval nämnden gjort
kring framtidens skolorganisation finns en
stor oro i förvaltningen, framförallt kring
att framåt klara kompetensförsörjningen,
ekonomin, kvaliteten och likvärdigheten
i utbildningen. Det utredningen pekat på
är att förskolan och grundskolan behöver
förändras för att möta ett antal utmaningar: lärarbrist, krav på lärarbehörighet,
skillnader i elevresultat, begränsade ekonomiska resurser med mera. Den enskilt
största utmaningen är att få fram lärare
som är behöriga att undervisa alla elever.

Det är helt nödvändigt att fortsätta att arbeta aktivt med de aktiviteter som beskrivs
i nämndens antagna kompetensförsörjningsplan. Här är samarbetet med Uppsala universitet Campus Gotland fortsatt
viktig. Målet är att få fler studenter till
lärarutbildningar för att ge möjlighet till
behöriga lärare i framtiden. För att kunna
rekrytera och behålla medarbetare så är arbetsmiljöfrågorna viktiga. Eftersom beslutet om framtidens förskola och grundskola
landade i en i stort sett bibehållen skolstruktur, finns nu både ett stort behov och
en förväntan på att investeringar ska göras
på de skolor där underhållet varit eftersatt,
där tillfälliga bygglov för paviljonger löper ut och där specialsalar och ”lagenliga”
lokaler för barn- och elevhälsan saknas.
Den beräknade investeringen för de mest
grundläggande behoven är cirka 75 mnkr.
Om samtliga skolor på Gotland ska vara
helt likvärdiga med specialsalar i form av
till exempel idrottshall så landar investeringen på cirka 200 mnkr.
Fristående skolverksamheters expandering i Visbyområdet påverkar också framtida investeringar. Både 2019 och 2020 har
Skolinspektionen bedömt att ”Gotlands
kommun inte uppfyller författningskraven
avseende att se till att det på grundskoleenheterna finns tillgång till elevhälsa för
eleverna i förskoleklass och grundskola, så
att den kan användas främst förebyggande och hälsofrämjande och för att stödja
elevernas utveckling mot målen”. Nämnden behöver även säkerställa att lokaler för
elevhälsa uppfyller lagkraven.
Barn- och elevhälsan är viktig och
verksamheten behöver ha goda förutsättningar att utföra sitt uppdrag, inte minst
mot bakgrund av att antalet elever med
behov av särskilt stöd ökar. Det visar sig
i ett ökat antal ansökningar om tilläggsbelopp, ökat antal skolremisser till BUP,
ökat antal orosanmälningar till socialtjänsten, ökat antal ansökningar till Region Gotlands resursskolor, fler rapporter
om hot och våld i avvikelsesystemet Flexite och ett ökat antal elever som riskerar
att skolplikten inte fullgörs.

Foto: Bildvision Visby
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Utredningsarbetet kring ”Framtidens förskola och grundskola” har varit omfattande
och präglat årets arbete i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.

2020

2019

Skolformer kommunal regi,
antal barn/elever
Förskola
Förskoleklass

2 178

2 191

540

560

Grundskola

4 937

4 872

Fritidshem

2 306

2 347

Grundsärskola

74

64

Gymnasiesärskola

26

27

0

2

1 228

1 228

Särskild utbildning för vuxna
Kulturskolan
Skolformer fristående
verksamhet, antal
barn/elever
Pedagogisk omsorg

10

14

600

570

85

78

Grundskola

767

727

Fritidshem

407

382

Förskola
Förskoleklass

VERKSAMHETSMÅTT
Språklig medvetenhet elever som når en förväntad
språkutveckling utifrån ålder
i språkscreening, andel, %3

20201

20192

77,4

-

RESULTATRÄKNING, tkr

budget
2020

bokslut
2020

bokslut
2019

Verksamhetens
intäkter

824 566

827 696

796 377

Verksamhetens -2 037 304
kostnader

Föräldrars nöjdhet med
förskolan (skala 1-10)

8,7

8,4

Föräldrars nöjdhet med
grundsärskolan och gymnasiesärskola - nöjdhetsindex

8,8

-

Årskurs 5, jag är nöjd med
min skola som helhet,
- nöjdhetsindex

7,6

-

Årskurs 9, jag är nöjd med
min skola som helhet,
- nöjdhetsindex

6,4

-

Andel elever i årskurs 3 som
når godkänt på nationella
prov i svenska/svenska som
andraspråk, %

-

73

Andel elever i årskurs 3 som
når godkänt på nationella
prov i matematik, %

-

69

Avskrivningar
Internränta

-

96

Andel elever i årskurs 6 som
når godkänt på nationella
prov i engelska, %

-

94

Andel elever i årskurs 6 som
når godkänt på nationella
prov i matematik %

-

91

Andel elever i årskurs 9 som
är behöriga till gymnasiet
(yrkesprogram), andel, %

86

84

-15 397

-14 178

-14 224

-1 403

-1 096

-1 031

Verksamhetens -1 229 538
nettokostnader

-1 217 551 -1 204 227

Kommunbidrag 1 229 538

1 229 538 1 185 403

Årets resultat

Andel elever i årskurs 6 som
når godkänt på nationella
prov i svenska/svenska som
andraspråk, %

-2 020 973 -1 985 349

0

Budgetavvikelse
Nettoinvesteringar

11 185

11 987

-18 824

11 987

-11 550

14 152

14 376

MEDARBETARE

2020

2019

Antal anställda
- varav män
- varav kvinnor
- varav tidsbegränsat anst

1 730
338
1 392
329

1 774
344
1430
279

846 757

831 237

Personalkostnad i % av
verksamhetens kostnader

Personalkostnad, tkr

42

42

Sjukfrånvaro inkl.
timavlönade, %

8,1

6,2

1 Nationella prov ställdes in under 2020
på grund av pandemin
2 Flertalet enkäter görs vartannat år
3 Följdes ej upp under 2019
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
UTBILDNINGS- OCH ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE: ANDREAS UNGER (M)
FÖRVALTNINGSCHEF: TORSTEN FLEMMING

VIKTIGARE HÄNDELSER
Coronapandemin har haft stor effekt
på verksamheterna under året som gått.
Verksamheterna har med kort varsel till
följd av rådande smittskyddsläge och Folkhälsomyndighetens och regeringens olika
beslut om restriktioner lyckats anpassa
arbetssätt, rutiner och organisation. Det
finns en oro för ökad psykisk ohälsa hos
eleverna som en konsekvens av periodens
distansundervisning. En konsekvens av
ökande arbetslöshet under pandemin är
att efterfrågan på utbildningsinsatser ökar.
Nämndens verksamheter förväntas
spela en avgörande roll för flera stora
samhällsutmaningar, som unga och nyanländas etablering, individers möjlighet
att byta yrke, vägledning till utbildning
och arbete samt kompetensförsörjningen
till arbetslivet. Särvux verksamhet har
under året blivit en del av vuxenutbildningen. Vuxkomp som syftar till att stärka, motivera och vägleda människor till
arbete eller studier är nu fullt finansierad.
Feriejobben har fått en fortsättning i Unga
Jobb, som ska stärka ungas etablering på
arbetsmarknaden. Nämnden har tagit
över ansvaret för JobbSam, som stärker
individers möjlighet till jobb och sysselsättning. Utifrån Försäkringskassans och
Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag
finns behov av ett tydliggörande av arbetsmarknads- och integrationsenhetens
uppdrag. Därför pågår just nu ett uppdrag
inom Region Gotland för en sammanhållen arbetsmarknadspolitik.

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

MÅLUPPFYLLELSE
Nämnden bedöms i hög utsträckning nå
målen i styrkortet. Studieresultaten på
Wisbygymnasiet har successivt ökat sedan
mätningen påbörjades år 2016. Andelen
elever som erhåller gymnasieexamen har
successivt ökat från 2016 och utgör idag
93,2 % på de nationella programmen.
Resultaten har under lång tid legat cirka
två procentenheter högre än riket. På sex
av programmen har samtliga elever erhållit examensbevis efter avslutad utbildning.
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Hälften av Gotlands Folkhögskolas deltagare i årskurs tre på allmän linje uppnådde
behörighet för högskolestudier (motsvarande treårigt gymnasieprogram) år 2020.
Det är 25 % färre än året innan. Inom flera
uppmätta nyckeltal tillhör skolan de 25 %
bästa i landet. Den genomsnittliga betygspoängen för Wisbygymnasiets elever var
14,6 och i riket 14,4. Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år var 74,6 %, medan andelen för elever i rikets kommunala
gymnasieskolor var 69,9 %. Skillnaderna
mellan könen fortsätter att öka. Ännu går
det inte att se den fulla effekten av att framförallt gymnasieleverna haft distansstudier
under långa perioder. Det finns en oro för
att vi har en utbildningsskuld att arbeta
igen. Gymnasiet har en beredskap, men
detta måste följas upp noga.
Nöjdhetsgraden bedöms vara hög i
nämndens samtliga verksamheter. Under
våren 2020 genomfördes Skolinspektionens enkät på gymnasiet. Överlag är eleverna på Wisbygymnasiet nöjda med sin
skola. Den övergripande nöjdheten har ett
indexvärde på 7,5 av 10, vilket är detsamma som för år 2018. Folkhögskolans årliga
enkät visar att eleverna är fortsatt mycket
nöjd. Upplevelsen av Folkhögskolan, utifrån statens syfte, har ökat från 54 indexpoäng år 2019 till 56 indexpoäng år 2020.
Den övergripande nöjdheten har ökat med
6,7 indexpoäng, från 73 till 79,7.
Resultatet från årets medarbetarundersökning visar att engagemanget är högt,
målen är kända och känslan av att göra nytta för de vi finns till för är mycket god. Engagemangsindex uppvisar en spridning från
indexvärdet 72 till 81 i verksamheterna och
förvaltningen som helhet fick indexvärdet
77, samma värde som år 2019. Det finns
områden som sticker ut på ett negativt sätt.
Upplevelsen av stress och otillräcklighet är
en sådan. Konflikter på arbetsplatsen är en
annan. Det är viktigt att ledare och medarbetare inom ramen för samverkansavtalet
tar tag i och följer upp de här frågorna. Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöindex
uppvisar en spridning från indexvärdet
70 till 82 i nämndens verksamheter, där
förvaltningen som helhet har värdet 70.
Föregående år låg index på 69.

I den regiongemensamma jämställdhetsplanen är ett av målen att sjuktalen inte ska
överstiga 4,5 %, målet är inte uppfyllt. Den
totala sjukfrånvaron har minskat något per
november 2020 i förhållande till november
2019, från 4,70 % till 4,67 %.

EKONOMI
När det gäller ekonomin har osäkerhet
präglat det gångna året. I delårsrapport 1
var prognosen för nämnden -13,2 mnkr.
Efter ett gemensamt arbete ute i verksamheterna så har underskottet minskats till
minus -2,6 mnkr (-5,7 mnkr 2019). Det beslutade effektiviseringsbetinget på 5 mnkr
uppnås därmed inte. Nämnden har fått
kompensation för sjukfrånvarokostnader
samt psykisk hälsa under den rådande
pandemin motsvarande 5,1 mnkr. Tillskott har även getts på 3 mnkr som ett
resultat av regeringens beslut om de nya
välfärdsmiljarderna. Nämndens samlade
negativa resultat förklaras bland annat av
att obalans finns i de rörliga flödena för
elevvolymer, som varit underfinansierade
och det beror på att ersättningarna från
Migrationsverket för nyanlända elever
och elever i asyl inte har kommit in i den
utsträckning det planerats för.

UTVECKLING PÅ SIKT
Regeringen har beslutat om justeringar
av innehållet i flera av gymnasieskolans
yrkesprogram. Syftet är att anpassa utbildningarna utifrån arbetsmarknadens
behov, elevernas val och huvudmännens
förutsättningar att erbjuda ett allsidigt utbud av utbildningar. Förändringen innebär såväl sammanslagning, avveckling
som införande av nya inriktningar samt
vissa justeringar när det gäller utbildningarnas innehåll. Efterfrågan och behov av
utbildningsinsatser ökar. Arbetsförmedlingen har ett tydligare uppdrag än tidigare att anvisa till reguljära studier vilket
innebär att även de målgrupper som inte
på egen hand sökt sig till studier kan bli
anvisade till att studera.
Samverkan inom ramen för delegationen för unga och nyanlända till arbete
(DUA) kommer ha stor betydelse under
2021 och framåt.

Foto: Region Gotland/ Mikael Marmont
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Inför Wisbygymnasiets studentfirande 2020 gjordes flera anpassningar - allt för att kunna ge studenterna en studentdag att minnas.
På bilden ses Wisbygymnasiets rektor Peter Lerman samt biträdande rektor Karin Lekander.

Svenska för invandrare (SFI) förväntas få
fler elever trots att Gotlands anvisningstal 2020 var lägre än tidigare år. Detta på
grund av en ökande arbetslöshet och att
andelen elever med kort utbildningsbak-

grund ökat. Detta innebär att elevgenomströmningen tar längre tid. Sammantaget
så kommer behovet av utbildningsplatser
att öka inom vuxenutbildningens samtliga delar, särskilt inom regional yrkesvux-

enutbildning och regional yrkesvuxenutbildning i samband med SFI och svenska
som andraspråk. Ytterligare platser för
yrkesförberedande utbildningar är aviserade inför 2021.

VERKSAMHETSMÅTT

2020

2019

VERKSAMHETSMÅTT

Elever kommunal
gymnasieskola, antal

1 626

1 516

236

241

Gymnasieelever
i annan kommun, antal

101

110

Vuxenstuderande
i egen regi, antal

984

502

Vuxenstuderande SFI, antal

541

402

Antal studerande långa
kurser, folkhögskolan

290

354

Deltagarveckor
Folkhögskolan, antal

8 657

9 435

Sommarkurser
Folkhögskolan, antal1

0

20

Gästnätter sommarkurser,
Folkhögskolan, antal1

0

Elever som får sitt förstahandsval till gymnasiet tillgodosett, andel av samtliga
sökande, %

75,5

Genomsnittligt betygspoäng
för elever med examensbevis
från gymnasieskolan

14,6

1 På grund av. pandemin erbjöds inga sommarkurser

2 379

64,7

14,7

2019

RESULTATRÄKNING, tkr

budget
2020

bokslut
2020

bokslut
2019

Elever som fullföljer gymnasiet inom fyra år, kommunala
skolor, andel, %

74,6

68,2

Verksamhetens
intäkter

240 353

235 345

245 168

Elever med högskolebehörighet efter avslutat yrkesprogram, kommunala skolor,
andel %

Verksamhetens
kostnader

-552 294

-549 510

-553 245

14,5

33,9

-4 129

-4 523

-4 270

7,5

-

-

88,4

Gymnasiet år 2 - Jag är nöjd
med min skola som helhet,
nöjdhetsindex2
Andel deltagare inom grundläggande vuxenutbildning
som slutfört kurs, %
Andel deltagare inom gymnasial vuxenutbildning som
slutför kurs, %
Deltagares upplevelse
av folkhögskolan
- nöjdhetsindex

Internränta

-

64,6

79,7

73

Andel invånare som deltar
i vuxenutbildning, %

-

5,4

Pågående yrkeshögskoleutbildningar i egen regi
eller i samarbete med andra
utbildningsaktörer

4

3

2 Enkäten görs vartannat år.

Avskrivningar

-330

-345

-343

Verksamhetens
nettokostnader

-316 400

-319 033

-312 690

Kommunbidrag

314 688

314 688

303 270

-1 712

-4 345

-9 420

-2 633

-5 696

5 169

4 284

Årets resultat
Budgetavvikelse
Nettoinvesteringar

7 600

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har utnyttjat
1 713 tkr av eget kapital

MEDARBETARE
Antal anställda
- varav män
- varav kvinnor
- varav tidsbegränsat anst
Personalkostnad, tkr

2020

2019

445
178
267
129

448
182
266
88

237 231

229 679

Personalkostnad i % av
verksamhetens kostnader

43

41

Sjukfrånvaro inkl.
timavlönade, %

4,6

4,6
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Elever fristående
gymnasium, antal

2020

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

Socialnämnden
SOCIALFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE: ROLF ÖSTRÖM (M)
FÖRVALTNINGSCHEF: MARICA GARDELL

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

VIKTIGARE HÄNDELSER
Det här året har inte liknat något annat.
Det har på grund av pandemin varit ett
starkt fokus på flera av socialförvaltningens verksamheter. Pandemin har påverkat
medarbetare och brukare, klienter, kunder och patienter. Det har varit ett tungt
år på detta sätt. Men pandemin har också
förändrat sättet att arbeta och tvingat oss
att tänka nytt och utvecklas.
Den psykiska ohälsan ökar och är ett
av de vanligaste hälsoproblemen. I arbetet
för att öka folkhälsan så har satsning skett
på att öka medarbetares kompetens men
pandemin har hindrat förvaltningen i att
utbilda medarbetarna enligt plan.
Digitalisering är en viktig del i förvaltningens utvecklingsarbete för att effektivisera processerna. Pandemin har påverkat
res- och mötesvanor i en positiv riktning
som resulterat i digitala möten och en ökad
förståelse för digitaliseringens möjligheter.
Flera pågående arbeten leder förvaltningen
in i framtiden. Förvaltningen har börjat
kunna mäta resultat av digitalisering, ett
exempel är att det är fler klienter som ansöker om ekonomiskt bistånd via e-tjänst.
Gotland har goda resultat i brukarundersökningar jämfört med riket. Avdelningarna
arbetar med sina förbättringsområden och
för att involvera brukare i arbetet. Oönskad
ensamhet är fortfarande en av de största
utmaningarna, och pandemin har förstärkt
denna bild, trots att flera digitala alternativ
tagits fram och erbjudits.
Under större delen av perioden har
förvaltningens fokus varit att skydda medarbetare och brukare från smitta. Av den
anledningen har verksamheterna tvingats
att planera om eller senarelägga ett flertal
planerade aktiviteter.
Bemanningssituationen har under
större delen av året varit i fokus. Nya digitala arbetssätt och arbete på distans har
införts inom bland annat individ- och
familjeomsorgen och myndighetsavdelningen. Inom omvårdnadsområdet har
avdelningarna arbetat med att öka flexibiliteten genom att bemanna över enhetsoch avdelningsgränserna. Ledarskapet står
inför utmaningar, förvaltningen behöver
kunna ställa om verksamheterna och anpassa till nya arbetssätt. En viktig del i
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förändringsarbetet är även att lämna invanda arbetssätt i takt med införande av nya.
I likhet med utvecklingen i övriga landet ökade frisknärvaron inom förvaltningen under januari och februari. Därefter
inträffade pandemin och sjukfrånvaron
steg kraftigt för att sedan sjunka tillbaka.
Under hösten återkom styrkan i pandemin
och sjuktalet steg till över 12 % i november.

MÅLUPPFYLLELSE
Socialförvaltningens arbete med aktiviteter utifrån verksamhetsplanen bidrar
till att uppfylla regionens mål. Måluppfyllelsen 2020 präglas av pandemin och
har endast gett delvis måluppfyllnad utifrån samhällsperspektivet och verksamhetsperspektivet.
Ur samhällsperspektivet har förvaltningen haft fokus på utbildning av medarbetare i ”Första hjälpen till psykisk hälsa”.
Flertalet av årets planerade utbildningar
pausades till följd av pandemin, men flera
nya instruktörer har utbildats och satsningen fortsätter 2021.
Ur verksamhetsperspektivet visar våra
brukarundersökningar goda resultat. Flera
processer har kartlagts och kvalitetssäkrande pågår som grund för verksamhetsutvecklingen. Förvaltningen har arbetat
aktivt och medvetet för att involvera medarbetare i utvecklings- och förändringsarbeten. Chefer har genomgått förändringsledningsutbildning. Kulturen har stärkts
genom att på tidigt stadium involvera alla
berörda i dialoger och diskussioner. Ett arbete som kommer fortsätta.
Ur medarbetarperspektivet har samverkan mellan avdelningarna och förvaltningarna har stärkts och årets medarbetarenkät visar att förvaltningen tagit kliv
framåt på samtliga mätområden. Engagemanget har ökat, ledarskapet har stärkts
precis som upplevelsen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Fler medarbetare kan rekommendera förvaltningen som arbetsgivare.
Antalet heltidsanställda har ökat med
151 medarbetare under året, främst inom
äldreomsorgen. Detta till följd av förvaltningens arbete med heltid som norm samt
erbjudande om ökad sysselsättningsgrad.
Dessvärre har pandemin medfört att

förvaltningen tvingats använda timanställda i högre omfattning än föregående år. Å
andra sidan har antalet övertidstimmar
och mertidstimmar för tillsvidareanställda
medarbetare minskat, något som på sikt
förväntas bidra positivt till frisknärvaron.

EKONOMI

För 2020 redovisas ett överskott mot
budget med 16,1 mnkr (5,2 mnkr 2019).
Främsta orsakerna till överskottet är arbetet med effektiv bemanning och pandemin som lett till minskad efterfrågan
inom främst äldreomsorgen samt statlig
ersättning för sjuklöner.
Det stora arbetet med effektiv bemanning inom äldreomsorgen och omsorgen
med personer med funktionsnedsättning
ger en förbättrad ekonomi. Det gav effekt i
slutet av 2019 och i början av 2020, sedan
gjorde pandemin att arbetet avstannade.
Pandemin har påverkat ekonomin och
förvaltningen har fått ersättning för de
extra kostnader pandemin orsakat, främst
kostnader för tillfällig personal och sjuklöner. Det blir ännu tydligare att förvaltningen måste fortsätta arbetet med att
sänka de höga sjuktalen.
Nettokostnaderna har ökat med 2,7 %
vilket är mindre än ökningen av budgeten.
Ökningen har främst skett inom särskilt
boende för äldre då det tillkommit fler platser vilket gör att det inte längre är kö till
äldreboendena. Kostnaderna har också ökat
för externa placeringar i bostad med särskild
service enligt LSS samt försörjningsstöd.
Arbetslösheten ökade vilket gjorde att fler
hushåll blev beroende av försörjningsstöd.
Kostnadsläget för barn- och ungdomsvården har också sänkts ytterligare
vilket är en effekt av de aktiviteter som
pågår i syfte att minska placeringarna.
Dock är det fortfarande en stor inströmning av orosanmälningar.

UTVECKLING PÅ SIKT
Socialförvaltningen kommer att få arbeta
med effekterna av pandemin en lång tid
framöver och detta kommer att påverka
brukare, medarbetare och ekonomi.
Hemsjukvårdens uppdrag kommer att
ses över under 2021. Inom hemsjukvården
ses också arbetssättet över för att kunna

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

Enheten ersätter nuvarande korttidsenhet
som har dubbelrum och delade toaletter.
Ett nytt LOV-avtal för utförare av hemtjänst införs från 1 mars 2021. Det nya avtalet ska ge en ökad valfrihet för brukaren
och möta socialtjänstens utmaningar framåt med kompetensförsörjning, digitalisering, miljö, ekonomi och demografi.

Socialnämnden beslutade efter upphandling att vårdföretaget Attendo Sverige AB
tar över driften av Hemse äldreboende och
Iliansgården i Hemse. Verksamhetsövergången sker under hösten 2021.

Foto: Alica Larsson, Attendo

erbjuda mer aktiv rehabilitering under en
akutfas vid utskrivning från lasarett.
Under hösten 2020 startade bygget av
den nya korttidsenheten i Visby. Enheten
kommer att rymma 40 enkelrumsplatser
som uppfyller dagens krav på hygienutrymmen och integritet för de boende.

Måndagen den 28 december 2020 inleddes vaccineringen mot covid-19 på Gotland.
Elsa Söderdahl, boende på Terra Nova äldreboende, blev först ut att få vaccin.

VERKSAMHETSMÅTT

2020

2019

Äldreomsorg och personer
med psykisk funktionsnedsättning enligt SoL
Totalt antal brukare
- varav under 65 år
Hemtjänst, antal brukare
Hemtjänst, antal timmar
Särskilt boende, antal platser

VERKSAMHETSMÅTT

2020

2019

Individ- och familjeomsorg
Antal placerade barn-ungdomar familjehem, stadigvarande

93

97

1 716

Antal placerade barn-ungdomar HVB (hem för vård eller
boende)

100

112

618 630 617 723

Anmälningar barn-ungdomar

2 388

2 313

25

27

3 208

3 235

440

441

1 673

654

597

Hemsjukvård, antal inskrivna
patienter

551

544

Hemsjukvård, antal patienter
enstaka hembesök

2 260

2 232

Antal brukare bostad
med särskild service

190

197

Antal brukare daglig
verksamhet

315

Antal brukare
personlig assistans

135

Antal placerade vuxna
missbrukare
Antal hushåll med försörjningsstöd
- varav i åldern 18-24 år

RESULTATRÄKNING, tkr

budget
2020

bokslut
2020

bokslut
2019

Verksamhetens
intäkter

843 330

896 651

878 380

Verksamhetens -2 251 627 -2 288 620 -2 233 905
kostnader
Avskrivningar
Internränta

1 262

328

346

-3 157

-2 948

-251

-253

-252

Verksamhetens
nettokostnader

-1 411 502 -1 395 379 -1 358 725

Kommunbidrag

1 411 502

1 411 502

1 363 935

0

16 123

5 210

4 595

2 213

4 161

Årets resultat
1 324

-2 954

Nettoinvesteringar

MEDARBETARE

2020

2019

313

Antal anställda
- varav män
- varav kvinnor
- varav tidsbegränsat anst

1 700
319
1 381
207

1 761
302
1 459
181

134

Personalkostnad, tkr

879 837

842 533

Personalkostnad i % av
verksamhetens kostnader

38

38

Sjukfrånvaro inkl.
timavlönade, %

9,2

7,5
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Omsorg om funktionsnedsatta enligt LSS

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

Hälso- och sjukvårdsnämnden
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE: MATS-OLA RÖDÉN (L)
FÖRVALTNINGSCHEF: MARIE LOOB

VIKTIGARE HÄNDELSER
Covid-19-pandemin har dominerat hälso- och sjukvården större delen av 2020.
Den 11 mars fick Gotland sitt första konstaterade fall och en regional sjukvårdsledning/pandemiledningsstab etablerades omgående. Våren var relativt lugn ur
smittspridningssynpunkt, för att sedan
öka drastiskt efter höstlovet. När smittspridningen verkligen tog fart på Gotland
under senhösten gjordes avdelningen C2
norr om till en intermediärvårdsavdelning (IMA), vilket är en vårdnivå som
helt saknats på lasarettet tidigare.
I pandemins spår ökade digitaliseringen i förvaltningen kraftigt och i april togs
en ny digital vårdplattform i drift. Fram
till årets slut hade 26 mottagningar anslutit sig till tjänsten ”Alltid öppet” och digitala vårdkontakter blev möjliga för många
patienter. En annan positiv konsekvens av
pandemin är att antibiotikaförskrivningarna har minskat i snabbare takt än väntat.
Under året har Gotland förstärkts
med ytterligare en ambulans och förvaltningen har bytt larm-central, till SOS
alarm i Östersund.
Det projekt som handlade om att
bygga en ny akutmottagning på Gotland avbröts under året. Nämnden gav
istället förvaltningen i uppdrag att titta
på temporära lösningar, som innefattar
paviljong, utökade lokaler för akuten,
möjlighet att ta hem PCI-verksamheten,
samt en större utredning av behandlingsbyggnaden, hus 23, där framtida funktion, flöden och lokalbehov ska utredas.

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

MÅLUPPFYLLELSE
Hälso- och sjukvårdens måluppfyllelse är
relativt god. Inom samhällsperspektivet
hade förvaltningen inför 2020 identifierat
tre styrkortsmål som var direkt tillämpbara. Inom verksamhetsperspektivet hade sex
styrkortsmål identifierats som var direkt
tillämpbara, och till det tillkom tre nämndmål, och åtta prioriterade aktiviteter.
Pandemiåret 2020 gjorde att flera aktiviteter fick pausas, medan andra fick en
skjuts framåt, som digitalisering och distansoberoende vård. Positiva förflyttningar har gjorts mot jämlik hälsa, minskad
belastning på ekosystemen och mot en
mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård.
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Beredskapen mot den påfrestning en pandemi skulle föra med sig var inte hundraprocentig när pandemin slog till, men med
en vår fylld av förberedelser och vässande
på planer är hälso- och sjukvården nu mer
beredd än tidigare.
Samverkan med andra förvaltningar
och externa parter har stärkts under året
vilket gjort att förvaltningen tagit stora
kliv mot målet att patienten ska få en god,
nära och samordnad vård, och en ökad kvalitet. Ur ett medarbetarperspektiv har fokus legat på kompetensförsörjning här och
nu, säkra arbetsmiljön när sjukfrånvaron
är hög, att arbetssätt hela tiden förändras
och att en oro för smitta finns närvarande.
Förvaltningen har inte bidragit till målet
om en hälsofrämjande organisation i så
stor utsträckning under året. Däremot har
den pressade och osäkra arbetssituationen
gjort att medarbetarna och cheferna satt
verksamhetens syfte och patientens behov
främst, och tilliten i organisationen stärkts.

EKONOMI

Konstateras kan att 2020 var ett mycket
annorlunda år för hälso- och sjukvården,
så också ekonomiskt. Stora merkostnader
uppstod till följd av pandemin, och samtidigt minskade patientflödet inom vissa
områden. Stora ekonomiska tillskott har
skett i form av statsbidrag.
Det ekonomiska resultatet för 2020 är
9,4 mnkr (-38,7 mnkr 2019). Nettokostnadsutvecklingen är 4,0 %. Den ekonomiska påverkan av pandemin för hälso- och
sjukvården kan summeras i ökade kostnader på grund av vård till såväl smittade
som misstänkt smittade patienter. Detta
har krävt en uppbyggnad av dubbla flöden
i stort sett inom samtliga verksamheter.
Utomlänsintäkterna har varit betydligt lägre än normalt till följd av minskat
antal turister samt minskade patientavgifter. Totalt har dessa minskat med
drygt 20 mnkr jämfört med 2019. I slutet
av 2020 kan konstateras att semesterlöneskulden till medarbetarna ökat rekordmycket, med totalt 7,1 mnkr.
Kostnader för analys av prover på Karolinska universitetslaboratorium (KUL)
har ökat till följd av att en stor andel av
PCR-testerna (prov för pågående corona-infektion) har analyserats på KUL,

även om en analysutrustning köptes in under sommaren och togs i bruk under början av hösten. Till detta har kostnaden för
transporter av prover till fastlandet ökat
kraftigt. Dessa negativa ekonomiska konsekvenser har till stor del vägts upp av olika typer av riktade statsbidrag kopplat till
merkostnader för förberedelse och vård av
smittade/misstänkt smittade patienter,
kompensation av sjuklönekostnader och
flera olika typer av statsbidrag kopplat till
testning och smittspårning.
Det kommer att ta lång tid innan det
går att dra några tydliga slutsatser om det
ekonomiska året 2020 inom hälso- och
sjukvården, och vad detta för med sig in
i kommande år.

UTVECKLING PÅ SIKT
Pandemin kommer att vara närvarande en lång tid framöver. I den närmsta
framtiden ligger massvaccinering och
fortsatta restriktioner. På Gotland har
pandemin inte totalt sett medfört ökade
vårdköer. Den uppskjutna vården rör sig
snarare om vård som inte efterfrågats i
samma utsträckning som tidigare. Vilken
effekt de uteblivna besöken, undersökningarna och operationsanmälningarna
kommer att få återstår att se.
Vad gäller kompetensförsörjning så är
en av utmaningarna för hälso- och sjukvården att attrahera nya medarbetare och
samtidigt behålla befintliga medarbetare.
En god arbetsmiljö är en central del i att
behålla medarbetare, men även en förutsättning för en god patientsäkerhet. Det
är också viktigt att minska beroendet av
hyrpersonal, eftersom det påverkar såväl
arbetsmiljö som kontinuitet för patienter,
förutsättningar för verksamhetsutveckling samt ekonomin. Det gäller också att
fortsätta dra nytta av den digitaliseringsvåg som dragit in. En av de viktigaste utvecklingarna på sikt är den mot en god och
nära vård, där en färdplan beslutas under
2021 och där vi under lång tid framöver
kommer att leva med omställningen.
Den dolda vårdskulden är idag okänd
och många medarbetare har inte tagit ut
den semester de borde gjort under 2020 och
är i behov av återhämtning. Samtidigt har
effektiviseringar genomförts, inte minst
kopplat till den digitala tekniken.

Foto: Region Gotland/Marie Strandänger
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För flera medarbetare inom regionen har bärandet av skyddsutrustning i form av munskydd blivit en del av arbetsdagen.

2020

2019

RESULTATRÄKNING, tkr

budget
2020

bokslut
2020

bokslut
2019

Antal läkarbesök
primärvård

62 239

78 0621

Verksamhetens
intäkter

Antal läkarbesök
specialistvård

75 598

87 357

Verksamhetens -2 342 480 -2 466 256 -2 293 254
kostnader

6 434

7 567

20 737

23 2922

9 711

10 505

38 242

43 152

Antal läkarbesök psykiatri
Läkarbesök på
akutmottagning
Vårdtillfällen somatisk vård
Vårddagar somatisk vård

Avskrivningar
Internränta

Kommunbidrag

3,94

4,111

Årets resultat

Vårdtillfällen psykiatrisk vård

925

7982

Nettoinvesteringar

3 713

4 427

4,01

5,552

Antal operationer

6 937

7 2831

Genomsnitts-DRG

0,78

0,79

42 057

41 599

Vårddagar psykiatrisk vård

Antal besök
Folktandvården

731 207

626 802

-23 125

-22 427

-22 579

-1 244

-1 251

-1 248

Verksamhetens -1 768 135 -1 758 727 -1 690 279
nettokostnader

Medelvårdtid
somatisk vård, dagar

Medelvårdtid
psykiatrisk vård dagar

598 714

1 768 135

1 768 135

1 651 580

0

9 408

-38 699

72 593

34 523

20 999

MEDARBETARE

2020

2019

Antal anställda
- varav män
- varav kvinnor
- varav tidsbegränsat anst

1 577
265
1 312
217

1 549
261
1 288
146

Personalkostnad, tkr

1 064 077 1 003 814

Personalkostnad i % av
verksamhetens kostnader

43

44

Sjukfrånvaro inkl.
timavlönade, %

6,3

5,4

1 Resultatet har uppdaterats på grund av efterregistrering
2 Resultatet har uppdaterats på grund av korrigering
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VERKSAMHETSMÅTT

REGIONFULLMÄKTIGE I REGION GOTLAND

Revisionsberättelse för år 2020
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i regionens helägda
och delägda bolag med tillhörande dotterbolag. Granskningen har
utförts av sakkunniga från PwC som biträtt oss revisorer.
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter
som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns
en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll
och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter
som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och regionens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning
samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas
redogörelse för år 2020”.
Vi bedömer sammantaget att styrelser och nämnder i huvudsak har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Under året har regionen erhållit betydande statsbidrag med
anledning av pandemin, vilket påverkat det positiva resultatet.

Gymnasie- och vuxennämnden, miljö- och byggnadsnämnden
samt tekniska nämnden redovisar underskott. Vi kan dock se att
åtgärder vidtagits men att dessa inte varit tillräckliga för att nå
den av regionfullmäktige tilldelade budgeten.
Vidare har vissa brister noterats avseende ekonomistyrning
inom hälso- och sjukvårdsnämnden, även om nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse för året. Dessa brister framgår
i revisorernas redogörelse för 2020.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande,
trots att vissa brister har noterats, vilka framgår i revisorernas
redogörelse för 2020.
Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll sammantaget har varit tillräcklig även om vissa brister har noterats,
vilka framgår i revisorernas redogörelse för 2020.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen
delvis är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål
som regionfullmäktige fastställt för god ekonomisk hushållning.
Vi tillstyrker att regionfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
styrelse och nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.
Vi tillstyrker att regionfullmäktige godkänner Region Gotlands
årsredovisning för 2020.

Visby 2021-03-30

Till revisionsberättelsen hör bilagorna
•
•
•
•
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Revisorernas redogörelse 2020
Förteckning inkl. de sakkunnigas rapporter 			
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen samt revisionsberättelser
Revisionsberättelser från stiftelser, kommunalförbund och samordningsförbund
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Foto: Region Gotland/Petra Jonsson

Under året genomfördes flera livesändningar för att informera allmänheten och
lokalmedia om läget inom Region Gotlands verksamheter med anledning av pandemin.
På bilden ses Sebastian Havdelin och Mattias Ahlgren förbereda en av sändningarna.

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

