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I många avseenden är kanske en årsredovisning en ren tillbakablick medan
den strategiska planen och visionen har
blicken mot framtiden. I själva verket är
de naturligtvis kommunicerande kärl. Det
är när man tittar tillbaka och summerar
som man kan se och lära inför framtiden.
”Den som inte kan minnas sitt förflutna
är dömd att upprepa det”, som den amerikanske filosofen George Santayana skrev
för drygt ett sekel sedan.
Ett av målen i Vision Gotland 2025 är
att vi ska vara 65 000 gotlänningar 2025.
Efter många år med marginella förändringar i båda riktningar, innebar 2016 ett
överraskande skutt uppåt. Gotlänningarna
blev 612 fler, och det är skillnaden mellan
in- och utflyttning som står för ökningen.
Därmed bor mer än 58 000 människor på
Gotland för första gången sedan mitten av
1990-talet.
Många av de som flyttade till Gotland
under 2016 var människor som kommit
till Sverige på flykt från krig och förföljelse.
Det gotländska mottagandet sattes på
hårda prov under en period förra vintern
men vi – Region Gotland, andra myndigheter, ideella organisationer och massor av
enskilda eldsjälar – löste den svåra uppgiften på ett i huvudsak fantastiskt sätt.
Ganska snart stod vi inför en helt annan
utmaning när många av de människor vi
välkomnat till ön tvingades flytta till nya
platser, men många blev också kvar. Om
vi kan få fram boende och fortsätta att
vara framgångsrika med att integrera våra
nya gotlänningar kan det på sikt bidra till
att göra Gotland till en rikare plats, både
mänskligt och ekonomiskt.
För att locka människor att flytta till
Gotland, eller att stanna här om de redan
bor här, är det avgörande att det finns
jobb och bostäder. Framför allt i Visby är

det svårt att hitta boende. Därför är det
mycket glädjande att bostadsbyggandet
ökade kraftigt förra året. 2016 påbörjades
282 nya bostäder, en ökning med 50 % jämfört med året innan. På gamla A7 i Visby
växer nu en ny stadsdel fram, och när den
står färdig fortsätter staden att växa på
Visborgsområdet. Även på landsbygden
byggs det och vi hoppas att de mindre tätorterna också kan få ett tillskott av hyreslägenheter under kommande år.
Arbetslösheten på Gotland är låg och
både Region Gotland och andra arbetsgivare har stora rekryteringsbehov under
kommande år. Det händer mycket spännande inom det gotländska näringslivet,
där bland annat besöksnäringen laddar för de möjligheter som den framväxande kryssningskajen för med sig. Under
året antog regionfullmäktige ett nytt tillväxtprogram som blir vägledande för hur
vi jobbar med tillväxtfrågor. Bilden av
näringslivsklimatet är fortfarande mörk,
och det är ett område där vi fortsätter att
arbeta målmedvetet. Samtidigt är signalerna från näringslivet ljusa – det går bra
för Gotland. Det finns flera pågående tillväxtinriktade utvecklingsaktiviteter där
regionen har en viktig roll. Förutom kryssningskajen är den omfattande bredbandsutbyggnaden, etableringen av Gotland
Grönt Centrum och utvecklingen av Blått
Centrum bra exempel.
På det ekonomiska området fick vi se
ett trendbrott. Efter att kostnadsutvecklingen inom hälso- och sjukvården tidigare ökat mer än förväntat bröts äntligen kurvan under andra halvan av 2016.
Det räckte inte för att få balans i hälsooch sjukvårdsnämndens ekonomi men det
visade att utvecklingen går att rå på. Det
gäller nu att hålla i de åtgärder som gav
resultat, och att vi lyckas bättre med att

locka läkare och sjuksköterskor att arbeta
för Region Gotland så att vi kan minska
beroendet av hyrpersonal.
Av de elva nämnderna redovisade nio
överskott 2016, på sammanlagt 76 miljoner kronor. Trots det slutade resultatet för nämnderna totalt på -31 miljoner.
De ekonomiska utmaningarna kommer
att fortsätta att vara stora, inte bara för
Region Gotland utan för alla kommuner
och landsting. Med en större andel äldre
i befolkningen ökar kostnaderna för vård
och omsorg samtidigt som andelen i förvärvsarbetande ålder minskar. För att ge
Region Gotland förutsättningar att kunna
erbjuda en långsiktigt hållbar välfärd
beslutade regionfullmäktige i juni 2016
att vi under de kommande åren ska spara
170 miljoner kronor. Vi har hela tiden
varit tydliga med att så stora besparingar
inte går att göra utan att det märks i ett
minskat utbud. Under 2017 kommer det
att bli mer konkret vad som kan komma
att försvinna.
Efter flera vintrar med lite nederbörd är
grundvattennivåerna låga och Tingstäde
träsk, som står för en stor del av Visbys
dricksvatten, var på sin lägsta nivå på flera
decennier. Att säkra tillgången på vårt viktigaste livsmedel blir en nyckelfråga för
den långsiktiga utvecklingen på Gotland.
I somras togs det första brackvattenverket
i drift i Herrvik. Att avsalta havsvatten är
en del av lösningen, att slösa mindre med
vattnet är en annan, men det krävs en mix
av flera olika lösningar för att ge ön en
hållbar vattenförsörjning.
På dessa sidor kan du läsa om allt det
Region Gotland gjorde under 2016. Det
finns mycket att vara stolt över, och ett och
annat vi kan förbättra.
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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 NY FÖRVALTNING BILDAS
Vid årsskiftet har Region Gotland fått en
ny förvaltning med namnet utbildningsoch arbetslivsförvaltningen. Detta
genom att verksamheterna i barn- och
utbildningsförvaltningen samt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
fogas samman. Utbildningsdirektör blir
Anders Jolby.

4 YRKESHÖGSKOLE
UTBILDNINGAR PÅ GOTLAND

5 FLYKTINGAR SKAPAR JOBB
På bara några månader kommer omkring
800 asylsökande till Gotland, och åtta nya
flyktingboenden öppnas. Kirsten Åkerman, regionchef på Svenskt näringsliv
Gotland, lyfter mottagandet som en riktig
tillväxtmotor, som både skapar nya jobb
och genererar nya inkomster bland annat
inom bygg och handel.

Efter tre år utan yrkeshögskoleutbild
ningar på Gotland i egen regi lämnar
Myndigheten för yrkeshögskolan positivt besked för två nya utbildningar som
Region Gotland, tillsammans med flera
andra aktörer, står bakom.

2

Foto: Karl Melander
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92

Region Gotlands högste tjänsteman
heter Peter Lindvall från årsskiftet.

Mahmoud Dowlatkhah tränar sin svenska
med Cecilia Herdenstam på Almedalsbiblio
tekets språkcafé
FEBRUARI

6 LJUDBÖCKER TILL MOBILEN
Med den nya e-ljudboksspelaren kan
låntagare lyssna på bibliotekets e-ljudböcker på dator, telefon eller surfplatta
utan att behöva använda någon särskild
webbläsare.

MÖJLIGHETER FÖR HELA GOTLAND ATT VÄXA
Var och en av de 92 socknarna är en tillväxtmotor – det är temat
för en inspirationsdag som lockar över 300 deltagare till Wisby
Strand. Bland talarna finns regiondirektör Peter Lindvall.

7
BYGGSTART FÖR GOTLANDS KRYSSNINGSKAJ
Björn Jansson släpper symboliskt en sten i sjön med hjälp av en grävskopa och därmed
är bygget officiellt startat. I april 2018 ska kryssningskajen stå redo att ta emot de första
fartygen. Kajen hyrs av Copenhagen Malmö Port, CMP, som redan under året meddelar
att över 40 bokningar, med över 40 000 passagerare, är bekräftade till premiäråret.
Med en kryssningskaj på Gotland öppnas stora möjligheter för den gotländska turismen.
Kryssningstrafiken växer snabbt i hela världen.

8

4
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Kultur- och fritidsnämnden beslutar att,
trots ansträngd ekonomi,
upphandla bad- och idrottsverksamhet i Fårösund.

MARS

Nämndernas resultat för 2015 blir
-101 miljoner kronor. Med hjälp av rea
vinster och tillfälliga intäkter stannar
ändå det totala underskottet på
63 miljoner kronor. De stora under
skotten står socialnämnden (-45 mnkr)
och hälso- och sjukvårdsnämnden
(-123 mnkr) för. Regionstyrelsens slutsats
vid budgetberedningen i maj är att
åtgärder krävs omgående och som en
följd beslutar man om ett omfattande
sparpaket.

10

12

Snabbaste
fiberutbyggnaden
Tillgången till bredband via fiber har
ökat snabbare på Gotland än någon
annanstans i Sverige de senaste fem
åren. Bara i två län har en något högre
andel av hushållen möjlighet att ansluta
sig. Enligt Post- och telestyrelsens (PTS)
senaste mätning hade 74 procent av
de gotländska hushållen möjlighet att
ansluta sig till bredband via fiber 2015.
2010 låg Gotlands län klart sist med bara
12 procent. Ökningen på 62 procent
enheter är klart högst i landet.

BEFOLKNINGEN
ÖKAR IGEN

Befolkningen ökar på Gotland för andra året i rad.
Den 31 december 2015 var 28 555 män och
28 836 kvinnor folkbokförda på ön. Det innebär
att folkmängden på Gotland ökade med 136 personer,
från 57 255 till 57 391. Orsaken till den ökade befolkningen var ett flyttnetto på 269 personer. Däremot
var det 137 personer fler som avled än som föddes.

11

2015

+136

13 NYTT BIBLIOTEK I FÅRÖSUND
Fårösunds bibliotek flyttar till nya lokaler
i Kustateljén. Det nya biblioteket är
samlokaliserat med ungdomsgården,
Gotlands filmfond, Film på Gotland
och Gotlands folkhögskola vilket gör
lokalerna till en naturlig mötesplats
för alla besökare. Självservice skapar
ökad tillgänglighet utanför bemannade
öppettider.

PERSONER

14

Förbättringar
förnyelsepris
BELÖNAS MED

På Förnyelsedagen uppmärksammas medarbetare i Region Gotland som under året
bidragit till att utveckla regionens verksamheter. Bland många kreativa bidrag –
med allt från hängmattsmys till mobil ungdomsmottagning – blir det diabetesoch endokrinologmottagningen som tar förstapriset. Förnyelsedagens värd Anders
Allard gratulerar överläkare Anna Hedlén, diabetessjuksköterskorna Elisabeth Loquist
och Ann Andersson samt dietisten Maria Laitala Wolter.
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STORT
UNDERSKOTT

Foto: Anne Ståhl Mousa
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Drygt 300 personer kommer
till ett stormöte om asyl
mottagandet i Fårösund.
Politiker samt representanter
för Region Gotland, Migrationsverket, länsstyrelsen och
polisen är på plats. Mötet
stillar en del av den oro som
funnits en tid efter en incident på ungdomsgården.

APRIL

15 NÖJDA STUDENTER
Gotlands universitetsstuderande är
mycket nöjda med både studier och
boende, enligt en enkät som Uppsala
universitet, Region Gotland, studentkåren Rindi och Inspiration Gotland AB
genomfört.

16 FRÅN SOPOR TILL BRÄNSLE
Hushållens matavfall, som tidigare körts
till fastlandet, kan med Ragn-Sells nya
förbehandlingsanläggning i Roma bli
kvar och komma till nytta på ön. Region
Gotland är uppdragsgivare, och den
färdiga så kallade slurryn levereras
sedan till BroGas för att bli biogas och
biogödsel.
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Visbys busstation från
1940-talet har under
det gångna året rustats
upp, med särskilt fokus
på tillgänglighet,
säkerhet och logistik.

18 VÄNGE I FARA VID
SKOGSBRAND
På eftermiddagen den 6 maj utbryter en
skogsbrand sydost om Vänge kyrkby.
Under natten mot den 7:e börjar
regionens centrala krisledningsstab att
planera för en evakuering av kyrkbyn
och medietrycket blir intensivt. Tack vare
avtagande vind behöver evakueringen
aldrig genomföras men eftersläck
ningen i det 150 hektar stora området tar
över en vecka. Räddningspersonal från
Sala och Uppsala förstärker räddnings
tjänsten på Gotland under insatsen.

19 NY UTBILDNINGS
VÅRDCENTRAL I VISBY
Vårdcentralen Visby Norr blir utbildningsvårdcentral för ST-läkare. Med
utbildning, utveckling och arbetsglädje
ska utbildningsvårdcentralen bidra till
kompetensförsörjningen till regionens
samtliga vårdcentraler. Matilda Zetter
quist och Shahid Nadeem är ST-läkare
på Visby Norr.

20
NATURRESERVAT INVIGS MED GRILLNING
Naturreservatet Södra Hällarna söder om Visby invigs
av Tommy Gardell och Isabel Enström med grillning
på den nya grillplatsen uppe på klintkanten. Med sina
många olika naturtyper och nu med ökad tillgänglighet
erbjuder Södra Hällarna fantastiska naturupplevelser för
hälsa och välmående.

21 NYGAMMAL AULA INVIGS
Wisbygymnasiets nya huvudbyggnad
är visserligen inte klar, men den gamla
aulan från 1971 har fått en rejäl upp
gradering och återinvigs. Aulan rymmer
550 sittande personer.
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Sommaren 2016 trafikeras Visby av två
konkurrerande rederier när Gotlands
båten inleder trafik på Västervik och
Nynäshamn med HSC Express.
Konkurrensen leder till rekordnivåer
för resandet, som ökar med 11 procent
under de tre sommarmånaderna.
Trots 150 000 resor med Gotlandsbåten
får bolaget inte ordning på ekonomin
och sedan en nyemission misslyckats
ställer man in trafiken 2017 och sätter
bolaget på sparlåga. Återstår att se om
trafiken återkommer.

22 STOPP FÖR BRYGGERIPROJEKT I HAMNEN
Spendrups meddelar Region Gotland
att företaget avbryter processen för att
bygga ett bryggeri i Visby hamn. Detta
för att verksamheten redan vuxit ur
platsen. I stället överväger man andra
placeringar på Gotland.
JUNI

23

Soporna skrattar

Stadsträdgårdsmästare Pernilla Johansson har gjort sig känd för sina nyskapande
idéer, som exempelvis flyttbara stadsplanteringar i skottkärror. Årets happening är
fem soptunnor med ljudeffekter. När du kastar skräp i tunnan svarar den med
skrattande barnröster, applåder eller andra effekter.

24

6

25 KONKURRENS ÖVER
ÖSTERSJÖN

Regionstyrelsen ger
ledningskontoret i
uppdrag att utreda hur
kultur- och fritidsverksamheten kan effektivi
seras. Utredare blir
Jan-Olof Henriksson.

26

Studentfirandet i Visby
får ett tragiskt avslut när
en student faller av ett
släp och senare avlider
av skadorna. Formerna för
framtida firande kommer
att ses över.
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Foto: Fredrik Wannerstedt

Region Gotlands drog-,
tobaks- och alkoholfria
skolavslutning på
Gutekällaren toppar
med hiphopstjärnan
Petter som dragplåster.
Evenemanget är återkommande och brukar locka
omkring 700 högstadieoch gymnasieungdomar.
JULI

28 KRITISKT LÅGA VATTENNIVÅER PÅ GOTLAND

30

En nederbördsfattig vinter och vår leder
till kritiskt låga vattennivåer i Tingstäde
träsk och öns grundvattentäkter. Den
4 juli införs bevattningsförbud på hela
ön utom Fårösund. Samtidigt öppnar
en ny grundvattentäkt på Fårö, vilket
framför allt innebär ekonomiska och
miljömässiga vinster när man inte längre
behöver köra dricksvatten i tankbil.
En intensiv informationskampanj gav
effekt genom minskad vattenkonsumtion. Här intervjuas VA-chefen Susanne
Bjergegaard Pettersson av SVT Öst.

När Almedalsveckan summeras visar
det sig att det blivit nytt besöksrekord,
med omkring 40 000 deltagare.
Antalet resande ökade med 13 000
jämfört med 2015. Region Gotland
genomförde 25 evenemang om bland
annat vård och omsorg, hållbarhet och
besöksnäring. Totalt 3 795 evenemang
genomförs vilket också är rekord.
Antalet webbsända och tillgänglig
hetsanpassade evenemang fortsätter
också att stiga.

31
29 STRIDSGRUPP GOTLAND
TAR FORM

REKORDVECKA

40 000
+13 000

25
3 795

DELTAGARE

EGNA EVENEMANG

RESANDE

EVENEMANG

Vårens servicemätning
för delar av regionens
verksamheter som har
många medborgarkontakter visar på en förbättring
sedan förra mätningen.

Den militära återetableringen på
Gotland presenteras närmare vid en
pressträff med försvarsminister Peter
Hultqvist under Almedalsveckan.
I dagarna blir det också klart att
försvaret, genom Fortifikationsverket,
AUGUSTI
köper hamnen i Kappelshamn från
Region Gotland. Chefen för Stridsgrupp
32 GOTLAND BÄST PÅ
Gotland, Stefan Pettersson, och stads
arkitekt Christian Hegardt visar hur den
UPPHANDLING
nya garnisonen på Tofta ska se ut.
Gotland placerar sig på första plats i
företaget Vismas årliga undersökning
Upphandlingsbarometern. Framförallt
är det den markanta minskningen av
antalet överprövade upphandlingar
som placerar Gotland i topp.

33 VÄLKOMMET REGN
Efter en mycket torr vår och sommar slår
vädret om med kraftiga regn i augusti.
Under fem dygn faller 53 millimeter regn
vilket motsvarar fem centimeters höjning
av vattennivån i Tingstäde träsk. Trots
regnet, och trots att vattenkonsumtionen
från det kommunala nätet minskat med
29 procent jämfört med 2015, är den all
varliga vattensituationen inte över.

34

Sveriges första stora brackvattenverk i kommunal
drift invigs i Herrvik. Verket
avsaltar 20 kubikmeter vatten
per timme och löser ett mång
årigt problem med vatten
tillgången och -kvaliteten
i Katthammarsvik.
Region Gotland Årsredovisning 2016
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40
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Årets tjänsteman 2016
utses vid Företagardagen.
Vinnare blir Ann-Louise
Mårtensson, företags
handläggare vid bygglovs
enheten på Region
Gotland. Den andra nominerade var Anne Wiman,
livsmedelsinspektör.

41 POLISEN HÖJER
BEREDSKAP EFTER HOT

ARBETSPLATTFORM HAVERERAR VID KAJBYGGE
Arbetsplattformen Big Red, som används för att anlägga grusbäddarna på havsbotten
för den nya kryssningskajen, sliter sig i hårt väder och kantrar. Inga personer skadas
och projektledningen bedömer att de förseningar som orsakas av haveriet ska vara
möjliga att arbeta in.
SEPTEMBER

36

37

Ryttaren Louise Etzner Jakobsson återvänder hem och
hyllas för sina två OS-brons i Paralympics i Rio de Janeiro.

En kvinna polisanmäler att hon blivit
våldtagen av fem män, som grips,
häktas och sedan släpps. Händelsen
väcker starka känslor och ett med
borgargarde demonstrerar utanför
polishuset. Främlingsfientliga personer
från andra delar av Sverige engagerar
sig och åker även i några fall till
Gotland, där åklagaren blir utsatt för
hot. Tvärtemot vad som hävdas av
många i debatten har inte antalet
anmälda våldtäkter på Gotland ökat
under den senaste femårsperioden.
2016 slutar på 36 anmälningar, en färre
än 2015.

Gotland
klättrar
I AT-LÄKARNAS RANK

ING

I en ranking, som genomförs årligen av Sveriges
Yngres Läkarförening
(SYLF), klättrar Visby
lasarett från 22:e till 11:e
plats. I år är det framför allt psykiatrin som tar
ett kliv framåt.

Under september blir det alltmer klart
hur regionstyrelsens nya förvaltning
ska se ut. Förvaltningen bildas genom
en sammanslagning av lednings
kontoret och serviceförvaltningen
och den tidigare servicedirektören
Karolina Samuelsson ska bli chef för
den nya förvaltningen. Regionstyrelse
förvaltningen ska finnas från den
1 januari 2017.

8

Region Gotland Årsredovisning 2016

39

MUDDRING I KLINTEHAMN
Lite i skuggan av bygget av kryssningskajen
i Visby inleds muddringen av inseglingsrännan
i Klintehamn, som ska bli västra Gotlands primära
godshamn. Projektet Utbyggnad Klintehamns
hamn är ett samprojekt mellan Region Gotland,
Trafikverket och Sjöfartsverket där Region
Gotland ansvarar för hamnområden och kajer
och Trafikverket, med hjälp av Sjöfartsverket,
för inseglingsrännan. Mudderverket Optimus
fördjupar och breddar rännan in till Klintehamn.

Foto: Gunnar Britse

38 NY FÖRVALTNING TAR FORM

NOVEMBER

Alf Nilsson, tidigare utbildningschef vid
Region Gotland, går in som tillförordnad rektor för Högbyskolan i Hemse.
Rekryteringen av en ny rektor till
Högbyskolan pågår. Utnämningen följer
efter en turbulent period för skolan, där
bland annat lärarbrist fått den tidigare
rektorn att säga upp sig efter bara några
månader på posten. I december blir det
klart att Helena Jungenstam tar över
som ny ordinarie rektor.

45 LÄRARLÖNELYFT
FÅR RIS OCH ROS

47 INGA STORREGIONER
– DEN HÄR GÅNGEN HELLER

Lärarlönelyftet är en statlig satsning
för att skolhuvudmän ska kunna ge en
löneökning till särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger.
Region Gotland har begärt närmare
14 miljoner kronor i statsbidrag från
Skolverket och 320 medarbetare får sin
månadslön höjd med 2500 kronor. Samtidigt får satsningen kritik från många
av landets kommuner för att den alltför
hårt styr hur pengarna ska fördelas.

HÄNT UNDER 2016

42 NY LEDNING PÅ
HÖGBYSKOLAN

Tidigare försök att ändra Sveriges regionala
indelning har stupat på bristande politiskt
stöd, men när den så kallade Indelnings
kommittén i mars 2016 presenterade ett
förslag på att Sverige från 2023 ska
indelas i sex storregioner och län,
varav Stockholm-Gotland är en,
såg det inledningsvis ut att
kunna bli verklighet. Gotlands
linje var positiv, med förbehållet
att öläget kräver särlösningar
inom en del områden.
Under hösten växte dock
motståndet på flera håll i
landet och i november står
det klart att det inte kommer att bli någon region
reform – den här gången
heller.

Foto: Jerry Eriksson

48 UNIK
FLYGAMBULANS
ÖVAR PÅ GOTLAND

43 GOTLAND VINNER KORTFILMSTÄVLING
Saeed Amini, Abdelkerim Moussa och Hasebullah Fateh, så heter de gotländska vinnarna av riksfinalen av filmtävlingen Noomaraton. Juryn presenterar det gotländska
bidraget ”Nu eller aldrig”, som handlar om en asylsökande ung kille, som årets vinnare
inför en fullsatt salong i Filmhuset i Stockholm. Filmare från hela landet hade samlats för
att se de 31 av mer än 200 bidrag som via de regionala uttagningarna tagit sig till finalen.

44

Gotlands folkhögskola
fyller 140 år, vilket firas i
Hemse med ett jubileumsprogram som innehåller
tal, musik och historiska
återblickar. Gotlands folkhögskola är en av 154 folkhögskolor i landet och
även en av Sveriges äldsta.
Från början var folkhögskolans utbildning riktad
till gotländska bondsöner,
som bland annat behövde
utbildning i ekonomi och
hur man sköter en gård.

46 CECILIA ÖSTERLIND
SLUTAR SOM VD FÖR
INSPIRATION GOTLAND

En hel intensivvårdsavdelning flyger från
Visby till Arlanda i övningen Snabel 2016.
Inrikesminister Anders Ygeman finns
bland observatörerna ombord.
Med sex intensivvårdsplatser ombord
har det nationella ambulansflyget SNAM
faktiskt större IVA-kapacitet än Visby
lasarett. SNAM består av ett samarbete
mellan Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, SAS, Socialstyrelsen
och Västerbottens läns landsting.
Flygambulansen består av ett av SAS
passagerarflygplan, som på sex timmar
kan byggas om till en flygande intensivvårdsavdelning. Utöver de sex intensivvårdplatserna finns plats för sex till tolv
bårar för mindre allvarligt skadade och
ett 20-tal sittplatser för lindrigt skadade
eller anhöriga. SNAM, som är unik i
Europa, ska kunna sättas in exempelvis
vid större katastrofer utomlands då
många skadade svenskar behöver kunna
transporteras hem.

Cecilia Österlind har meddelat
styrelsens ordförande Björn Jansson
att hon lämnar uppdraget som VD
för Inspiration Gotland. Regionens
näringslivsstrateg Michael Enlund
utses till tillförordnad VD. Inspiration
Gotland är Region Gotlands helägda
dotterbolag med ansvar för frågor
som rör varumärket Gotland, bo och
leva, besöka och mötas samt etablera
företag. Inom verksamheten finns
turistbyrå, inflyttarbyrå, Convention
Bureau, företagslots samt evene
mangslots.

Region Gotland Årsredovisning 2016
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HÄNT UNDER 2016

49

Blir försäljningen
en kanonaffär?

DECEMBER

50

FÖRSLAG PÅ
OMORGANISATION AV
KULTUR- OCH FRITIDS
VERKSAMHETEN
Ledningskontoret föreslår att kulturoch fritidsverksamheten läggs ut på
andra förvaltningar och att både kulturoch fritidsförvaltningen och kultur- och
fritidsnämnden avvecklas. Syftet är att
en så stor del av verksamhetsområdets
sparbeting som möjligt ska kunna tas
på administration och att verksamheterna ska påverkas så lite som möjligt.
Beslut ska fattas av fullmäktige under
våren 2017.

Foto: Mikael Wallerstedt

Förslaget att sälja fastigheten Kanonen 1, där Campushuset
inklusive Almedalsbiblioteket ligger, vållar politisk oenighet.
Regionstyrelsen beslutar med minsta möjliga majoritet att
fortsätta förhandlingarna med Uppsala Akademiförvaltning.
52 FLYGSKATT FÅR KRITIK
Regeringspartierna föreslår en flygskatt
för att minska flygets klimatpåverkan.
Förslaget väcker starka reaktioner bland
annat i Norrland och på Gotland och får
bland annat kritik för att vara landsbygds
fientligt. Skattens förespråkare menar
däremot att det är orimligt att flyget är
det enda trafikslaget som inte beskattas.

54 SÅ SKA DE 100 MILJONERNA
ANVÄNDAS
De förstudier som närmare beskriver
hur 100 miljoner kronor från staten ska
fördelas presenteras för Region Gotland
och Tillväxtverket. Pengarna är kompensation för regeringens beslut att skydda
områden på norra Gotland med höga
naturvärden. Områdena är även av
intresse för stenindustrin. De 100 miljonerna ska användas till att stärka det
gotländska arbetet för långsiktigt hållbar
utveckling av företag och näringsliv.
Fem insatsområden har pekats ut – ny
industriell utveckling, hållbara livsmedel
och maritima näringar, besöksnäring och
kultur, digitalisering samt kompetensförsörjning – där nu ytterligare arbete
lagts ner på att precisera insatsområdena
och identifiera möjliga projekt som kan
ta del av pengarna.

53 NÄTVERK FÅR PRIS
Med motiveringen "Genom folklig mobili
sering har ett framgångsrikt mottagande
av flyktingar och asyltagande mobiliserats.
Gotland har därigenom fått en förnyad
identitet som region, öppen och välkom
nande för nödställda människor från
andra länder" tilldelas nio gotländska
volontärnätverk Gotlands integrationspris 2016. Det stora mottagandet kunde
genomföras på ett bra sätt och nätverken
spelade en stor roll.

51 SLITE I SÄKERHETSPOLITIKENS CENTRUM
Det förändrade säkerhetspolitiska läget i Östersjöområdet har fört upp den planerade
uthyrningen av Slite hamn till gasprojektet Nordstream 2 på den nationella dagord
ningen. Regeringen är emot att Region Gotland hyr ut hamnen till konsortiet, som
indirekt har den ryska staten som en av sina huvudägare. Efter ett möte med både
försvarsminister Peter Hultqvist och utrikesminister Margot Wallström meddelar
regionstyrelsens ordförande Björn Jansson att han anser att uthyrningen måste
stoppas. Två dagar senare fattar tekniska nämnden det formella beslutet.
Så här såg det ut när Nord Stream 1 använde hamnen i Slite 2009.

55

UT OCH
SPRING

FÖR BÄTTRE HÄLSA

Fysisk aktivitet och social samvaro
skyddar mot psykisk ohälsa. Klassiska
Lucialoppet utgör finalen för höstens
program på temat psykisk hälsa.
Deltagarnas visar också sitt stöd för
öppenhet kring psykisk ohälsa. Mellan
suicidpreventiva dagen 10 september
och Lucialoppet 10 december har
bland annat Region Gotland arrangerat
föreläsningar och träffar med fokus
på psykisk hälsa och insatser för att
förebygga självmord. Regionfullmäktige
antog oktober 2015 ett program för
förebyggande av självmord. Ett uppdrag
i programmet är att öka kunskapen hos
befolkningen om psykisk hälsa och
förebyggande av självmord. Höstens
aktiviteter är en del av det uppdraget.
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Styrmodell och övergripande mål
landsting och region leverera kostnads
effektiv välfärd och rättssäker service med
hög tillgänglighet, valfrihet och god kvali
tet till fast boende, besökare och närings
liv på Gotland. Region Gotland ska vara
drivande i att skapa en trygg och hållbar
utveckling över hela ön".
De grundläggande värderingarna –
delaktighet, förtroende och omtanke –
är centrala för alla medarbetare i Region
Gotland.
I modellen finns två perspektiv: samhäl
le och verksamhet. I perspektivet samhälle
beskrivs lite förenklat vad regionen ska
uppnå och bidra med i utvecklingen av det
gotländska samhället. I perspektivet verk
samhet sätts mål utifrån att den egna verk
samheten ska bedrivas på ett effektivt sätt.
Det finns tre målområden i respektive
perspektiv. Varje målområde innehåller ett
antal mål. Målen är hela Region Gotlands
mål och gäller därmed alla nämnder och

förvaltningar. Målen beskriver vad som
ska uppnås under perioden 2016-2019 och
följs upp genom indikatorer. Indikato
rerna är inte mål utan visar olika aspekter
av måluppfyllelse som tillsammans säger
något om målet är uppfyllt.
Verksamhetsplaner är ett nytt element
i den övergripande styrningen. Varje
nämnd och förvaltning ska årligen faststäl
la en verksamhetsplan. I verksamhetsplanen
konkretiseras den inriktning och de övergri
pande mål som regionfullmäktige antagit.
För att lyckas nå de mål som definierats
i den nya styrmodellen krävs att styrningen
av hela Region Gotland är tydlig, transpa
rent och effektiv. En effektiv koncernstyr
ning förväntas bidra med bättre genom
slag för fattade beslut och mer lika agerande
inom organisationen utifrån den gemen
samma bilden av en samlad region.

M Å LU P P F Y L L E L S E

Balanserat styrkort har använts som styr
verktyg för Region Gotland sedan 2002, i
juni 2016 beslutade regionfullmäktige om
en ny styrmodell. Den nya styrmodellen
bygger på en balans mellan olika målom
råden men det är målen som är i fokus.
Modellen bygger på ett gemensamt
styrkort för hela koncernen med årliga
verksamhetsplaner där nämnder och för
valtningar beskriver hur de bidrar till att
uppfylla målen i styrkortet, samt hur de
ska arbeta för att uppnå resultat i den del
av nämndens uppdrag som inte är målsatt
i styrkortet.
Vision Gotland 2025 sammanfattas i me
ningen ”Gotland är Östersjöregionens
mest magiska plats, präglad av närhet,
hållbar tillväxt och fylld av livslust.”
Av verksamhetsidén framgår vad Re
gion Gotland ska göra, för vem och var
för. Verksamhetsidén lyder "Region Got
land ska utifrån vårt ansvar som kommun,

VISION
Samhälle

Perpektiv

Målområde

Mål

Verksamhet

Social
hållbarhet

Ekonomisk
hållbarhet

Ekologisk
hållbarhet

Kvalitet

Medarbetare

Ekonomi

Mål

Mål

Mål

Mål

Mål

Mål

Indikatorer

Verksamhetsplaner
Verksamhetsidé

Värderingar
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REGION GOTLANDS KONCERNSTYRKORT
Regionfullmäktige har antagit 32 prioriterade mål som gäller för perioden 2016-2019.
De här målen utgör grunden för verksamhetsuppföljningen och bedömningen av
god ekonomisk hushållning.

Social hållbarhet
M Å LU P P F Y L L E L S E

1. God folkhälsa

Ekonomisk hållbarhet
7. Ingen bostadsbrist

2. Gotlänningar känner sig
		delaktiga

8. Alla elever fullföljer
		 gymnasieskolan

3. Ett jämställt och jämlikt
		Gotland

9. Hög andel gotlänningar
		 i arbete eller studier

4. Alla barn har goda uppväxt		villkor

10. God tillgång till vuxen		utbildning

5. Ett rikt och tillgängligt
		 kultur- och fritidsliv

11. Långsiktigt goda och stabila
		kommunikationer

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

12. Ett gott näringslivsklimat

Kvalitet
19. God tillgänglighet till
		 Region Gotland
20. God kvalitet i skolan
21. God kvalitet i vården
22. God kvalitet i omsorgen

13. Ökad folkmängd

Medarbetare

Ekologisk hållbarhet
14. Utveckla Gotland som
		 ekokommun
15. Ställ om till lokalproducerad
		 och förnybar energi
16. Säkra tillgången till vatten
		 av god kvalitet
17. Gotlands klimatavtryck ska
		minska
18. Ett ansvarsfullt samhälls		 byggande som bidrar till
		 tillväxt över hela ön

Ekonomi

23. Medarbetare har förutsätt-
		 ningar att bidra till verksam-
		hetsutveckling

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

24. Ledare skapar förutsättningar
		 för och tar tillvara engage		 mang hos medarbetarna

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

25. Medarbetare förstår verksam		 heten och sitt eget uppdrag

29. Soliditeten ska vara minst
		 45 %

26. Arbetsmiljön ger förutsätt		 ningar för medarbetaren att
		 bibehålla god hälsa

30. Den totala nettokostnads		 ökningen ska inte överstiga
		 ökningen av skatteintäkter
		 och generella statsbidrag
31. Regionens materiella
		 tillgångar ska vårdas
32. Skattefinansierade investe		 ringar ska vara egenfinan-
		 sierade till 100 %
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M Å LU P P F Y L L E L S E

Foto: David Skoog

Samhälle

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

Sammanfattning av målområdet
M Å LU P P F Y L L E L S E

Fortsatta insatser krävs för att nå uppsatta
mål. Den psykiska hälsan är en utmaning
med bland annat ökande sjukskrivningar.
Levnadsvanor som inte främjar hälsa är
ett annat område för att förbättra folkhäl
san. Upplevelse av otrygghet är mindre på
Gotland jämfört med riket men har ändå
ökat i vissa grupper under det senaste året.
Ett annat utvecklingsområde är got
länningarnas upplevelse av delaktighet,
exempelvis möjlighet till insyn och in
flytande över beslut och verksamheter i
Region Gotland.

För att Gotland ska vara jämställt och jäm
likt behövs fortsatta insatser för att minska
påverkbara skillnader mellan olika grup
per, i upplevelse av hälsa, levnadsvanor,
socialt deltagande osv. Mer behöver göras
för att flickor och pojkar ska ha likvärdiga
möjligheter till utbildning, studieval och
personlig utveckling. Mäns våld mot kvin
nor måste upphöra. Positivt för jämställd
heten på Gotland är att större andel av för
äldrapenningen tas ut av män jämfört med
tidigare.

Både positiva resultat och förbättringsom
råden ses kring barns uppväxtvillor. Delta
gandet i förskoleverksamhet är högt och
skolresultaten i årskurs 9 ligger över riket.
Samtidigt krävs insatser för att fler elever
ska få behörighet till gymnasiet. Fortsatt
arbete behövs för att stärka familjers resur
ser och att undvika placeringar av barn
och unga på institution eller i familjehem.
Gotlänningarna är någorlunda nöjda
med kulturutbud och fritidsaktiviteter men
mindre nöjda med idrotts- och motions
anläggningar.

Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa
ökar, främst ångestproblematik och stress
relaterad ohälsa. Det är vanligare bland
kvinnor än bland män. Psykiatriska diag
noser och neuropsykia
triska funktions
nedsättningar är vanligare än i riket. Ned
satt psykiskt välbefinnande, är i nivå med
riket, 15 % av kvinnorna och 10 % av män
nen har det. Under 2016 gjordes en bred
analys av psykisk hälsa och livsvillkor och
en handlingsplan togs fram. Programmet
för förebyggande av självmord, som antogs
hösten 2015, har börjat genomföras.

Befolkningens hälsa påverkas av bland
annat utbildning, boende, sysselsättning,
miljö och välfärdstjänster. Dessa fak
torer påverkar i sin tur möjligheten till
hälso
främjande levnadsvanor. Rökning
är en riskfaktor med stor påverkan på sjuk
domsbördan. Var tionde kvinna och man
på Gotland röker dagligen. Rökning är
vanligare bland personer med kort utbild
ning och låg inkomst. Fysisk aktivitet,
kostvanor och bruk av alkohol är andra
områden där det finns utrymme att för
bättra folkhälsan.
Upplevelse av trygghet har positiv in
verkan på hälsan. På Gotland upplever
både kvinnor och män trygghet i högre
grad än riksgenomsnittet. Otryggheten
har ökat bland unga och personer med
kort utbildning samt mer i Visby än på
landsbygden. Otrygghet är fyra gång
er vanligare bland kvinnor än män. Un
der 2016 har Region Gotland tillsammans
med polisen genomfört medborgardialo
ger till grund för medborgarlöften.
Fler insatser behövs för att minska på
verkbara skillnader i hälsa. I den kom
mande regionala utvecklingsstrategin,
RUS, ska strategier för god och jämlik
hälsa arbetas in. Arbete har inletts med
samtliga förvaltningar.

Mål 1: God folkhälsa
Insatser krävs för att målet ska nås fullt
ut. Cirka 70 % av befolkningen på Got
land upplever bra hälsa. Andelen kvinnor
och män med dålig hälsa är lika med riks
genomsnittet. Högre social position ger
bättre hälsa. På Gotland är andelen per
soner med längre utbildning mindre och
medianinkomsten lägre än i riket. Ande
len äldre i befolkningen är också högre
jämfört med riket. Mot den bakgrunden
hade en större förekomst av dålig upplevd
hälsa kunnat förväntats.

INDIKATOR (jämförelse med riket)

2016

2015

2014

69 (73)

69 (73)

69 (73)

67 (71)
72 (75)

67 (70)
72 (75)

67 (71)
72 (75)

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

–

1 002
760
242

825
609
216

Registrerade försäkrade 19-24 år med sjuk- och aktivitets
ersättning pga psykisk ohälsa i länet, antal/1000
- kvinnor
- män

–

21 (15)

23 (14)

19 (14)
23 (15)

22 (13)
24 (14)

Andel av befolkningen 16-84 år med självupplevd bra hälsa,
4-årsmedelvärden, %
- kvinnor
- män

14

Andel av befolkningen 16-84 år som röker dagligen,
4-årsmedelvärden, %
- kvinnor
- män

12 (10)

12 (11)

13 (11)

12 (11)
11 (9)

13 (12)
12 (10)

13 (12)
12 (10)

Andel av befolkningen 16-84 år med upplevelse av otrygghet,
4-årsmedelvärden, %
- kvinnor
- män

17 (22)

15 (21)

15 (21)

27 (35)
6 (8)

25 (33)
6 (8)

26 (33)
4 (9)
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Mål 2: Gotlänningar känner sig delaktiga
het, visar också på möjliga förbättringar.
Indexet visar en samlad bild av hur väl re
gionen möjliggör för medborgarna att del
ta i regionens utveckling. Region Gotland
får 56 % av maxpoäng vilket är i nivå med
snittet för deltagande kommuner men där
spridningen är stor.
Områden där regionen har lägst vär
den är möjlighet till dialog med förtroen
devalda. Exempelvis öppna nämndmöten,
möjlighet att ställa frågor när regionfull
mäktige sammanträder eller att ställa frå
gor till politiker via webben. Vidare finns
potential att utveckla medborgares delak
tighet i budgetarbete, struktur och princi
per för medborgardialog samt redovisning

INDIKATOR (jämförelse med riket)

2016

2015

2014

Nöjd- Inflytande-Index - Helheten
- kvinnor
- män

31 (40)
31 (40)
30 (39)

33 (40)
36 (40)
31 (39)

36 (41)
38 (41)
33 (40)

Delaktighetsindex, andel av maxpoäng, %

56 (56)

56 (55)

56 (53)

Andel av befolkningen 16-84 år med lågt socialt deltagande, %
- kvinnor
- män

19 (20)
16 (19)
22 (22)

20 (21)
18 (20)
22 (23)

20 (22)
18 (20)
22 (23)

på webben av resultat från dialoger och in
lämnade synpunkter.
En annan aspekt på delaktighet är männis
kors möjlighet att delta i sociala samman
hang som exempelvis föreningsliv, kultur
aktiviteter eller offentliga tillställningar.
Ungefär var femte person har under det
senaste året inte deltagit i någon enda akti
vitet. Män deltar mindre i sociala aktivite
ter än kvinnor. Det är vanligare med lågt
socialt deltagande bland personer med
kort utbildning eller låg inkomst. Äldre
deltar mindre än yngre. Någon säkerställd
förändring av resultatet kan inte ses under
de senaste åren.
M Å LU P P F Y L L E L S E

För att gotlänningar ska känna sig delak
tiga krävs fler insatser. Både förtroende
valda och Region Gotlands egna verk
samheter har förutsättningar att utveckla
arbetsformer som underlättar delaktig
het. I medborgarundersökningen tas ett
nöjd-inflytande-index fram som mäter
medborgarnas uppfattning om insyn och
inflytande över beslut och verksamheter.
Resultatet för Gotland är 31 av maximalt
100. Det kan inte bedömas vara en god
känd nivå och är ett av de lägsta resultaten
bland de kommuner som genomför med
borgarundersökningen. Det högsta resul
tatet är 56 och det lägsta 27.
Delaktighetsindex som är ett mått in
gående i Kommunens Kvalitet i Kort

Mål 3: Ett jämställt och jämlikt Gotland
Målet avseende jämställdhet (mellan kvin
nor och män) och jämlikhet (mellan sam
hällsgrupper) är inte uppnått. Det behövs
fortsatta insatser för att nå de nationellt
uppsatta målen för jämställdhet och god
hälsa på jämlika villkor.
Hälsa, livsvillkor och levnadsvanor skil
jer sig åt mellan kvinnor och män. Män
upplever bättre hälsa, mindre stress och
har mindre nedsatt psykiskt välbefinnande
än kvinnor. Däremot är det vanligare att
män har levnadsvanor som inte främjar
hälsa, exempelvis snusning, riskkonsum
tion av alkohol och litet intag av frukt och
grönsaker.
Upplevelse av hälsa som mindre bra,
levnadsvanor som inte främjar hälsa,
lågt socialt deltagande och upplevelse av

otrygghet hänger samman med kort ut (VAB-dagar) tas 60 % ut av kvinnor och
bildning eller lägre inkomst.
40 % av män. Nationellt räknas denna för
Utifrån det nationella jämställdhets delning som jämställd.
målet om utbildning ska flickor och poj
Ett nationellt mål är att mäns våld mot
kar ha likvärdiga möjligheter och villkor kvinnor ska upphöra. Troligtvis finns ett
när det gäller utbildning, studieval och mörkertal där inte alla våldsbrott i nära
personlig utveckling. Andel pojkar som relation anmäls. Initiativ har tagits för sam
påbörjar studier på universitet/högsko verkan kring våldsförebyggande insatser
la inom 3 år efter gymnasiet är fortfaran inom flera av Region Gotlands verksam
de lägre än andelen flickor. Skolan behöver heter. Samarbete sker bland annat med
fortsätta det arbete som pågår för jämlika polisen och länsstyrelsen.
förutsättningar för fortsatt
lärandeAndel
och ut
Diagramrubrik:
av befolkningen 16-84 år med självupplevd bra hälsa, vid olika hushållsinkomst,
veckling.
ANDEL AV BEFOLKNINGEN 16-84 ÅR MED
En större andel av föräldrapenningen SJÄLVUPPLEVD BRA HÄLSA, VID OLIKA
HUSHÅLLSINKOMST, %
tas ut av män jämfört med tidigare. 2016 Upplevelse
av bra hälsa ökar med stigande
var fördelningen 69 % för kvinnor och hushållsinkomst. Diagrammet visar fyraårs
31 % för män vilket är mer jämställt än i ri medelvärde år 2013-2016, för Gotland.
ket. När det gäller tillfällig föräldrapenning Källa: Folkhälsomyndigheten, nationell patientenkät
100

INDIKATOR (jämförelse med riket)

2016

2015

2014

Andel av befolkningen 16-84 år med självupplevd bra hälsa,
4-årsmedelvärden, %
- kvinnor
- män

69 (73)

69 (73)

69 (73)

67 (71)
72 (75)

67 (70)
72 (75)

67 (71)
72 (75)

Gymnasieelever som börjat på universitet/högskola inom 3 år
efter avslutad gymnasieutbildning, andel, %
- kvinnor
- män

32 (42)

27 (41)

30 (41)

Föräldrapenning uttagen av kvinnor respektive män, andel, %
- kvinnor
- män
Anmälda misshandelsbrott mot kvinna inomhus i nära relation
med offret, antal/100 000 inv.

–
–

–
–

36 (43)
25 (31)

69 (74)
31 (26)

71 (75)
29 (25)

73 (76)
27 (24)

–

82 (121)

100 (117)

80
78
71

60
58
40
20
0
Låg inkomst

Medel

Hög inkomst
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Mål 4: Alla barn har goda uppväxtvillkor

M Å LU P P F Y L L E L S E

Indikatorerna visar både positiva resul
tat och förbättringsområden för mål
uppfyllelse. Förskola är betydelsefullt för
lärandet och har positiv påverkan för det
framtida livet. Deltagandet i förskoleverk
samhet är högt. Väl genomförd skolgång
har betydelse för hälsa under uppväxten
och i vuxenlivet. En utmaning är att cirka
var tionde elev i årskurs 9 saknar behö
righet till gymnasieskolan. Positivt är att
resultatet är bättre än riket och att kun
skapsresultaten i grundskolan har förbätt
rats.
9 % av barn och ungdomar lever i eko
nomiskt utsatta familjer. Ekonomisk situa
tion påverkar social position. En låg social
position har negativ inverkan på hälsa,

ökar risken för sjuklighet och död i för föräldrar, familjer, barn och ungdomar be
tid samt ger sämre förutsättningar för lev hövs utifrån handlingsplanen för psykisk
nadsvanor som främjar hälsa.
hälsa.
Ett svårtolkat resultat är att antalet barn
Några exempel på insatser är utveck
och ungdomar placerade på institution el lingsarbete inom socialtjänsten för famil
ler i familjehem är i nivå med riket, samti jer i komplexa livssituationer, socialpsykia
digt som det är vanligare på Gotland att triskt team och öppenvårdsmottagningen
barn och ungdomar fått biståndsbedöm MiniMaria som bland annat arbetar med
da öppna insatser inom socialtjänsten. En missbruksproblematik.
bakomliggande faktor kan vara att det är
vanligare på Gotland än i riket med vissa
psykiatriska och neuropsykiatriska diag
OCH POJKAR I ÅK. 9 SOM
noser. En hypotes är att behovet av stöd FLICKOR
ÄR BEHÖRIGA TILL YRKESPROGRAM,
därför är större på Gotland och att anta HEMKOMMUN, ANDEL, %
Diagram Flickor
och pojkar
som ärpå
behöriga
yrkesprogram,
hemkommun, and
Andelen
flickori åk.
och9 pojkar
Gotlandtillsom
är
let öppna insatser bidrar till att placering
behöriga till gymnasieskolan är något högre
arna ändå inte är fler än riksgenomsnittet. än i riket. Diagrammet visar resultat för 2016,
Fortsatt arbete för samordnade insatser till på Gotland och i riket.
Källa: SCB och Skolverket
100

INDIKATOR (jämförelse med riket)

2016

2015

2014

–

89 (82)

89 (83)

90 (86)

88 (85)

86 (86)

91 (88)
89 (85)

86 (87)
89 (83)

87 (88)
86 (85)

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta familjer, andel, %

–

–

9,9 (9,3)

Invånare 0-20 år placerade på institution eller i familjehem,
antal/1000 inv. 0-20 år

–

12,4 (12,1)

12,4 (12,2)

Invånare 0-20 år som var föremål för individuellt bistånds
bedömda öppna insatser, andel, %

–

2,4 (1,5)

2,3 (1,4)

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel, %
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram,
hemkommun, andel, %
- flickor
- pojkar

80

91

88

89

85

60
40
20
0
Flickor Gotland

Pojkar Gotland

Flickor riket

Pojkar riket

Mål 5: Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv
Kultur- och fritidsliv är ett område med
delvis uppnådd måluppfyllelse. Enligt
medborgarundersökningen är gotlän
ningarna nöjda med kulturutbud och fri
tidsaktiviteter även om brister upplevs
kring idrotts- och motionsanläggningar.
I medborgarundersökningen mäts be
folkningens uppfattning om bibliotek, ut
ställningar och konstverksamhet, teater
föreställningar och konserter genom ett
så kallat nöjd-medborgar-index – kultur. I
senaste mätningen 2016 blev resultatet 64,
där 100 är maxpoäng. Det tolkas som att
gotlänningarna är någorlunda nöjda med
kulturutbudet. Det är ingen tydlig skill
nad i resultat under de senaste åren och är
i nivå med snittet för de kommuner som
genomför undersökningen.

Ett annat index där resultatet bedöms som
att gotlänningarna är nöjda är nöjd-regionindex – fritidsmöjligheter. I detta ingår
frågor om parker, grönområden, natur,
möjlighet att utöva fritidsaktiviteter, till
gång till idrotts- och kulturevenemang
och nöjesutbud. Även för detta index är
resultatet oförändrat över de senaste åren.
Det senaste värdet är 64 av 100. Resultatet
är något högre på Gotland än medelvärdet
för deltagande kommuner.
När det gäller uppfattningen om
idrotts- och motionsanläggningar är
gotlänningarna inte nöjda. Det hand
lar om öppettider, skötsel av idrotts- och
motions
anläggningar samt belysning i
motionsspår. En försämring av resultatet
ses 2016 där framförallt kvinnorna är min

INDIKATOR (jämförelse med riket)

2016

2015

2014

64 (62)

62 (62)

65 (62)

Nöjd-Region-Index – Fritidsmöjligheter

64 (61)

65 (60)

63 (61)

Nöjd-Medborgar-Index – Idrotts- och motionsanläggningar

49 (60)

53 (60)

50 (60)

Nöjd-Medborgar-Index – Kultur
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dre nöjda än året innan. Resultatet är läg
re än medelvärdet för deltagande kom
muner. Resultat från brukarenkäter inom
kultur- och fritidsförvaltningen visar över
lag nöjda brukare men inom flera områ
den finns synpunkter på öppettider och
tillgänglighet.
Region Gotland har under året slutfört
processen med att ta fram en ny regional
kulturplan. Den har tagits fram i dialog
med civilsamhället och det professionel
la kulturlivet. Kulturplanen säkrar Region
Gotlands långsiktiga och strategiska arbe
te med kulturutveckling.

Mål 6: En levande landsbygd och ett attraktivt
Visby för bibehållen inomregional balans
personer. Under det senaste året i perio
den ökade antalet invånare i Visby tätort
med 619 personer. Den stora ökningen
är, förutom inflyttning, beroende på de
i år uppdaterade tätortsgränserna. Tät
ortsgränserna uppdateras av SCB var femte
år, vilket gör att befolkningen kan föränd
ras kraftigt i tätorter som förändrat sin yta.
En fastighet som ligger utanför tätort kan
på grund av uppdateringen ingå i den året
efter. De personer som är folkbokförda på
fastigheten kommer då att ingå i tätorten,
vilket de inte gjorde året innan. Det om
vända gäller också; till exempel har Ljugarn
upphört vara tätort efter uppdateringen.
Området Gotland exklusive Visby be
står av de mindre tätorterna och lands

INDIKATOR
Relativ befolkningsutveckling Gotland exkl. Visby tätort, %
- 5-års period, %
Relativ befolkningsutveckling Visby tätort, %
- 5-års period, %

2016

2015

2014

-1,1
-3,5

0,4
-2,9

-0,4
-3,9

1,6
5,2

-0,5
4,5

0,6
6,0

bygden. Här minskade befolkningen mel
lan åren 2011 och 2016 från 34 500 till
33 762 personer. Gruppen i förvärvsaktiva
åldrar minskade också. Ökade gjorde sär
skilt gruppen 65-79 år. Under det senaste
året i perioden var antalet invånare i om
rådet Gotland exklusive Visby mer eller
mindre oförändrat; endast 7 personer
färre. Antalet yngre barn ökade och ung
domar och unga vuxna minskade.
Inom regionen pågår kontinuerligt
strategiskt utvecklingsarbete med inrikt
ning på målsättningen. Som exempel kan
nämnas den översiktliga planeringen med
de fördjupade översiktsplanerna för Fårö,
Storsudret och Burgsvik samt Östergarns
landet och Katthammarsvik.

M Å LU P P F Y L L E L S E

Under 2016 ökade befolkningen i Visby
tätort med 2,6 %. På övriga Gotland var
befolkningen i princip oförändrad. Detta
innebär att Visby hade en befolkningsut
veckling relativt hela Gotland på +1,6 %
medan övriga Gotland hade en negativ
utveckling på -1,1 %. Under den senaste
femårsperioden har Visby tätort haft en
befolkningsökning medan övriga Gotland
haft en minskning.
I Visby tätort ökade befolkningen mel
lan åren 2011 och 2016 från 22 808 till
24 277 personer. Andelen barn och ung
domar 1-15 år ökade med 9 %, medan ung
domarna 16-18 år minskade med 15 %.
Den stora befolkningsökningen skedde
i gruppen 65-79 år, som ökade med 736

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

Sammanfattning av målområdet
För att nå en samhällsutveckling som är
ekonomiskt hållbar krävs fler insatser, inte
bara av Region Gotland utan av hela det
gotländska samhället där samverkan är ett
nyckelord.
Befolkningen på Gotland ökade under
året med 612 personer vilket motsvarar
1,1 % och antalet invånare uppgår nu till
58 003. Befolkningstillväxten i Sverige var
i genomsnitt 1,5 %. Det är mycket posi
tivt att Gotlands invånarantal ökar, även
om ökningen inte är riktigt lika stor som
genomsnittet. En stabil eller helst ökande
folkmängd, är en förutsättning för möjlig
heten att göra de investeringar som krävs
framöver. Inflyttning är den faktor som på
kort sikt är mest påverkbar för att öka folk
mängden. För att människor ska kunna

flytta till Gotland krävs bostäder. Utbudet
av privatbostäder till försäljning har mins
kat med 40 % jämfört med 2014. Bostads
bristen konstateras också i den extremt
låga vakansgraden i Gotlandshems bo
stadsbestånd.
Den öppna arbetslösheten på Gotland
har sjunkit även 2016 och uppgår nu till
6,0 %. Arbetslösheten är lägre bland kvin
nor än bland män. Att fullfölja gymnasie
skolan är en förutsättning för att få ett
arbete på en arbetsmarknad där arbets
givare efterfrågar alltmer välutbildad
arbetskraft. Det är färre gotlänningar än
genomsnittet som tar gymnasieexamen
inom fyra år. Siffran ligger på 68 % jämfört
med rikets 71 %.

Näringslivsklimatet på Gotland upp
levs inte vara tillräckligt bra enligt den
rankning som görs av Svenskt Närings
liv. För att förbättra näringslivsklimatet
har en ny handlingsplan upprättats med
tretton punkter och två konkreta mål.
Trots att inte näringslivsklimatet upp
levs som gott, startas många nya företag
på Gotland. Antal nyregistrerade företag
per 1000 invånare mellan 16-64 år upp
gick 2015 till 11,9 vilket är fjärde bästa
länet i Sverige. Resultatet är dock något
lägre 2015 än tidigare år.
Antalet resande till och från Gotland
var rekordstort 2016 där både antalet båt
och flygresor ökade, däremot använder
gotlänningarna inte kollektivtrafiken i
samma utsträckning som i övriga Sverige.
Region Gotland Årsredovisning 2016
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Mål 7: Ingen bostadsbrist

M Å LU P P F Y L L E L S E

Allt fler vill bosätta sig på Gotland och
den ökande efterfrågan tillsammans med
ett begränsat utbud syns tydligt i statis
tiken. Utbudet på privatbostäder till för
säljning har stadigt minskat och under
2014 annonserades 4 364 privatbostäder
på Hemnet att jämföra med endast 3 400
under 2015 och 2 633 under 2016. Det
minskade utbudet har lett till ökade priser.
Villorna i Gotlands län ökade i pris under
2016 med 20 % enligt Svensk Mäklarstatis
tik, vilket är en av de starkaste ökningarna
i hela Sverige där ökningen i snitt låg på
9 %. Motsvarande prisökning för bostads
rätter låg på 16 % på Gotland att jämföra
med 7 % för riket.

Bostadsbristen konstateras också i den
extremt låga vakansgraden i Gotlands
hems bestånd. Vakansgraden i Visby res
pektive på övriga Gotland låg en bra
bit under 1 % i snitt under 2016 liksom
under föregående år och utgörs i princip
av mindre omflyttningsvakanser. Även
omsättningen inom beståndet har mins
kat genom åren. 2016 omsattes drygt
700 lägenheter att jämföra med knappt
800 lägenheter 2015.
Trots den begränsade tillgången på bo
städer lyckades regionen uppnå målet att
bosätta samtliga 192 anvisade nyanlända
invånare enligt det länstal som tilldelats
Gotland av Migrationsverket.

INDIKATOR

2016

2015

2014

0,26/0,65

0,05/0,39

–

2 633
–
–

3 400
–
–

4 364
–
–

Andel bosatta av anvisade nyanlända, %

100

–

–

Antal startbesked för bostäder (lägenheter i småhus eller
flerbostadshus)

305

299

–

Vakansgrad i Gotlandshems bostadsbestånd i Visby
respektive övriga Gotland, %
Utbud av privatbostäder till försäljning på Gotland, antal
- Visby
- övriga Gotland

Mål 8: Alla elever fullföljer gymnasieskolan
Att fullfölja gymnasieskolan är mycket
viktigt för att få ett arbete på en arbets
marknad där arbetsgivare efterfrågar
alltmer välutbildad arbetskraft. En för
utsättning att kunna fullfölja en gymnasie
utbildning är behörighet till gymnasiet.
Att så många unga som möjligt når grund
skolans mål och söker samt fullföljer en
gymnasieutbildning är därmed väsentligt
för Gotlands framtid. Andelen elever i åk
9 som är behöriga till yrkesprogram har
ökat under de senaste tre åren. Resulta
tet bidrar positivt till måluppfyllelsen och
INDIKATOR (jämförelse med riket)
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram,
hemkommun, andel, %
- flickor
- pojkar
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun,
andel, %
- flickor
- pojkar
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ligger något högre än genomsnittet för
samtliga kommuner.
Andelen gymnasieelever som tar en
examen inom 4 år har höjts marginellt
sedan förra året men är lägre än genom
snittet för samtliga kommuner. Stora
skill
nader finns i resultatet för flickor
och pojkar där andelen pojkar som tar en
gymnasieexamen inom 4 år är 7,3 procent
enheter lägre än för flickor. Fler insatser
krävs för att fler elever ska fullfölja gym
nasieskolan.

2016

2015

2014

90 (86)

88 (85)

86 (86)

91 (88)
89 (85)

86 (87)
89 (83)

87 (88)
86 (85)

68 (71)

67 (70)

–

72 (76)
65 (68)

71 (75)
64 (66)

Aktiviteten på marknaden har ökat tack
vare den stora efterfrågan på bostäder. Ett
ökat inslag av nya aktörer från fastlandet
visar intresse vid markanvisningstävlingar.
Detta kan bidra till att produktionstakten
för bostäder ökar. Gotlandshem har ökat
byggtakten och av målet att bygga 400
lägenheter fram till 2020 har man hittills
producerat 119 lägenheter. Även småhus
bebyggelsen har tagit fart och under 2016
gavs startbesked för 185 småhus. För att
uppnå målet Ingen bostadsbrist krävs fort
satt hög produktionstakt av samtliga typer
av bostäder över hela ön.

Mål 9: Hög andel gotlänningar i arbete eller studier
den gotländska befolkningen har sjunkit
något de senaste åren och ligger lägre än
riket. Att andelen sysselsatta har sjunkit
kan bero på att arbetslösheten sjunkit och
att fler personer fått arbete istället för att
delta i sysselsättningsåtgärder. Resultatet
får ändå anses bidra positivt till målupp
fyllelsen.
Andelen gymnasieelever som påbör
jat universitets/högskoleutbildning inom
tre år efter avslutat gymnasium har höjts
de senaste åren men ligger ändå lägre jäm
fört med riket och är ett utvecklingsom
råde. Andelen gotlänningar 25-64 år med

INDIKATOR (jämförelse med riket)
Gymnasieelever som börjat på universitet/högskola inom 3 år
efter avslutad gymnasieutbildning, andel, %
- kvinnor
- män

2016

2015

2014

32 (42)

27 (41)

30 (41)

–
–

–
–

36 (43)
25 (31)

Andel i befolkningen, 25-64 år, som har minst 3 års högskole
utbildning, %
- kvinnor
- män
Relativt arbetslöshetstal, %
- kvinnor
- män
Andel av hela befolkningen, 15-74 år, som är i sysselsättning, %
- kvinnor
- män

–

21 (26)

20 (26)

26 (31)
15 (21)

25 (31)
15 (21)

6,0 (6,9)
5,8 (6,5)
6,3 (7,3)

6,8 (7,4)
6,5 (7,2)
7,1 (7,5)

7,1 (7,9)
7,5 (7,7)
6,7 (8,2)

63 (67)
62 (65)
64 (69)

64 (66)
62 (64)
66 (69)

64 (66)
60 (64)
68 (69)

65

–

–

Antal personer som under året anvisats plats från
Arbetsförmedlingen till Region Gotlands förvaltningar

minst 3-års högskoleutbildning är också
lägre än i riket.
Region Gotlands arbetsmarknadsenhet
arbetar nära Arbetsförmedlingen för att
hitta lämpliga platser åt anvisade personer.
Detta för att skapa förutsättningar för in
divider att komma in på arbetsmarknaden.
Antalet personer som anvisats plats i Regi
on Gotlands förvaltningar från Arbetsför
medlingen under året har varit 65 indivi
der, antalet personer anställda i extratjänst
har varit 14.

M Å LU P P F Y L L E L S E

För en långsiktig ekonomisk hållbarhet
är det angeläget att arbeta för att en så
stor andel som möjligt av befolkningen
är i arbete eller studier. En hög målupp
fyllelse bidrar till en ökad egenförsörjning
och därmed minskade samhällskostnader i
form av exempelvis försörjningsstöd. Även
för arbetsgivares tillgång till arbetskraft
och därmed möjligheter till tillväxt är det
viktigt med en hög andel gotlänningar i
arbete eller studier.
Det relativa arbetslöshetstalet har sjun
kit de senaste åren och ligger lägre än riket
samtidigt som syssel
sättningsgraden för

Mål 10: God tillgång till vuxenutbildning
Arbetsmarknaden är föränderlig och de
kompetenser som arbetsgivare efterfrågar
ändras ständigt. Att kunna vidareutbilda
sig är därför viktigt för både individens
utveckling och möjlighet till ett arbete,
men också utifrån ett kompetensförsörj
ningsperspektiv. God tillgång till vuxen
utbildning på olika nivåer skapar förut
sättningar för att byta yrkeskarriär eller
att läsa in behörighet för att ta sig vidare i
utbildningssystemet.

Andelen invånare som deltar i vuxenut
bildning har ökat för både kvinnor och
män men ligger lägre jämfört med övriga
kommuner. En förklaring kan vara den
goda konjunkturen som råder på Gotland
då fler personer kan tänkas välja ett arbete
framför en utbildning. Resultatet kan där
för tolkas som att Region Gotland har en
god tillgång till vuxenutbildning. Antalet
sökande i förhållande till antalet platser,
söktrycket, till Folkhögskolans allmänna

2016

2015

2014

Andel invånare som deltar i vuxenutbildning, %
- kvinnor
- män

INDIKATOR (jämförelse med riket)

–

4,6 (5,4)
5,7 (6,6)
3,5 (4,3)

4,1 (5,1)
5,2 (6,5)
2,9 (3,8)

Antal gymnasiala vuxenutbildningar under året

–

–

–

Antal utbildningar inom Folkhögskolans reguljära kursutbud

–

–

–

Pågående yrkeshögskoleutbildningar i egen regi eller
i samarbete med andra utbildningsaktörer

2

2

0

kurs är i nivå med riket och för särskild
kurs något lägre. Två yrkeshögskole
utbildningar har beviljats av Myndigheten
för yrkeshögskolan jämfört med läsåret
2014/2015 då inga utbildningar alls bevil
jades.
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Mål 11: Långsiktigt goda och stabila kommunikationer

M Å LU P P F Y L L E L S E

Gotlands geografiska läge gör ön helt
beroende av flyg- och färjetrafik. Trafiken
har i huvudsak olika målgrupper, trafik
slagen kompletterar, men ersätter inte
varandra. Trafiksystemen måste kunna
erbjuda transportlösningar som är anpas
sade efter invånarnas, näringslivets och
besökarnas behov. Några faktorer som
här är viktiga är turtäthet, hastighet och
pris. Hur trafiken utvecklas kan ses om ett
mått på Gotlands attraktivitet och på hur
näringslivet utvecklas.
I den statligt upphandlade linjetrafiken,
med Destination Gotland, reste år 2016,
1 623 034 passagerare, en minskning sedan

föregående år med knappt 30 000 passa
gerare. Under sommarmånaderna trafike
rade ytterligare ett rederi Gotland; Got
landsbåten. 149 341 passagerare reste i den
trafiken. Sammantaget innebar det att re
sandet ökade med 7,2 %, till 1 772 375 pas
sagerare.
Antalet flygresenärer var 2016, 463 559
personer, drygt 30 000 fler resenärer sedan
föregående år.
Inom godstrafiken transporterades
2016, 801 503 längdmeter gods, en ökning
med 6,4 %.
Inom kollektivtrafiken på Gotland öka
de antal resor med drygt 50 000 resor till
2016

2015

2014

Antal båtpassagerare per år
- varav Destination Gotland
- varav Gotlandsbåten

INDIKATOR (jämförelse med riket)

1 772 375
1 623 034
149 341

1 652 876
1 652 876
–

1 630 448
1 630 448
–

Antal flygpassagerare per år

463 559

430 977

406 906

Längdmeter färjegods

801 503

753 019

746 214

16*

15 (79)

16 (77)

Antal resor per invånare med kollektivtrafik, buss

cirka 905 000 resor sedan föregående år.
En stor del av ökningen stod resor med
Bussiga kortet (avgiftsfria resor i lands
bygdstrafiken för barn och ungdomar
till och med 20 år) för. På Gotland gjor
des 2016 preliminärt 16 resor per invåna
re med kollektivtrafik, det vill säga buss.
Medelvärdet i riket var 79 bussresor per
invånare år 2015. Att antal resor samman
taget ökar är positivt. De satsningar som
görs inom transportsektorn och besöksnä
ringen kan bidra till ett ökat resande och
till högre transportvolymer. Omvärldsfak
torer och konjunkturläge kan dock påver
ka i motsatt riktning.

*preliminärt

Mål 12: Ett gott näringslivsklimat
Gotland ska erbjuda en bra och inspire
rande miljö för företag att verka i, efter
som en aktiv företagsamhet främjar en
god samhällsutveckling och tillväxt. Före
tagsklimatet ska vara bra för alla företag,
oavsett om de är nystartade eller etable
rade, små eller stora, drivna av kvinnor
eller män, svensk eller utrikesfödd, före
tag inom traditionella eller nya branscher
och sektorer, etc. Alla företag är viktiga
för Gotlands utveckling och tillväxt. Till
exempel bidrar nya företag till en ökad
dynamik i näringslivet och ger en mer
diversifierad arbetsmarknad, medan de
redan etablerade företagen som kan och
vill växa, oftast har störst förutsättningar
att bidra till en ökning av bruttoregional
produkten.
Region Gotland har under flera år legat
lågt i Svenskt Näringslivs ranking av före
tagsklimatet. När det gäller Sveriges kom
muner och landstings (SKL) insiktsmät

ning, har det sammanvägda resultatet
legat ungefär på samma nivå sedan 2014.
Resultatet ligger inom intervallet god
känt. Det är fortfarande skillnad i upp
levelsen av de olika myndighetsområdena.
Att förbättra företagsklimatet är ett
prioriterat område och som en konkret åt
gärd upprättades sommaren 2016 en intern
handlingsplan och ett trettonpunkters in
satsprogram.
Huvudinsatserna, där behovet är som
störst läggs kring följande områden:
ȅȅ Koncernstyrning och förvaltnings
överskridande samarbete
ȅȅ Verksamhetsutveckling, rättssäkra
processer och system
ȅȅ Kultur, attityder och bemötande
ȅȅ Kommunikation, återkoppling,
tillgänglighet och samverkan med
näringslivet
ȅȅ Styrning, mätning, uppföljning
och jämförelser

INDIKATOR (jämförelse med riket)
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking
Företagsklimat enl. Öppna Jämförelser (Insikt) – Totalt, NKI
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2016

2015

2014

256

248

256

–

–

64 (68)

Två konkreta mål har satts upp kopplat
till handlingsplanen och trettonpunkters
programmet: Region Gotland når ett
nöjdkundindex (NKI) på minimum
70 poäng i SKL:s insiktsmätning, dock
minst 62 poäng på respektive myndig
hetsområde samt Region Gotland ska vara
bland den bästa tredjedelen av kommuner
i Svenskt näringslivs ranking av företags
klimatet. Trots att det fortfarande finns
stor förbättringspotential när det gäller
näringslivsklimatet startas många nya före
tag på Gotland. Antal nyregistrerade före
tag, per 1 000 invånare mellan 16-64 år,
uppgick 2015 till 11,9 vilket är fjärde bästa
länet i Sverige. Resultatet är dock något
lägre än tidigare år.

Mål 13: Ökad folkmängd
Under 2016 flyttade 2 851 personer till
regionen samtidigt som 2 107 personer
flyttade från ön. Det gav ett flyttnetto på
744 personer. Inflyttningen ökade med
352 personer jämfört med året innan,
medan utflyttningen minskade med 123
personer. De höga flyttalen förklaras av att
de som fötts under 90-talets babyboom nu
kommit in i den mest intensiva flyttåldern,
men också genom ökad invandring.
Under 2016 var det 169 kvinnor och
279 män som invandrade till Gotland. An
delen utrikes födda är lägre på Gotland än
på andra håll, 6,4 % jämfört med 17,9 %
i riket.

INDIKATOR

2016

2015

2014

58 003

57 391

57 255

Totalt

Män

Kvinnor

Födda

509

239

270

Döda

641

325

316

Inflyttade

2 851

1 488

1 363

Utflyttade

2 107

1 047

1 060

58 003

28 910

29 093

Folkmängd Gotland

BEFOLKNINGSUTVECKLING 2016

Folkmängd 31 december 2016
Historisk befolkningsutveckling
Källa: SCB och Region Gotland

Flyttningar är den komponent som har
störst och snabbast påverkan på befolk
ningsutvecklingen på kort sikt. För att för
verkliga målet om att öka befolkningen på
längre sikt behöver det därför fokuseras på
åtgärder som kan påverka in- och utflytt
ningen.
Antalet födda har sedan 2004 varierat
mellan 480 och 590. År 2016 föddes
509 barn, vilket är 18 fler jämfört med
2015. Antalet avlidna var 641 under 2016,
jämfört med 628 under 2015. Födelsenettot (födda minus döda) för 2016 upp
gick till -132.
M Å LU P P F Y L L E L S E

31 december 2016 var 28 910 män och
29 093 kvinnor folkbokförda i Region
Gotland. Det innebär att folkmängden
på Gotland ökade under år 2016 med
612 personer, från 57 391 till 58 003, vilket
är en ökning med 1,1 %. Senast Gotland
hade en folkmängd överstigande 58 000
var 1995. I Sverige var befolkningstillväx
ten under 2016 närmare 1,5 %. Orsaken
till den ökade befolkningen på Gotland
beror på att flyttnettot var mer positivt
än vad födelsenettot var negativt. Efter
som befolkningen ökar får måluppfyllelse
anses råda.

HISTORISK BEFOLKNINGSUTVECKLING 2006-2016
Folkmängden har pendlat mellan 57 000 och 58 000 de senaste tio åren. 2016 ökade befolkningen med 612 personer.
Källa: SCB och Region Gotland
60 000

Historisk befolkningsutveckling

59 000
58 003
58 000
57 000

56 000
55 000
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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Ekologisk hållbarhet

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

Sammanfattning av målområdet
M Å LU P P F Y L L E L S E

Det gotländska samhället har i grunden
utmärkta förutsättningar för en samhälls
utveckling i hållbar riktning. Samtidigt
finns tydliga motsatsförhållanden, kan
ske främst när det gäller kalk- och cement
industrin. Under året lämnade länsstyrel
sen förslag på nya Natura 2000-områden,
bland annat i Bästeträsk-området, och
Naturvårdsverket initierade en förstudie
för ett eventuellt nationalparksbildande
i samma område. Samtidigt pågår många
juridiska tillståndsprocesser, både kring
planerade och befintliga kalktäkter i just
dessa områden.

Gotland fick under 2016 ungefär lika
mycket nederbörd som vanligt. Början av
året var dock torrare än normalt, speciellt
på södra delen av ön, och grundvatten
nivåerna var onormalt låga redan under
våren. Under sommaren invigdes Got
lands första större vattenverk i Herrvik
som utnyttjar brackvatten från Östersjön
som råvatten. Region Gotland var också
tvungen att införa anslutningsstopp för
nya VA-abonnenter söder om Tofta.
Antalet resenärer till och från Gotland
var rekordstort under 2016. Färje- och
flygtrafiken till och från ön är i dagsläget

helt beroende av fossila bränslen, vilket
gör kommunikationerna till en akilles
häl ur hållbarhetssynpunkt. De motver
kar målsättningen att Sverige 2050 inte
ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser.
Globalt blev 2016 blev det varmaste året
som uppmätts sedan mätningarna starta
de 1880.

Mål 14: Utveckla Gotland som ekokommun
Målet redovisas med några axplock ur
nämndernas förvaltningsberättelser.
Region Gotlands direkta klimatpåver
kande utsläpp i egna verksamheter kom
mer från inköpt energi till el, värme och
samhällsbetalda transporter och resor och
indirekt bland annat från varuförbruk
ning, finansiella placeringar och arbets
resor till regionen. Internt är regionen
mycket nära 100 % förnybar energi vad
gäller inköpt energi till el och värme i egna
fastigheter. Energibesparingsåtgärderna
har också gett ett mycket gott ekonomiskt
utfall. Att beräkna klimatavtrycket från
varuförbrukning respektive finansiella
pla
ceringar är ett påbörjat utvecklings

område tillsammans med andra regioner
och landsting.
Fenomenalen presenterade i slutet av
2016 ett material för att utbilda barn och
vuxna till planetskötare enligt FN:s håll
barhetsmål.
Kulturskolan och elever från grund
skolorna i Fårösund, Kräklingbo och Grå
bo medverkade med teknikförvaltningen
som drev projekt i Kibaha i Tanzania, med
information om viktiga avfalls- och miljö
frågor med hjälp av musik, dans och teater.
Inom städtjänsterna fortsätter arbe
tet med att se över användning av kemi
kalier och hur verksamheternas maskiner
används för att minska den negativa mil

INDIKATOR (jämförelse med riket)

2016

2015

2014

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler, %

99

(91)*

99 (86)*

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken, %

21

22 (76)

22 (53)*

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel, %

26

26 (31)

24 (23)*

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning,
inkl. biologisk behandling, andel, %

–

55 (39)

48 (38)

Total mängd hushållsavfall inkl. producentansvar, kg/inv

–

546 (525)*

620 (520)*

*medeltal för Sveriges ekokommuner
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jöpåverkan. Andra exempel med fokus
på miljön är arbetet kring matsvinn, sats
ningen på ökad andel vegetariska måltider,
säsongsanpassad meny, ökat antal webb
baserade möten, fler rekryteringar via Sky
pe och effektivare transporter, vilket bi
drar positivt till miljön.
Ett kontinuerligt arbete pågår inom itområdet med att, vid teknikbyten, ersät
ta äldre utrustning med ny mer energisnål
teknik. Under 2016 har ett antal energi
krävande servrar stängts av och datorer
återanvänts vilket lett till en miljö- och
energibesparing.
Från våren 2016 är en förbehandlings
anläggning för matavfall i drift i Roma.
Där blir matavfall till en slurry som skick
as till biogasanläggningen i Bro. Det inne
bär att allt insamlat matavfall numera be
handlas på Gotland och blir till biogas och
biogödsel.
Andelen miljöcertifierade arrange
mang under årets Almedalsvecka passera
de 50 %.

Mål 15: Ställ om till lokalproducerad och förnybar energi

INDIKATOR
Lokalt producerad biogas, GWh/år
Lokalt producerad solel, GWh/år
Lokalt producerad vindkraft, GWh/år

på Gotland är anslutet till svenska stamnä
tet. Det blir tidigast 2021 enligt nuva
rande plan. Osäkerheten om hur och var
vindkraft kan tillåtas, främst med hänsyn
till kungsörn enligt EU:s art- och habi
tatdirektiv, gör att vindkraften för närva
rande inte utvecklas här. Installerad effekt
är 182,6 MW varav endast 2 MW, ett verk,
tillkom under 20161. Solel har under
senare år utvecklats snabbt om än från en
låg nivå, ansluten effekt ökade med över
50 % till 2,6 MW.
2016

2015

2014

–

27,4

26

1,1

0,6

0,2

432

484

419

Biobränsle från skogen är basen i den
lokala förnybara energin och ger varje år
ett stabilt tillskott till bostadsuppvärm
ningen på Gotland, såväl i fjärrvärme
systemen som i enskild uppvärmning,
uppskattningsvis långt över 500 GWh per
år. Biogas på Gotland utvecklas positivt
och ökar både till industriell användning
och till transporter.

M Å LU P P F Y L L E L S E

På Gotland, som på många andra håll, är
ökad andel hållbar energi en språngbräda
till ett ekologiskt hållbart samhälle. Ett
delmål är ökade leveranser av lokal för
nybar energi. De bärande delarna är vind
kraft och biobränsle. Vid normalår mot
svarar vindkraftens elproduktion 45-50 %
av elförbrukningen på Gotland. Ett del
mål är att årlig lokal produktion av för
nybar el är dubbelt så stor som mängden
inköpt el. Det nås inte förrän en ny elka
bel till fastlandet finns i drift och elnätet

1 Källa: Gotlands Energi AB

Mål 16: Säkra tillgången till vatten av god kvalitet
Under vår och sommar präglades Region
Gotlands arbete på vattenområdet av
den extraordinära situationen för vatten
försörjningen, till följd av ovanligt låga
grundvattennivåer. Detta ledde till ett
mycket tidigt infört bevattningsförbud,
trycksänkningar i näten och informations
kampanjer kring att spara vatten. Öster
garnslandet fick samtidigt en förbättrad
situation jämfört med tidigare år, genom
invigningen av Gotlands första större
brackvattenverk i Herrvik.
I syfte att trygga den långsiktiga till
gången på dricksvatten för de drygt 60 %
av gotlänningarna som är anslutna till
kommunal vattenförsörjning fattade tek
niska nämnden beslut som bland annat
innebar en fortsatt satsning på membran

rening av brackvatten från Östersjön. Be
slutet innebar också exempelvis en översyn
av VA-taxan, fortsatt arbete med vatten
hushållning, förbättrat ledningsunder
håll samt uppdrag att undersöka förutsätt
ningarna för ökad grundvattenbildning
genom infiltration av ytvatten kring kom
munala vattentäkter.
Arbetet med att inrätta vattenskydds
områden fortsatte och två nya tillkom.
Tekniska nämnden beslutade också att ge
nomföra en samhällsekonomisk analys av
kostnaderna för att skydda vattentäkterna
i Roma. Arbetet inom ”Klart vatten” för
enskilda avlopp fortsatte och hittills har
arbetet resulterat i omkring 4 000 beslut
kring förbättringsåtgärder i 47 socknar.

INDIKATOR

2016

2015

2014

Andel mängd levererat kommunalt vatten från
skyddade vattentäkter, %

93,9

–

–

20

20

20

70

70

70

Antal kommunala vattenskyddsområden
Procentuell andel
vattentäkter, %

tjänligt*

provresultat i enskilda

En svårighet är att Region Gotlands VAarbete inte kan användas i andra syften än
att tillhandahålla de tjänster abonnenterna
betalar för. Mot den bakgrunden är målet
att säkra tillgången till vatten av god kvali
tet för alla medborgare och verksamheter
mycket svårt att uppnå. Region Gotland
samarbetar därför sedan tre år med Läns
styrelsen på Gotland inom ramprojektet
”Vatten på Gotland”, som syftar till att på
sikt få till stånd en mer landskapsbaserad
förvaltning av grund-, yt- och kustvatten.
Under året färdigställdes också en förstu
die för hur även Uppsala universitet kan
ingå i en fastare samarbetsstruktur för
utvecklingsarbete inom vattenområdet.

* inkl. tjänligt med anmärkning
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Mål 17: Gotlands klimatavtryck ska minska

M Å LU P P F Y L L E L S E

Klimatpåverkande utsläpp kan visas på
tre sätt: territoriellt; de faktiska utsläppen
i ett visst område, produktionsbaserat;
inkluderar även utsläppen på andra plat
ser kopplade till produktionen i det egna
området eller konsumtionsbaserat; då
visas utsläpp orsakade av konsumtionen i
det egna området oavsett var varorna pro
ducerats. Ibland är ett mer rättvist mått
att visa de utsläpp som orsakas av kon
sumtion. Bland annat har Naturvårdsver
ket visat att svensk konsumtion orsakar
ökande utsläpp utomlands i en omfatt
ning som motsvarar de minskade utsläp
pen i Sverige1.

Beräkningarna på nationella utsläpp ned
brutna till regional nivå visar de terri
toriella utsläppen, hittills beräknade för
1990-2014. Nationella värden för kolupp
tag i skog och mark finns inte redovisade
på regional nivå.
Sten- och kalkindustrin står för cirka
75 % av de klimatpåverkande utsläppen på
Gotland och jordbrukets utsläpp, främst
från animalieproduktionen, kommer här
näst med 14 % enligt nationell utsläpps
statistik2.
Från energianvändningen till värme, el
och transporter på Gotland, med bränsle
till cement- och kalkindustri undantagna3

har utsläppen minskat 32,5 % till och med
2014. För dessa är energiplanens mål 45 %
minskning från år 1990 till år 2020. Ut
släppen från transporter har minskat mar
ginellt, medan utsläppen från arbetsma
skiner ökat.
Det är långt kvar till målet en fossil
oberoende fordonsflotta. Över 35 000
personbilar finns registrerade på Gotland,
av dessa kan bara 5,5 % köras fossilfritt.

GOTLANDSBILAR SOM KAN KÖRAS
Andel personbilar påANDEL
Gotland
som kan
FOSSILFRITT,
2013-2016,
% köras på annat än bensin
2016 års försäljning av nya bilar som kan köras på
annat än bensin/diesel minskade jämfört med 2015.
Antalet nya dieselbilar ökade mest, statistiskt är det
vanligaste bränslebytet ännu att gå från bensin till
diesel. För miljön är det oroväckande. Fler insatser
krävs för att nå målet.
INDIKATOR (jämförelse med riket)
Andel nyregistrerade bilar med alternativa bränslen, %

2016

2015

2014

4,5 (4,6)

6,2 (4,2)

9,2 (3,8)

4

Laddb

Gasbil

3

Sektorsvisa klimatutsläpp Gotland, CO2e
- stenindustri
- jordbruk inkl. djurhållning
- mark- vägtransport
- inrikes sjöfart
- övrigt

–

–

Utsläpp av CO2 från fossila bränslen i egna verksamheter

–

Utsläpp av CO2 från tillförda fossila bränslen

–

1 574 958
254 432
123 903
36 745
72 755

2

–

–

1

–

–

E85

0
1 www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp
2 Nationella emissionsdatabasen, regionalt uppföljningssystem för miljömålen
3 De ingår genom handeln med utsläppsrätter i en Europagemensam kvot för minskade utsläpp.

2013

2014

E 85 flexifuel

2015
Gasbilar

2016
Laddbara
personbilar

Mål 18: Ett ansvarsfullt samhällsbyggande
som bidrar till tillväxt över hela ön
Region Gotlands verksamhetsidé är
bland annat att skapa en trygg och hållbar
utveckling över hela ön och ge service med
hög tillgänglighet, valfrihet och god kvali
tet. Måluppfyllelsen ska visa om ansvars
fullt samhällsbyggande och tillväxt bidrar
till miljöprogrammets mål ”Hållbar kon
sumtion och cirkulär ekonomi ger hållbar
tillväxt på Gotland”. I en cirkulär ekonomi
uppstår bland annat nya service- och del
ningstjänster.
Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland är nu på nämndre
miss. Den handlar främst om hur kom
munal service ska utvecklas inom ramen
för ett ansvarsfullt samhällsbygge. Strate
gin gör ett vägval i slutsatsen att ”place
ring av framtida serviceutbud ska ta hän
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syn till det faktum att flertalet väljer att
bosätta sig i och kring Visby”. Digitalise
ring och kollektivtrafik anges som medel
för att servicen inte begränsar valet av bo
stadsort. Strategin ska ge underlag i regio
nal verksamhetsplanering och nästa regio
nala utvecklingsstrategi.
Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020
prioriterar hållbar tillväxt och närings
livsattraktivitet, ambitionen är att inte
grera sociala och miljömässiga värden. In
satser och uppföljning ska ännu tas fram.
Men med målen ökad befolkningsutveck
ling, sysselsättning och skattekraft är fokus
på företagsklimat, näringsliv och samver
kan. Höjda kunskapsnivåer, förflyttning i
hållbar riktning och etablerat beslutsstöd
som stödjer hållbara beslut inom utveck

ling och affärsmässiga beslut är mål inom
programmets alla delar.
I det regionala ansvaret ligger att erbju
da service som kan bidra till ökad hållbar
het i levnadsvanor, kompetensförsörjning
och näringslivsutveckling samtidigt med
stärkt attraktionskraft.
Näringslivet, inom Gotlands styrkeom
råden för tillväxt, har potential att växa
miljömässigt hållbart. Digitalisering kan
vidga företagens marknader. Men trans
porter och resor är tids-, kostnads- och
klimataspekter som begränsar en hållbar
utveckling för näringsliv och boende på
Gotland. Här behövs innovativa lösningar.
Indikatorer till målet är ännu inte be
slutade.

M Å LU P P F Y L L E L S E

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

Sammanfattning av målområdet
M Å LU P P F Y L L E L S E

Kvalitet handlar om att ständigt sträva
efter att uppfylla förväntningar hos dem
vi finns till för. Det ska göras till lägsta
kostnad genom ständiga förbättringar där
alla är engagerade med medborgares/bru
kares/patienters/elevers bästa för ögo
nen. Inom Region Gotland har varje chef
ett ansvar för att följa upp kvaliteten och
utveckla verksamheten.
Det finns framför allt utvecklingsarbete
att göra inom området tillgänglighet och
bemötande samt inom området skola med
fokus på andelen gymnasieelever med exa
men inom fyra år. Med tillgänglighet me

nas i det här sammanhanget kontaktmöj
ligheter med Region Gotland.
Upplevelsen av bemötande i kontakt
med Region Gotland ingår i mätningen
Kommunens kvalitet i korthet, KKiK. Re
sultatet visar att sju av tio personer upple
ver gott bemötande i kontakt med Region
Gotland, dock är det lägre än snittet i riket
som är närmare åtta av tio.
Skolan är en central del av barn och
ungas vardag. En genomförd gymnasie
utbildning minskar risken för både arbets
löshet och ohälsa. På Gotland har knappt
sju av tio gymnasieelever avslutat en exa

men inom fyra år. Detta resultat är något
lägre än i riket och hos jämförbara kom
muner. Skolan behöver fortsätta det ut
vecklingsarbete man sedan några år bedri
ver inom samtliga skolformer.
I såväl nationella mätningar som loka
la brukaruppföljningar framkommer att
såväl hälso- och sjukvården som omsor
gen på Gotland håller en god kvalitet i
jämförelse med såväl riket som jämförbara
kommuner och landsting.

Mål 19: God tillgänglighet till Region Gotland
Region Gotland har god tillgänglighet vid
kontakt via e-post. Resultatet har kraftigt
förbättrats jämfört med tidigare år och
dessutom bättre än genomsnittet i riket.
Drygt nio av tio får svar inom utsatt tid.
Ett annat sätt att mäta tillgänglighet är att
se på hur stor andel av dem som tar kon
takt med Region Gotland via telefon som
får svar på en enkel fråga inom en minut.
Region Gotland har sämre resultat än
riket i genomsnitt med en svarsfrekvens på
fyra av tio samtal jämfört med rikets fem

En viktig del i kvalitetsarbete handlar
om gott bemötande och om tillgänglig
het. Med tillgänglighet menas i det här
sammanhanget kontaktmöjligheter med
Region Gotland.
Upplevelsen av bemötande i kontakt
med Region Gotland är ett återkommande
mått i Kommunens kvalitet i korthet,
KKiK. Resultatet visar att sju av tio per
soner upplever gott bemötande, dock är
det under snittet i riket som är närmare
åtta av tio.
INDIKATOR (jämförelse med riket)

2016

2015

2014

94 (86)

76 (84)

71 (83)

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

41 (52)

31 (46)

39 (49)

Kontakt med primärvården samma dag – telefontillgänglighet, %

83 (89)

87 (89)

86 (88)

Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med
kommunen, andel av maxpoäng, %

72 (78)

–

–

Informationsindex för regionens webbplats – Totalt

84 (76)

85 (80)

82 (78)

Andel som får svar på e-post inom två dagar, %

av tio. En mer detaljerad analys visar stora
variationer mellan olika förvaltningar
varför tillgänglighet via såväl e-post som
telefon bör ses som ett utvecklingsom
råde. Ett sådant förbättringsarbete skulle
eventuellt ge effekt även på upplevelsen
av gott bemötande i kontakt med Region
Gotland.
Slutligen görs en bedömning av Region
Gotlands hemsida och vilken information
som finns tillgänglig där. Region Gotlands
resultat är högre än riket i övrigt.

ANDEL SOM TAR KONTAKT MED KOMMUNEN VIA TELEFON
SOM FÅR ETT DIREKT SVAR PÅ EN ENKEL FRÅGA, %
Gotland placerar sig bland de 25 % kommuner med lägst resultat i undersökningen. Källa: Undersökning av externt företag
sämst

medel
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Mål 20: God kvalitet i skolan
relativt nöjda. Resultatet ligger i nivå med
både riket samt jämförbara kommuner
och det finns ingen större skillnad mellan
flickornas och pojkarnas upplevelse.
Fullföljd gymnasieutbildning är ett an
nat kvalitetsmått. Här visar data att drygt
3 av 10 unga saknar examensbevis inom
fyra år i den kommunala gymnasieskolan.
Resultatet är något sämre än 2015 men lig
ger i nivå med riket. Däremot finns stora
skillnader mellan flickor och pojkar där
3 av 10 flickor och knappt 4 av 10 pojkar
på Gotland saknar gymnasieexamen ef
ter 4 år. Resultatet är sämre än både riks
genomsnittet och jämförbara kommuner.
Dessa data inkluderar elever från intro
duktionsprogrammen där även språkintro
duktion ingår. Ser man endast till de hög
skoleförberedande och yrkesförberedande
programmen ser resultatet bättre ut.
Ett kostnadsmått i grundskolan är kost
nad per betygspoäng (meritvärde). Det
mäts över ett läsår för årskurs 9 i kommu
nala skolor, och tar med samtliga kostna
der förutom lokalkostnaderna och ställs i
relation till antal betygspoäng. För Got
lands del är kostnaden per betygspoäng
cirka 10 % eller cirka 40 kronor högre än
riket, och nästan 60 kronor eller 15 % hö
gre än för jämförbara kommuner.

INDIKATOR (jämförelse med riket)
Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn, %
- flickor
- pojkar
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn

2016

2015

2014

55 (63)
50 (62)
58 (63)

40 (64)
–
–

52 (67)
–
–

–

Elever i åk 8: Sammanvägt resultat - elevernas syn
på skolan och undervisningen, andel, %
- flickor
- pojkar
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram,
hemkommun, andel, %
- flickor
- pojkar
Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor,
kr/betygspoäng
Gymnasieelever med examen inom 4 år,
hemkommun, andel, %
- flickor
- pojkar

151 336 (136 712) 145 891 (130 784)

76 (75)

79 (75)

78 (76)

76 (74)
79 (77)

76 (74)
81 (77)

76 (75)
81 (77)

90 (86)

88 (85)

86 (86)

91 (88)
89 (85)

86 (87)
89 (83)

87 (88)
86 (85)

421 (382)

415 (375)

387 (368)

68 (71)

67 (70)

–

72 (76)
65 (68)

71 (75)
64 (66)

ANDEL ELEVER I ÅRSKURS 9 SOM ÄR BEHÖRIGA
TILL NÅGOT NATIONELLT PROGRAM PÅ GYMNASIET, %
Det finns stora skillnader i landet när det handlar om elevers behörighet till gymnasieskolan.
Gotland ligger något över medel. Källa: SCB och Skolverket
sämst
medel
0

Måttet plats i förskolan på önskad tid är
ett kvalitetsmått för förskolan. Efter 2015
års låga resultat där bara 40 % av barnen
fått förskoleplats önskat datum ses under
2016 en kraftig ökning med 15 procent
enheter till 55 % som får plats önskat
datum. Trots ökningen får nästan vartan
nat barn inte plats på önskat datum enligt
undersökningen. Det visar sig dock vid
närmare analys att flera familjer får plats
på en annan förskola men står kvar i kön
för plats i önskad förskola.
Det systematiska kvalitetsarbetet har
under året vidareutvecklats på såväl huvud
mannanivå som skolenhetsnivå. Nya ruti
ner för bland annat uppföljning och analys
av verksamheternas utveckling gentemot
både nationella och interna mål har införts.
Övergångar, samverkan och undervis
ning av elever med behov av särskilt stöd
eller extra anpassningar är identifierade
utvecklingsområden och olika satsningar
för att kvalitetssäkra dem är planerade, till
exempel genom försteläraruppdragen.
Sammantaget når skolan på Gotland
delvis uppsatta mål men utvecklingsarbe
te återstår med fokus på gymnasieskolan.

M Å LU P P F Y L L E L S E

Skolan är en central del av barn och ungas
vardag. En genomförd gymnasieutbild
ning minskar risken för både arbetslös
het och ohälsa. Att barn och unga full
följer grund- och gymnasieskolan är en
förutsättning för en hållbar utveckling på
Gotland. Ur ett bredare perspektiv är full
ständig studiegång en fråga som berör hela
samhället, och i synnerhet flera av Region
Gotlands egna verksamheter. En god kva
litet i grund- och gymnasieskola är viktigt
för att kunna erbjuda eleverna förutsätt
ningar att nå uppsatta mål.
Ett sätt att följa skolans resultat är ge
nom Kommunens kvalitet i korthet,
KKiK, som årligen sammanställer kvali
tetsdata inom bland annat skolområdet.
Ett mått på kvalitet i grundskolan är
hur många elever som avslutar med behö
righet till gymnasiets yrkesprogram. Där
visar resultaten att i grundskolan saknar
cirka var tionde elev i årskurs 9 behörig
het till gymnasieskolan. Detta är en utma
ning. Positivt är dock att resultatet är bätt
re i jämförelse med riket och tidigare år,
samt att kunskapsresultaten i grundskolan
har förbättrats. Skillnaden mellan pojkar
och flickor är marginell.
I elevundersökningen från 2015/2016,
där elever i årskurs 8 i ett antal frågor får
ge sin syn på skolan, framkommer att de är
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ANDEL ELEVER SOM FULLFÖLJER SIN GYMNASIEUTBILDNING, %
Knappt fyra av fem gotländska elever fullföljer sin gymnasieutbildning. Källa: Skolverket
sämst
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Mål 21: God kvalitet i vården

M Å LU P P F Y L L E L S E

Uppföljningen av god kvalitet i vården
omfattar offentlig hälso- och sjukvård på
Gotland, inklusive utförare i enskild regi
som till exempel privata vårdcentraler.
Även tandvård ingår.
I undersökningen hälso- och sjukvårds
barometern, som är en medborgarunder
sökning, instämmer nio av tio gotlänningar
helt eller delvis i att de har tillgång till den
sjukvård de behöver. Detta är i nivå med
riket.
Förtroendet för vårdcentralerna är
också i nivå med riket. Förtroendet för
Visby lasarett är högre än det nationella
genomsnittet. Jämförs upplevelsen hos
män och kvinnor ser man att män har ett
något högre förtroende för vårdcentralerna
än kvinnor.
Vidare visar tillgänglighetsmätningar
att 9 av 10 gotlänningar får ett läkarbesök
i primärvården inom 7 dagar.
För tandvården finns ett mått på ande
len approximalt kariesfria ungdomar och
Gotlands resultat är i nivå med riket med
sju av tio kariesfria ungdomar. Jämför man
flickor och pojkar så är resultatet för flick
orna något bättre än i riket.

Rapporten Öppna jämförelser av hälsooch sjukvård 2016 ger en bild av läget inom
sjukvården. Inom många medicinska
områden föreligger, vid nationell jämfö
relse, goda resultat. Gotland hamnar på
tredje plats av landets 21 landsting och
regioner i en sammanvägd resultatöversikt
för landsting på 16 hälso- och sjukvårds
områden.
Ett övergripande mått på kvalitet i vår
den är andel patienter i slutenvården som
får vårdrelaterade infektioner. Här ligger
Gotland mycket bra till i jämförelse med
riket.
Ett mått på hur väl öppenvården fung
erar är att mäta andelen patienter som
kunnat undvika sjukhusvistelse om åtgär
der hade satts in tidigare. Gotlands resul
tat är sämre jämfört med andra landsting
men här pågår sedan några år ett förbätt
ringsarbete där man nu har sett ett posi
tivt resultat inom bland annat gruppen
över 65 år vilket sannolikt kommer att på
verka nästa års statistik.
Gotland har liksom tidigare år, en för
hållandevis låg nettokostnad för primär
vård, psykiatri och tandvård men hög

INDIKATOR (jämförelse med riket)
Andel approximalt kariesfria 19 åringar, %
- flickor
- pojkar
Patienter som erbjuds läkarbesök i primärvården
inom 7 dagar, andel, %
Patientupplevd kvalitet avseende helhetsintryck i primärvården
- kvinnor
- män
Patienter i sluten vård med vårdrelaterad infektion, andel, %

2016

2015

2014

71
68
73

72 (70)
76 (70)
69 (69)

68 (69)
64 (69)
72 (68)

90 (89)

88 (90)

91 (91)

–

80 (80)
77 (79)
84 (82)

–

2,2 (8,1)

1,7 (9,1)

6,5 (8,4)

Personer med undvikbara slutenvårdstillfällen, antal/100 000 inv.
- kvinnor
- män

–

–

1 362 (1 147)
1 209 (1 040)
1 544 (1 288)

Nettokostnad hälso- och sjukvård totalt (inkl. läkemedel), kr/inv.

–

netto
kostnad för specialiserad somatisk
vård.
Hälso- och sjukvården har ett väl
förankrat systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete. Under 2016 har förbätt
ringsarbete genomförts med bland annat
standardiserade vårdförlopp i cancervår
den och i införande av äldresjukvårds
team för patienter med omfattande behov.
Området delaktighet och personcentrerad
vård är också under utveckling. Arbetet
med psykisk hälsa och suicidprevention
har fortsatt utifrån regionfullmäktiges an
tagna program för självmordsförebyggan
de arbete och den regionala handlings
planen för psykisk hälsa bland annat
genom omfattande utbildningsinsatser till
chefer och medarbetare.
Sammantaget får anses att Region Got
land i princip uppnår målet god kvalitet i
vården utifrån de dimensioner som indi
katorerna mäter.

28 280 (25 272) 25 902 (24 030)

PATIENTER I SLUTEN VÅRD MED VÅRD
RELATERAD INFEKTION, 2012-2016, ANDEL, %
Gotland har visat stor förbättring och har nu goda
resultat jämfört med riket.
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PATIENTER SOM ERBJUDS LÄKARBESÖK I PRIMÄRVÅRDEN INOM 7 DAGAR, ANDEL, %
Gotland ligger något över riket. Källa: Väntetider i Vården, SKL
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Mål 22: God kvalitet i omsorgen

INDIKATOR (jämförelse med riket)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn,
andel, %
- kvinnor
- män
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare

2016

2015

2014

93 (91)

92 (91)

92 (91)

94 (91)
91 (91)

93 (91)
90 (91)

92 (91)
93 (91)

–

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn,
andel, %
- kvinnor
- män
Kvalitetsaspekter inom särskilt boende äldreomsorgen,
andel av maxpoäng, %
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad
utredning eller insats, andel, %
- flickor
- pojkar

260 494 (271 419) 251 574 (264 044)

85 (83)

83 (83)

86 (84)

88 (84)
79 (82)

84 (83)
83 (82)

87 (84)
86 (83)

60 (68)

56(66)

64 (66)

–

Kvalitetsaspekter inom LSS grupp- och serviceboenden,
andel av maxpoäng, %

835 945 (825 913) 833 203 (799 273)

84 (80)

78 (82)

74 (82)

76 (78)

68 (78)

91 (78)

70 (77)
81 (78)

66 (76)
70 (76)

–
–

ANDEL BRUKARE SOM ÄR GANSKA ELLER MYCKET NÖJDA MED SIN HEMTJÄNST, %
De flesta brukare är nöjda med sin hemtjänst. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning
om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen
sämst
medel
0

riket i övrigt och ungefär tre av tio flickor
och två av tio pojkar återkommer inom ett
år men den stora majoriteten gör det inte.
Nivån på försörjningsstödet fortsät
ter att plana ut. Anledningen är en god
arbetsmarknad på ön samt ett framgångs
rikt arbete med brukarna. När det gäller
kvaliteten i omsorgen om personer med
funktionsnedsättning står sig resultatet
väl i jämförelse med riket. Över tid ses för
bättrade resultat jämfört med föregåen
de år.
Inom ramen för det systematiska ut
vecklingsarbetet har regionen bland annat
genom utbildning gett omvårdnadsperso
nal ökade kunskaper i bemötande av per
soner med psykisk ohälsa. Vidare har över
100 medarbetare gått grundutbildning i
våld i nära relationer. Digital nattillsyn har
börjat införas för brukare som bor i eget
boende.

M Å LU P P F Y L L E L S E

om personer med funktionsnedsättning
och hemsjukvård har inga brukarunder
sökningar genomförts under 2016. Sam
mantaget får anses att Region Gotland är
på god väg att uppnå målet god kvalitet i
omsorgen såväl med objektiva som bru
karupplevda mått mätt.
Inom barn- och ungdomsvården har
antalet orosanmälningar för barn som
far illa legat kvar på en hög nivå. Kostna
den för placeringar av barn och unga har
ökat 2016 varför flera åtgärder har vidta
gits. Under 2016 inleddes arbetet med att
bygga ut familjehemsorganisationen. Med
ökade resurser kan organisationen arbe
ta med rekrytering och stöd för att få fler
egna familjehem, vilket på sikt förväntas
leda till minskade kostnader och högre
kvalitet. Vidare har det inom individ- och
familjeomsorgen införts nya metoder för
att stärka barn och ungas delaktighet och
inflytande i frågor som rör socialtjänst.
I KKiK finns ett övergripande mått på
kvalitet i barn och ungdomsvården som
handlar om andel barn och unga som åter
kommer inom ett år efter avslutad utred
ning/insats. Gotland ligger i nivå med

Omsorg i Region Gotland omfattar äldre
omsorg, omsorg om personer med funk
tionsnedsättning, individ- och famil
jeomsorg och hemsjukvård. Kommunens
kvalitet i korthet, KKiK, visar att verk
samheterna ligger i nivå med riket för de
flesta indikatorer.
Brukarna är generellt nöjda med sina in
satser, de flesta upplever att de får informa
tion, är delaktiga och får ett bra bemötan
de. Alla brukare har dock inte en aktuell
genomförandeplan. Sammanfattningsvis
visar de nationella undersökningarna att nio
av tio brukare inom hemtjänsten är mycket
nöjda, inom särskilt boende är drygt åtta av
tio nöjda och inom myndighetsutövning på
individ- och familjeomsorgen är drygt åtta
av tio brukare nöjda.
Socialstyrelsen undersöker årligen äld
res uppfattning om kvaliteten på hem
tjänst och på äldreboenden. På Gotland
visar resultaten att de äldre känner sig res
pektfullt bemötta och att personalen tar
hänsyn till deras åsikter och önskemål. I
KKiK har resultaten avseende kvalitets
aspekter i särskilt boende förbättrats sedan
föregående år. För verksamheten omsorg
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ANDEL UNGDOMAR SOM INTE HAR KOMMIT TILLBAKA TILL SOCIALTJÄNSTEN
INOM ETT ÅR EFTER AVSLUTAD INSATS/UTREDNING, %
Av de ungdomar som haft kontakt med socialtjänsten kommer de flesta inte tillbaka.
Resultatet är i nivå med riket. Källa: Kommunens kvalitet i korthet, SKL
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Medarbetare
För Region Gotland är engagerade medarbetare avgörande för att nå resultat och vara en attraktiv
arbetsgivare som klarar framtidens kompetensförsörjning. Medarbetare som är motiverade,
upplever ett gott ledarskap och ser sin del i helheten blir också goda ambassadörer som bidrar till
att stärka bilden av oss som arbetsgivare. Regionens verksamheter skapar förutsättningar för ett
hållbart medarbetarengagemang.

Sammanfattning av målområdet
M Å LU P P F Y L L E L S E

Region Gotland arbetar för att medarbe
tare ska förstå sin verksamhet, sitt upp
drag och vara engagerade och vilja bidra
till verksamhetsutveckling. Det är viktigt
med ledare som skapar förutsättningar för
och tar tillvara engagemanget hos med
arbetare i en arbetsmiljö som ger bibehål
len god hälsa. Satsning på ledarutveckling,
verktyg för uppföljning samt aktiviteter
som ger förutsättningar för en god arbets
miljö har varit i fokus under 2016.

På grund av den ekonomiska situatio
nen genomfördes inte den regiongemen
samma medarbetarenkäten under 2016
vilket medför att det i år inte finns mätetal
att jämföra med förra året vad gäller moti
vationsindex, ledarskapsindex, styrnings
index eller för helhetsindexet hållbart
medarbetarengagemang. Aktiviteterna
nedan får anses bidra positivt till målupp
fyllelsen där Region Gotland är på rätt väg
men fler insatser krävs framåt.

Mål 23: Medarbetare har förutsättningar
att bidra till verksamhetsutveckling
För att kunna bidra till verksamhetens
utveckling är det viktigt att medarbetare
upplever sitt arbete meningsfullt, ser fram
emot att gå till arbetet och upplever att de
lär nytt och utvecklas. Dialogen är viktig
för att föra fram synpunkter och idéer som
gör verksamheten bättre.
Region Gotland har ett samverkansav
tal där intentionen är att föra dialog kring

verksamheten nära de som påverkas av ett
beslut. Det är av stor vikt att chefen är ly
hörd och öppen för inspel. Arbetsplats
träffen är ett viktigt forum att föra dessa
dialoger.
Istället för den årliga medarbetarunder
sökningen har en utvecklad psykosocial
skyddsrond med strukturerade frågor ta
gits fram. Den har genomförts på samtliga

INDIKATOR
Medarbetare upplever arbetet som meningsfullt, skala 1-5
- kvinnor
- män
Medarbetare upplever att de lär nytt och utvecklas i det
dagliga arbetet, skala 1-5
- kvinnor
- män
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2016

2015

2014

–

4,49
4,54
4,34

4,49
4,53
4,37

–

4,11

4,12

4,15
3,97

4,16
3,99

Medarbetare ser fram emot att gå till arbetet, skala 1-5
- kvinnor
- män

–

3,92
3,92
3,80

3,94
3,96
3,87

Medarbetarengagemang (HME) totalt - Motivationsindex

–

–

–
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arbetsplatser. Resultatet kan bland annat
användas för att få till en bra dialog kring
verksamhetsutveckling.
För att långsiktigt ta tillvara medarbe
tares kompetens ska varje förvaltning ha
en uppdaterad kompetensförsörjnings
plan där en omvärldsbevakning och analys
över framtida kompetensbehov ska vara
uttalad. En sådan plan underlättar arbetet
att på ett strukturerat och strategiskt sätt
ta fram aktiviteter för att tillvarata medar
betares kompetens under en längre period.
Arbetet med att ta fram en övergripande
kompetensförsörjningsplan för hela
Region Gotland har påbörjats under året.

Mål 24: Ledare skapar förutsättningar för och
tar tillvara engagemang hos medarbetarna
djupade insikter om regionen som helhet
och ett stärkt nätverkande mellan chefer.
Chefsskolan startar två gånger per år i två
olika sammanhållande chefsgrupper.
För att ta tillvara medarbetares engage
mang och vilja till karriärutveckling och
för att säkra chefsförsörjningen på längre
sikt, erbjuder regionen utbildningen vägen
till ledarskap till medarbetare som tänker
sig att gå vidare in i ett ledarskap. Intres
set för att prova på ledarskap identifieras i
medarbetarsamtalet och utbildningen ge
nomförs under två tillfällen per år. Utbild
ningsinsatsen har pågått i nio år och ett

2016

2015

2014

Chefer upplevs visa uppskattning för medarbetares
arbetsinsatser, skala 1-5
- kvinnor
- män

INDIKATOR

–

3,95

3,96

3,97
3,89

3,96
3,96

Chefer upplevs visa förtroende för medarbetare, skala 1-5
- kvinnor
- män

–

4,19
4,21
4,12

4,20
4,20
4,20

Chefer upplevs ge förutsättningar för att ta ansvar i arbetet,
skala 1-5
- kvinnor
- män

–

4,18

4,21

4,21
4,10

4,21
4,21

Medarbetarengagemang (HME) totalt - Ledarskapsindex

–

–

–

hundratal medarbetare har fram till idag
genomgått den. Cirka hälften av deltagar
na har gått vidare till andra uppdrag exem
pelvis chefs- eller specialistuppdrag, sam
ordnaransvar eller projektledare.
Utvecklingsplanen för chefer och leda
re tydliggörs i ledarutvecklingshjulet, där
medarbetarsamtalet utgör navet. Region
Gotlands chefer ska ha ett individuellt le
darkontrakt där det framgår vilka mål och
eventuella särskilda uppdrag chefen har
under det kommande året. Kontrakten är
sammankopplade med medarbetar- och
lönesamtalen samt en individuell utveck
lingsplan. Mallarna för medarbetarsamta
len har under året omarbetats och näst på
tur står ledarkontrakten så att verktygen
ger stöd att följa en röd tråd från regio
nens styrkort, verksamhetsplan och insat
serna för chefsuppdragen.
Under året har en ledarutvecklings
grupp bestående av representanter från
koncernledningsgruppen bildats för att
ytterligare sätta fokus på vikten av det
goda ledarskapet och för att prioritera ge
mensamma insatser som ytterligare lyfter
ledarskapsfrågorna i Region Gotland.
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Ledare med god insikt i regionens breda
verksamhet, vilja och förmåga att leda sina
medarbetare på ett sätt som stödjer enga
gemang och goda insatser samt ger sina
medarbetare ansvar att utföra sina upp
drag på bästa sätt, är avgörande för en
framgångsrik verksamhet och en förut
sättning för att få engagerade och motive
rade medarbetare. Ledarförsörjning och
ledarutveckling är därför en prioriterad
fråga och under ständig utveckling.
En del av introduktionen för nya chefer
sker genom regionens chefsskola, vilken
ger förutsättningar för chefer att få för

Mål 25: Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag
En framgångsfaktor för att nå goda pre
stationer och resultat är att medarbetare
vet vad som förväntas av dem i sitt arbete,
att man är insatt i arbetsplatsens mål och
att dessa följs upp och utvärderas på ett
bra sätt. Ett fora för att prata om sitt upp
drag, hur det hänger ihop med arbetsplat
sens och i förlängningen förvaltningens
uppdrag, är det årliga medarbetarsamtalet.

Verktyg för att hålla strukturerade medar
betarsamtal har reviderats under året och
en ny mall är framtagen.
Ett annat verktyg för återkoppling är
lönesamtalet och den lön som kopplas till
uppdraget. Lönepolicy, riktlinjer för löne
bildning och lönesättning samt mallar
för lönesamtal har reviderats under 2016.
På grund av det ekonomiska läget har ut

INDIKATOR

2016

2015

2014

Medarbetare är insatta i arbetsplatsens mål, skala 1-5
- kvinnor
- män

–

4,19
4,25
4,0

4,22
4,27
4,06

Medarbetare upplever att arbetsplatsens mål följs upp
och utvärderas på ett bra sätt, skala 1-5
- kvinnor
- män

–

Medarbetare vet vad som förväntas av dem i sitt arbete, skala 1-5
- kvinnor
- män
Medarbetarengagemang (HME) totalt – Styrningsindex

3,74

3,75

3,79
3,55

3,80
3,58

–

4,36
4,40
4,21

4,39
4,43
4,24

–

–

–

rymmet för löneökningar varit mycket be
gränsat och det totala utfallet i regionen
landade på drygt 2 %. I ett sådant läge är
det extra viktigt att dialogen i lönesam
talet har hög kvalitet så att medarbetare,
trots låga löneökningar, förstår sin del i ar
betet att nå verksamhetens uppsatta mål.
Region Gotlands satsning på coachande
ledar
skap bidrar till att återkopplings
samtal och feedback från chefer till med
arbetare görs på ett konstruktivt och pro
fessionellt sätt. Utbildning i coachande
ledarskap har genomförts vid flera tillfällen
varje år och sedan starten av utbildningen
(början av 2000-talet) har cirka 80 % av
regionens chefer deltagit.
En handlingsplan för lönebildning in
klusive jämställda löner har tagits fram
för åren 2017-2019 för att komma tillrätta
med regionens till delar låga löneläge och
icke konkurrenskraftiga löner.
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Mål 26: Arbetsmiljön ger förutsättningar
för medarbetaren att bibehålla god hälsa

M Å LU P P F Y L L E L S E

Att medarbetare är friska och i arbete är en
förutsättning för att bygga robusta samar
betskulturer utan konflikter, där alla arbe
tar mot samma mål, vet sin roll och sitt
uppdrag. Konflikter och sjukskrivningar
kan minska en verksamhets effektivitet
med upp till 20 %. Arbetsmiljö och hälsa
är ett viktigt och prioriterat område för
Region Gotland.
I jämställdhetsplanen för 2016-2018 är
ett av målen att Region Gotlands sjuktal
inte ska överstiga 4,5 oavsett kön. Under
de senaste åren har sjukfrånvaron ökat och
ligger nu på 5,9 %. Även nationellt ökar
sjukfrånvaron. För att stävja den trenden
påbörjades under hösten ett regionöver
gripande arbete. En kartläggning har ge
nomförts inom två förvaltningar, utbild
nings- och arbetslivsförvaltningen och
socialförvaltningen. Syftet med kartlägg

ningen var att identifiera eventuella möns
ter som bidrar till ett högt sjuktal på or
ganisatorisk nivå. Regionen har under
hösten ansökt om projektmedel från Eu
ropeiska socialfonden för att arbeta vidare
med åtgärder som minskar sjukfrånvaron.
Flera förvaltningar arbetar aktivt med att
identifiera orsaker och vidta åtgärder.
Under året upphandlades ett nytt fö
retagshälsovårdsavtal och från och med
den 1 januari 2017 har Region Gotland av
tal med Avonova Hälsa AB. Avtalet löper
mellan 2017-2020 och målet är att arbe
ta strategiskt, långsiktigt och systematiskt
med främjande och förebyggande hälso
arbete i nära samarbete med företags
hälsovården. Ambitionen är att förskjuta
insatserna från efterhjälpande åtgärder
på individnivå till förebyggande åtgärder
på organisatorisk nivå. Avtalet utgår från

INDIKATOR (jämförelse med riket)
Sjukfrånvaro, %
- kvinnor
- män

2016

2015

2014

5,9 (6,9)
Sjukfrånvaro 2012-2016, % 6,6 (7,6)
3,6 (4,2)

5,6 (6,8)
6,4 (7,5)
3,1 (4,1)

4,7 (6,2)
5,2 (6,7)
3,0 (3,8)

SJUKFRÅNVARO 2012-2016, %
Sjukfrånvaron för kvinnor har ökat varje år sedan 2012. För män har den legat på samma nivå under ett
antal år men under 2016 skedde en ökning. Sjuktalet har ökat under hela perioden.

arbetsmiljöverkets arbetsföreskrift AFS
2015:4, Organisatorisk och social arbets
miljö, där det tydligt står att arbetsgivaren
ska arbeta systematiskt med att uppnå ba
lans mellan krav och resurser i arbetet uti
från organisatorisk och social arbetsmiljö.
Under året fastställdes en reviderad
riktlinje kring kränkande särbehandling
där nästa steg är att implementera den i
verksamheterna och göra den känd för
samtliga medarbetare. Detta är en aktivi
tet i regionens jämställdhetsplan.
Ett annat mål i jämställdhetsplanen är
att det inte ska förekomma oönskade del
tider. Idag har 96 medarbetare (varav 90 %
kvinnor) anmält att de har en oönskad del
tid. Flera förvaltningar har erbjudit med
arbetare tidsbegränsade utökningar samt
utökningar inom andra enheter än den or
dinarie för att få till en heltid.
Under året har en uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet och sam
verkansavtalet genomförts. Alla chefer
och skyddsombud samt samverkansgrup
per har tillsammans svarat på ett antal frå
gor. Uppföljningen visar att det finns ett
behov av att tydliggöra mål och rutiner
inom arbetsmiljöområdet samt att få till
ett systematiskt arbetssätt.

8
7

5
4

6,6

6,4

6
5,2

5,1

4,7

3

4,7

4,6

4,4
3,0

3,0

5,9

5,6

3,0

3,1

2014

2015

3,6

2
1
0

2012

2013

Kvinnor

2016

Samtliga anställda

Män

SJUKFRÅNVARONS FÖRDELNING 2015-2016, %
Sjukfrånvaron fortsätter att öka för både kvinnor
och män och i alla åldersgrupper.

SJUKFRÅNVARO PER FÖRVALTNING 2016, %
Sjukfrånvaron varierar mellan förvaltningarna och är högst inom socialförvaltningen.
8

6
5
4

5,3

5,7

5,8
5,2

4,3

Kvinnor

2

4,8

5,6
6,4
3,1

52,2

50,7

Sjukfrånvaro i åldern
29 år eller yngre

4,5

4,0

Sjukfrånvaro i åldern
30-49 år

6,0

5,7

Sjukfrånvaro i åldern
50 år eller äldre

6,2

5,9

Andel med mer än
60 dagars sjukfrånvaro

Alla

Män

2,3

1
TKF

SBF

KFF

UAF

TKF – teknikförvaltningen
SBF – samhällsbyggnadsförvaltningen
KFF – kultur- och fritidsförvaltningen
UAF – utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
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2015

5,9
6,6
3,6

Sjukfrånvaro
- kvinnor
- män

3

0

2016

7,3

7

SOF

HSF

SF

LK

SOF – socialförvaltningen
HSF – hälso- och sjukvårdsförvaltningen
SF – serviceförvaltningen
LK – ledningskontoret
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Total

MEDARBETARE I SIFFROR 2016

LÖNEBILDNING

UTVECKLING PÅ SIKT

Antalet medarbetare uppgick vid årsskif
tet 2016 till 6 543 (6 500, 2015) varav 5 818
(5 776, 2015) var tillsvidareanställda och
725 (726, 2015) var tidsbegränsat anställda.
På grund av ett annat sätt att ta fram antal
anställda ur HR systemet stämmer inte
siffran med det som redovisats tidigare.
Av de tillsvidareanställda hade 79 %
en heltidsanställning. Den genomsnittli
ga sysselsättningsgraden för deltidsanställ
da med tillsvidareanställning låg på 80 %.
Personalvolymen mätt i faktiskt arbetad
tid omräknat till årsarbetare uppgick till
5 591 (5 553, 2015). Under året pensione
rades 214 medarbetare. Medelåldern för
Region Gotlands medarbetare var 49,3 år
(48,7 år, 2015). Trenden är att fler arbe
tar längre än den traditionella pensions
åldern.

Lönebildning och lönesättning är en stän
digt pågående process i regionen.
Löneöversynsprocessen har 2016 varit
utdragen och var helt klar först i novem
ber. Inga särskilda jämställdhetssatsningar
har kunnat göras detta år på grund av det
ekonomiska läget. Utrymmet för löneök
ningar har varit mycket begränsat. Statli
ga inspel har påverkat den lokala lönebild
ningen genom lärarlönelyftet. Det totala
utfallet i regionen inklusive lärarlönelyftet
landade på ca 2,3 %.
Under året har lönepolicy, riktlinjer för
lönebildning och lönesättning samt mal
lar för medarbetar- respektive lönesamtal
reviderats. En handlingsplan för lönebild
ning inklusive jämställda löner har tagits
fram för perioden 2017-2019.

Med utgångspunkt i de utmaningar som
regionen står inför är säkrad kompetens
försörjning den absolut viktigaste perso
nalstrategiska frågan framåt. Alla delar i
det personalstrategiska arbetet ska stödja
att regionens verksamheter har den kom
petens som krävs för att klara mål och
uppdrag idag och framåt. En framgångs
faktor är att fokusera på rekrytering, sjuk
tal/hälsa och konkurrenskraftiga löner.
Cheferna behöver vara tydliga ägare av
det personalstrategiska arbetet men med
ett kvalificerat stöd från bland annat HRfunktionen. HR-arbetet ska vara verksam
hetsintegrerat och utgöra en naturlig del
av ordinarie verksamhetsplanering och
uppföljning. I samband med bildandet av
den nya regionstyrelsenförvaltningen har
ett arbete påbörjats för att få ihop proces
serna kring styrning, stöd och service på
ett ännu bättre sätt.

ANTAL MEDARBETARE 2012-2016
Antal medarbetare ligger på ungefär samma
nivå som 2015. På grund av ett annat sätt att
Antal medarbetare 31 dec 2016
mäta stämmer inte antalet med det som redovisats tidigare år. Jämförelsen i diagrammet med
tidigare år är ändå riktig då rättning gjorts bakåt.
8000

6000

6 080
281
5 799

6 240
399

6 543

6 500

6 543

708

724

725

5 841

5 745

5 776

5 818

PERSONALKOSTNADER 2015-2016, MNKR
Kostnadsökningen för löner och arvoden ligger
över utfallet av ordinarie löneöversyn och förklaras
bland annat av satsningen på lärarlönelyftet.
2016

2015

2 011,8

1 923,9

287,3

314,2

- varav5443
sjukfrånvaro

39,6

35,6

Arbetsgivaravgifter

711,8

684,6

Pensionskostnad

325,5

321,2

13,4

12,9

3 349,8

3 256,8

Löner och arvoden
Frånvaro

4000

2000

Kostnadsersättningar

0

2012

2013

Tillsvidare

2014

2015

2016

Summa
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Övrigt om medarbetarområdet

ÅLDERSSTRUKTUR 2016
Medelåldern har ökat till 49,3 från 48,7 2015.
60 år >

60 år >
1305

0-29 år
498
30-39 år
1058

55-59 år
1017

50-54 år
1045

55-59 år
50-54 år
40-49 år

40-49 år
1620

30-39 år
0-29 år

Visstid
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HUR ANVÄNDS SKATTEPENGARNA?
De som bor på Gotland betalar 33,60 kronor i skatt per intjänad 100-lapp.
Region Gotlands största enskilda inkomst
källa är skatteintäkter. Det allra
mesta, nästan 90 %, används för att finan
siera sjukvård, omsorg och utbildning.
Av en hundralapp går drygt 87 kronor
till dessa områden. Fördelningen skiljer sig
inte stort mellan åren. Andelen som an
vänds till gymnasieskola har minskat med

92 öre sedan 2014 vilket beror på att elev
kullarna minskat och verksamheten har
anpassats till det. Hälso- och sjukvård här
däremot ökat sin andel de senaste åren,
från 2015 med 35 öre.
Inom det som kallas övrigt i bilden ned
an finns områden som infrastruktur i form
av gator och vägar, parkverksamhet, miljö-

och hälsoskydd, räddningstjänst och nä
ringslivsfrämjande åtgärder. Även arbets
marknadsåtgärder och vissa gemensamma
stödtjänster för regionens verksamheter
ingår.
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100 kronor i skatt på Gotland fördelar sig så här:

GRUNDSKOLA
12,28 kr

FÖRSKOLA OCH
BARNOMSORG
9,74 kr

34

GYMNASIESKOLA
5,18 kr

ÖVRIG
UTBILDNINGS
VERKSAMHET
0,99 kr

VUXENUTBILDNING
OCH FOLKHÖGSKOLA
0,96 kr
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INDIVID- OCH
FAMILJEOMSORG
5,22 kr
ÄLDREOMSORG
14,95 kr

HÄLSO- OCH
SJUKVÅRD
31,75 kr
ÖVRIG VÅRD
OCH OMSORG
6,24 kr

POLITISK
VERKSAMHET
1,03 kr
FRITID OCH
KULTUR
3,30 kr

ÖVRIGT
8,36 kr

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

De ekonomiska målen är till största del
inte uppfyllda. Främsta orsaken är att
resultatnivån är för låg. God ekonomisk
hushållning innebär att det inte räcker
med att intäkterna täcker kostnaderna.
Resultatet måste säkra en långsiktig god
ekonomi som innebär bra förutsättningar
för att både bedriva utveckling i verksam
heten och investera. Trots ett positivt
ekonomiskt resultat så är det inte balans
mellan inkomster och utgifter. Förmögen
heten kan inte anses vara värdesäkrad då
resultatet inte beror på ett positivt resultat
i verksamheten/nämnderna. En fördjup
ning av ekonomin görs i den finansiella
analysen och i investeringsavsnittet.

Mål 27: Budgeterat resultat
ska uppgå till minst 2 % av
nettokostnaden
Målet är inte uppfyllt. Årets budgeterade
resultat var 32 mnkr, för att uppnå målet
ska det vara cirka 94 mnkr.

Mål 28: Årets ekonomiska
resultat ska uppgå till minst
2 % av nettokostnaden

Mål 29: Soliditeten ska vara
minst 45 %

Mål 31: Regionens materiella
tillgångar ska vårdas

Målet är inte uppfyllt. Soliditeten har
minskat från föregående år och uppgår till
41,4 %.

Det går inte att säga om målet är uppfyllt.
Det behöver följas upp flera år med valda
indikatorer för att kunna uttala sig om
måluppfyllelse.
Andelen av budgeten för vatten- och
avloppsverksamheten som använts till re
investeringar är 9,4 %. Däremot är 29 %
av det verkliga utfallet använt till reinves
teringar.
Kostnaden för periodiskt underhåll per
m2 för 2016 är 110 kr. Det skiljer sig inte
nämnvärt mot tidigare år.

Mål 30: Den totala netto
kostnadsökningen ska inte
överstiga ökningen av
skatteintäkter och generella
statsbidrag
Målet är uppfyllt för året. Skatteintäk
ter och generella statsbidrag har ökat
med 4,3 % medan nettokostnadsökningen
exklusive jämförelsestörande poster och
inklusive finansnetto endast är 0,7  
%.
Den senaste 5-årsperioden har netto
kostnadsökningen marginellt understigit
utvecklingen av skatteintäkter och gene
rella statsbidrag. För att klara regionens
långsiktiga målnivå för resultatet och klara
kravet på en god ekonomisk hushållning
framöver krävs att nettokostnadsutveck
lingen över tid ligger på en lägre nivå än
ökningen av skatteintäkter och generella
statsbidrag.
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Sammanfattning av målområdet och finansiell analys

Mål 32: Skattefinansierade
investeringar ska vara egen
finansierade till 100 %
Målet är inte uppfyllt. De skattefinansie
rade investeringarna är endast egenfinan
sierade till drygt 65 %. Det är en större
andel än föregående år, framförallt bero
ende på årets positiva resultat. Investe
ringsvolymen är mycket hög.

Målet är inte uppfyllt. Årets resultat upp
går till 82 mnkr, målet är cirka 94 mnkr.
Balanskravsresultatet för året är 55 mnkr.
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FINANSIELL ANALYS

M Å LU P P F Y L L E L S E

Kommunallagens krav på god ekonomisk
hushållning utgör utgångspunkt för den
finansiella bedömningen. Med begreppet
”god ekonomisk hushållning” avses bland
annat att över en längre tid upprätthålla
balans mellan inkomster och utgifter samt
att värdesäkra förmögenheten (det egna
kapitalet) över tid.
Kravet på god ekonomisk hushållning
får anses vara ett överordnat krav och inne
bär att det inte räcker med att intäkterna
täcker kostnaderna eftersom det på längre
sikt urholkar ekonomin. Balanskravet bör
därför ses som en miniminivå för den eko
nomiska utvecklingen på kort sikt.
För att uppnå en god ekonomisk hus
hållning har regionfullmäktige beslu
tat att Region Gotland långsiktigt ska
ha både ett budgeterat och ett redovisat
ekonomiskt resultat som uppgår till 2 %
av netto
kostnaderna. Vidare ska inves
teringar i skattefinansierad verksamhet
helt finansieras med egna medel, tillgång
arna ska vårdas och soliditeten ska ligga
på minst 45 %. Därutöver ska nettokost
nadsökningen inte överstiga ökningen av
skatteintäkter och generella statsbidrag.
ÅRETS RESULTAT

Det budgeterade resultatet för 2016 var
32 mnkr vilket är 0,7 % av nettokostna

ÅRETS RESULTAT OCH BALANSKRAVSRESULTAT
2012-2016, MNKR
Årets resultat 2016 landar på 82 mnkr och innebär
att 55 mnkr av 2015 års negativa balanskrav kan
återställas direkt. Kvar att återställa är 16 mnkr
som måste återställas senast 2018. Årets resultat
uppnår nästan regionens långsiktiga målnivå
på 2 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag
det vill säga ca +94 mnkr. Resultatnivån har bara
uppnåtts under ett av åren under perioden.
177

180

derna och uppfyller därmed inte mål
nivån. 2 % motsvarar en resultatnivå på
cirka 94 mnkr.
Årets redovisade resultat 2016 blev
82 mnkr och innebär en budgetavvikelse
på +50 mnkr. Nämndernas budgetavvi
kelse på -31 mnkr har kunnat kompenseras
genom vinster från fastighetsförsäljningar,
ett positivt finansnetto och positiva bud
getavvikelser på centrala anslag för bland
annat pensioner, sociala avgifter och seme
sterskuld. Årets redovisade resultat uppgår
till 1,8 % av nettokostnaderna och uppnår
inte riktigt målnivån på 2 %.
Balanskravsresultatet hamnar på
55 mnkr sedan reavinster från markförsälj
ningar har frånräknats med 27 mnkr. Det
innebär att 2015 års balanskravsresultat
på -71 mnkr kan återställas med 55 mnkr.
Resterande 16 mnkr måste återställas se
nast 2018.
UNDERSKOTT FÖR NÄMNDERNA

Nämnderna redovisar ett samman
lagt underskott mot budget på -31 mnkr
(-101 mnkr, 2015). Även om underskottet
är stort så har det minskat mycket jäm
fört med föregående år vilket är en posi
tiv utveckling. Nämndernas sammanlagda
nettokostnadsökning var 0,9 % vilket är
lågt.

NÄMNDERNAS BUDGETAVVIKELSE
2012-2016, MNKR
Under perioden har nämnderna haft underskott
under fyra av fem år. De stora underskotten finns
i hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden. Orsakerna är flera, bl.a. ökade behov
inom socialtjänsten och hög kostnadsutveckling
för utomlänsvård, läkemedel och hyrpersonal.
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Sju nämnder av nio redovisar överskott
mot budget på sammanlagt 76 mnkr.
Tyvärr räcker inte det för att kompensera
för de stora underskott som finns inom
hälso- och sjukvårdsnämnden och social
nämnden.
Hälso- och sjukvårdsnämndens under
skott slutar på 82 mnkr. Nettokostnads
utvecklingen var 2,0 % vilket är förhållan
devis lågt för landstingsverksamhet. De
stora budgetavvikelserna finns inom köpt
verksamhet, läkemedel och arbetskraft.
Ett stort behov av hyrpersonal har påver
kat både kostnader och verksamhet nega
tivt. Nämnden arbetar med flera olika åt
gärder för att minska kostnaderna inom
ovan nämnda områden.
Socialnämndens underskott uppgår
till -25 mnkr. De stora underskotten finns
inom verksamheterna individ- och famil
jeomsorg och LSS (lag om stöd och ser
vice till vissa funktionshindrade). Netto
kostnadsökningen var 1,6 %. Behoven av
socialtjänst ökar och obalansen mellan
uppdrag och resurser är ett långsiktigt
problem som behöver hanteras.
Ytterligare kommentarer till nämnder
nas ekonomiska resultat lämnas i respek
tive nämnds verksamhetsberättelse.

BERÄKNING AV BALANSKRAVRESULTAT 2015-2016, MNKR

2016

2015

Årets resultat enligt
resultaträkningen

81,8

-63,1

- reducering av samtliga
realisationsvinster

-29,1

-12,3

+ justering för realisationsvinster
enl undantagsmöjlighet

2,6

4,3

- justering för realisationsförluster
enl undantagsmöjlighet

0,0

0,0

+ orealiserade förluster
i värdepapper

0,0

0,0

- justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper

0,0

0,0

55,3

-71,1

- reservering av medel till
resultatutjämningsreserv

0,0

0,0

+ användning av medel från
resultatutjämningsreserv

0,0

0,0

Balanskravsresultat

55,3

-71,1

Balanskravsunderskott
från tidigare år

-71,1

0,0

Summa balanskravsresultat
att reglera

-15,8

-71,1

varav från år 2015 återställs senast
år 2018

-15,8

-71,1

Årets resultat efter
balanskravsjusteringar

är lägre än den genomsnittliga ökningen
de senaste tio åren. Under 2016 uppfylls
inte det villkoret. I årets bokslut uppgår
årets resultat efter balanskravsjusteringar
för reavinster till 55,3 mnkr. Reavinster
enligt undantagsmöjlighet avser fastig
heter där verksamheten inte längre har
behov av lokalerna och avyttringen inne
bär lägre framtida driftskostnader.
UTVECKLING AV NETTOKOSTNADER

Verksamhetens nettokostnader (inklu
sive finansnetto men exklusive jämförelse
störande poster) ökade med endast 0,7 %
jämfört med föregående år. Den genom
snittliga årliga ökningen de fem senaste
åren uppgår till 3,0 %. En bidragande
orsak till att nettokostnadsutvecklingen
blev så låg 2016 är att verksamhetens
intäkter ökade mycket (9,0 %) på grund
av statsbidrag från Migrationsverket. En
annan anledning är lägre räntekostnader
och vinster från placeringsmedel som gav
ett positivt finansnetto på 7 mnkr.
Verksamhetens kostnader exklusi
ve jämförelsestörande poster ökade med
2,9 % i förhållande till förra året. Det är
mycket positivt att den höga kostnads
utvecklingen under 2014 och 2015 på cirka
5 % har brutits. Personalkostnaderna ut
gör 58  
% av verksamhetens kostnader
(exklusive avskrivningar och jämförelse
störande kostnader) och ökade med 2,9 %
jämfört med förra året. Årets löneöversyn
och lärarlönelyftet gav sammanlagt en ni
våhöjning på 2,3 %. Verksamhetens netto
kostnadsandel inklusive finansnetto upp
går till 98,3 %. Om jämförelsestörande
poster exkluderas blir nettokostnadsande
len 98,9 %. För att långsiktigt klara en god
ekonomisk hushållning krävs en netto
kostnadsandel på högst 98 %.

SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING 2012-2016, %
Den höga nettokostnadsutvecklingen under de två föregående åren kunde brytas under 2016.
Nettokostnadsutvecklingen blev endast 0,7 % främst beroende på ökade statsbidrag från
Migrationsverket och ett positivt finansnetto. Den genomsnittliga årliga ökningen av skatteintäkter
de senaste fem åren har varit 3,3 %. Den genomsnittliga årliga ökningen av nettokostnaderna
(inkl finansnetto men exklusive jämförelsestörande poster) har samtidigt varit 3,0 %.
För att klara regionens långsiktiga målnivå för resultatet och klara kravet på en god ekonomisk
hushållning framöver krävs att nettokostnadsutvecklingen över tid ligger på en lägre nivå än
ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag.

SKATTEINTÄKTER OCH
GENERELLA STATSBIDRAG

Kommunalskatteintäkterna är den enskilt
största inkomstkällan och utgör 59 % av
regionens intäkter (exkl. jämförelsestö
rande poster). Region Gotlands totala
skattesats höjdes 2014 med 0,50 procent
enheter till 33,60 %. Av Sveriges 290 kom
muner är det 86 kommuner som har en
högre total skattesats än Region Gotland.
Den genomsnittliga totala skattesatsen för
landets kommuner 2017 är 32,12 %.
Bidragen från det kommunala utjäm
ningssystemet är den näst viktigaste in
komstkällan för regionen. Kommunal
skatteintäkterna och generella statsbidrag
svarar för 77 % av regionens samlade in
täkter (exkl. jämförelsestörande poster).
Skatteintäkter och generella statsbidrag
ökade med 4,3 % jämfört med föregående
år och återspeglar en förhållandevis stark
konjunktur. Den genomsnittliga årliga
ökningen av skatteintäkter och bidrag de
senaste fem åren har varit 3,3 % per år.

M Å LU P P F Y L L E L S E

BALANSKRAVSRESULTAT

Regionfullmäktige har beslutat om rikt
linjer för en resultatutjämningsreserv
(RUR) i enlighet med kommunallagens
bestämmelser. Regionens eget kapital
inklusive ansvarsförbindelsen för pen
sionsförpliktelser är negativt. Det inne
bär att det lägsta av antingen årets resultat
eller årets resultat efter balanskravsjuste
ringar måste uppgå till minst 2 % av sum
man av skatteintäkter och generella stats
bidrag innan någon reservering till RUR
får göras. För att få disponera medel ur
resultatutjämningsreserven krävs att utvecklingen av rikets skatteunderlag 2016

VÅRDA TILLGÅNGARNA

Målet om att regionens materiella till
gångar ska vårdas är ett nytt mål som
beslutades 2016. Koncernen äger anlägg
ningstillgångar till ett bokfört värde på
5,9 miljarder kronor. Dessa tillgångar ska
vårdas och kapitalförstöring ska undvi
kas. De indikatorer som valts ut är hur
stor andel av investeringsbudgeten för vat
ten och avlopp som budgeterats för rein
vesteringar samt kostnaden för planerat
underhåll per m2. Dessa indikatorer behö
ver följas under en längre tid för att kunna
uttala sig om nivån är tillräcklig. För 2016
var den budgeterade andelen för reinveste
ringar inom vatten- och avloppsverksam
heten 9,4 % däremot blev utfallet 29 %.

NETTOKOSTNADERNA INKL FINANSNETTOTS
ANDEL AV SKATTEINTÄKTERNA, 2012-2016, %
För att klara regionens mål för god ekonomisk
hushållning bör nettokostnadernas andel av skatte
intäkter och generella statsbidrag över tid inte vara
högre än 98 %.
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INTÄKTER 2016, 6 134 MNKR
86 % av regionens intäkter består av skatter
och bidrag. 8 % består av taxor och avgifter.
80120

KOSTNADER 2016, 6 052 MNKR
Personalkostnader är den största kostnadsposten
och utgör 55 % av de totala kostnaderna.
118
168
77

181

468

Kommunalskatt

456

Avgifter och taxor

3 350

Försäljning av verksamheter och entreprenörer
Hyror och arrenden

1 117

Förbrukningsinventarier
och -material
Bidrag och transfereringar

202

Övriga bidrag
3 591

Entreprenad och köp av
verksamhet, konsulter

237

Generella statsbidrag

577

Personal inkl pensioner

360

1 084

Avskrivningar
Bränsle, energi, vatten
Lokal- och markhyror,
fastighetsservice

Övrigt

Transporter och resor
Övrigt
Övrigt
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Det planerade underhållet i regionens
fastigheter uppgick till 110 kr per m2. Det
är lite lägre än 2015 då nivån låg på 127 kr
per m2.
ÅRETS INVESTERINGAR

Investeringsbudgeten för 2016 uppgick till
1 016 mnkr vilket var exceptionellt högt.
Investeringsutgifterna var också historiskt
höga och slutade på 616 mnkr. De höga
investeringsutgifterna gjorde extern upp
låning med 100 mnkr nödvändig. Inves
teringarna i den skattefinansierade verk
samheten uppgick till 572 mnkr. Andelen
egenfinansiering av de skattefinansie
rade investeringarna uppgick till 65 % och
innebär att målet på 100 % egenfinansie
ring inte uppnåddes.
Anläggningstillgångarna ökade med
391 mnkr och uppgick vid årets slut till
3 839 mnkr. Lånefinansieringsgraden, det
vill säga hur stor del av regionens anlägg
ningstillgångar som finansierats med lån,
ökade under året med 1 procentenhet till
15 %.

LÅNESKULD

Hyror och arrenden
Låneskulden
vid årets slut uppgick
till 570 mnkr (475 mnkr, 2015). Sedan
Försäljning
verks
och entrepr ökat med
november
2015avhar
låneskulden
195 mnkr. Trots en kraftigt ökad låne
skuldAvgifter
har räntekostnaderna
för de externa
och taxor
lånen minskat med 3 mnkr jämfört med
föregående
Bidrag år till följd av ett fördelak
tigt ränteläge. Räntekostnaderna upp
gick Utjämningsbidrag
till 10 mnkr. Den genomsnittliga
räntan på låneskulden vid årets slut var
1,16 % (2,74 %, 2015). Anledningarna till
Kommunalskatt
att genomsnittsräntan kunnat sänkas
mycket är dels nyupplåning och omsätt
ning av lån till väsentligt lägre ränta dels
en omstrukturering av räntederivaten.
Enligt regionens finanspolicy ska kapi
talanskaffningen och kapitalanvändning
en vara effektiv. Inom fastställda riskbe
gränsningar ska en så god avkastning och
en så låg upplåningskostnad som möjligt
eftersträvas. Likviditeten har under året
ytterligare försämrats till följd av stora in
vesteringsutgifter och underskott i nämn
dernas verksamheter. Likvida medel vid

LÅNGFRISTIG LÅNESKULD PER 31 DEC 2012-2016, MNKR
Låneskulden har de två senaste åren ökat med 195 mnkr till följd av stora investeringar. Genomsnittsräntan
på hela låneportföljen uppgick till 1,16 % vid årsskiftet 2016/2017. Andel ränteförfall inom ett år var 40 %
och andel kapitalförfall inom ett år var 13 % vilket ligger inom finanspolicyns limiter. Lånen har i huvudsak
använts för investeringar i de avgiftsfinansierade verksamheterna. Den skattefinansierade verksamhetens
andel av låneskulden uppgår till 80 mnkr.
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2014
Likvida medel

49

17

2015

2016

Investeringar

årets slut uppgick till 17 mnkr (49 mnkr,
2015).
Finanspolicyns riskbegränsningar upp
fylls. Lånen är upptagna hos Kommun
invest AB. Dessa lån tas upp i utländsk
valuta men "swappas" till svenska kronor
(SEK). I reversen övertar regionen ansva
ret för de avtal som Kommuninvest AB
tecknat. Övriga lån är upptagna i svenska
kronor. I upplåningen används ränteswappar för att begränsa ränterisken i de
rörliga lånen. De finansiella derivaten ut
görs av enkla ränteswappar och motparter
är Nordea respektive SEB. Den genom
snittliga räntebindningstiden är 4,08 år
(limit 2-5 år) och andel lån som har en
räntebindning kortare än 1 år uppgår till
40 % (limit 50 %). Andel lån med kapital
förfall inom 1 år är 13 % (limit 50 %).
Höga investeringsutgifter även kom
mande år kommer att kräva extern finan
siering genom upplåning. Låneskulden
kommer sannolikt att öka ytterligare.

Övrigt

Transport

Lokal- oc

Bränsle, e

Avskrivni

Bidrag oc

Förbrukn

Entrepren
Personal

PENSIONSSKULDEN

Regionens totala pensionsskuld redovi
sas enligt kommunala redovisningsrådets
rekommendationer vilket innebär att pen
sionsförpliktelsen redovisas i två delar,
dels som en avsättning i balansräkningen
dels som en ansvarsförbindelse.
Avsättningen för pensioner intjäna
de från 1998 utgörs till största del av för
månsbestämd ålderspension och redovisas
i balansräkningen. Pensionsavsättningen
inklusive löneskatt ökade med 56 mnkr
till 770 mnkr.
Regionens pensionsskuld för pensio
ner intjänade före 1998 redovisas som

ansvarsförbindelse. Pensionsskulden in
klusive löneskatt uppgår till 2 442 mnkr
och minskade med 84 mnkr jämfört
med förra året. Minskningen beror på
pensionsutbetalningar.
Det låga ränteläget har gjort att den
ränta pensionsskulden nuvärdeberäknas
med (diskonteringsränta) har sänkts både
under 2011 och 2013. Den sammanlagda
resultateffekten av de båda räntesänkning
ar uppgick till 107 mnkr i ökade kostna
der. De nuvarande riktlinjerna för beräk
ning av pensionsskulden har under året
utretts av Sveriges kommuner och lands
ting (SKL). Nya riktlinjer (RIPS 17) bör
jar gälla från 2017 och innebär att en ny
modell för fastställande av diskonterings
räntan ska tillämpas. Den nya modellen
blir mer rättvisande i tider av låg inflation
och ränta. SKL bedömer i sina prognoser
att det inte kommer att bli nödvändigt att
göra någon förändring av diskonterings
räntan de närmaste åren. Utredningen har
däremot inte tittat på livslängdsantagan
dena. En översyn av livslängdsantagande
na skulle sannolikt innebära en ökad pen
sionsskuld och ökade kostnader.
BORGENSÅTAGANDE

Regionens samlade borgensåtaganden
minskade med 98 mnkr och uppgick vid
årsskiftet till 1 280 mnkr, varav 1 270 mnkr
avser borgensåtaganden mot egna och när
stående företag. Borgensåtagandet mot
bostadsbolaget AB Gotlandshem är det
största och uppgår till 1 211 mnkr.
Gotlandshem har en god ekonomisk
ställning och utveckling. I de åtaganden
som avser egna hem och föreningar före
ligger en liten risk att regionen kommande
år kan få infria borgensåtagandena.

SOLIDITET

Soliditeten är ett mått på finansiell styrka
och visar hur stor andel av de totala till
gångarna som är finansierade med eget
kapital. Soliditetsutvecklingen är bero
ende av två faktorer, dels hur det egna
kapitalet förändras, dels hur tillgångarna
förändras. Soliditeten var vid årets slut
41,4 % och minskade med 2,3 procent
enheter jämfört med föregående år. Det är
en relativt stor försämring av soliditeten.
Den huvudsakliga förklaringen är att de
totala tillgångarna ökat med 419 mnkr till
följd av de stora investeringarna. Solidite
ten uppnår inte regionens målnivå på 45
%. För att uppnå soliditetsmålet skulle det
krävas ett resultat på 180 mnkr givet inves
teringar på högst 275 mnkr och avskriv
ningar på minst 225 mnkr samt allt annat
lika.
Soliditeten inklusive pensionsförplik
telsen inom linjen har förbättrats med
5,5 procentenheter men är fortfarande ne
gativ, -13,5 % (-19,0 %, 2015). Förbättring
en beror huvudsakligen på att pensions
förpliktelsen minskat mycket till följd av
pensionsutbetalningar.
Den genomsnittliga soliditeten enligt
balansräkningen för landets kommuner
uppgick 2015 till 46 %. För landets lands
ting var motsvarande genomsnittliga soli
ditet 19 %. Den genomsnittliga soliditeten
för kommuner och landsting tillsammans
var 40 %. I Region Gotland ingår lands
tingsuppdraget och utgör grovt uppskat
tat 1/3 av verksamheten.

M Å LU P P F Y L L E L S E

FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Regionens riktlinjer för förvaltning av
pensionsmedlen innebär att utbetalnings
topparna ska kapas de år påfrestningarna
är som störst, 2015-2031, och för detta
ändamål ska medel avsättas. Placering av
pensionsmedlen ska göras så att de vär
demässigt matchar pensionsförpliktelsens
utveckling. Aktuell konsolidering, det vill
säga tillgångarna som andel av den mark
nadsvärderade pensionsskulden, är 118 %
och uppfyller policyn.
Under 2013 reviderades riktlinjerna
så att en högre andel aktier tillåts. Till
pensionsfonden har hittills avsatts 104
mnkr. Direktavkastning och vinster vid
omplacering återinvesteras. Marknads
värdet på pensionsfonden var vid årsskif
tet 167 mnkr. Årets direktavkastning netto
uppgår till 15,4 mnkr. Pensionsmedlen är
upptagna till det lägsta värdet av anskaff
ningsvärde och marknadsvärde. Pensions
fondens bokförda värde var vid årsskiftet
148 mnkr, varav aktiefonder 65 mnkr, real
ränteobligationer 38 mnkr, räntefonder
37 mnkr, likvida medel 8 mnkr.

SOLIDITETENS UTVECKLING 2012-2016, %
Soliditeten har försämrats de tre senaste åren med totalt
6,1 procentenheter. Anledningen är stora investeringar
och otillräckliga resultat. Soliditeten uppnår inte längre
regionens målnivå på 45 %. För att klara soliditetsmålet
krävs att investeringsnivån sänks till ca 275 mnkr/år och
att resultatet ligger på en nivå kring 90 mnkr/år.

PENSIONSFÖRPLIKTELSE INKL LÖNESKATT
2015-2016, MNKR
Av regionens totala pensionsskuld på 3 212 mnkr har
merparten, 3 045 mnkr, återlånats för finansiering av
investeringar.
2016

2015

2012

2013

2014

Pensionsavsättning

770

714

Ansvarsförbindelse
för pensioner

2 442

2 526

2015

Summa pensions
förpliktelse

3 212

3 240

2016

Finansiella placeringar
marknadsvärde
Återlånade medel

167

156

3 045

3 084

-25

43,3
-22,9
47,5
-22,6
46,8
-19,3
43,7
-19,0
41,4
-13,5
0

25

50

Soliditet enligt balansräkningen
Soliditet inkl pensionsförpliktelse inom linjen
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EKONOMISK STÄLLNING
OCH DESS UTVECKLING

M Å LU P P F Y L L E L S E

Under den senaste tioårsperioden har
regionen haft ett positivt årsresultat vid
åtta tillfällen av tio. Det genomsnittliga
årsresultatet har varit +38 mnkr. Om man
tar hänsyn till jämförelsestörande intäk
ter och kostnader hamnar det genomsnitt
liga årsresultatet på +2 mnkr under tioårs
perioden. Skatten har höjts vid ett tillfälle
med sammanlagt 50 öre under perio
den. Nämnderna har under motsvarande
period i genomsnitt haft budgetavvikelser
på -17 mnkr. Soliditeten har både minskat
och ökat under tio år för att vid årets slut
hamna på 41 %, vilket är den lägsta nivån
på mycket länge. I jämförelse med kom
muner och landstings samlade soliditet
ligger Gotland 1 procentenhet högre. Soli
diteten inklusive den totala pensionsför
pliktelsen är däremot negativ, -13 %, men
har förbättrats med 6 procentenheter då
den totala pensionsskulden minskat som
en följd av pensionsutbetalningarna. De
senaste tio åren har tillgångarna ökat med
drygt 1 000 mnkr samtidigt som låneskul
den minskat med drygt 200 mnkr. Likvidi
teten har minskat något.
Nettokostnadsutvecklingen de senaste
fem åren har i genomsnitt legat på 3,0 %
medan den genomsnittliga årliga ökning
en av skatteintäkter och generella stats
bidrag de senaste fem åren har varit 3,3 %
inklusive skattehöjningen på 50 öre 2014.
Nämnderna har de senaste fem åren
endast klarat sin budget vid ett tillfälle
samtidigt som nettobudgeten ökat med
582 mnkr under perioden, vilket är en oro
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väckande trend. Nettokostnaderna (exkl.
jämförelsestörande poster) ökade med
0,7 % vilket är väsentligt lägre än de två
föregående åren. Under 2014 och 2015 var
nettokostnadsökningen mycket hög, ca
6 % per år. Det är positivt att den trenden
har brutits. Personalkostnaderna utgör
den enskilt största kostnadsposten. Per
sonalkostnader exklusive pensioner öka
de med 3,0 %.
Den demografiska utvecklingen fram
över med en ökad andel äldre människ
or, medicinsk utveckling med förbättrade
metoder för diagnosticering och behand
ling samt ökade krav på service och tjäns
ter från medborgarna kommer att inne
bära högre kostnader för regionen.
Skatteintäkter och generella statsbidrag
utgör den huvudsakliga finansieringen av
verksamheten. Utvecklingen av skatte
intäkter och bidrag är beroende av bland
annat befolkningsutveckling och syssel
sättning och därmed svåra att påverka.
Den senaste skatteprognosen för de kom
mande tre åren pekar på en genomsnittlig
årlig ökning på knappt 3 %. Regionen är
mycket känslig för avvikelser i skatteprog
noser på grund av att det budgeterade re
sultatet ligger på en låg nivå.
Investeringsplanen 2017-2021 är expan
siv och uppgår till 1,8 mdkr. Investeringar
na kommer inte att kunna finansieras bara
med egna medel utan kommer sannolikt
att kräva extern finansiering med ökade fi
nansiella kostnader som följd. Hur stor del
som måste finansieras med lån beror bland
annat på resultatutvecklingen dessa år.

För att klara en god ekonomisk hushåll
ning krävs att nettokostnadsutvecklingen
över tid är lägre än ökningen av skattein
täkter och generella statsbidrag. Möjlig
heterna att klara detta genom att succes
sivt öka skatteintäkterna är begränsade.
Fokus måste istället läggas på att hålla till
baka nettokostnadsutvecklingen. Det kan
delvis åstadkommas genom att fortsätta att
effektivisera och utveckla arbetssätt och
processer i regionens samtliga verksam
heter. Samtidigt krävs att verksamheter
nas organisation, utbud och servicenivåer
löpande anpassas efter de ekonomiska för
utsättningarna.
Kostnadsjämförelser med jämförbara
kommuner visar att Region Gotland fort
farande har mycket högre kostnader för
pedagogisk verksamhet och individ- och
familjeomsorg. För pedagogisk verksam
het är kostnaderna ca 200 mnkr högre. De
högre kostnaderna inom dessa verksam
heter innebär samtidigt en potential men
kräver tydliga politiska beslut framöver.
Regionfullmäktige beslutade under året
om ett tufft besparingskrav på 170 mnkr
under 2017-2019, till största del riktat
mot pedagogisk verksamhet (50 mnkr)
samt intern administration och service
(75 mnkr). För att på sikt uppnå en god
ekonomisk hushållning med en ekonomi
i balans är det mycket viktigt att besluta
de besparingar genomförs och får full ef
fekt. Besparingarna kommer att få effekter
på både organisation, utbud och service
nivåer.

INVESTERINGAR

EGENFINANSIERING

Ett av Region Gotlands ekonomiska mål
är att investeringar i skattefinansierad
verksamhet ska vara egenfinansierade till
100 %. Målet är inte uppfyllt. De skatte
finansierade investeringarna är endast
egenfinansierade till drygt 65 %. Det är en
högre andel än föregående år, framförallt
beroende på årets positiva resultat men
fortfarande för lågt. Låneskulden har ökat
med 95 mnkr 2016 och uppgår vid årets
slut till 570 mnkr.
Egenfinansiering definieras som årets
resultat exklusive avskrivningar, förändring i avsättningar, reavinster plus

försäljningsinkomster i relation till netto
investeringar. För 2016 är egenfinansie
ringsgraden av totala investeringar (även

affärsdrivande) 61 % (54 %, 2015) vilket
också är för lågt i ett längre perspektiv.
Att andelen egenfinansiering är hög
och stabil är långsiktigt viktigt för Region
Gotlands ekonomi. Under åren 20122016 uppgår nettoinvesteringarna till
1 944 mnkr. Det samlade resultatet upp
går under samma period till 244 mnkr
och reavinsterna till 209 mnkr. Periodens
avskrivningar och pensionsavsättningar
uppgår till 1 482 mnkr. Under motsva
rande period har försäljningsinkomster
uppgått till 418 mnkr och bidragit till
finansieringen av nya investeringar samt
amortering av låneskulden.
Sammantaget innebär det att graden
av egenfinansiering under perioden 20122016 har minskat och uppgår nu till 100 %
(113 %, 2011-2015). Det beror på det nega
tiva resultatet 2015 samt högre investe
ringsutgifter.
Planen för år 2017-2021 omfattar in
vesteringar för cirka 1 804 mnkr, varav
886 mnkr avser affärsdrivande verksam

het. Målet att egenfinansiera nyinveste
ringar kommer troligtvis inte att uppnås
kommande år. Investeringarna är stora,
framförallt i form av ambitiösa vatten- och
avloppsinvesteringar.
Investeringsvolymen kan mätas som
inves
teringsutgifternas andel av skatte
intäkter och generella statsbidrag. Utveck
lingen syns i nedanstående diagram, snit
tet för Sveriges kommuner 2015 var 10 %.
STORA INVESTERINGAR UNDER ÅRET

Den största investeringen under året har
varit byggandet av kryssningskajen som
beräknas bli klar under 2018. Andra stora
investeringar är den omfattande ombygg
nationen av gymnasieskolan och ombygg
nationen av psykiatrin på Korpen i Visby
samt investeringar i Klintehamns hamn.

M Å LU P P F Y L L E L S E

Under 2016 har investeringsutgifterna
uppgått till 616 mnkr, en historiskt hög
nivå (433 mnkr, 2015). Inkomster från för
säljning av materiella tillgångar uppgick
till 48 mnkr.

INVESTERINGSVOLYM 2011-2016, %
Investeringsvolym kan mätas som investeringsutgifternas andel av skatteintäkter och generella
statsbidrag. Sedan 2013 har volymen har ökat varje år. 	
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INVESTERINGAR
PER NÄMND, MNKR

3
0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Budget
2016

Utfall
2016

Regionstyrelsen/Ledningskontoret

19,2

0,3

Regionstyrelsen/
Serviceförvaltningen

20,0

17,6

Byggnadsnämnden

0,8

0,3

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

0,2

0,2

Tekniska nämnden

897,8

550,2

varav VA-investeringar

125,9

43,9

1,9

1,8

NETTOINVESTERING PER
HUVUDVERKSAMHET, MNKR

2016

2015

2014

2013

2012

Summa

Infrastruktur, skydd, hamn m m

295,4

94,6

58,3

62,4

98,3

609,0

1,9

41,6

62,6

13,2

5,4

124,7

Kultur- och fritidsnämnden

144,8

138,0

45,0

26,7

15,7

370,2

Barn- och utbildningsnämnden

26,6

14,6

5,0

5,3

33,7

16,9

21,2

82,1

10,2

5,1

Affärsdrivande verksamhet (VA)

43,9

60,3

67,9

56,6

53,1

281,8

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Hälso- och sjukvård

62,8

28,7

24,8

22,3

39,4

178,0

Socialnämnden

16,5

4,8

Gemensam verksamhet,
näringsliv och bostäder

62,6

64,2

63,7

73,3

34,4

298,2

616,4

432,7

356,0

271,4

267,5

1 944,0

Fritid och kultur
Pedagogisk verksamhet
Vård och omsorg

Summa

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Summa
Exploatering

22,8

21,5

1 016,0

616,4

67,6

11,9
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Region Gotlands
samlade verksamhet

M Å LU P P F Y L L E L S E

Den samlade verksamheten inom Region
Gotland består förutom av regionens
egen verksamhet även av koncernföretag,
intresseföretag och så kallade uppdrags
företag. Här ges en helhetsbild av regio
nens samlade verksamhet, ekonomi och
åtaganden.
Den sammanställda redovisningen ger
ökade möjligheter till insyn och analys
oavsett om verksamheten bedrivs i förvalt
nings- eller bolagsform. Regionens egen
verksamhet bedrivs i förvaltningsform
med 11 facknämnder och en valnämnd.
Den verksamhet som bedrivs i bolag eller
stiftelser definieras som koncernföretag
eller intresseföretag. Definitionen av ett

koncernföretag är att regionen har ett var
aktigt bestämmande, det vill säga mer än
50 % röstinnehav. Om Region Gotland
inte har ett varaktigt bestämmande utan
endast ”betydande inflytande” det vill
säga mellan 20 och 49 % röstinnehav, be
nämns företaget intresseföretag.
Den sammanställda redovisningen för
koncernen omfattar aktiebolag, stiftel
ser och föreningar i vilka regionen har ett
bestämmande eller betydande inflytande.
Det vill säga både koncernföretag och in
tresseföretag. Företag vars verksamhet är
av obetydlig omfattning, dvs att regionens
andel av omsättning och omslutning är
mindre än 2 % av skatteintäkter och gene

rella statsbidrag, kan undantas från den
sammanställda redovisningen. Med an
ledning av detta har Almi Företagspartner
AB (49 %), Gotlands Stuveri AB (29 %),
Gotlands Musikstiftelse (100 %), Got
lands Filmfond AB (80 %) samt Gotland
Grönt Centrum AB (40 %) undantagits.
I den sammanställda redovisningen
ingår därmed förutom Region Gotland,
AB Gotlandshem (100 %), Gotlands
näringslivs- och etableringsservice AB
(100 %) och Gotlands Energi AB (25 %).

REGION GOTLANDS
SAMLADE VERSAMHET

KONCERN

NÄMNDER

KONCERNFÖRETAG

UPPDRAGSFÖRETAG

INTRESSEFÖRETAG

SAMÄGDA FÖRETAG UTAN
BETYDANDE INFLYTANDE

• Regionstyrelse

• AB Gotlandshem, 100 %

• Gotlands Energi AB, 25 %

• Samtrafiken Sverige

• Teknisk nämnd

• Gotlands näringslivsoch etableringsservice
AB, 100 %

• Almi Företagspartner, 49 %

• Inera AB

• Byggnadsnämnd
• Miljö- och
hälsoskyddsnämnd
• Kultur- och
fritidsnämnd

• Stiftelsen Gotlandsmusiken, 100 %
• Gotlands Filmfond AB, 80 %

• Barn- och
utbildningsnämnd
• Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnd
• Socialnämnd
• Hälso- och
sjukvårdsnämnd
• Valnämnd
• Överförmyndarnämnd
• Patientnämnd

• Gotlands Stuveri, 29 %
• Visby Centrum AB, 25 %
• Gotland Grönt Centrum, 40 %

ENTREPRENADER
> 5 mnkr

Hälso- och sjukvård
• Falck Ambulans AB
• Scandinavian Medicopter AB
• Diaverum Sweden AB
• Vårdcentralen Visborg, Praktikertjänst AB
• Unicare Vård Gotland AB
(Vårdcentralen Hansahälsan)
Äldreomsorg
• Gotlands Hemtjänster AB
• Gotlands Serviceboende AB (Solrosen)
• Gotlands Sjukhem
• Norlandia Care AB
• Attendo Sudergården
• Gotlands Vård & Konvalescenthem AB
• Nygårds Garda Vård AB
• Lärka hemtjänst kooperativ ek för
• Hattstugan Vård och Utbildning AB
• Primula Hemtjänst & Städservice
Omsorg om funktionsnedsatta
• Hajdes Ek. För
Kollektivtrafik
• Gotlandsbuss AB
Avfallshantering
• Gotlands Åkericentral AB • Ragn-Sells AB
Förskoleverksamhet
• Athene förskolor – Pysslingen förskolor
och skolor AB
• Stiftelsen Karlavagnens Waldorfförskola
• Uteförskolan Alla Årstider AB Gotland
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ÅRETS RESULTAT

SKULDSÄTTNING

KONCERNBIDRAG

Årets resultat efter elimineringar inom
koncernen är 113,6 mnkr. Regionens resul
tat är 81,8 mnkr och bolagen bidrar med
31,8 mnkr. I resultatet ingår intäkter av
engångskaraktär i form av reavinster från
fastighetsförsäljningar med 29 mnkr. En
av årets elimineringar är regionens mark
försäljning till AB Gotlandshem för
7,5 mnkr.

Den totala låneskulden i koncernen upp
går till 1 849 mnkr och har jämfört med
2015 ökat med 91 mnkr. Låneskulden för
delar sig med 570 mnkr i regionen och
1 279 mnkr i bolagen. För den allra största
delen av bolagens låneskuld finns kommu
nal borgen.
Nettoinvesteringarna i koncernen upp
går under året till 826,8 mnkr. Avskriv
ningar har gjorts med 314 mnkr. Samman
taget uppgår anläggningstillgångarna i
koncernen till 5 867 mnkr vilket är en ök
ning med 514 mnkr.
Lånefinansieringsgraden, det vill säga
hur stor del av koncernens anläggningstill
gångar som finansierats med lån, uppgår
till 31,5 % vilket är en minskning med 1,5
procentenhet jämfört med föregående år.

Wisby Strand Congress & Event Got
land AB, som är ett helägt dotterbolag till
Gotlands näringslivs- och etableringsser
vice AB, är beroende av bidrag från regi
onen och har för 2016 erhållit 1,8 mnkr
(2,9 mnkr, 2015). Enligt ett beslut i region
fullmäktige 2007 garanteras Wisby Strand
Congress & Event Gotland AB ett kapital
tillskott för täckande av redovisningsmäs
siga förluster under den tid bolaget indi
rekt ägs av Region Gotland. Under 2016
har även Inspiration Gotland AB erhållit
bidrag med 8,9 mnkr.

SOLIDITETEN

Den långsiktiga betalningsförmågan, soli
diteten, visar koncernens finansiella styrka
genom att ange hur stor del av tillgångarna
som är finansierade med egna medel. Soli
diteten för koncernen har jämfört med
föregående år minskat något och uppgår
2016 till 34 % (35,6 %, 2015).

LIKVIDITET

De likvida medlen uppgår vid årsskiftet till
28 mnkr (82 mnkr, 2015).
BORGENSÅTAGANDEN

Borgensåtaganden inom koncernen
har minskat och uppgår 2016 totalt till
1 270 mnkr (1 368 mnkr, 2015). Minsk
ningen kan hänföras till AB Gotlands
hem.

PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Antalet anställda har ökat i regionen
men minskat i bolagen jämfört med
2015. Region Gotland har vid årsskiftet
6 543 anställda (6 500, 2015) och bolagen
250 anställda (261, 2015). Personalkostna
derna inklusive kostnader för pensioner
uppgår till 3 440 mnkr (Region Gotland
3 350 mnkr). Personalkostnaderna utgör
därmed 56 % av verksamhetens kostnader.

Ägd andel %

Omsättning
(mnkr)

Resultat före
skatt (mnkr)

Balansomslutning
(mnkr)

Soliditet %

Avkastning på
eget kapital %

Antal
anställda

AB Gotlandshem

100

402,3

10,8

1 690,1

15,8

4,1

91

Gotlands näringslivs- och
etableringsservice AB

100

19,4

-0,5

68,0

5,0

-14,7

12

25

625,9

147,9

1 713,3

43,7

19,8

147

KONCERNBOLAG

M Å LU P P F Y L L E L S E

BALANSOMSLUTNING

Balansomslutningen
uppgår
till
6 545,8 mnkr, varav regionen står för
4 446,1 mnkr och bolagen för 2 099,7 mnkr.
Avkastning på eget kapital, som beskriver
resultatet i förhållande till kapitalinsats är
5,1 % (2,0 %, 2015).

INTRESSEBOLAG
Gotlands Energi AB

Region Gotland Årsredovisning 2016
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AB GOTLANDSHEM
VERKSAMHET

M Å LU P P F Y L L E L S E

AB Gotlandshem är ett helägt bostads
bolag vars verksamhet består av ägande och
förvaltning av fastigheter. Bolaget har till
ändamål att främja bostadsförsörjningen
i syfte att bidra till en befolkningsökning
och framtida rekryteringsbas för regio
nens arbetsmarknad genom att tillhanda
hålla goda bostäder samt såväl kommersi
ella som andra lokaler.
AB Gotlandshem ska också med en
kostnadseffektiv förvaltning sträva efter
att hålla bostadslägenheter med rimliga
hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt
ansvarstagande. Bolaget ska bidra till att
utveckla goda och trygga boendemiljöer.
Antalet ägda och förvaltade lägenheter
och lokaler uppgår till 5 843 st.
VIKTIGARE HÄNDELSER UNDER ÅRET

En av bolagets viktigaste uppgifter under
de kommande åren enligt ägardirekti
vet är att tillföra nya hyreslägenheter till
den gotländska marknaden. Målet är
minst 400 lägenheter fram till år 2020.
Under 2016 tillfördes 62 nya hyreslägen
heter, 60 i Visby och 2 utanför Visby. I
kvarteret Adjutanten 4 i Visby har 24 av
totalt 48 lägenheter färdigställts under
2016. Samtidigt fortsätter arbetet i kvar
teret Adjutanten 3 där en ny stadsdel nu
har vuxit fram, med totalt 84 lägenheter

Ägd andel 100 %

varav 36 färdigställts under 2016. Det har
även beslutats om byggstart för nyproduk
tion i kvarteret Adjutanten 1 i Visby, totalt
60 lägenheter.
PCB-saneringen i byggnader i kvarte
ret Stäven i Visby har blivit miljögodkänd.
I kvarteren Dillen i Visby och Sicklings i
Klintehamn har stamrenoveringar påbör
jats. Ett beslut har tagits om markanvis
ning motsvarande 250 lägenheter på Vis
borgsområdet i Visby.
Under 2016 har det skett förändringar
i organisationen. Ny vd tillträdde i april
2016 och under hösten genomfördes en
organisationsöversyn som bland annat
resulterade i en förändrad ledningsorga
nisation.
Det helägda dotterbolaget Gotlands
hem Värme AB producerar och distri
buerar biobränslebaserad värme, huvud
sakligen till moderbolaget Gotlandshem.
Verksamheten i bolaget fortgår som tidi
gare och alla anläggningar har fungerat
felfritt under 2016.

VERKSAMHET

VIKTIGARE HÄNDELSER UNDER ÅRET

I elnätsverksamheten har GEAB initie
rat ett större projekt avseende lednings
röjning i syfte att minska antalet elavbrott
och öka leveranskvaliteten. Under året
har hela ledningsnätet dokumenterats och
omfattande ledningsröjning har påbörjats.
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NYCKELTAL, MNKR

2016

2015

Omsättning

402,3

394,2

Resultat före skatt

10,8

11,7

Balansomslutning

1 690,1

1 637,2

UTVECKLING PÅ SIKT

Eget kapital

266,6

257,0

Efterfrågan på bostäder på Gotland kom
mer att vara fortsatt hög under kommande
år, vilket ställer krav på bolaget att hålla
ner byggpriser och ansöka om investe
ringsstöd i den mån det är möjligt. I takt
med att räntenivåerna normaliseras bedö

Soliditet, %

15,8

15,7

GOTLANDS ENERGI AB
Gotlands Energi AB (GEAB) är ett kom
plett energiföretag som ägs till 25 % av
Region Gotland och till 75 % av Vatten
fall AB. Verksamheten spänner över hela
energiområdet med elnät över hela Got
land, 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 och underhåller el- och energi
anläggningar.

mer bolaget att byggproduktionen kan
fortsätta i den takt som är planerad.
Under 2016 har bolaget tagit fram en
fastighetsstrategi, vilket påverkar sättet att
bedriva verksamheten framöver. Under
2017 kommer eventuellt fler fastigheter
avyttras för att kunna uppfylla de krav
som både ägaren och styrelsen ställer på
Gotlandshem som allmännyttigt bostads
bolag.
Underhållsbehovet i det befintliga be
ståndet är fortsatt stort. Under året ska en
långsiktigt hållbar underhållsplan kopplad
till fastighetsstrategin tas fram.

Avkastning på eget kapital, %
Investeringar
Antal anställda
Personalkostnader

4,1

4,6

175,7

152,7

91

90

56,6

52,6

Ägd andel 25 %

I värmeverksamheten har investering i
ackumulatortank påbörjats i syfte att öka
nyttjandegraden av förnybar energi i pro
duktionen samt öka kostnadseffektivite
ten avseende bränsle.
Elförsäljningsverksamheten har haft
fortsatt fokus på en stark relation med got
länningarna och deras vardag och har un
der året bland annat förstärkt utbudet av
solceller och lanserat produkten Idrottsel.
UTVECKLING PÅ SIKT

I Region Gotlands energiplan 2020 finns
mål om omfattande vindkraftsutbyggnad
på Gotland. För att möjliggöra en utbygg
nad av förnybar energi krävs utökad över
föringskapacitet till fastlandet. Svenska
Kraftnät har tagit beslut om att anlägga
en växelströmskabel mellan Gotland och
fastlandet. Kabeln kommer att möjliggöra
utbyggnad av ytterligare 400 MW vind
kraft på Gotland.

GEAB deltar sedan flera år i forskningsoch utvecklingsprojektet SmartGridGot
land tillsammans med parterna Vattenfall,
ABB, Schneider-Electric, Svenska Kraft
nät och KTH. Energimyndigeten bidrar
med finansiering och samarbete. Delpro
jekt riktat mot konsumenter, SmartKund
Gotland, gick över i kommersiellt läge
under 2016.
NYCKELTAL, MNKR

2016

2015

Omsättning

625,9

636,9

Resultat före skatt

147,9

130,3

Balansomslutning

1713,3

1 058,2

Eget kapital

748,6

633,4

Soliditet, %

43,7

59,9

Avkastning på eget kapital, %

19,8

20,6

165,6

154,6

Investeringar
Antal anställda
Personalkostnader

147

152

104,6

84,8

VERKSAMHET

Gotlands näringslivs- och etablerings
service AB (Gneab) är ett av Region Got
lands bolag och fungerar som holdingbo
lag för två helägda dotterbolag. Det ena är
Wisby Strand Congress & Event Gotland
AB som äger och förvaltar kongresshal
len. Driften av kongresshallen är utlagd på
ett privat företag. Det andra dotterbolaget
är Inspiration Gotland AB, vars huvud
sakliga verksamhet är att marknadsföra
Gotland som besöks- och inflyttningsort
samt att bedriva turistbyrå, Convention
Bureau, inflyttarservice och annan besöks
främjande verksamhet. Bolaget ska där
med medverka till att utveckla Gotland
till en attraktiv bostads- och besöksort
samt utveckla besöksnäringen och skapa
tillväxt i regionen. Bolaget har under 2016
övertagit Gneabs uppdrag att vara ett
verktyg för att marknadsföra och utveckla
Gotland som en attraktiv etableringsort
för företag samt arbeta för att underlätta
företagsetableringar i regionen.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Gneabs fastighetsbestånd är numera helt
avyttrat varför ingen verksamhet bedrivs
mer än att fullfölja den skadeståndspro
cess som pågår mot några av bolagets tidi
gare företrädare.
Intäkterna var försumbara och motsva
rade inte löpande driftkostnader för bland
annat advokater, redovisning, revision och
avskrivningar. De inventarier som finns
kvar i bolaget ska säljas till dotterbolaget
Inspiration Gotland AB under 2017. För
att styrelsen ändå ska kunna fortsätta dri
va den rättsliga processen har regionfull

Ägd andel 100 %

mäktige beslutat om en kapitaltäcknings
garanti för Gneab som innebär att bolaget
vid varje tidpunkt garanteras det egna ka
pitalet genom kapitaltillskott från ägaren
Region Gotland. Vid årets utgång var
dock egna kapitalet på en sådan nivå att
något tillskott inte behövde tillskjutas.
Resultatet för Wisby Strand Congress
& Event Gotland AB är som tidigare år
negativt men har minskat mycket bero
ende på lägre räntekostnader. Ett större
lån har också omsatt precis efter årsskiftet
till betydligt lägre ränta än tidigare vilket
är positivt inför 2017. Behovet av ägartill
skott minskar därför men behövs alltjämt.
Ägartillskottet 2016 uppgick till 1,8 mnkr.
Under året har investeringar gjorts i
moderniserad belysningsteknisk utrust
ning och AV-utrustning med ca 0,7 mnkr
vilket aktiverats i balansräkningen. Sam
arbetet med hyresgästen/driftoperatören
fungerar mycket bra.
Nya ägardirektiv för Inspiration Got
land AB för 2016-2018 har blivit fastställ
da under våren 2016. Bolagets vd sa upp
sig i november och har ersatts med en tf
vd från den 1 december 2016. Inspiration
Gotlands samverkan med näringslivet ge
nom styrelseseminarier tillsammans med
Gotlands Besöksnäring AB startade i no
vember 2015 och fortsatte i januari 2016.
Regionstyrelsen har under året beslutat
att ta fram en ny regional besöksnärings
strategi. Samverkan ska ske med besöks
näringens aktörer och Inspiration Got
land. Arbetet har påbörjats.

UTVECKLING PÅ SIKT

För bolaget Gneab fortskrider skade
ståndsprocessen till följd av försäljningen
av Hantverket 1. Då inga intäkter förvän
tas under 2017, förutom vad som kan falla
ut genom skadeståndsprocessen, kommer
bolaget generera vissa smärre förluster.
Bolaget planeras att likvideras under 2017.
Wisby Strands hyreskontrakt med nu
varande hyresgäst/driftoperatör går ut
2018-12-31 varför diskussioner kommer
inledas under 2017 om eventuellt fort
satt samarbete. Under 2017 planeras även
överföring av fastighetsförvaltningen till
Region Gotland.
Inspiration Gotlands styrelse har begärt
av ägarna Region Gotland att skyndsamt
utreda framtida verksamhetsformer i syfte
att öka samverkan mellan aktörer för ut
veckling av Gotlands varumärke och att
raktionskraft. Regionstyrelsen har beslu
tat att tillsätta en utredning som ska belysa
bolagets framtida roll och verksamhet.

NYCKELTAL, MNKR
Omsättning

2016

2015

19,4

42,3

Resultat före skatt

-0,5

1,0

Balansomslutning

68,0

73,3

Eget kapital

3,4

3,7

Soliditet, %

5,0

5,1

-14,7

32,5

0,6

0,2

12

19

7,3

5,6

Avkastning på eget kapital, %
Investeringar
Antal anställda
Personalkostnader
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UPPDRAGSFÖRETAG

M Å LU P P F Y L L E L S E

Definitionen av ett uppdragsföretag är
att regionen med stöd av kommunallagen
överlämnat driften av en verksamhet som
annars skulle bedrivits i egen regi och där
regionen inte har något betydande infly
tande, det vill säga har en röstandel som
är mindre än 20 % eller där verksamheten
drivs på entreprenad och regionen inte har
något formellt inflytande alls över före
taget.
De verksamheter där det helt eller del
vis finns alternativa utförare till regionen
är främst äldreomsorg, primärvård, ambulansverksamhet, avfall, kollektivtrafik och
förskoleverksamhet. På Gotland omfattas
hemtjänst och daglig verksamhet av LOV,
Lagen om valfrihet. Friskolor definieras
inte som uppdragsföretag då de tillkom
mer genom avtal med staten.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Inom primärvården har cirka 29 % av got
länningarna valt en privat vårdcentral. De
företag som driver vårdcentraler på Got
land är Vårdcentralen Visborg AB Prak
tikertjänst och Unicare Vård Gotland AB
(Vårdcentralen Hansahälsan). Båda vård
centralerna har under året sökt och fått
fortsatt avtal inom vårdval primärvård
enligt 2016 års villkor för ersättningar.

Följande verksamheter inom hälso- och
sjukvården bedrivs helt av uppdragsföre
tag: njursjukvård (Diaverum AB), sjuk
vårdsrådgivning (Previa AB), alarmering
(SOS Alarm Sverige AB) ambulanssjuk
vård (Falck Ambulans AB) och ambulans
helikopter (Scandinavian Medicopter AB
och Scandinavian Air Ambulance).
Under året har hälso- och sjukvårds
nämnden tagit beslut om upphandling av
fortsatt entreprenad inom njursjukvården
med start hösten 2018. När det gäller am
bulansalarmering har nytt avtal tecknats
med SOS Alarm som sträcker sig till och
med år 2018.
ÄLDREOMSORG

Inom äldreomsorgen tillämpas kundval
för hemtjänst dag- och kvällstid. De pri
vata utförarna står omsättningsmässigt för
20 % av all äldreomsorg, både hemtjänst
och särskilt boende. Vid årsskiftet var åtta
privata hemtjänstföretag verksamma på
Gotland varav Gotlands Hemtjänster är
störst. Det finns fem särskilda boenden
med olika inriktningar som bedrivs i pri
vat regi på Gotland. Det finns samman
lagt 566 platser i särskilt boende varav 136
i privat regi. Under 2016 har det inte till
kommit några nya platser. Den aktör som
Region Gotland köpt mest verksamhet
ifrån under 2016 är Gotlands sjukhem.

OMSORG OM PERSONER MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Ett flertal utförare finns både inom daglig
verksamhet och inom personlig assistans.
Boendet som tidigare drivits av Attendo
Klintehamn har under året övergått i
egen regi. Ett boende finns nu i privat
regi, Skogsgården Hajdes, som erbjuder
boende för personer med funktionsned
sättning.
FÖRSKOLEVERKSAMHET

Av de barn på Gotland som är inskrivna i
förskolan finns cirka 21 % hos någon av de
privata förskolorna. De största aktörerna
är Stiftelsen Karlavagnen Waldorfförskola,
Pysslingen förskolor och skolor AB samt
Uteförskolan Alla årstider AB.
AVFALL

År 2014 genomfördes en upphandling av
insamling av hushållssopor och latrin vil
ket resulterade i att Gotlands Åkericen
tral AB tar hand om den tjänsten fram till
år 2020. Ragnsells AB behandlar avfallet
efter insamling och det avtalet sträcker sig
till år 2021.
KOLLEKTIVTRAFIK, FÄRDTJÄNST
OCH SJUKRESOR

All busstrafik på hela Gotland är upp
handlad och sköts av Gotlandsbuss AB.
Beställningscentral för färdtjänst och sjukresor sköts av Samres AB.

Diagramrubrik: Gotlänningars val av primärvård, %
Diagramrubrik: Andel utförare av äldreomsorg, %
Diagramtext: Cirka 29 % av gotlänningarna har valt en privat vårdcentral.
Diagramtext:
Övriga
är listade
på någon av de vårdcentraler som drivs av Region Gotland.
De till omsättning största utförarna av äldreomsorg på Gotland, både utförare av hemtjänst
och särskilt
boende.
ANDEL UTFÖRARE AV ÄLDREOMSORG, %
De till omsättning största utförarna av äldreomsorg på
Gotland, både utförare av hemtjänst och särskilt boende.
2%
3%
3%

2%

6%
Region Gotland,
socialförvaltningen
Gotlands Hemtjänster
Gotlands Serviceboende AB

4%

Gotlands Sjukhem
Attendo Säbo Burgsvik
80 %

Norlandia (fd Kosmo)
Övriga
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GOTLÄNNINGARS VAL AV PRIMÄRVÅRD, %
Cirka 29 % av gotlänningarna har valt en privat vårdcentral. Övriga är
listade på någon av de vårdcentraler som drivs av Region Gotland.

Region Gotland Årsredovisning 2016
Region Gotland,
Övriga

14 %

15 %
71 %

Region Gotland,
hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Hansahälsan
Vårdcentralen Visborg

Intern kontroll

GRANSKNINGSOMRÅDEN

Under 2016 har regionstyrelsen beslutat
om 6 regiongemensamma kontroller där
samtliga nämnder granskats. Det handlar
om kontroll av följsamhet mot regelverk
för inköpskort, priskontroll av inköp mot
avtal, om den gemensamma utbetalnings
blanketten används och är korrekt och
komplett ifylld, om leverantörsfakturorna

betalas i rätt tid, om korrekta underlag
finns av personliga utlägg innan utbetal
ning görs via lönesystemet samt kontroll
av att korrekt momsavdrag gjorts.
Utöver de gemensamma kontrollerna
har 39 kontroller genomförts inom samt
liga nämnders verksamheter. Kontrollerna
har kategoriserats i områdena redovisning,
personal och verksamhet. Flest kontroller
(31) har genomförts inom området verk
samhet. Av verksamhetskontrollerna har
23 kontroller gjorts för att kontrollera att
lagar, regler, riktlinjer och rutiner följs.
Övriga kontroller är mer verksamhets
specifika och kan handla om beredskaps
planering på ungdomsgårdar, kvalitetssäk
ring av journaler inom tandvården samt
att rätt underlag finns innan bidrag beta
las ut. 5 kontroller har gjorts av att redovis
ning skett enligt gällande regler och 3 kon
troller har gjorts inom personalområdet.
GRANSKNINGSRESULTAT

Resultatet av uppföljningen av den interna
kontrollen visar att den i huvudsak är till
fredsställande även om fler brister än tidi
gare rapporterats.
För 11 av kontrollerna rapporterades
någon form av konstaterad brist. Av de ge
mensamma kontrollerna har brister upp
täckts i följsamheten mot regelverket för
inköpskort, att korrekta underlag finns för
personliga utlägg via lönesystemet samt
att utbetalningsblanketten används på ett

korrekt sätt. Åtgärder är ännu inte beslu
tade.
När det gäller inköpskort så hade 34 %
(55/160) av de kontrollerade verifikatio
nerna brister, exempelvis att kvitto saknas,
att momsen var felaktigt hanterad samt
att attest utförts av fel person. Hantering
en av inköpskort har även kontrollerats av
barn- och utbildningsnämnden, där upp
täcktes motsvarande felaktigheter på 66 %
(29/44) av verifikationerna.
Övriga brister som rapporterats hand
lar om kontroll av att inköp gjorts enligt
gällande avtal till överenskommet pris.
Brister har konstaterats inom socialnämn
den främst individ- och familjeomsorgen
samt inom tekniska nämnden. Priskon
troll av inköp mot avtal var även en av de
regiongemensamma kontrollerna och re
sultatet av den var godkänt. Men samti
digt konstaterades att det är svårt att göra
ett relevant urval av den stora mängd fak
turor och avtal som Region Gotland har.
Tekniska nämnden har konstaterat att
rutinerna för kontanthantering vid åter
vinningscentralerna inte följs. Social
nämnden har kontrollerat att avgifter
inom hemtjänsten är rätt beräknade. Re
sultatet visar att 6 av 30 brukare hade en
felaktigt beräknad avgift vilket bedömdes
som underkänt. Regionstyrelsens förvalt
ningar har i sin rapport konstaterat att ru
tinen för hantering av bisysslor behöver
förbättras.

Region Gotland Årsredovisning 2016
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Samtliga nämnder med egna förvalt
ningar har beslutade internkontrollpla
ner och har även genomfört kontroller
och sammanställt resultatet i en rapport
som behandlats av nämnden. I nämnder
nas planer saknas ofta ett resonemang om
varför vissa kontroller genomförts. Det
framgår inte heller alltid av uppföljnings
rapporterna vilka åtgärder som ska vid
tas. I vissa fall har uppdrag getts till för
valtningen att återkomma med förslag till
lämpliga åtgärder.
Enligt gällande riktlinjer ska alla nämn
der rapportera resultatet av den interna
kontrollen till regionstyrelsen som i sin
roll har ett övergripande uppsiktsansvar.
Det är den enskilda nämnden som har an
svar för att den interna kontrollen genom
förs och som med en rimlig grad av säker
het ska avgöra om verksamheten bedrivits
ändamålsenligt, kostnadseffektivt, om rap
portering skett och om tillämpliga lagar,
föreskrifter, regler, riktlinjer och rutiner
efterlevts.
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Resultaträkning

mnkr
Regionen
2016

Regionen
2015

Koncernen
2016

Koncernen
2015

Verksamhetens intäkter

not 1, 8

1 402,6

1 286,3

1 880,1

1 778,1

Verksamhetens kostnader

not 2, 8

-5 798,4

-5 632,9

-6 130,7

-5 980,9

Avskrivningar

not 3

-237,4

-229,2

-313,9

-302,0

-4 633,2

-4 575,8

-4 564,5

-4 504,8

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

not 4

3 590,8

3 440,9

3 590,8

3 440,9

Generella statsbidrag och utjämning

not 5

1 117,3

1 073,2

1 117,3

1 073,2

Finansiella intäkter

not 6

23,2

22,3

23,6

12,7

Finansiella kostnader

not 7

-16,3

-23,7

-53,6

-64,2

81,8

-63,1

113,6

-42,2

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter

0,0

0,0

0,0

0,0

Extraordinära kostnader

0,0

0,0

0,0

0,0

81,8

-63,1

113,6

-42,2

Regionen
2016

Regionen
2015

Koncernen
2016

Koncernen
2015

81,8

-63,1

113,6

-42,2

Årets resultat

not 9

Kassaflödesanalys

mnkr

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat

E KO N O M I S K F Ö R D J U P N I N G

Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster
Avskrivningar

not 3

237,4

229,2

313,9

302,0

Avsättningar

not 10

56,6

64,7

61,1

69,8

-29,1

-12,3

-29,1

-26,0

2,3

0,0

10,0

18,8

0,3

-10,8

0,6

-10,8

349,3

207,7

470,1

311,6

Realisationsvinster
Realisationsförluster, utrangering
Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster

not 11

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

not 12

-2,9

-0,7

-1,6

-0,4

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

not 13

-58,1

36,0

-26,1

15,0

Förändring av kortfristiga skulder (ökning +, minskning -)

not 14

Kassaflöde från den löpande verksamheten

150,6

-56,8

185,2

-70,3

438,9

186,2

627,6

255,9

-616,4

-432,7

-826,8

-617,0

0,0

-0,4

0,0

-0,4

30,5

16,3

29,4

55,2

0,0

0,0

0,0

0,0

INVESTERINGAR
Investeringsutgifter
Inköp av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

not 15

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Finansiell leasing anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-5,4

-28,6

-5,4

-28,6

-591,3

-445,4

-802,8

-590,8

-3,9

FINANSIERING
Förändring av långfristiga fordringar

not 16

-10,2

-9,6

-5,8

Långfristig upplåning

not 17

105,4

140,5

106,9

483,1

Amortering

not 18

-12,8

-11,4

-17,3

-285,3

Förutbetalda intäkter

not 19

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE
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not 20

37,6

44,7

37,6

44,7

120,0

164,2

121,4

238,6

-32,4

-95,0

-53,8

-96,3

Balansräkning

mnkr
Regionen
2016

Regionen
2015

Koncernen
2016

Koncernen
2015

not 21

15,9

9,1

15,9

9,1

Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar

not 22

3 394,8

3 026,8

5 454,4

4 647,0

Maskiner och inventarier

not 23

336,4

330,1

350,9

657,0

Finansiella anläggningstillgångar

not 24

91,5

81,3

45,4

39,6

3 838,6

3 447,3

5 866,6

5 352,7

not 25

17,1

17,8

17,1

17,8

Förråd

not 26

22,7

19,3

27,9

25,8

Exploateringstillgångar

not 27

8,7

9,2

8,7

9,2

Kortfristiga fordringar

not 28

402,3

353,7

457,4

400,8

Kortfristiga placeringar

not 29

140,0

130,5

140,0

170,5

Kassa och bank

not 30

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

16,7

49,1

28,1

81,9

590,4

561,8

662,1

688,2

4 446,1

4 026,9

6 545,8

6 058,7

1 760,2

1 835,2

2 110,7

2 164,8

0,0

-11,9

0,0

-11,9

81,8

-63,1

113,6

-42,2

1 842,0

1 760,2

2 224,3

2 110,7

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Ingående eget kapital
Justering på grund av ändrad redovisningsprincip
Årets resultat
Summa eget kapital
varav resultatutjämningsreserv

27,1

27,1

27,1

27,1

not 31

1 814,9

1 733,1

2 197,2

2 083,6

Avsättning för pensioner

not 32

770,2

713,7

785,6

727,8

Andra avsättningar

not 33

15,6

15,5

57,0

53,7

785,8

729,2

842,6

781,5

varav övrigt eget kapital

E KO N O M I S K F Ö R D J U P N I N G

Eget kapital

Avsättningar

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

not 34, 39

938,8

808,6

2 356,1

2 228,9

Kortfristiga skulder

not 35

879,5

728,9

1 122,8

937,6

Summa skulder

1 818,3

1 537,5

3 478,9

3 166,5

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

4 446,1

4 026,9

6 545,8

6 058,7

STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensförbindelser

not 36, 39

1 280,1

1 378,6

1 280,1

1 378,6

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998

not 37

2 442,0

2 526,1

2 442,3

2 526,4

Framtida leasingkostnader

not 38

18,2

25,6

140,4

142,5
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Noter
Regionen

Regionen Koncernen Koncernen

Regionen

Regionen Koncernen Koncernen

2016 ▼

2015 ▼

2016 ▼

2015 ▼

2016 ▼

2015 ▼

NOT 1 – VERKSAMHETENS INTÄKTER, mnkr

NOT 5 – STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING, mnkr

24,5

23,6

414,9

414,5

Inkomstutjämning

964,3

916,4

964,3

916,4

Avgifter och taxor

468,0

460,8

622,7

506,2

Strukturbidrag

157,4

163,7

157,4

163,7

Hyror och arrenden

120,3

122,8

123,8

127,7

LSS-utjämning

-1,8

-3,7

-1,8

-3,7

Bidrag

576,8

418,7

589,1

438,4

Fastighetsavgift

123,9

120,0

123,9

120,0

80,3

78,7

83,9

82,0

Reavinster
Övriga intäkter
Summa verksamhetens
intäkter

29,1

12,3

29,1

26,0

103,6

169,4

16,6

183,3

1 402,6

1 286,3

1 880,1

1 778,1

Material, inventarier

-84,5

Bidrag, transfereringar

-84,1

-131,7

-151,4

-201,8

-209,5

-201,8

-209,5

-1 037,6

-1 004,9

-1 064,6

-1 023,1

Konsulter

-46,6

-41,5

-54,9

-49,1

Tillfälligt inhyrd personal

-78,9

-53,7

-78,9

-53,7

Entreprenader,
köp av verksamhet

Personalkostnader

-2 309,8

-2 242,8

-2 379,9

-2 306,7

Arbetsgivaravgifter

-711,8

-684,6

-727,9

-697,6

Förändring pensionsavsättning

-38,8

-42,4

-39,5

-43,2

Utbetalda pensioner

-114,0

-111,1

-114,7

-111,6

Pensionskostnad individuell del

-107,0

-104,0

-107,0

-104,0

-65,7

-63,7

-67,4

-64,9

Särskild löneskatt pensioner
Förändring semesterlöneskuld

-2,7

-8,2

-3,5

-8,2

-371,2

-352,3

-379,8

-368,7

Reaförluster,
utrangering av tillgångar

-2,3

0,0

-10,0

-18,8

Skatt i bolagen

0,0

0,0

-9,1

-11,0

Förbrukningsmaterial

Övriga verksamhetskostnader
Summa verksamhetens
kostnader

-625,7

-630,1

-5 798,4 -5 632,9

-760,0

-759,4

-6 130,7 -5 980,9

NOT 3 – AVSKRIVNINGAR, mnkr
Avskrivning immateriella
tillgångar
Avskrivning byggnader

Generella statsbidrag
Kostnadsutjämning
Regleringsavgift/-bidrag
Summa statsbidrag
och utjämning

7,2

5,7

7,2

5,7

-104,3

-102,0

-104,3

-102,0

-29,4

-26,9

-29,4

-26,9

1 117,3

1 073,2

1 117,3

1 073,2

NOT 6 – FINANSIELLA INTÄKTER, mnkr

NOT 2 – VERKSAMHETENS KOSTNADER, mnkr

E KO N O M I S K F Ö R D J U P N I N G

2015 ▼

Försäljningsmedel

Försäljning av verksamhet
och entreprenader

-4,8

-4,0

-4,8

-4,0

-160,3

-152,2

-212,3

-201,8

Avskrivning maskiner
och inventarier

-72,1

-68,4

-95,2

-91,6

Nedskrivning av
anläggningstillgångar

-0,2

-4,6

-1,6

-4,6

Summa avskrivningar

-237,4

-229,2

-313,9

-302,0

Utdelning aktier och andelar

2,9

11,4

2,9

1,4

Ränteintäkter

2,7

2,8

3,1

3,2

Vinst vid avyttring av
finansiella tillgångar

13,3

3,9

13,3

3,9

Övriga finansiella intäkter

4,3

4,2

4,3

4,2

23,2

22,3

23,6

12,7

Summa finansiella intäkter

NOT 7 – FINANSIELLA KOSTNADER, mnkr
Räntekostnad långfristiga lån

-10,4

-13,0

-41,5

-49,2

Räntekostnad kortfristiga lån

0,0

0,0

-2,2

-0,4

Räntekostnad pensioner

-6,7

-9,3

-6,7

-9,3

Övriga räntekostnader

-0,6

-0,2

-0,7

-0,3

Övriga finansiella kostnader

-1,7

-2,0

-5,6

-5,8

Kreditivränta
Summa finansiella kostnader

3,1

0,8

3,1

0,8

-16,3

-23,7

-53,6

-64,2

NOT 8 – JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER, mnkr
Reavinster

29,1

12,3

29,1

26,0

Återbetalning premier AFA
kollektivavtalsförsäkring

0,0

38,0

0,0

38,0

Summa jämförelsestörande intäkter

29,1

50,3

29,1

64,0

Reaförluster, utrangering
anläggningstillgångar

-2,3

0,0

-10,0

-18,8

Nedskrivning av
anläggningstillgångar

-0,2

-4,6

-1,6

-4,4

Summa jämförelsestörande kostnader

-2,5

-4,6

-11,6

-23,2

Summa jämförelsestörande poster

26,6

45,7

17,5

40,8

NOT 4 – SKATTEINTÄKTER, mnkr

NOT 9 – BALANSKRAVSUTREDNING, mnkr

Kommunalskatt, preliminär

Årets resultat enligt
resultaträkningen

81,8

-63,1

- reducering av samtliga
realisationsvinster enligt
undantagsmöjlighet

-29,1

-12,3

+ justering för
realisationsvinster enligt
undantagsmöjlighet

2,6

4,3

- justering för realisationsvinster
enligt undantagsmöjlighet

0,0

0,0

+ orealiserade förluster
i värdepapper

0,0

0,0

3 604,0

3 441,8

3 604,0

3 441,8

4,3

-5,9

4,3

-5,9

Prognos slutavräkning

-17,5

5,0

-17,5

5,0

Summa skatteintäkter

3 590,8

3 440,9

3 590,8

3 440,9

Slutavräkning
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2016 ▼
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Regionen

Regionen Koncernen Koncernen

Regionen

Regionen Koncernen Koncernen

2016 ▼

2015 ▼

2016 ▼

2015 ▼

- justering för återförda
orealiserade förluster i
värdepapper

0,0

0,0

Årets resultat efter
balanskravsjusteringar

55,3

-71,1

- reservering av medel till
resultatutjämningsreserv

0,0

0,0

+ användning av medel från
resultatutjämningsreserv

0,0

0,0

55,3

-71,1

0,0

0,0

55,3

-71,1

0,0

0,0

2016 ▼

2015 ▼

Summa
Balanskravsresultat att reglera

Avser utlämnade lån, andelar och medlemsbevis.
Ökning av långfristiga
fordringar

-11,4

-10,5

-11,9

-23,7

1,2

0,9

6,1

19,8

-10,2

-9,6

-5,8

-3,9

100,0

100,0

101,5

442,6

Finansiell leasing

5,4

28,6

5,4

28,6

Omklassificering Eget kapital
VA-verksamhet till
investeringsfond VA

0,0

11,9

0,0

11,9

105,4

140,5

106,9

483,1

Minskning av långfristiga
fordringar
Summa

NOT 17 – LÅNGFRISTIG UPPLÅNING, mnkr
Nya lån i banker och
kreditinstitut

Summa
NOT 10 – AVSÄTTNINGAR, mnkr
Pensionsavsättning
inkl löneskatt

56,5

64,3

57,8

65,0

Avsättning återställning
pågående deponier

0,1

0,4

-2,4

10,3

Uppskjuten skatt i
obeskattade reserver

0,0

0,0

5,7

-5,5

56,6

64,7

61,1

69,8

Summa

NOT 11 – ÖVRIGA EJ KAPITALPÅVERKANDE POSTER, mnkr
Omklassificering
exploateringsmark till
omsättningstillgång

0,3

1,1

0,3

1,1

Omklassificering Eget kapital
VA-verksamhet till
investeringsfond VA

0,0

-11,9

0,0

-11,9

Övriga ej rörelse
kapitalpåverkande poster

0,0

0,0

0,3

0,0

Summa

0,3

-10,8

0,6

-10,8

NOT 12 – FÖRÄNDRING AV FÖRRÅD
OCH EXPLOATERINGSTILLGÅNGAR, mnkr

En investeringsfond för kommande investeringar i Vatten- och
avloppsverksamheten har bildats 2015. I balansräkningen har eget kapital
i VA-verksamheten klassificerats om till långfristig skuld.		
NOT 18 – AMORTERINGAR, mnkr
Posten avser amorteringar och lösen av lån.
Amortering

-11,4

0,0

-15,6

-233,0

Lösen av lån

0,0

0,0

0,0

-40,9

Förändring kortfristig
del av amortering

-1,4

-11,4

-1,7

-11,4

-12,8

-11,4

-17,3

-285,3

Summa

NOT 19 – FÖRUTBETALDA INTÄKTER, mnkr
Investeringsbidrag

28,7

20,1

28,7

20,1

Anslutningsavgifter

22,7

35,7

22,7

35,7

Periodens intäktsförda
förutbetalda avgifter/bidrag

-13,8

-11,1

-13,8

-11,1

Summa

37,6

44,7

37,6

44,7

178,1

NOT 20 – FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL, mnkr

Ingående förrådstillgångar

28,5

27,8

35,0

34,6

Likvida medel vid årets början

49,1

144,1

81,9

Utgående förrådstillgångar

31,4

28,5

36,6

35,0

Likvida medel vid årets slut

16,7

49,1

28,1

81,9

Förändring

-2,9

-0,7

-1,6

-0,4

Förändring

-32,4

-95,0

-53,8

-96,2

NOT 13 – FÖRÄNDRING AV KORTFRISTIGA
FORDRINGAR OCH PLACERINGAR, mnkr

NOT 21 – IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, mnkr

Ingående kortfristiga fordringar

484,2

520,2

571,3

586,3

Utgående kortfristiga fordringar

542,3

484,2

597,4

571,3

Förändring

-58,1

36,0

-26,1

15,0

NOT 14 – FÖRÄNDRING AV KORTFRISTIGA SKULDER, mnkr

Redovisat värde vid årets början

9,1

11,8

9,1

11,8

Justeringspost/
omklassificering pågående

4,7

0,0

4,7

0,0

Årets avskrivningar

-4,7

-4,1

-4,7

-4,1

Årets investeringar

6,8

1,4

6,8

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

15,9

9,1

15,9

9,1

Ingående kortfristiga skulder

728,9

785,7

937,6

1 007,9

Årets avyttringar, utrangeringar
och nedskrivningar

Utgående kortfristiga skulder

879,5

728,9

1 122,8

937,6

Redovisat värde vid årets slut

Förändring

150,6

-56,8

185,2

-70,3

Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

NOT 15 – FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, mnkr
Fastigheter och mark

29,6

12,9

29,6

Redovisat värde vid årets slut
51,6

80,5

68,9

80,5

68,9

-64,6

-59,8

-64,6

-59,8

15,9

9,1

15,9

9,1

IT-system

Maskiner och inventarier

0,9

3,4

0,9

4,0

varav externt förvärvade

15,9

9,1

15,9

9,1

Dotterbolag

0,0

0,0

-1,1

-0,4

varav internt upparbetade

0,0

0,0

0,0

0,0

30,5

16,3

29,4

55,2

Avskrivningstider, år

3-5

3-5

3-5

3-5

Summa

E KO N O M I S K F Ö R D J U P N I N G

Balanskravsunderskott
från tidigare år

2015 ▼

NOT 16 – FÖRÄNDRING AV LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR, mnkr

fortsättning not 9

Balanskravsresultat

2016 ▼
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Regionen

Regionen Koncernen Koncernen

Regionen

Regionen Koncernen Koncernen

2016 ▼

2015 ▼

2016 ▼

2015 ▼

2016 ▼

2015 ▼

NOT 22 – MARK, BYGGNADER OCH
TEKNISKA ANLÄGGNINGAR, mnkr
Redovisat värde vid årets början

17,1

2 823,6

4 647,0

4 684,3

-5,0

-1,1

297,8

-3,0

Årets avskrivningar

-160,3

-152,2

-230,4

-203,0

Årets investeringar

537,0

361,2

752,7

512,4

-3,7

-4,7

-12,7

-343,7

3 394,8

3 026,8

5 454,4

4 647,0

Hjälpmedelscentral

17,5

5 773,2

5 248,1

8 959,9

7 685,9

Varuförsörjning

4,2

Ackumulerade avskrivningar

-2 378,4

-2 221,3

-3 505,5 -3 038,9

Teknikförvaltningens förråd

0,8

Redovisat värde vid årets slut

3 394,8

3 026,8

5 454,4

Årets avyttringar, utrangeringar
och nedskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
Anskaffningsvärde

4 647,0

varav
Markreserv

44,3

45,1

131,4

99,5

Verksamhetsfastigheter

1 509,3

1 549,7

1 492,3

1 555,1

Fastigheter affärsverksamhet

1 070,2

995,3

2 566,4

2 354,1

213,6

203,6

213,6

203,6

63,5

61,2

412,1

493,9

171,9

638,6

Publika fastigheter
Fastigheter annan verksamhet
Pågående investeringar
Bostadslånepost
Summa
Avskrivningstider, år

2015 ▼

NOT 25 – BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR, mnkr
Bidrag till cirkulationsplats
väg 142 Visbyleden

3 026,8

Justeringspost/
omklassificering exploatering

2016 ▼

17,8

17,1

17,8

14,0

17,5

14,0

4,2

4,2

4,2

0,9

0,8

0,9

Regionen har genom avtal med trafikverket finansierat en ny
cirkulationsplats på statlig väg. Bidraget upplöses på 25 år.
Medfinansiering från Coop Gotland med 9 mnkr.
NOT 26 – FÖRRÅD, mnkr
Inventerat värde

Försäljning Folkhögskolan

0,2

0,2

0,2

0,2

Förråd bolagen

0,0

0,0

5,2

6,5

22,7

19,3

27,9

25,8

7,5

Redovisat värde vid årets slut

NOT 27 – EXPLOATERINGSTILLGÅNGAR, mnkr
Redovisat värde vid årets början

9,2

6,3

9,2

61,2

Omklassificering/justering

0,3

1,1

0,3

1,1

370,8

Årets exploateringsutgifter

1,0

2,2

1,0

2,2

Försäljning/avyttring

-1,8

-0,4

-1,8

-1,6

Redovisat värde vid årets slut

8,7

9,2

8,7

9,2

0,0

0,0

0,0

2,7

3 394,8

3 026,8

5 454,4

4 647,0

10-60

10-60

10-60

10-60
NOT 28 – KORTFRISTIGA FORDRINGAR, mnkr

NOT 23 – MASKINER OCH INVENTARIER, mnkr
Redovisat värde vid årets början

E KO N O M I S K F Ö R D J U P N I N G

Justeringspost/
omklassificering pågående

Statsbidragsfordringar

330,1

305,5

657,0

323,3

-0,3

0,0

-309,8

26,4

Årets avskrivningar

-64,9

-68,3

-69,7

-88,2

Årets investeringar

72,5

67,4

74,9

375,6

Finansiell leasing lös egendom

-1,0

28,6

-1,0

28,6

Årets avyttringar, utrangeringar
och nedskrivningar

0,0

-3,1

-0,5

-8,7

Redovisat värde vid årets slut
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
Maskiner

265,4

322,8

298,0

45,5

32,2

45,7

32,5

0,8

0,7

19,0

7,5

402,3

353,7

457,4

400,8

56,3

NOT 29 – KORTFRISTIGA PLACERINGAR, mnkr
Pensionsmedel

350,9

657,0
1 695,4

Aktiefonder

64,6

56,3

64,6

-1 334,9

Räntefonder

37,2

35,2

37,2

35,2

360,5

Obligationer

38,2

39,0

38,2

79,0

140,0

130,5

140,0

170,5

-1 243,0
336,4

-1 166,8
330,1

-1 305,1
350,9

Redovisat värde vid årets slut
10,3

16,4

13,6

269,4

265,6

Transportmedel och
speciella anläggningar

37,6

37,6

37,6

349,2

Finansiell leasing lös egendom

27,5

28,6

27,5

28,6

336,4

330,1

350,9

657,0

3-20

3-20

3-20

3-20

53,0

53,0

1,3

1,3

Utlämnade lån

4,6

4,8

5,6

6,0

Långfristig skattefordran

0,0

0,0

-1,5

8,8

Övrigt

33,9

23,5

40,0

23,5

Redovisat värde vid årets slut

91,5

81,3

45,4

39,6

Region Gotland Årsredovisning 2016

286,1

1 656,0

NOT 24 – FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, mnkr

52

7,0
55,8

330,1

253,6

Aktier i koncernföretag
och intresseföretag

Redovisat värde vid årets slut

8,0
61,9

1 496,9

13,6

Avskrivningstider, år

Övrigt

7,0
48,4

336,4

257,7

Summa

Interimsfordringar
Mervärdesskatt

8,0
61,9

1 579,4

varav
Inventarier

Kundfordringar

Marknadsvärden
Aktiefonder

71,4

71,4

Räntefonder

37,8

35,6

Obligationer

49,9

47,1

Marknadsvärde vid årets slut

159,1

154,1

NOT 30 – KASSA OCH BANK, mnkr
Kassa

0,2

0,4

0,2

0,4

Bank

16,5

48,7

27,9

81,5

Summa

16,7

49,1

28,1

81,9

Regionen

Regionen Koncernen Koncernen

Regionen

Regionen Koncernen Koncernen

2016 ▼

2015 ▼

2016 ▼

2015 ▼

2016 ▼

2015 ▼

2016 ▼

2015 ▼

60,9

60,9

60,9

60,9

565,0

470,0

1 844,1

1 752,8

-2,2

0,0

-2,2

0,0

19,8

22,2

19,8

22,2

Övrigt eget kapital

1 756,2

1 672,2

2 138,5

2 022,7

Summa

1 814,9

1 733,1

2 197,2

2 083,6

NOT 31 – ÖVRIGT EGET KAPITAL, mnkr
Vatten- och avloppsverksamhet

NOT 34 – LÅNGFRISTIGA SKULDER, mnkr

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.
En investeringsfond för kommande investeringar i Vatten- och avloppsverksamheten har bildats 2015. Eget kapital i VA-verksamheten har av
den anledningen klassificerats om till långfristig skuld i bokslut 2015.

Långfristig leasingskuld
Förutbetalda investeringsbidrag

140,8

117,5

140,8

117,5

Förutbetalda intäkter VA

201,1

186,8

201,1

186,8

Investeringsfond VA

11,9

11,9

11,9

11,9

Övriga långfristiga skulder

0,2

0,2

138,4

137,7

938,8

808,6

2 356,1

2 228,9

Summa

Långfristig leasingskuld avser finansiell leasing av fordon.
Lån i banker och kreditinstitut
Genomsnittlig ränta
inkl ränteswappar, %

NOT 32 – AVSATT TILL PENSIONER, mnkr
Avsatt till pensioner exkl ÖK-SAP
Ingående avsättning

Lån i banker och kreditinstitut

1,16

2,74

Genomsnittlig
räntebindningstid, år

4,08

2,03

574,4

521,4

588,8

534,8

59,7

66,1

60,6

67,3

Genomsnittlig
kapitalbindningstid, år

3,23

2,11

53,5

56,5

53,9

56,5

Ränte- och
basbeloppsuppräkning

Lån som förfaller inom
1 år, %

13

38

6,6

9,2

6,6

9,2

2 år, %

9

15

Sänkning av diskonteringsränta

0,0

0,0

0,0

0,0

3 år, %

20

11

Pension till efterlevande

0,5

1,7

0,5

1,7

4 år, %

9

25

5 år, %

49

11

260,0

260,0

-21,1

-28,5

Nya förpliktelser under året
varav
Nyintjänad pension

Övrig post

-0,9

-1,3

-0,4

-1,3

Årets utbetalningar

-14,3

-13,1

-14,4

-13,3

Utgående avsättning
pensioner exkl ÖK-SAP

619,8

574,4

635,0

588,8

Löneskatt

150,4

139,3

150,6

139,0

Utgående avsättning
pensioner exkl ÖK-SAP
inkl löneskatt

770,2

713,7

785,6

727,8

Avsatt till särskild avtalspension (ÖK-SAP)
Ingående avsättning

0,0

1,2

0,0

1,3

Ränteuppräkning

0,0

0,0

0,0

0,0

Basbeloppsuppräkning

0,0

0,0

0,0

0,0

Utbetalningar

0,0

-0,3

0,0

-0,3

Arbetstagare som pensionerats

0,0

0,0

0,0

0,0

Ändrad samordning

0,0

-0,7

0,0

-0,7

Övrig post

0,0

-0,2

0,0

-0,3

Utgående avsättning för
särskild avtalspension

0,0

0,0

0,0

0,0

Löneskatt

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgående avsättning särskild
avtalspension inkl löneskatt

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa avsättning pensioner
totalt inkl löneskatt

770,2

713,7

785,6

727,8

varav löneskatt

150,4

139,3

150,6

139,0

Aktualiseringsgrad, %

96,0

95,0

NOT 33 – ANDRA AVSÄTTNINGAR, mnkr
Ingående avsättning

15,5

15,1

25,5

15,1

0,9

1,3

0,9

1,3
10,0

0,0

0,0

-2,5

Ianspråktagna avsättningar

-0,8

-0,9

-0,8

-0,9

Utgående avsättning deponier

15,6

15,5

23,1

25,5

Summa

Den säkrade posten uppgår till nominellt 490 mnkr där samtliga lån löper
med Stibor 3M som räntebas. Säkringsinstrumentet utgörs av ränteswappar
om nominellt 260 mnkr som säkrar 260 mnkr av säkrad post genom att
regionen byter rörlig ränta mot fast. I ränteswapparna erhåller regionen
Stibor 3M vilket neutraliserar marknadsränteförändringarnas påverkan på
260 Mkr 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 ingås görs en ny säkringsdokumentation och en ny effektivitetsbedömning genomförs. Den säkrade
posten förväntas förlängas så att den fortlever under säkringsinstrumentets
löptid. Vid balansdagen 2016-12-31 bedöms effektiviteten enligt ovan
stående uppfylld.

NOT 35 – KORTFRISTIGA SKULDER, mnkr
Leverantörsskulder

158,8

105,8

183,7

137,8

Pensionskostnad individuell del

107,0

104,0

107,0

104,0

Semesterlöneskuld

224,5

221,6

230,3

226,4

Interimsskulder

243,7

225,5

332,3

280,0

Kortfristig del av anläggningslån
(nästa års amortering)

5,0

5,0

5,2

5,2

Personalens källskatt

51,3

49,2

52,4

50,4

Redovisad moms

13,3

6,0

15,1

7,1

2,2

2,2

2,2

2,2

Kortfristig leasingskuld

Nya avsättningar

Uppskjuten skatt

Marknadsvärde ränteswappar,
mnkr

Upplupna avgångsvederlag

Deponier; åtgärder för efterbehandling

Övriga förändringar

Ränteswappar
Säkrad låneskuld, mnkr

0,0

0,0

33,9

28,2

15,6

15,5

57,0

53,7
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Pensionsreserv

Övrigt
Summa

7,8

6,4

7,8

6,4

65,9

3,2

186,8

118,1

879,5

728,9

1 122,8

937,6

Avsättning för deponier beräknas tas i anspråk i samband
med att återställningsarbete utförs fram till 2019.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – EKONOMI FÖRDJUPNING

Regionen

Regionen Koncernen Koncernen

Regionen

Regionen Koncernen Koncernen

2016 ▼

2015 ▼

2016 ▼

2015 ▼

2016 ▼

2015 ▼

2016 ▼

2015 ▼

1 368,3

1 270,3

1 368,3

2 086,6

NOT 36 – BORGENSFÖRBINDELSER, mnkr
Regionens egna och
närstående företag
Egna hem
Övriga
Summa

1 270,3

NOT 37 – PENSIONSFÖRPLIKTELSER, mnkr

0,6

0,8

0,6

Ingående ansvarsförbindelse

0,8

9,2

9,5

9,2

9,5

1 280,1

1 378,6

1 280,1

1 378,6

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 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt
ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska
ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken
på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska
förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Region Gotlands
ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-12-31
uppgick Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 346 091,3 mnkr och
totala tillgångar till 338 153,3 mnkr. Regionens andel av de totala förpliktelserna
uppgick till 2 056,9 mnkr och andelen av de totala tillgångarna till 2 010,0 mnkr.

2 032,9

2 086,0

2 033,2

Ränteuppräkning

19,1

19,3

19,1

19,3

Basbeloppsuppräkning

9,9

18,8

9,9

18,8

Utbetalningar

-93,7

-90,2

-93,7

-90,2

Aktualisering

-0,8

-1,3

-0,8

-1,3

Övrig post

-2,2

0,3

-2,2

0,0

1 965,2

2 032,9

1 965,5

2 033,2

Summa pensionsförpliktelse
Löneskatt
Utgående ansvarsförbindelse

476,8

493,2

476,8

493,2

2 442,0

2 526,1

2 442,3

2 526,4

I pensionsförpliktelsen ingår ej utlösta visstidspensioner för förtroendevalda.
NOT 38 – FRAMTIDA LEASINGKOSTNADER, mnkr
Operationella leasingavtal
Framtida minimileaseavgifter
Inom ett år

13,4

16,2

116,0

113,8

Senare än ett år
men inom fem år

4,8

9,4

24,4

28,7

Senare än fem år
Summa

0,0

0,0

0,0

0,0

18,2

25,6

140,4

142,5

NOT 39 – KONCERNINTERNA MELLANHAVANDEN, mnkr
Bidrag, tillskott och utdelningar

Ägartillskott
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Ägd andel

Mottagna

Koncernbidrag
Givna

Mottagna

Region Gotland

100 %

AB Gotlandshem

100 %

Gotlandshem Värme AB

100 %

Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB

100 %

Wisby Strand Congress & Event Gotland AB

100 %

1,8

Inspiration Gotland AB

100 %

8,9

Gotlands Energi AB

0,0

Försäljning

10,7

10,7

0,0

0,0

Lån

Ägd andel

Köpare

Säljare

Region Gotland

100 %

32,3

37,2

AB Gotlandshem

100 %

47,4

20,1

Gotlandshem Värme AB

100 %

0,4

3,9

Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB

100 %

0,0

0,0

Wisby Strand Congress & Event Gotland AB

100 %

1,4

0,1

Inspiration Gotland AB

100 %

1,8

0,0

Gotlands Energi AB

25 %

Region Gotland Årsredovisning 2016

Mottagna

10,7

0,0

Kostnader, intäkter, fordringar och skulder

Summa

Utdelning
Givna

25 %

Summa

54

Givna

0,3

22,3

83,6

83,6

Givare

Borgen

Mottagare

Givare

Mottagare

1 270,3
1 210,7
59,0
0,6
0,0

0,0

1 270,3

1 270,3

Redovisningsprinciper

IMMATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar utgörs
av utgifter för IT-system och programvarulicenser som är externt förvärvade.
MATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
är
upptagna
till anskaffningsvärde reducerat med
gjorda avskrivningar och nedskrivningar.
Avskrivningstiderna baseras på tillgångarnas beräknade ekonomiska livslängd och
med utgångspunkt från RKR:s skrift om
avskrivningar. Linjär avskrivningsmetod
tillämpas. Lånekostnader för årets investeringsutgifter inom den avgiftsfinansierade verksamheten har aktiverats med
3,1 mnkr, (internränta 4 %). För övriga
investeringar har inga lånekostnader aktiverats. Beloppsgräns för investering är
ett prisbasbelopp (2016: 44 300 kr). För
fastighetsinvesteringar påbörjas avskrivning i samband med ianspråktagandet.
För övriga investeringar påbörjas avskrivning vid följande årsskifte och inte i samband med att anläggningstillgången tas i
bruk under året, vilket avviker från RKR:s
anvisningar. Denna avvikelse kommer att
upphöra från 2017 som en följd av regionstyrelsens nya riktlinjer för redovisning av
investeringar.
Försäljning och köp av materiella anläggningstillgångar redovisas vid dagen
för tillträdet. Ett arbete för en övergång till
komponentredovisning pågår sedan 2014.
Övergången till komponentredovisning
fokuserar primärt på nya investeringar i
fastigheter, hamnar samt vatten- och avloppsanläggningar som utgör de stora värdena i balansräkningen. Nya riktlinjer för
komponentredovisning av anläggningstillgångar har tagits fram och antas av regionstyrelsen under första kvartalet 2017.
FINANSIELLA TILLGÅNGAR

Huvuddelen av de finansiella tillgångarna utgörs av pensionsmedelsplaceringar
i aktiefonder, räntefonder och realränte
obligationer. Pensionsmedlen redovisas

som omsättningstillgångar och värderas
till det lägsta av anskaffningsvärdet och
det verkliga värdet på balansdagen. Pensionsmedlen har värderats i sin helhet.
Övriga finansiella tillgångar redovisas
som anläggningstillgångar och utgörs till
största del av aktier i dotterbolag och
långfristiga fordringar. De finansiella
anläggningstillgångarna är redovisade till
anskaffningsvärde.
LEASING

Huvuddelen av regionens leasingavtal
avser personbilar och lätta lastbilar. Regionen har övergått till längre avtalstider än
tre år för leasingbilar. Från och med 2015
redovisas därför fordon med en avtalstid längre än tre år som finansiell leasing.
Övriga leasingavtal är klassificerade som
operationella i enlighet med rekommendation 13.2 från RKR.
INVESTERINGSBIDRAG

Investeringsbidrag redovisas som förutbetald intäkt bland långfristiga skulder och
periodiseras över anläggningstillgångarnas respektive avskrivningstid. Investeringsbidrag understigande ett prisbas
belopp intäktsförs direkt.
En investeringsfond för framtida investeringar i vatten- och avloppsverksamhet
har skapats 2015 genom att vatten- och avloppsverksamhetens eget kapital klassificerats om till långfristig skuld.
PENSIONER

Regionens pensionsskuld redovisas enligt
den lagstadgade "blandmodellen", vilket innebär att all pension som intjänats
före 1998 i tidigare pensionsavtal inte tas
upp som avsättning, utan redovisas som
ansvarsförbindelse inom linjen. Inom linjen redovisas även framtida förväntad särskild löneskatt. Utbetalningar avseende
pensionsförmåner intjänade före 1998
redovisas som kostnad i resultaträkningen.
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 pen-

sionsförpliktelsen har gjorts av regionens
pensionsadministratör och följer pensionsavtalet KAP-KL samt SKL:s riktlinjer för beräkning pensionsskuld ”RIPS07”.
AVSÄTTNING FÖR DEPONIER

Framtida efterbehandlingsåtgärder för
deponier redovisas som en avsättning i
balansräkningen. Planen för efterbehandlingsåtgärder har reviderats och avsättningen har uppdaterats med det nya beräknade värdet för de framtida åtgärderna.
Värdet har beräknats baserat på vad samtliga åtgärder skulle kosta att genomföra om
de skulle genomförts på balansdagen.
SEMESTERLÖNESKULD

Semesterlöneskulden är bokförd som en
kortfristig skuld i balansräkningen. Skulden består av personalens sparade semesterdagar och okompenserad övertid per
den 31 december. I skulden ingår även
ferielöneskuld och upphållslöneskuld
samt skuld för jour och beredskap. Till
skulden har även lagts sociala avgifter motsvarande ordinarie personalomkostnadspålägg på 39,7 %.
SKATTEINTÄKTER

E KO N O M I S K F Ö R D J U P N I N G

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

Periodisering av skatteintäkter har gjorts
baserat på SKL:s decemberprognos 2016
för skatteavräkningen 2016 samt justering
av skatteavräkning 2015.
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

Den sammanställda redovisningen för
koncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering, vilket innebär att det av regionen vid
förvärvstillfället förvärvade egna kapitalet
i dotterbolaget har eliminerats. Proportionell konsolidering innebär att endast den
ägda andelen av räkenskapsposterna har
tagits med.
I koncernens egna kapital ingår härmed, förutom regionens egna kapital, endast den del av dotterbolagens egna kapital
som intjänats efter förvärvet. Obeskattade
reserver har vid konsolideringen, exklusive
uppskjuten skattedel, hänförts till dotter
bolagens egna kapital. Den uppskjutna
skattedelen har redovisats som avsättning.
I resultaträkningen har dotterbolagens
bokslutsdispositioner återförts. Interna
mellanhavanden har eliminerats. Aktie
utdelning från dotterbolag har eliminerats
bort. Skillnader i redovisningsprinciper
som väsentligen påverkat utfallet har inte
förekommit.
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Budget och utfall
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BUDGET OCH UTFALL
PER VERKSAMHET 2016, MNKR

56

Budget
intäkter
▼

Bokslut
intäkter
▼

Budget
kostnader
▼

Bokslut
kostnader
▼

Budget
netto
▼

Bokslut
netto
▼

1

Politisk verksamhet

4,2

4,1

-55,6

-51,9

-51,4

-47,8

11

Nämnd- och styrelseverksamhet

0,0

0,0

-21,7

-19,2

-21,7

-19,2

12

Stöd till politiska partier

0,0

0,0

-7,1

-6,6

-7,1

-6,6

13

Revision

0,0

0,0

-3,6

-3,6

-3,6

-3,6

14

Nämndadministration

0,0

0,0

-6,8

-6,5

-6,8

-6,5

15

Övrig politisk verksamhet

4,2

4,1

-16,4

-16,0

-12,2

-12,0

252,9

263,0

-439,5

-441,2

-186,5

-178,2

15,6

15,2

-15,6

-15,1

0,0

0,1

2

Infrastruktur, skydd mm

20

Infrastruktur, skydd mm

21

Fysisk och teknisk planering

22

Teknisk verksamhet

31,0

28,4

-51,4

-48,2

-20,4

-19,8

104,9

100,6

-90,3

-85,0

14,6

23

Särskilda uppdrag skattefinansierade

15,6

0,2

0,2

-8,0

-6,3

-7,8

24

-6,1

Gatu- och väghållning

34,2

37,7

-81,1

-87,0

-46,8

-49,3

25

Parkverksamhet

37,1

40,4

-61,1

-61,1

-24,0

-20,7

26

Näringslivsfrämjande åtgärder

-34,0

27

Miljö- och hälsoskydd

28

2,2

10,8

-39,7

-44,8

-37,5

18,3

16,3

-27,2

-25,1

-8,9

-8,8

Räddningstjänst

5,9

9,8

-60,9

-64,4

-55,0

-54,6

29

Övrig infrastruktur

3,6

3,7

-4,3

-4,2

-0,7

-0,6

3

Fritid och kultur

43,5

48,8

-199,4

-202,6

-155,9

-153,8

30

Gemensam verksamhet

0,0

1,5

-6,1

-6,6

-6,0

-5,1

31

Kulturverksamhet

21,8

24,7

-53,6

-56,4

-31,8

-31,7

32

Fenomenalen Sience Center

2,7

2,7

-2,7

-3,0

0,0

-0,3

35

Biblioteksverksamhet

5,3

6,2

-35,7

-36,4

-30,3

-30,1

36

Fritidsverksamhet

10,1

8,9

-68,4

-66,2

-58,3

-57,3

38

Ungdomsverksamhet

1,0

2,1

-17,8

-18,9

-16,8

-16,8

39

Kulturskolan

2,5

2,6

-15,2

-15,1

-12,6

-12,5

861,3

944,3

-2 244,1

-2 301,3

-1 382,8

-1 357,1

4,6

8,3

-64,7

-54,4

-60,1

-46,2

275,5

285,2

-592,4

-611,5

-316,9

-326,4

1,7

1,5

-4,3

-4,1

-2,6

-2,6

4

Pedagogisk verksamhet

40

Central administration

41

Förskola

42

Pedagogisk omsorg

43

Fritidshem

74,0

72,7

-149,7

-150,8

-75,8

-78,1

44

Förskoleklass

30,3

32,5

-76,5

-79,1

-46,2

-46,6

45

Obligatoriska skolan

299,3

351,9

-884,6

-923,8

-585,4

-571,8

46

Gymnasieutbildning

140,5

152,6

-386,4

-393,7

-246,0

-241,0

47

Vuxenutbildning

7,7

10,8

-36,1

-34,1

-28,5

-23,3

48

Uppdragsutbildning

49

Folkhögskola

2,1

2,1

-2,1

-1,9

0,0

0,2

25,7

26,8

-47,3

-48,0

-21,5

-21,2

848,5

872,5

-2 052,6

-2 102,4

-1 204,1

-1 229,9

1,6

5,3

-48,0

-41,0

-46,4

-35,7

5

Vård och omsorg

51

Gemensamt socialförvaltningen

52

Vård och omsorg enligt SOL

624,8

639,3

-1 328,6

-1 335,5

-703,8

-696,3

53

Insatser enligt LSS

217,9

219,3

-431,4

-449,1

-213,4

-229,8

54

Individ och familjeomsorg

4,1

8,6

-215,2

-251,6

-211,1

-243,0

55

Handläggning

0,0

0,0

-20,0

-17,7

-20,0

-17,7

59

Bostadspolitiska frågor

0,0

0,0

-9,3

-7,4

-9,3

-7,4

6

Särskilt riktade insatser

120,9

162,2

-137,1

-174,2

-16,2

-12,1

61

Flyktingmottagning

101,7

141,7

-103,3

-141,5

-1,6

0,2

62

Arbetsmarknadsåtgärder

19,2

20,5

-33,7

-32,8

-14,5

-12,3
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Budget intäkter
▼

Bokslut
intäkter
▼

Budget
kostnader
▼

Bokslut
kostnader Budget netto Bokslut netto
▼
▼
▼

7

Affärsverksamhet

388,8

418,4

-462,7

-493,3

-73,9

71

Näringsliv och bostäder

46,4

49,0

-49,5

-52,1

-3,2

-75,0
-3,1

72

Hamnverksamhet

58,8

78,9

-64,0

-83,0

-5,2

-4,1

73

Buss- och biltrafik

17,2

17,5

-82,5

-87,5

-65,3

-69,9

74

Vatten och avlopp

161,6

170,8

-161,6

-173,2

0,0

-2,3

75

Avfallshantering

104,9

102,1

-105,1

-97,6

-0,2

4,5

485,6

555,9

-1 881,9

-2 034,5

-1 396,3

-1 478,6

123,5

136,3

-258,6

-287,7

-135,1

-151,3

8

Hälso- och sjukvård

80

Primärvård

81

Somatisk specialistvård

11,5

24,5

-685,0

-768,2

-673,4

-743,8

82

Psykiatrisk specialistvård

1,4

5,7

-92,2

-109,7

-90,8

-103,9

83

Tandvård

62,5

55,7

-86,4

-80,6

-23,9

-24,9

84

Övrig hälso- och sjukvård

145,4

159,2

-261,0

-283,6

-115,6

-124,4

85

Medicinsk service

38,9

42,6

-192,0

-205,4

-153,1

-162,8

86

Försörjningsverksamhet

12,3

12,8

-155,7

-157,1

-143,4

-144,3

87

Administrativ service

90,1

119,1

-150,9

-142,1

-60,8

-23,1

1 012,9

1 054,4

-1 171,7

-1 178,9

-158,8

-124,6

2,7

9,1

-162,6

-158,3

-159,8

-149,2

206,6

200,2

-206,6

-192,9

0,0

7,3

9

Gemensam verksamhet

91

Regiongemensam verksamhet

92

Regiongemensam administration

94

Fastighetsförvaltning

515,6

541,9

-514,6

-533,7

1,0

8,2

97

Försörjningsverksamhet

288,0

303,1

-288,0

-294,0

0,0

9,1

4 018,6

4 323,4

-8 644,6

-8 980,4

-4 626,0

-4 656,9

Summa

NÄMNDERNAS INTÄKTER
OCH KOSTNADER 2016, MNKR

Intäkter
▼

Kostnader
▼

Nettoutfall
▼

Nettobudget
▼

Nettoavvikelse
▼

Nettokostnader
% av
budget
▼

Regionstyrelse

534,3

-739,2

-204,9

-236,7

31,8

86,6%

Teknisk nämnd

1 161,9

-1 342,8

-180,9

-190,8

9,9

94,8%

Byggnadsnämnd

28,3

-49,1

-20,8

-21,6

0,8

96,3%

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

19,8

-31,8

-12,0

-13,0

1,0

92,3%

Kultur- och fritidsnämnd

43,5

-185,8

-142,3

-144,6

2,3

98,4%

Barn- och utbildningsnämnd

757,8

-1 871,8

-1 114,0

-1 130,1

16,1

98,6%

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

215,0

-480,4

-265,4

-280,1

14,7

94,8%

1 006,9

-2 243,9

-1 237,0

-1 211,7

-25,3

102,1%

Socialnämnd
Hälso- och sjukvårdsnämnd
Summa

555,9

-2 035,6

-1 479,7

-1 397,4

-82,3

105,9%

4 323,4

-8 980,4

-4 657,0

-4 626,0

-31,0

100,7%
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BUDGET OCH UTFALL
PER VERKSAMHET 2016, MNKR

57

Fem år i sammandrag
2016

2015

2014

2013

2012

58 003

57 391

57 255

57 161

57 241

1,1

0,2

0,2

-0,1

-0,1

33,60

33,60

33,60

33,10

33,10

Antal anställda per 31/12 2)

6 543

6 500

6 453

6 240

6 080

Faktiskt arbetad tid omräknat till årsarbetare

5 591

5 553

5 536

5 501

-

Personalkostnader, mnkr 3)

3 350

3 257

3 132

2 979

2 883

5,9

5,6

4,7

4,6

4,4

1 402

1 286

1 237

1 407

1 233
-5 023

Allmänt
Folkmängd, antal 1)
Befolkningsutveckling, %
Total kommunal skattesats, %
Personal

Sjukfrånvaro i rel till total avtalad arbetstid, %
Intäkter och kostnader
Verksamhetens intäkter, mnkr
Verksamhetens kostnader, mnkr

-5 798

-5 633

-5 378

-5 097

Avskrivningar, mnkr

-237

-229

-219

-237

-223

Skatteintäkter, mnkr

3 591

3 441

3 292

3 179

3 121

Utjämningsbidrag och generella statsbidrag, mnkr

E KO N O M I S K F Ö R D J U P N I N G

1 117

1 073

1 078

1 003

963

Finansnetto, mnkr

7

-1

2

-78

-34

Årets resultat, mnkr

82

-63

12

177

37

Balanskravsresultat

55

-71

0

84

15

Årets resultat/skatteintäkter och utjämningsbidrag, %

1,7

-1,4

0,3

4,2

0,9

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

1,2

-2,4

0,1

1,4

-1,2

Nämndernas driftbudgetutfall, mnkr

-31

-101

-14

52

-71

Avvikelse mot reviderad budget, mnkr

400

348

234

217

248

Bruttoinvesteringar, mnkr

616

433

356

271

269

Nettoinvesteringar exkl försäljningar, mnkr

616

433

356

271

268

Egenfinansieringsgrad av investeringar,% 4)

61

54

80

266

118

Nyupplåning för investeringar i % av nettoinvesteringar

16

23

0

0

0

Investeringar

Tillgångar och skulder
Tillgångar, mnkr

4 446

4 027

3 920

3 838

3 805

per invånare, kr

76 654

70 166

68 469

67 147

66 477

570

475

375

405

692

9 827

8 276

6 550

7 085

12 098

15

14

12

13

20

Soliditet enligt balansräkningen, %

41,4

43,7

46,8

47,5

43,3

Soliditet inkl. samtliga pensionsåtagande, %

-22,9

Långfristig låneskuld, mnkr
per invånare, kr
Långfristig låneskuld/anläggningstillgångar, %

-13,5

-19,0

-19,3

-22,6

Likvida medel, mnkr

17

49

144

172

14

Omsättningstillgångar / kortfristiga skulder, %

67

77

88

102

92

1 280

1 379

1 344

1 202

1 420

Borgensförbindelser, mnkr

1) Folkmängd 31 december			
2) Siffrorna för antal anställda

åren 2012-2015 har ändrats på grund av nytt sätt att mäta 			

3) Personalsociala kostnader (rekrytering, kompetensutveckling mm) ingår inte beloppen			
4) Årets resultat exkl avskrivningar och avsättningar + försäljningsinkomster - reavinster + reaförluster / nettoinvesteringar

58

Region Gotland Årsredovisning 2016

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

Foto: Region Gotland/Malin Ericsson

Nämnder och förvaltningar
REDOVISNING
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Regionstyrelsen
LEDNINGSKONTORET
ORDFÖRANDE BJÖRN JANSSON (S) | FÖRVALTNINGSCHEF PETER LINDVALL

VIKTIGARE HÄNDELSER

Arbetet på ledningskontoret har under
året bland annat präglats av det kärva
ekonomiska läget med sparkrav, beting
kommande år samt bildandet av den nya
förvaltningen där ledningskontoret tillsammans med serviceförvaltningen går
ihop och bildar regionstyrelseförvaltningen från och med 2017. Detta arbete
har varit en av många uppgifter som
den, från och med 1 januari, tillträdande
regiondirektören Peter Lindvall haft att
hantera under året.
Kontoret bedriver inom flera olika områden åtskilliga uppdrag, aktiviteter och
projekt. Nedan redovisas ett urval av vad
som varit aktuellt under 2016.
Bildandet av ny förvaltning –
regionstyrelseförvaltningen
ȅȅ Nytt styrkort/styrmodell för koncernen
ȅȅ Förändring i finansieringsmodell
m a a ny förvaltning
ȅȅ Jämställdhetsplan
ȅȅ Nytt företagshälsovårdsavtal
ȅȅ Bredbandsutbyggnad
ȅȅ Utveckling av regional samverkan
och stödstruktur
ȅȅ Analys och handlingsplan psykisk hälsa
ȅȅ Tillväxtprogram 2016-2020
ȅȅ Näringslivspaket Hållbara Gotland
ȅȅ Regional mat- och livsmedelsstrategi
ȅȅ Utveckling av kryssningsdestination
2018
ȅȅ Miljöprogram
ȅȅ Vattenförsörjning
ȅȅ Exploateringsplan
ȅȅ Bostadsförsörjning
ȅȅ Asyl- och flyktingmottagande
ȅȅ Självmordsförebyggandeprogram
ȅȅ Jämställdhetsintegrering

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

ȅȅ

MÅLUPPFYLLELSE
Kvalitet

Någon synpunktsinhämtning från regionstyrelsen kring kontorets arbete har inte
gjorts detta år. Vid inhämtningen av synpunkter år 2015 låg resultatet under satt
målnivå, det sammantagna resultatet
var 6,7 år 2015 och 6,8 år 2014. Ett förbättringsarbete under 2016 har varit att
övergå från pappers- till digital hantering
av handlingar till regionstyrelsen. Utveck-
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lingen av att säkra rutiner och arbetsbeskrivningar härtill behöver intensifieras.
Utmaningen att utveckla koncernstyrningen kvarstår. En faktor i detta är det
nya styrkortet och den nya styrmodellen
som beslutades i juni. En av grundstenarna
i modellen är verksamhetsplaner som alla
nämnder och förvaltningar ska göra. Tanken är att dessa ska knyta ihop regionfullmäktiges mål och inriktning med arbetet
ute i verksamheterna.
Medarbetare

Under 2016 har ingen regiongemensam
medarbetarenkät genomförts. Däremot
genomfördes en psykosocial skyddsrond
där respektive enhet diskuterade frågor
kring arbetsmiljö, arbetsbelastning och
samarbete. Utifrån 2015 års enkät, där
det sammanvägda resultatet för kontoret
uppgick till 3,97 (målnivå 4,0), har bland
annat förvaltningsledningen genomgått
en utbildning i konflikthantering. I övrigt
har medarbetare och ledare haft fokus på
och varit engagerade i bildandet av den
nya förvaltningen. Uppfattningen är att
det finns en positiv förväntan på förändringen, samtidigt som det också finns en
viss oro.
Ekonomi

Den totala bilden ger att ekonomimålet
är uppfyllt. Detta bland annat mot bakgrund av det uppvisade överskottet på
+14,6 mnkr mot budget.
Huvuddelen av överskottet, cirka
11,0 mnkr hänförs till övergripande koncernanslag. Några anslag som kan nämnas
är anslagen för näringsliv +3,2 mnkr, stimulans biogas +0,3 mnkr samt utbildning/
personalförsörjning +0,8 mnkr. Resul
tatnivån för dessa anslag förklaras i huvudsak av det beslutade resultatkravet som
innebar att ”skruva åt” de koncernövergripande anslagen. Vidare så blev kapitaltillskottet för täckande av redovisningsmässig förlust till Wisby Strand och Congress
uppbokat med 1,8 mnkr mot prognostiserade och i budget avsatta 3,0 mnkr.
Övriga cirka 3,6 mnkr, hänförs till den
kontorsspecifika verksamheten och handlar i huvudsak om personalrelaterade orsaker.

UTVECKLING PÅ SIKT

Den nya förvaltningen – regionstyrelse
förvaltningen, ska ha tydligt fokus på
styrning, stöd och service för att öka och
stärka koncernstyrningen och koncernsamordningen. Utmaningen är att detta
ska ske samtidigt som stora utbudsminskningar föreligger på administration och
internservice.
Med det positiva ekonomiska utfallet för 2016 för hela regionen så finns det
goda förutsättningar att fortsätta det viktiga arbetet med att säkerställa god service
och hög tillgänglighet till alla gotlänningar, besökare och näringsliv.
Även fortsättningsvis kommer kraftsamling att behövas kring regional utveckling, tillväxtfrågor, vattenfrågor, digitalisering, välfärdsfrågor, asyl och integration
för att nämna några.

RESULTATRÄKNING, tkr

budget bokslut bokslut
2016
2016
2015

Verksamhetens
intäkter

8 392

21 641

19 395

Verksamhetens
kostnader

-217 627

-216 307

-216 582

-3 009

-3 016

-2 170

-552

-546

-470

Verksamhetens
nettokostnader

-212 796

-198 228

-199 827

Kommunbidrag

212 796

212 796

210 788

0

14 568

10 961

19 244

291

908

Avskrivningar
Internränta

Årets resultat
Nettoinvesteringar

2016

2015

Antal anställda

PERSONAL

51

52

- varav män

26

25

- varav kvinnor

25

27

- varav tidsbegränsat anst

4

4

44 758

42 881

Personalkostnad i % av
verksamhetens totala kostnader

21

20

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

2,3

1,5

Personalkostnad, tkr

Foto: Region Gotland/Mia Stuhre

Genom användning av biogasbilar bidrar Region Gotland till att Gotlands klimatavtryck minskar.

POLITIKERORGANISATIONEN

DET SAMLADE RESULTATET
FÖR 2016 ENLIGT FÖLJANDE, mnkr
Regionfullmäktige
Regionstyrelse

+0,1
+1,4

Revision

0

Valnämnd

0

Överförmyndarnämnd

+0,1

Patientnämnd

+0,2

Samlat resultat

+1,8

Överskottet för regionfullmäktige och
regionstyrelsen hänförs i huvudsak till
minskade kostnader för representation.
För regionstyrelsens del tillkommer även
minskade kostnader för resor samt utbildning av förtroendevalda vars budgetpost i
huvudsak utnyttjas året efter ett val.
Patientnämndens överskott beror på att
kansliet inte varit fullt bemannat under
året. Anslaget för arvoden till stödpersoner inom psykiatrisk tvångsvård ger även
det ett överskott då endast två stödpersoner utsetts under året.
För överförmyndarnämnden slutar
året med ett överskott på +0,1 mnkr trots
ökade kostnader till följd av arbetet med
ensamkommande barn. Resultatet beror främst på att kanslifunktionen ger ett
överskott med ca +0,2 mnkr till följd av
en del vakanser samt att nämnden erhållit
återbäring från serviceförvaltningen med
ca +0,1 mnkr. Däremot fortsätter kostnaderna för arvoden till ställföreträdare att
öka och visar ett underskott mot budget
med ca -0,2 mnkr (ca -0,1 mnkr, 2015).

RESULTATRÄKNING, tkr

budget bokslut bokslut
2016
2016
2015

Verksamhetens
intäkter

1 500

4 752

2 569

Verksamhetens
kostnader

-25 410

-26 910

-24 525

Verksamhetens
nettokostnader

-23 910

-22 158

-21 956

Kommunbidrag

23 610

23 610

23 717

-300

1 452

1 761

0

1 752

1 761

Årets resultat
Budgetavvikelse*

* Överförmyndarnämnden har utnyttjat 300 tkr av eget

kapital.

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

Under begreppet politikerorganisationen
redovisas det samlade resultatet för anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelse, revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och patientnämnd.
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Regionstyrelsen
SERVICEFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE BJÖRN JANSSON (S) | FÖRVALTNINGSCHEF KAROLINA SAMUELSSON

VIKTIGARE HÄNDELSER

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

Åtgärder för att klara det beslutade sparkravet fördelat på de kommande tre
åren, inklusive årets avkastningskrav, har
inneburit vissa förändringar. Förvaltningen tog beslut att införa anställningsstopp med dispensförfarande för samtliga
tjänster. Vakanshållandet har påverkat
vissa tjänste
leveranser, genom exempelvis längre leveranstider. Fokus har lagts
på att effektivisera genom att digitalisera
tjänster. Även åtgärder initierade av kund
kopplat till besparingarna har visat sig som
förändring i tjänsteinnehållet och/eller
volym.
Förvaltningen har arbetat med att finna
fler långsiktiga besparingar i form av förändrat arbetssätt, digitala lösningar, minskat tjänsteutbud, sänkt ambitionsnivå och
i vissa fall kvalitetssänkning. Diskussioner
har förts med övriga verksamheter kring
prioritering av åtgärder. Viktigt i detta arbete är att anpassa arbetsuppgifterna och
bemanningen för att få till en arbetsmiljö
som innebär att medarbetarna fortsätter
att känna arbetsglädje och trivsel samt att
sjuktalen hålls låga.
Med syfte att ge bättre förutsättningar
för måluppfyllelse beslutades under våren
att en ny förvaltning ska etableras med
regionstyrelsens två förvaltningar som
grund. Beslut har tagits att i samband med
detta avveckla modellen med köp/sälj och
istället anslagsfinansiera vissa tjänsteområden Arbete har gjorts för att ta fram finan
sierings- och styrmodeller för den nya
förvaltningen, med tydligare fokus på styrning, stöd och service för att öka/stärka
koncernstyrningen inom de koncern
övergripande processerna.
Medarbetarna har involverats i olika
sammanhang för att skapa delaktighet och
förtroende för beslutet att bilda region
styrelseförvaltningen. Uppfattningen är
att det finns en hög förväntan, samtidigt
som det finns en oro inför förändringen.
Det utvecklingsarbete som gjorts inom
exempelvis kunddialog och tjänsteutveck
ling, lades vilande under hösten, men kommer att fortsätta i den nya förvaltningen.
Byte av HR-system är klart och den
efter
frågade personalstatistiken har till
viss del levererats till samtliga chefer sedan
i våras. Trots intensivt arbete kvarstår bris-
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ter med systemet. Tidigare problem med
leverans av telefoni efter leverantörsbytet
har åtgärdats.
Etablering av en administrativ funktion
som ska säkra regionens ekonomiska administration inom asylverksamheten har tagits i drift. Projektet med att erbjuda vårdnära service har fallit väl ut och gick vid
årsskiftet över i hälso- och sjukvårdens regi.
Arbetet med att lyfta över regionen
till ny it-plattform, med bland annat nytt
e-postverktyg och utskriftslösningar, är
klart. Slutsatsen är att det har gått enligt
plan och inneburit ytterst lite störning.
Andra större projekt som genomförts under året är byte och översyn av Office-licenser, implementering av Office365 samt
övergång till säkrare datahall.
Livsmedelsupphandlingen har avslutats
under året och resulterade i att avtal skrevs
med leverantörer under hösten. En effekt
av denna upphandling är att fler lokala
leverantörer nu finns med i avtalet.
MÅLUPPFYLLELSE
Kvalitet

Det genomsnittliga NöjdKundIndex
(NKI) ligger på en fortsatt hög nivå, 74,
vilket överträffar förvaltningens tidigare
satta mål på 67. Det är endast en tjänst som
inte klarar det enskilda målet med ett NKI
på minst 56. Totalt är 86 % av de tillfrågade
kunderna nöjda eller mycket nöjda med de
tjänster förvaltningen levererar.
Fler tjänsteområden har under den
gångna perioden jämförts med andra liknande kommuner och organisationer.
Den samlade bilden är att förvaltningens
tjänster ligger i nivå med, eller ibland till
och med bättre än, de jämförda kommunerna/organisationerna. Förvaltningen
har under året haft fokus på att bidra till
miljöarbetet genom ekologiska livsmedel i
måltidsproduktionen och fler vegetariska
rätter.
Medarbetare

Sjukstatistiken under perioden januari till
november är i nivå med samma period
2015, 4,74 jämfört med 4,72. Någon medarbetarenkät är inte genomförd, däremot
en psykosocial skyddsrond som gjordes i
form av diskussioner.

Med anledning av utökat resultatkrav
2016 och kostnadssänkning 2017 togs
beslutet att införa anställningsstopp och
stor restriktivitet gäller för resor, utbildning, personalsociala aktiviteter samt
anlitande av konsulter. Restriktivitet gäller inom samtliga områden i avvaktan på
beslut om minskat utbud.
Ekonomi

Förvaltningen redovisar ett positivt resultat på 15,5 mnkr, vilket innebär en budgetavvikelse på cirka 3 % av budgeterad
omsättning. Resultatet överstiger erhållet
beting på 9 mnkr. I bokslutsarbetet gjordes en återbetalning till förvaltningens
kunder på 9,4 mnkr. Resultatet före återbetalning uppgick till 24,9 mnkr.
Årets överskott beror till stor del på förberedelser inför kommande besparingskrav. Resultatet har uppstått till följd av
vakanta tjänster, ej använd buffert, till
fälligt låga kapitalkostnader inom it, förseningar av ombyggnation av kök samt lägre
kostnader än beräknat för fordonsorganisationen.
UTVECKLING PÅ SIKT

I den nya förvaltningen är ett av målen att
stärka och tydliggöra gränssnitten mellan
styrning, stöd och service i de koncern
övergripande processerna. Det kan innebära förändrat arbetssätt inom flera verksamheter.
Inför sammanslagningen togs även beslut att anslagsfinansiera vissa tjänster,
främst inom ekonomi, HR och kommunikation, samt delar av it-tjänsterna. Utredning hur resterande tjänster i den nya förvaltningen ska finansieras sker under 2017.
Förändring i finansiering kan även inne
bära förändring i hur resurserna ska fördelas och vilka uppgifter som ska prioriteras.
Arbetet med att gå från manuell hantering till en digitaliserad handläggning fortsätter, målet är att exempelvis ersätta all
manuell hantering av tidredovisning med
digitala lösningar. Vissa verksamheter kommer även att ses över utifrån hur de kan
bidra med ett mer effektivt resursanvändande, ett exempel är om regionens leasingfordon kan nyttjas på ett annat sätt än idag.
Ökat och förändrat behov hos verksamheterna ställer krav på utveckling inom

Foto: Region Gotland/Louise Florin

Joakim Pettersson lagar mat i skolköket till världens viktigaste gäster. I Gotlands skolor serveras på ett år drygt 1,5 miljoner portioner.

VERKSAMHETSMÅTT

2016

2015

Administrativa tjänster
Antal rekryteringsärenden
(varav 65 chefsrekryteringar 2016)

RESULTATRÄKNING, tkr

budget
2016

bokslut
2016

bokslut
2015

Verksamhetens
intäkter

500 981

507 888

505 813

Verksamhetens
kostnader

-487 067

-479 777

-473 540

-12 436

-11 297

-14 799

279

221

Antal ärenden i HR-supporten

1 082

1 174

Antal registrerade ärenden
i gemensam registratur

12 077

12 075

164 581

160 036

54 %

51 %

Antal extra löneutbetalningar
orsakat av felaktigheter

229

473

Andel extra löneutbetalningar
orsakat av medarbetare/chef/
handläggare

82 %

68 %

Andel extra löneutbetalningar
orsakat av fel i systemet

18 %

32 %

- varav män

151

156

3,64

3,66

- varav kvinnor

382

383

89 %

78 %

- varav tidsbegränsat anställda

46

32

34 460

62 702

Antal hanterade fakturor
Andel elektroniska fakturor

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

-1 478

-1 321

-1 464

Verksamhetens
nettokostnader

Internränta

0

15 493

16 011

Årets resultat

0

15 493

16 011

19 963

17 567

8 520

2016

2015

533

539

Nettoinvesteringar

PERSONAL
Antal anställda

Personalkostnad, tkr

Medborgarinriktade tjänster
Antal framtagna volymer –
regionarkivet

Avskrivningar

2 414

2 097

Antal samtal till region
upplysningen

332 700

399 300

Andel besvarade samtal
i regionupplysningen

89,6 %

90,6 %

439 761
918 103
225 170
84 523
303 650

417 221
901 862
215 253
91 077
315 106

Andel vegetariska måltider
i skolan

19 %

18 %

Andel ätande gymnasieelever

69 %

70 %

Andel ekologiska livsmedel
av förvaltningens totala inköp

22 %

23 %

Andel närproducerade
livsmedel av förvaltningens
totala inköp

15 %

17 %

226 264

225 478

Personalkostnad i % av
verksamhetens totala kostnader

47

46

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

4,8

4,6

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

den nya förvaltningens verksamheter. Ett
exempel på detta är utvecklingen av hjälpmedelsorganisationen utifrån ett ökat
uppdrag.
Besparingsbesluten börjar ge effekt och
påverkan på förvaltningens tjänster, som
exempelvis minskning i behov av resurser,
men också stoppade investeringar som leder till lägre kapitalkostnader, på sikt försämrad arbetsmiljö samt problem att uppfylla de kvalitetskrav som finns.
Därmed avslutas serviceförvaltningen
och med stolthet och bra underlag för
fortsatt utveckling går medarbetare och
chefer går in med tillförsikt i ny organisation 2017 – regionstyrelseförvaltningen.

Måltidstjänster
Antal beställda portioner inom
- förskola
- grundskola
- gymnasie/vuxenutbildning
- hälso- och sjukvård
- äldreomsorg

Region Gotland Årsredovisning 2016
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Tekniska nämnden
ORDFÖRANDE TOMMY GARDELL (S)

TEKNIKFÖRVALTNINGEN FÖRVALTNINGSCHEF PATRIC RAMBERG
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN FÖRVALTNINGSCHEF JOHAN ÅBERG
VIKTIGARE HÄNDELSER

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

Tekniska nämndens ekonomiska resultat år 2016 är positivt 9 913 tkr, varav teknikförvaltningen redovisar 9 544 tkr och
samhällsbyggnads
förvaltningen – rädd
ningstjänsten 369 tkr.
Bristen på dricksvatten har överskuggat det mesta och har mycket påtagligt påverkat en stor del av förvaltningens verksamheter. En lyckad informationskampanj
medförde att effekterna av vattenbristen
trots allt kunde hållas på en rimlig nivå.
Påverkan på VA-verksamheten har dock
varit betydande i såväl investeringsprogrammet, som i driftsverksamheten där
ett totalt bevattningsförbud infördes vid
midsommar. Detta följdes senare av trycksänkningar i de flesta tätorter. Senare under hösten infördes ett totalt stopp för
nyanslutningar till dricksvattennätet på
södra Gotland.
Det kärva ekonomiska läget har inneburit att besparingsbeting lagts ut i förvaltningens samtliga skattefinansierade
verksamheter. Genom ett engagerat sparande hos alla berörda medarbetare har
teknikförvaltningen åstadkommit ett
bra resultat och kan för år 2016 redovisa
en positiv budgetavvikelse med 9 544 tkr
(12 208 tkr). De skattefinansierade uppdragen redovisar ett budgetunderskott
med 5 147 tkr, vilket i huvudsak förklaras av negativt utfall för kollektivtrafiken.
De avgiftsfinansierade uppdragen redovisar ett budgetöverskott med 4 877 tkr,
vilket förklaras av överskott inom avfallsoch hamnverksamheten. Enligt beslut i
regionstyrelsen fanns ett resultatkrav på
fastighetsförvaltningen med 7 miljoner
kronor för år 2016, vilket har infriats. Fastighetsförvaltningen redovisar ett budgetöverskott med 7 957 tkr.
Teknikförvaltningens personalkostnader för år 2016 uppgår till 158 016 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med 10 025 tkr. Investeringsutgifterna
uppgick till 544 186 tkr (372 754 tkr).
Räddningstjänsten

Det ekonomiska resultatet för räddningstjänsten år 2016 är positivt med 369 tkr.
Tekniska nämnden har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att se
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över räddningstjänstens nuvarande organisation. Utredningen skall ge förslag på
en ny och modern organisation som skall
vara hållbar över tid.
Under 2016 har en markbrand i Vänge
påverkat organisationen väsentligt. På
personalsidan var i princip samtliga ca 170
brandmän engagerade under de åtta dagar
som branden varade. Trots en massiv insats
från egen personal var räddningstjänsten
tvungen att få förstärkning från kommunerna som finns i det samarbete Gotland
har med Storstockholms räddningstjänst.
Till det skall också nämnas att räddningstjänsten fick stor hjälp av försvarsmakten
och ett stort antal entreprenörer från gotländska samhället.
Beredskapsbristerna har fortsatt under
perioden, och flera personer har sagt upp
sig, vilket kommer att märkas under nästkommande period. Dock har beredskapssituationen i Klintehamn förbättrats.
MÅLUPPFYLLELSE
Kvalitet

Ett av nämndens mål är att alla projekt ska
innehålla uppdrag om energi- och klimat
omställning.
Arbetet med att minska energiförbrukningen har intensifierats de senaste åren
genom ett EPC-projekt med syfte att energiinventera samtliga byggnader. Alla
byggnader är nu energiinventerade. Åtgärder har påbörjats eller genomförts i ca
70 byggnader, och projekterade energi
besparingar kan uppmätas. Totalt har åtgärder genomförts i byggnader motsvarande 250 000 m2, varav 200 000 m2 har
varit färdiga mer än ett år så att besparingarna har verifierats.
Teknikförvaltningen har satt upp delmål för att nå styrkortsmålen, bland annat
har utbildning i projektmodellen genomförts, beställarkompetensen för berörda
medarbetare utvecklats genom en utbildning genomförd av medarbetare från Sveriges kommuner och landsting (SKL).
Ytterligare ett mål har varit att säkerställa
en effektiv ärendehantering. Införande av
ny modul för ärendehantering till nämnd
har påbörjats under 2016.
Tekniska nämndens mål om att 95 % av
de förtroendevalda ska uppleva att proto-

koll, beslut, handlingar och informationsmaterial är begripliga och tydliga har inte
uppnåtts i tidigare genomförda enkäter.
Under 2016 genomfördes ett seminarium
för förtroendevalda och tjänstemän som
bland annat omfattade kommunikation
och mediafrågor. Som underlag för seminariet gjordes en enkät till de förtroendevalda för att hitta angelägna frågor att
belysa och utveckla. Arbetet att utveckla
mediakontakter och strategier för samspel
fortsätter under 2017.
Under perioden har Region Gotland
medverkat i SKL:s Insiktsmätning av myndighetsområden, SCB:s medborgarundersökning samt SKLs ”Kritik på teknik”.
Dessutom görs regelbundet uppföljning
av svarsfrekvensen inom kundtjänst teknikförvaltningen och den regiongemensamma synpunktshanteringen. Resultaten av undersökningarna tyder på att mål
sättningarna i styrkortet i alla delar inte
uppnås.
Medarbetare

En uppdaterad kompetensförsörjningsplan för åren 2016-2021 är framtagen. Pensionsavgångar väntas även de närmaste
åren vara den dominerande avgångsorsaken. Svårigheterna att rekrytera högskole
utbildade ingenjörer och tekniker och
specialinriktade tekniker kvarstår.
Målet att 100 % av medarbetarna ska ha
en kompetensutvecklingsplan är inte uppnått och ses som orealistiskt på grund av
personalförändringar som uppstår och där
upprättande av kompetensutvecklings
planer inte ligger i fas med genomförandet
av medarbetarenkäten. I 2015 års medarbetarenkät svarade 59 % positivt på frågan.
Teknikförvaltningens värde i medarbetarenkäten 2015 för området ”Arbets
miljö” ligger på 69 % positiva svar. Inget
nytt värde finns, eftersom det inte genomfördes någon medarbetarenkät 2016. Alla
arbetsgrupper ålades i stället att göra en
psykosocial skyddsrond, genom att diskutera frågor inom området kopplade till situationen i den egna arbetsgruppen.
Ekonomi

Målsättningen är att tekniska nämnden
ska ha en god ekonomisk styrning med

Foto: Region Gotland/Jenny Lilius

"Ett flygplan med 22 personer ombord har havererat på Visby flygplats." Den informationen nådde räddningstjänsten under en stor samverkansövning i april.

UTVECKLING PÅ SIKT

Om 2016 varit ett händelserikt år som
bjudit på flertalet utmaningar, kommer
de närmaste åren med all sannolikhet att
erbjuda många jämförbara sådana.
Vattenbristsituationen är ännu inte
löst. Kvarnåkershamns brackvattenverk
kommer inte att kunna lösa södra Gotlands vattensituation förrän till våren

2019. Mycket görs för att mildra effekterna av eventuell ytterligare sommar med
dricksvattenbrist. Vattenbristen på norra
Gotland är inte lika problematisk som på
södra delen av ön men kommer ändå att
kräva en omfattande planering och investeringsverksamhet.
Klintehamns avloppsreningsverks utbyggnad kommer att genomföras under
2017 och 2018. Detta kommer tillsammans
med vattenverket i Kvarnåkershamn förbättra VA-situationen på södra Gotland
avsevärt.
I syfte att hitta nya sätt att säkra dricksvattentillgången på Gotland genomförs
en förstudie tillsammans med IVL. För-

studien som avser att etablera en testbädd
på Storsudret finansieras av Vinnova. Ett
antal olika tekniker kommer att testas som
bland annat syftar till att utreda ett cirkulärt användande av vatten.
Kryssningskajen kommer att driftsättas
i mars 2018 och med den en logistiklösning
som möjliggör för kryssningsturisterna att
ta del av världsarvets sevärdheter.

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

tydliga ekonomiska förutsättningar. Tekniska nämndens ekonomiska resultat är
positivt för 2016 och uppgår till 9 913 tkr,
vilket innebär att ekonomin är i balans.
Tekniska nämnden har klarat buffertkravet på 1 %.

Region Gotland Årsredovisning 2016

65

VERKSAMHETSMÅTT
KOLLEKTIVTRAFIK

2016

2015

Totalt antal resor i landsbygds- och stadstrafik

905 451

853 340

- varav antal resor med
bussiga kortet

332 402

283 337

Antal bussresor med cykel

1 705

1 400

Sålda länskort

4 376

4 250

Sålda förortskort

1 313

1 246

Sålda Visbykort

1 125

762

235

252

Sålda tredagarskort

274

204

Färdtjänst antal beslut

658

682

21

16

390

305

Antal färdtjänstresor

43 890

42 710

Antal sjukresor med taxi

30 780

32 542

Antal sjukresor i buss

20 389

15 534

2016

2015

Riksfärdtjänst antal beslut
Beslut totalt antal parkeringskort för funktionshindrade,
inklusive avslag

HAMNVERKSAMHET

39 233

39 072

Övriga hamnar
(tusental bruttoreg. ton)

305

270

Ank + avg passagerare Visby
(tusental)

1 623

1 653

Ank + avg personbilar Visby
(tusental)

492

489

Kryssningspassagerare
(tusental)

39

40

Kryssningsbesök antal anlöp

43

50

6 765

6 511

Gästande fritidsbåtar,
antal gästbåtsdygn

Gästbåtsdygn totalt

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

10 950*

174*

100*

10 305

167

100

- varav mängd insamlat
matavfall

3 792*

60*

35*

3 594

58

35

- varav mängd insamlat
brännbart, utsorterat
och blandat

7 158*

114*

65*

6 711

109

65

Mängd tidningar och
förpackningar (exkl. well)2

9 258

147

9 266

151

–

–

33 599

546

Total mängd insamlat
hushållsavfall3
Andel materialåtervinning
hushållsavfall inkl. biologisk
behandlig (central behandling och hemkompostering)4

budget
2016

–

969

965

7 734

7 476

bokslut
2016

bokslut
2015

Verksamhetens
intäkter

1 098 134

Verksamhetens
kostnader

-1 024 581 -1 070 324

1 Källa: mottagaranläggning
3 Förpackningar och tidningar, elavfall, farligt avfall, grovavfall, kärl- och säckavfall
4 Källa: Återvinning/Behandling Avfall Web

Vid beräkning av mängd per person har invånarantalet justerats med hänsyn till fritidshus,
gästnätter och arbetsplatsnetto (2016: 62 897 personer, 2015: 61 536 personer).

2016

2015

Totalt antal larm

RÄDDNINGSTJÄNST

790

932

Enskilda vägar med statsbidrag:

- varav IVPA
(i väntan på ambulans)

237

409

- varav brand ej i byggnad

89

66

- varav brand i byggnad

56

60

- varav trafikolycka

106

98

Enskilda vägar utan statsbidrag

- varav automatlarm

164

163

Antal vägar

MARK OCH STADSMILJÖ
Antal transporttillstånd

1 161 872

1 206 912
-1 123 086

Antal fastighetsförsäljningar

2016

2015

50

40

199

186

16

17

Investeringar
egna inom tn

433 909

293 965

103 072

Investeringar
affärsdrivande

168 851

81 048

96 808

Investeringar andra
förvaltningar

294 930

175 148

180 600

Summa investeringar netto

897 690

550 161

380 480

* Tekniska nämnden har utnyttjat 2 000 tkr av eget kapital.
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Naturmark, antal hektar

277

277

Parkmark

Antal brunnar/tankar

12 844

12 533

Antal anställda

286

295

Antal tömningar

12 665

11 992

- varav män

228

238

Bomkörning per abonnent i %

4%

4%

- varav kvinnor

58

57

16

12

FASTIGHETSFÖRVALTNING

2016

2015

158 016

162 955

Förvaltad lokalarea BRA

523 948

515 300

Varav förhyrd area BRA

109 151

112 444

556

661

Slamtömning enskilda avlopp

4,3

10 845

179

2015

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

9 913

Vinterväghållning kostnad kr/inv

2016

PERSONAL, TKF

12

0

24,8

319

-180 009

Budgetavvikelse*

1 032

17,3

272

Personalkostnad i % av
verksamhetens totala kostnader

10 845

1 032

Kostnad kr per invånare

218

Personalkostnad, tkr

7 913

257

218

-106 988

-2 000

254

Nettokostnad
parkverksamhet kr/inv

-109 890

190 854

810

Kostnad kr per invånare

Anlagd, antal hektar

-106 967

188 794

420

810

517

Internränta

188 794

420

Antal km

156

- varav tidsbegränsat anst

Kommunbidrag

Antal vägar

156

-156 847

-180 881

2015

464

-162 539

-190 794

2016

varav Almedalsveckan

-157 380

Verksamhetens
nettokostnader

GATA-VÄG-PARK

Antal tillstånd markupplåtelse

Avskrivningar

Årets resultat

55

* Preliminära uppgifter

Antal grävtillstånd

Övriga hamnar

66

Total mängd, ton kg/person Andel, % Total mängd, ton kg/person Andel, %

2 Källa: förpacknings- och tidningsinsamlingen

Visby
(tusental bruttoreg. ton)

Visby

2015

2016

Mängd kärl- och säckavfall1

Sålda endagskort

RESULTATRÄKNING, tkr

AVFALLSVERKSAMHET

12

Antal byggnader
3,2

Periodiskt underhåll kr/kvm

110

127

Vattenförbrukning l/kvm

403

441

Värmeförbrukning kwh/kvm
graddagskorrigerad

98

100

Elförbrukning kwh/kvm

69

71

Tekniska nämnden
VATTEN- OCH AVLOPPSVERKSAMHETEN
SÄRREDOVISNING

EKONOMISKT RESULTAT

Regionens samlade VA-verksamhet redovisar ett underskott med -2 339 tkr, vilket
kan jämföras med år 2015 då resultatet var
negativt med -763 tkr. Det negativa resultatet ska återställas inom 3 år efter räkenskapsåret. För VA-verksamheten finns förutbetalda intäkter med totalt 11 875 tkr
som utgör en fond för framtida investeringar för VA-verksamheten.
Kostnadstäckningsgraden för VA uppgick till 98,7 % (99,6 %, 2015) vilket förklaras av att kostnaderna överstiger intäkterna med -2 339 tkr.
MÅLUPPFYLLELSE

Finansieringsgraden minskade från 99,6 %
år 2015 till 98,7 % år 2016. Målsättningen
är 100 % finansieringsgrad.
Debiteringsgraden för vatten ligger på
87 % vilket är oförändrat jämfört med år
2015. Målsättningen är 85 % debiteringsgrad i förhållande till levererad mängd.
Totalt 3 653 975 m3 dricksvatten har
producerats under 2016, vilket kan jämföras med år 2015 då det uppgick till
3 951 762 m3.
VA-TAXAN

Behovet av taxejustering prövas årligen och
VA-taxan har varit oförändrad under 2016
och 2015. VA-taxan höjs i takt med ökat
konsumentprisindex 1,15 % till år 2017.

VIKTIGA HÄNDELSER –
INVESTERINGAR

RESULTATRÄKNING, tkr

Under 2016 har VA-utbyggnaden avseende ledningsnät mellan Burgsvik, Nisseviken och Klintehamn påbörjats.
I augusti invigdes Herrviks brackvattenverk, vilket kommer att kunna försörja stora delar av Östergarnslandet och
Katthammarsvik med avsaltat vatten.
Under 2016 har projekteringen av nytt
brackvattenverk i Kvarnåkershamn påbörjats. Det beräknas kunna tas i drift under
våren 2019.
Under året har förvaltningen påbörjat
planering/projektering för bygg
ande av
avloppsreningsverk i Fårösund, Klintehamn samt Katthammarsvik.

Verksamhetens
totala intäkter

161 557

Verksamhetens
totala kostnader

-116 354

-120 115 -100 619

Avskrivningar

-25 825

-28 473

-25 825

Intern ränta

-19 378

-19 585

-19 378

0

-2 339

-763

UTVECKLING PÅ SIKT

Situationen med vattenbrist är ännu inte
löst. Kvarnåkershamns brackvattenverk
kommer inte att kunna lösa södra Gotlands vattensituation förrän till våren 2019.
Mycket görs för att mildra effekterna av
ytterligare en sommar med dricksvattenbrist.
Klintehamns avloppsreningsverks utbyggnad kommer att genomföras under
2017 och 2018. Detta kommer tillsammans
med brackvattenverket i Kvarnåkershamn
förbättra VA-situationen på södra Gotland avsevärt.
Arbetet med inrättande av vattenskyddsområden fortsätter enligt plan.
Visby vattenskyddsområde har överklagats och den rättsliga processen är ännu
inte avgjord. Beträffande Roma vattenskyddsområde kommer en samhällsekonomisk analys att genomföras under år
2017. Bästeträsk vattenskyddsområde har
varit ute på samråd och nästa steg förväntas tas under våren 2017.

Budget Bokslut Bokslut
2016
2016
2015

Verksamhetens
resultat

BALANSRÄKNING, tkr

165 834

145 059

bokslut bokslut
2016
2015

Anläggningstillgångar
Mark byggnader och tekniska
anläggningstillgångar

693 036

683 149

Maskiner och inventarier

0

0

Finansiella anläggnings
tillgångar

292

374

Summa anläggningstillgångar

693 328 683 523

Omsättningstillgångar

17 949

Summa tillgångar

711 277 708 848

Eget kapital

-2 339

Därav årets resultat

-2 339

-763

5 178

4 719

Långfristiga skulder

693 036

683 149

Kortfristiga skulder

15 403

20 980

Avsättningar

Summa eget kapital,
avsättningar och skulder

25 325

0

711 277 708 848

Ställda panter och
ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser
intjänade för 1998

13 129

11 343

Därav särskild löneskatt

2 563

2 215

VATTENHANTERING,
i tusen kbm

2016

2015

Levererad mängd

3 654

3 951

Debiterad mängd

3 311

3 439

Debiteringsgrad %

87,0

87,0

Rent vatten uppfyllda krav

100

100

5 713

6 071

100

100

Renad mängd avloppsvatten
Utsläppsvärden uppfyllda krav (%)

Region Gotland Årsredovisning 2016

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

VERKSAMHETSIDÉ

Verksamheten ansvarar för produktion
och leverans av dricksvatten till abonnenter samt rening och hantering av spill
vatten och dagvatten inom fastställda
verksamhetsområden till abonnenter
anslutna enligt avtal.
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Byggnadsnämnden
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE KARL-ALLAN NORDBLOM (MP) | FÖRVALTNINGSCHEF JOHAN ÅBERG

VIKTIGARE HÄNDELSER

Medarbetare

Under perioden har förvaltningen rekryterat en ny förvaltningschef. Samhällsbyggnadsförvaltningens nya förvaltningschef from september är Johan Åberg.
Under perioden januari-september var
Per Lindskog tf förvaltningschef.
Under hösten 2016 har ett utvecklingsarbete genomförts på enhet Bygg
med främsta syfte att förbättra service,
effektivitet och ledtider i hanteringen av
bygglovsärenden. Utvecklingsarbetet svarar mot behovet av att bättre fokusera resurser på att i team rätt sortera och hantera
inkommande ärende kö.
Den nya taxemodellen som arbetades
fram under hösten, antogs i regionfullmäktige den 19 december. Det innebär att
byggnadsnämndens verksamheter kommer arbeta med en ny taxemodell från och
med januari 2017.

Medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar
har hållits enligt rutiner.
Ledningsstrukturen inom förvaltningen har förändrats, man har tagit bort avdelningschefsnivå. Under året har man
haft flera nyrekryteringar på chefsnivå
vilket påverkat ledningsstrukturen under
den tid rekrytering pågått. Från och med
september är samtliga chefsbefattningar
tillsatta.
Alla medarbetare har kompetensutvecklingsplaner, inom vissa enheter tittar
man även över arbete med gemensamma
kompetensbehov, det vill säga vad behövs
för att teamen ska bli framgångsrika.
Man har under året haft en del kompetenstapp till följd av att mer erfarna medarbetare slutat. Både bygglovshandläggare
och byggnadsinspektörer är bristyrken vilket märks klart och tydligt i rekryteringsprocesserna.

MÅLUPPFYLLELSE
Kvalitet

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

Kravet på 10 veckors handläggningstid
klaras inte. För att komma tillrätta med
långa handläggningstider har rekrytering skett för full bemanning och extra
personal.
Ett ständigt förbättringsarbete pågår
inom byggnadsnämndens verksamheter
för att få fram tydligare och enhetligare
beslutsunderlag samt översyn av samtliga
mallar.
Målen inom servicepolicyn uppnås,
i servicemätningen ligger bygglov i nivå
eller bättre än snittet i riket.
Arbetet med att kartlägga processer
och upprätta rutinbeskrivningar är ett pågående arbete. Detta arbete är även fortsatt prioriterat under 2016.
Byggnadsnämnden har antagit en ny
delegationsordning 2016.
Nämnden har under 2016 genomfört
utbildning och verksamhetspresentationer i samband med nämndmöten.
Totalt antal ärenden som inkommit till
enheterna bygglov samt bygginspektion
under 2016 uppgår till 1 651 stycken. Det
har tagits 1 432 stycken beslut.
Det har under året inkommit 88 stycken anmälningar om olovliga åtgärder.
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Ekonomi

Självfinansieringsgraden uppgår till cirka
58 %. Målet om 75 % intäktsfinansiering
uppnås inte. Nämnden har inför 2017
beslutat genomföra förändringar av timtaxan enligt självkostnadsprincipen samt
ändring av taxemodell för att underlätta
för medarbetare och kund. Detta gör att
man räknar med effektivare handläggning
av ärenden vilket leder till att högre själv
finansieringsgrad uppnås.
En förklaring till den lägre kostnadstäckningsgraden är även de upparbetade
kostnader som enheten har i form av beställda detaljplaner utifrån regionens exploateringsplan. Diskussion om hur planeringsfasen ska finansieras pågår då
framtida intäkter vid exploatering skulle
kunna möta upp dessa planeringskostnader. Detaljplanen avseende bryggeri i Visby hamn belastar enheten, då planprocessen avbröts. Detta medför att kostnaderna
på cirka 1 800 tkr belastar enheten och påverkar byggnadsnämndens resultat 2016.
Nettokostnadsutvecklingen för perioden 2014-2016 är plus 5 %.
Nettokostnadsutvecklingen bedöms
vara rimlig med hänsyn till vakanser, partiella tjänstledigheter samt sjukdom som

visserligen ger något lägre personalkostnader men också mindre handläggning och
antal beslut vilket leder till minskade intäkter.
Byggnadsnämndens
nettokostnads
utveckling borde anpassas till utvecklingen av skatteintäkter. Prognos från Sveriges
kommuner och landsting (SKL) för 20162020 är en ökning av skatteintäkter på
ca 3,75 % per år för Region Gotland. Byggnadsnämndens nettokostnadsutveckling
är därmed högre än prognosen för skatteintäktsutvecklingen.
UTVECKLING PÅ SIKT

Byggnadsnämndens kunder söker sig mer
och mer till webb- och e-tjänster. Utvecklingen av nya digitala lösningar för planoch byggfrågor pågår redan idag, men
efterfrågan kommer att öka. Det påverkar
också förvaltningens arbetssätt.

Skiss: SandellSandberg Arkitekter

Under året har arbete pågått med ny detaljplan för området runt Vändburg hamn.

2016

2015

Totalt antal ärenden
629

452

1 651

1 837

Varav anmälningsärenden
Antal beslut

2015

Detaljplan och översiktlig planering

Antal ärenden, ingående balans
Antal inkomna ärenden

2016

493

606

1 432

1 660

848

629

Antal ärenden utgående balans
Antal beslut per ärendetyp
Bygglov utom plan
Bygglov inom plan, planavvikelse
Bygglov inom plan, planenliga
Förhandsbesked
Startbesked i anmälansärenden

320

9

21

118

120

Antal inkomna ärenden

9

25

Antagna planer (dpl och öpl)

7
99

Antal ärenden under
handläggning, ingående balans

Antal ärenden under
handläggning, utgående balans

-44 894

-1 156

-1 158

-1 470

Avskrivningar

-18 919

118

Kommunbidrag

21 631

21 631

21 913

Internränta

0

848

2 994

800

344

917

2016

2015

Årets resultat
Nettoinvesteringar

310

Antagna producerade
kart- och mätningsärenden

375

285

Antal ärenden under
handläggning, utgående balans

295

578

-47 879

-20 783

422

432

-51 340

-21 631

Antal inkomna ärenden

54

27 571

15

223

48

28 360

-126

248

150
368

30 972

Verksamhetens
kostnader

-106

Antal ärenden under
handläggning, ingående balans

112

Verksamhetens intäkter

-107

Geografisk information

282

budget bokslut bokslut
2016
2016
2015

Verksamhetens
nettokostnader

315

Antal ärenden olovliga åtgärder
Antal ärenden, ingående balans

Antal beslut om planbesked

RESULTATRÄKNING, tkr

248

PERSONAL*
Antal anställda

149

137

– varav män

88

82

– varav kvinnor

61

55

– varav tidsbegränsat anst

190

Personalkostnad, tkr

8

8

91 263

84 795

Antal anmälda åtgärder
under året

88

Antal ärenden under granskning

57

Personalkostnad i % av
verksamhetens totala kostnader

61

62

Antal ärenden, utgående balans

221

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

5,3

4,9

ANDEL ÄRENDEN SOM KLARAR
HANDLÄGGNINGSTIDEN 10 VECKOR
Bygglov inom plan, planenliga
Bygglov inom plan, planavvikelse
Bygglov utom plan, bostads- och fritidshus
Förhandsbesked

70

Antal
beslut
2016

Antal
beslut
2015

216
70

Andel
i % 2016

Andel
i % 2015

294

77

80

114

63

76

192

215

60

68

24

26

50

48

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

VERKSAMHETSMÅTT

* Redovisningen avser hela samhällsbyggnads
förvaltningens personal som arbetar inom tre
nämnders ansvarsområden - tekniska nämnden,
byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden

I tabellen ovan redovisas handläggningstiderna för olika ärendetyper som omfattas av kravet på tio veckors
handläggningstid i PBL.
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Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE ISABEL ENSTRÖM (MP) | FÖRVALTNINGSCHEF JOHAN ÅBERG

VIKTIGARE HÄNDELSER

Under perioden har förvaltningen rekryterat en ny förvaltningschef. Samhällsbyggnadsförvaltningens nya förvaltningschef from september är Johan Åberg.
Under perioden januari-augusti var Per
Lindskog tf förvaltningschef.
Förvaltningen har under perioden
genomfört ett stort arbete med att analysera timtaxan inom miljöbalkens område.
Detta inkluderar beräkning av årsarbetstid, löne
kostnader och årsarbetskraft,
principer för overhead och att ta fram jämförande uppgifter från andra kommuner.
MÅLUPPFYLLELSE
Kvalitet

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

”Insikt” är en nationell undersökning som
genomförts i SKL:s regi 2011, 2013 och
2015. År 2014 genomförde Region Gotland ”Insikt” i egen regi. Undersökningen
är en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen
gentemot företagare. ”Insikt” undersöker
fem myndighetsområden: brandtillsyn,
bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälso
skydd samt serveringstillstånd. Dessutom
undersöks sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Betygsskalan går från 0-100. Under 62 anses som
ett lågt betyg, mellan 62-69 som ett godkänt betyg och 70 eller mer som ett högt
betyg. Det långsiktiga målet enligt SKL
är att kommunerna i Sverige uppnår ett
genomsnittligt NöjdKundIndex, NKI, på
minst 75.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är ansvarig för myndighetsområdena brandtillsyn, livsmedelskontroll och miljöoch hälsoskydd. NKI är ett index som
är lämpligt att använda för att göra jämförelser över tid. I första mätningen 2011
hade brandtillsyn godkänt betyg, NKI 63,
medan miljö- och hälsoskydd hade ett lågt
betyg, NKI 60.
Myndighetsområdet brandtillsyn uppnår 2016 NKI 70, vilket är en minskning
med en enhet jämfört med 2015. Men ligger kvar inom området högt betyg.
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Myndighetsområdet miljö- och hälso
skydd uppnår 2016 NKI 69, vilket är en
förbättring med tre enheter från 2015 och
ligger kvar inom området godkänt betyg.
Under 2016 genomfördes ingen enkät
riktad till nämndens ledamöter.
Kvalitet och kostnader jämförs årligen
med de kommuner som är med i Miljösamverkan Stockholm (17 kommuner).
Resultaten från 2016 visar att Region Gotland har kvalitet och kostnader i nivå med
jämförbara kommuner och landsting för
de viktigaste processerna.
De mål som miljö- och hälsoskyddsnämnden har för rättssäkra beslut, uppfylldes 2016. Lagstadgade handläggningstider uppnås i den utsträckning sådana
tider finns angivna.
Antalet inkomna ärenden till miljöoch hälsoskyddsnämnden under 2016
uppgår till 5 100.
Medarbetare

Medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar
har hållits enligt rutiner.
Ledningsstrukturen inom förvaltningen har förändrats, man har tagit bort avdelningschefsnivå. Under året har flera
nyrekryteringar på chefsnivå genomförts
vilket påverkat ledningsstrukturen under
den tid rekrytering pågått. Från och med
september är samtliga chefsbefattningar
tillsatta.
Alla medarbetare har kompetens
utvecklingsplaner, inom vissa enheter
tittar man även över arbete med gemensamma kompetensbehov, det vill säga vad
behövs för att teamen ska bli framgångsrika.
Man har under året haft en del kompetenstapp som följd av att mer erfarna medarbetare slutat.
Ekonomi

Självfinansieringsgraden uppgår till cirka
62 % totalt för nämndens verksamheter.
Målet om 65 % intäktsfinansiering uppnås
inte riktigt. För att säkerställa att målet
om 65 % intäktsfinansiering uppnås har
nämnden inför 2017 bland annat beslutat

om förändrad taxemodell samt höjning av
timtaxan enligt självkostnadsprincipen för
verksamheter inom miljöbalkens område.
Detta gör att en högre självfinansieringsgrad kan uppnås.
UTVECKLING PÅ SIKT

Tillgången på dricksvatten av tillräcklig
kvantitet och kvalitet är en utmaning och
en framtidsfråga för Gotland. Detta är ett
utvecklingsområde inom miljö- och hälso
skyddsnämndens verksamheter. Samverkan inom Region Gotlands verksamheter
och med samhället behöver stärkas för att
hitta gemensamma hållbara och kostnadseffektiva lösningar.

Foto: Region Gotland/Malin Ericsson

Dricksvatten av tillräcklig kvantitet och kvalitet är en utmaning och en framtidsfråga för Gotland.

Team
Livsmedel
Miljö och Hälsoskydd
Vatten (antal beslut)

Mål

Utfört Avvikelse

1 100

798

-302

538

481

-57

760

807

+47

VERKSAMHETSMÅTT

2016

2015

RESULTATRÄKNING, tkr

budget bokslut bokslut
2016
2016
2015

Totalt antal ärenden

5 100

5 046

Livsmedelsrörelser,
inspektioner/besök

982

848

Miljöfarlig verksamhet,
inspektioner/besök

559

536

Antal beslut om enskilt avlopp

807

627

Internränta
Verksamhetens
nettokostnader
Kommunbidrag

Tillsyn enligt LSO
(lagen om skydd mot olyckor)

121

156

Tillsyn LBE (lag om brandfarliga
och explosiva varor)

22

43

Samplanerad tillsyn (LSO+LBE)

21

30

Förelägganden enligt LSO
(lagen om skydd mot olyckor)

2

–

Förelägganden LBE
(lag om brandfarliga och explosiva varor)

0

–

Samplanerad LSO+LBE

0

–

Verksamhetens
intäkter

21 873

19 782

18 818

Verksamhetens
kostnader

-34 741

-31 592

-29 874

-150

-150

-170

-11

-11

-17

-13 029

-11 971

-11 243

13 029

13 029

12 932

0

1 058

1 689

200

161

0

2016

2015

149

137

- varav män

88

82

- varav kvinnor

61

55

8

8

Avskrivningar

Årets resultat
Nettoinvesteringar

PERSONAL*
Antal anställda

- varav tidsbegränsat anst

91 263

84 795

Personalkostnad i % av
verksamhetens totala kostnader

Personalkostnad, tkr

61

62

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

5,3

4,9

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

PLANERADE INSPEKTIONER

* Redovisningen avser hela samhällsbyggnads
förvaltningens personal som arbetar inom tre
nämnders ansvarsområden - tekniska nämnden,
byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Kultur- och fritidsnämnden
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE FILIP REINHAG (S) | FÖRVALTNINGSCHEF MARIA MODIG

VIKTIGARE HÄNDELSER

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

Region Gotland präglades under 2016 av
stora ekonomiska utmaningar, så även kultur- och fritidsverksamheten. Tuffa besparingskrav krävde beslut såsom att stänga
Havdhem bibliotek, lägga ner verksamheten Boken kommer samt att inte längre
driva ungdomsgården i Lärbro. Under
hösten påbörjades även en utredning kring
en omorganisering av hela kultur- och fritidsverksamheten. Utredaren föreslår att
både förvaltning och nämnd ska läggas
ned och verksamheterna organiseras inom
andra förvaltningar. Beslut i frågan tas
under våren 2017.
Samtidigt har det bjudits på flera positiva inslag i kultur- och fritidslivet. Regionen har tillsammans med kulturlivet tagit
fram en ny treårig kulturplan som klubbades igenom i regionfullmäktige under hösten. Det stora antalet ensamkommande
asylsökande ungdomar har medfört en
kraftig ökning av antalet besökare på ungdomsgårdarna, något som gjort att även
många andra ungdomar börjat besöka gårdarna.
Under året har nya koncept fötts såsom exempelvis Dive-in-bio där besökarna
kunnat se både filmen Hajen och Den lilla sjöjungfrun på Solbergabadet. Ica Maxi
arena har huserat större evenemang som
Ungdomens dag, Tubecon och herrlandslagets träningsläger inför världsmästerskapen i innebandy. Många andra händelser
och evenemang har genomförts under året
där förvaltningen varit delaktig. Allt ifrån
Gotland Pride, Crimetime Gotland till
nationaldagsfirande på Roma Kungsgård
och filminspelningar.
MÅLUPPFYLLELSE
Kvalitet

Kultur- och fritidsnämndens mål är att
ha processer som ger resultat av god kvalitet till en kostnad i nivå med jämförbara
kommuner och landsting. För att lyckas
med det måste förvaltningen ha en tydlig
politisk styrning med brukaren i centrum.
Svaren från brukarenkäterna inom verksamheterna visar överlag nöjda brukare
men inom flera områden finns synpunkter
på öppettider och tillgänglighet.
För att tillgodose brukarnas behov, har
biblioteken arbetat mycket med tillgäng-
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lighet, bemötande, mångfald och integrationsfrämjande aktiviteter. Biblioteken
har fortsatt att erbjuda lånekonton för
papperslösa och haft välbesökta språk
caféer, köpt in mer litteratur på lätt svenska och andra språk samt fortsatt med sagostunder på olika språk.
Under året har en ny kulturplan för
Region Gotland tagits fram för perioden
2017-2020. Den omfattar såväl den regionala som den primärkommunala kulturen. Liksom föregående år fick Gotland
även detta år högst andel statliga medel,
389 kronor per invånare av alla regioner
och landsting inom kultursamverkansmodellen. På nationell nivå kan konstateras
att de gotländska regionala kulturinstitutionerna motsvarat de förväntningar som
ställts.
Fritidsavdelningen har under året fortsatt genomföra en processkartläggning av
avdelningens effektivitet och tillgänglighet för brukarna. Framför allt badens tillgänglighet är en fråga som berör. Av kommentarerna i enkäten framgår det att det
är stor efterfrågan på ett nytt badhus.
För inomhushallar var antalet uthyrningstimmar 23 413 totalt, en minskning
med 2 370 timmar jämfört med 2015. Orsaken till denna minskning är främst renovering av Säves stora och lilla hall mellan
maj och oktober.
Antalet besökare på ungdomsgårdarna har ökat kraftigt och brukarna upplever att gårdarna har bra öppettider, att de
känner sig trygga och delaktiga samt blir
respektfullt bemötta. Ett ökat antal besökare är naturligtvis positivt, men i flera fall
har det samtidigt inneburit att kvaliteten i
verksamheten blivit lidande.
Inför 2016 påbörjades ett utvecklings
arbete kring att öka medarbetarnas kunskap om de beslut som fattas i nämnden. Bland annat filmas en intervju med
nämndsordföranden efter nämndssammanträdena som sedan visas upp på arbetsplatsträffar och även sprids externt i
sociala medier. Resultatet visar en klar förbättring.
Medarbetare

Under 2016 genomfördes ingen med
arbetarenkät men det går att konstatera att
både besparingar och utredningen kring

den framtida organiseringen av kultur- och
fritidsverksamheten har påverkat negativt.
Medarbetarna upplever oro för framtiden, både för vad som kommer att ske med
verksamheten men även för egen del.
Medarbetarna erbjuds regelbundet
möjligheter till fortbildning och möjlighet
att delta i konferenser och seminarier, men
på grund av de ekonomiska besparingarna
har det inte varit lika omfattande som tidigare. Utbildningsinsatser inom integrationsområdet har särskilt prioriterats.
Inom förvaltningen är framför allt bibliotekarier, badvaktmästare och fritidsledare svårrekryterade arbetsgrupper. Förvaltningen har en långsiktig plan över
vilken kompetens som behövs och hur
varje pensionsavgång bör hanteras.
Ekonomi

Kultur- och fritidsnämndens resultat
visar på ett överskott om 2,3 miljoner kronor. Framför allt beror överskottet på en
återhållsamhet med ekonomiska resurser
tillsammans med lyckade bidragsansökningar av externa medel till olika projekt.
Även tillskott genom statsbidrag för integrationsaktiviteter har påverkat resultatet
positivt.
UTVECKLING PÅ SIKT

Kultur- och fritidsnämnden ska under
2017 effektuera en besparing på 3 miljoner
kronor. Under 2018 och 2019 ska ytterligare strukturella förändringar i utbudet genomföras för att minska nämndens
kostnader, totalt med 12 miljoner kronor.
Detta kommer självklart ge en effekt på
det utbud och stöd förvaltningen ger till
gotlänningarna och besökarna. Under året
kommer det även beslutas om nämnd och
förvaltning ska läggas ner och verksamheten omorganiseras.
Kulturplanens mål och aktiviteter kommer vara i fokus på kultursidan med bland
annat en kulturgaranti för barn och unga.
Det största enskilda evenemanget 2017 är
NatWest Island Games. Under året kommer även evenemang för att utveckla Gotland som destination året runt att stöttas.
Exempel på evenemang är Magisk vinter
(Medeltida jul), Gotland Art Week och
Gotland Grand National.

Foto: David Skoog

I november fylldes ICA Maxi arena av gotländska ungdomar när Sveriges största YouTube-stjärnor var på besök med evenemanget Tubecon.

VERKSAMHETSMÅTT

2016

2015

Inomhusbad, antal bad

97 155

99 447

- nettokostnad per bad, kr

82,25

uppgift
saknas

- nettokostnad per invånare, kr

135,25

163,60

Verksamhetens
kostnader

Ungdomsgårdar, antal deltagare
i öppen och annan verksamhet

47 470

32 490

Avskrivningar

35,0

42,0

305,51

507,84

Verksamhetens
nettokostnader

6 773

7 205

Kommunbidrag

Idrottshallar,
antal uthyrda timmar

25 673

26 741

Idrottsplatser,
antal uthyrda timmar

7 391

6 389

- andel tjejer, %
- nettokostnad per besök
Säsongsuthyrning,
antal gästnätter

RESULTATRÄKNING, tkr

budget bokslut bokslut
2016
2016
2015

Verksamhetens
intäkter

38 285

Nettoinvesteringar

PERSONAL

- ungdomar

36 589

35 398

-2 307

-2 317

-2 389

-545

-545

-456

-144 612 -142 303 -138 083

Årets resultat

Antal anställda

43 126

-180 045 -182 959 -178 365

Internränta

Aktivitetsbidrag, antal
godkända sammankomster:

43 518

144 612

144 612

140 002

0

2 309

1 919

1 932

1 764

4 578

2016

2015

134

143

51

48

- funktionshindrade

2 796

2 500

- varav män

- pensionärer

4 736

4 582

- varav kvinnor

83

95

13

16

Bibliotek, antal fysiska besökare

460 0001

449 384

- varav tidsbegränsat anst

Bibliotek, antal medialån fysiska

463 654

501 453

Personalkostnad, tkr

Bibliotek, antal medialån, digitala

4 546

4 696

Personalkostnad i % av
verksamhetens totala kostnader

– nettokostnad per
boklån – fysisk litteratur, kr

59,26

59,12

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

– nettokostnad per
fysisk besökare, kr

59,73

65,98

53 702

55 074

29

30

5,7

6,1

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

Ett av utvecklingsområdena för biblio
teken är att starta ett eller flera ”Meröppna bibliotek”. På fritidssidan kommer
upphandling av bad- och idrottstjänster i
Fårösund genomföras och motionsspåren
i Slite och Hemse ska rustas upp.
Kultur- och fritidsverksamheten kommer ha stor betydelse för integrationsarbetet i det långa perspektivet för att skapa en
hållbarhet. Det måste skapas mötesplatser
mellan etablerade och nya gotlänningar
och där kommer bland annat ungdomsgårdarna, biblioteken, baden och inte
minst föreningslivet spela en avgörande
roll.

1 Uppskattad siffra, vissa bibliotek kan inte redovisa.
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Barn- och utbildningsnämnden
UTBILDNINGS- OCH ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE BRITTIS BENZLER (V) | FÖRVALTNINGSCHEF ANDERS JOLBY

VIKTIGARE HÄNDELSER

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
har genomfört sitt första verksamhetsår
som en samlad organisation för utbildning, arbetsmarknad och integration.
Under det gångna året har de olika skolformerna framgångsrikt löst uppdraget att på kort tid ta emot ett stort antal
nyanlända och asylsökande barn och ung
domar i verksamheterna. Ett utvecklingsarbete kring nyanländas lärande har startat
i samarbete med Skolverket. Under 2016
har de statsbidrag som nämnden erhållit
med anledning av det ökade antalet nyanlända väl täckt de merkostnader som förvaltningen har haft.
Skolinspektionens tillsyn av Region
Gotland våren 2015 har efter uppföljning
avslutats under 2016. Tidigare kritiserade
områden anses vara avhjälpta. Ett intensivt arbete har bedrivits för att utveckla
kvalitetsarbetet på alla nivåer. Ett förbättringsarbete inleddes 2015 inom ramen för
SKL:s nationella skolutvecklingsprojekt
PRIO. Arbetet handlar framförallt om att
stärka det kollegiala samarbetet och utveckla arbetssätt så att skolledningen styr
skolans resurser dit de gör störst nytta.
Regionfullmäktige har beslutat att
nämnden ska sträva mot större enheter
för att nå ökad effektivitet. En översyn pågår av mindre förskolenheter både i Visby
och på landsbygden. Förskolan Misteln i
Tingstäde och verksamheten vid Vildrosen i Klintehamn har avvecklats. Hogrän
förskola avvecklas från hösten 2017. Verksamheten i Eskelhem skola har förändrats
till att bli en samlad verksamhet med förskola, årskurs F-3 samt fritidshem.
Region Gotland har valt att ta del av
statliga satsningen på lärarlönelyftet med
ett läsår i taget i avvaktan på en garanterad
långsiktig finansiering. 322 lärare i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen fick under hösten en löneökning med 2 500 kronor per månad.
MÅLUPPFYLLELSE

Redovisningen av måluppfyllelse utgår
från nämndens verksamhetsplan. Verksam
hetsplanen antogs innan det nya region
gemensamma koncernstyrkortet beslutades av regionfullmäktige i juni 2016. I
verksamhetsplanen har en målbild satts
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kring kunskapslyft för barn, unga och
vuxna, kunskapslyft i arbetslivet samt
lyckad integration.
Kvalitet

Resultatet från elevenkäten som genomfördes läsåret 2015/2016 visar att andelen elever i årskurs 5 på Gotland är nöjda.
Andelen positiva svar år 2016 var 90 % och
2015 89 %. Rikets siffra var 87 %. Något
mindre nöjda var eleverna i årskurs 8 där
andelen positiva svar år 2016 var 76 % och
år 2015 79 %. Rikets siffra var 75 %.
Andelen elever i årskurs 3 som uppnått
godkänt på alla delprov i matematik var
64 %. Det är dock stora skillnader mellan
skolorna. Andelen år 2015 var 74 %. Andelen elever i årskurs 3 som uppnått godkänt
på alla delprov i svenska var 78 % år 2016.
Året innan var andelen 85 %.
Andelen elever i årskurs 6 som deltog i
nationella proven i engelska och fick provbetyg A-E är 94 % år 2016 – en procentenhet lägre än tidigare år men i nivå med
jämförbara kommuner och riket. Andelen
elever i årskurs 6 som deltog i nationella
proven i matematik och fick provbetyg
A-E är 93 % vilket är i samma nivå som de
två tidigare åren och något högre än jämförbara kommuner.
År 2016 var 89 % av eleverna som lämnade årskurs 9 behöriga till gymnasiet (ett
yrkesprogram), vilket kan jämföras med
rikets siffra som var 86 %. Även åren 20142015 var andelen högre på Gotland än riket, men lägre än jämförbara kommuner.

förskolan utreds möjligheten att anställa
medarbetare som arbetar med måltidsverksamhet, där förskolans personal idag
också gör arbetsinsatser på tid som hellre
bör läggas i barngrupp. Flera yrkesgrupper
är svårrekryterade: förskollärare, hemoch konsumentkunskapslärare, slöjdlärare,
specialpedagoger, lärare i matematik och
no, fritidspedagoger, lärare i praktiskt –
estetiska ämnen, lärare i moderna språk,
lärare i svenska som andraspråk och
modersmålslärare samt studie- och yrkes
vägledare. Barn- och elevhälsan har även
svårt att rekrytera skolsköterskor, skol
psykologer och skolkuratorer, som är
nationella bristyrken.
Ekonomi

Nämndens resultat helåret 2016 är 16 miljoner kronor. Resultatkravet på elva miljoner kronor beslutat av regionfullmäktige den 25 april nås därmed. Nämnden
hade vid ingången på året en buffert på
472 000 kronor.
Det sammanlagda kravet om kostnadsminskningar för nämndens verksamhetsområden har under året uppgått
till 25,2 miljoner kronor och motsvarar
2,2 %. Besparingsuppdraget inför 2016
var på 11,3 miljoner kronor och hanterades vid tjänstefördelningarna för läsåret
2015/16. Dessutom tillkom en ramjuste
ring till följd av lägre hyra på Visborg
400 000 kronor. I och med bildandet av
den nya förvaltningen lades även ett besparingskrav på nämnden med 2,5 miljoner kronor.

Medarbetare

Under 2016 har sjukfrånvaron sjunkit
något. Kvinnorna har ett högre sjuktal än
männen. Många rektorer och förskole
chefer uppger att sjukfrånvaron bland
medarbetare haft en tydlig koppling till
influensor (eller motsvarande). En faktor
som påverkar arbetsmiljön är bristen på
vikarier. Inom viss verksamhet finns en
direkt koppling mellan långtidssjukskrivningar och effekter av ekonomiska besparingar. Flera chefer uppger att arbetsbelastningen för dem själva är hög och ibland
mycket hög. Vissa skolor har anställt andra
personalkategorier, socialpedagoger och/
eller lärarassistenter, i syfte att avlasta pedagogisk personal arbetsuppgifter. Inom

UTVECKLING PÅ SIKT

Region Gotland befinner sig i ett ekonomiskt svårt läge, vilket ställer krav på förändringar av verksamheten. För nämndens del handlar det främst om att ta fram
en långsiktig och hållbar strategi för skolorganisation på landsbygden, men även
för Visby där befolkningen växer.
För att få en hållbar kompetensförsörjning behöver Region Gotland arbeta brett
med bland annat lönebildningen och en
ökad satsning på vidareutbildning av egen
personal inom de allmänna bristyrkena.
En lönesatsning behöver göras särskilt på
skolledare som är en svårrekryterad grupp.

Foto: David Skoog

Digitaliseringen av skolan fortsätter och fokus ligger nu på mer pedagogik och skolutveckling än teknik.

VERKSAMHETSMÅTT
Skolformer kommunal regi,
antal barn
Förskola
Skolbarnomsorg
Pedagogisk omsorg
Förskoleklass
Grundskola
Skolformer fristående
verksamhet, antal barn
Förskola
Skolbarnomsorg
Pedagogisk omsorg
Förskoleklass
Grundskola

2016

2 249
2 149
16
559
4 472

2015

2 292
2 132
16
535
4 436

484
310
15
56
665

482
299
–
56
652

Elever i grundsärskola, antal

50

48

Elever i gymnasiesärskola,
antal

31

33

Elever i Lärvux, antal
Elever i kulturskola, antal
Öppna jämförelser grundskola, SKL:s ranking kommunala skolor (placering)
Språklig medvetenhet
förskoleklass – elever
som utifrån ålder uppnår
förväntad utveckling,
språkscreening, andel, %
- hösttermin
- vårtermin

44

43

1 255

1 251

731

1162

2015

64

74

Elever i årskurs 6 som når
godkänt på nationella prov
i svenska, andel, %

94

96

Elever i årskurs 6 som når
godkänt på nationella prov
i engelska, andel, %

94

95

Elever i årskurs 6 som når
godkänt på nationella prov
i matematik, andel, %

93

93

Elever i årskurs 9 som är
behöriga till gymnasiet
(yrkesprogram) – betygs
resultat, andel, %

89

85

RESULTATRÄKNING, tkr

budget
2016

Verksamhetens
intäkter

691 560

Verksamhetens
kostnader
Avskrivningar
76
73

64
–

Nöjdhetsindex föräldraenkät i förskolan

75

78

Nöjdhetsindex föräldraenkät i fritidshem

71

–

Elevernas syn på skolan och
undervisningen i årskurs 5,
andel positiva svar, %

90

89

Elevernas syn på skolan och
undervisningen i årskurs 8,
andel positiva svar, %

76

73

Verksamhetens
nettokostnader

Nöjdhetsindex föräldraenkät i grund- och
gymnasiesärskola

811

752

Elever i årskurs 3 som når
godkänt på nationella prov
i svenska, andel, %

78

85

705 305

-13 398

-13 081

-2 619

-2 619

-2 537

-1 130 051 -1 114 010 -1 115 808
1 130 051

Årets resultat

1 130 051 1 129 281

0

16 041

13 473

26 613

14 618

15 309

PERSONAL

2016

2015*

Antal anställda

1 669

1 640

290

264

1 379

1 376

- varav män
722

757 773

-13 398

Nettoinvesteringar

841

bokslut bokslut
2016
2015

-1 805 594 -1 855 766 -1 805 496

Internränta

Kommunbidrag

Elevers syn på skolan och
undervisning grund- och
gymnasiesärskola – Nöjd
elevindex

1 Läsåret 2015/16

2016
Elever i årskurs 3 som når
godkänt på nationella prov
i matematik, andel, %

- varav kvinnor
- varav tidsbegränsat anst

243

201

731 708

709 214

Personalkostnad i % av
verksamhetens totala kostnader

39

39

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

5,8

5,9

Personalkostnad, tkr

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

Ett förslag finns att flytta över ungdomsavdelningen från nuvarande kultur- och
fritidsförvaltningen till utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen. Det kan innebära att nämnden får ansvar för den
öppna ungdomsverksamheten för ung
domar (13-19 år), med ungdomsgårdar,
ungkulturhus och fältfritidsledare.
Skolverket har lämnat förslag på en ny
nationell IT-strategi för skolväsendet som
förväntas gälla från 2017. Förändrade läroplaner förväntas. Sannolikt behövs större
satsningar göras på att kompetensutveckla
lärare. Elever i lägre åldrar kommer behöva
utrustas med digitala verktyg.

* Barn- och utbildningsförvaltningen

2 Läsåret 2014/15
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Gymnasie- och vuxen
utbildningsnämnden
UTBILDNINGS- OCH ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

ORDFÖRANDE SAGA CARLGREN (V) | FÖRVALTNINGSCHEF ANDERS JOLBY
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VIKTIGARE HÄNDELSER

MÅLUPPFYLLELSE

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
har genomfört sitt första verksamhetsår
som en samlad organisation för utbildning, arbetsmarknad och integration.
Under det gångna året har de olika skolformerna framgångsrikt löst uppdraget att på kort tid ta emot ett stort antal
nyanlända och asylsökande barn och ung
domar i verksamheterna. Integrationsenhetens uppdrag har under året utökats
med ett samlat mottagande och inskrivning av barn och ungdomar i förskola,
skola och gymnasium. I april antog nämnden en strategi för integrationsarbetet i
skolan samt arbetet med att få fler nyanlända behöriga till ett nationellt gymnasieprogram, eller på annat sätt nå motsvarande utbildningsnivå, och kunna fullfölja
sin gymnasieutbildning. Ett utvecklingsarbete kring nyanländas lärande har startat
i samarbete med Skolverket. Utvecklingen
av språkintroduktionsprogrammet är ett
förbättringsområde.
Ungdomskraft, som ansvarar för uppföljningen kring unga utanför studier och
arbete inom aktivitetsansvaret, har intensifierat sitt arbete. Samarbetet med gymnasieskolans introduktionsprogram, de
nationella programmen har ökat både i
den kommunala och fristående skolan,
men även Gotlands folkhögskola.
Bygget av det nya Sävehuset har fortsatt enligt plan, med smärre förseningar.
Återflytten sker i samband med sportlovet
i mars 2017. Aulan invigdes i mitten på maj
2016.
Region Gotland har valt att ta del av
statliga satsningen på lärarlönelyftet med
ett läsår i taget i avvaktan på en garanterad
långsiktig finansiering. 322 lärare i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen fick under hösten en löneökning med 2 500 kronor per månad. Vuxenutbildningen och
folkhögskolan omfattas inte av lärarlönelyftet.
Gotlands folkhögskola, som är en av
Sveriges äldsta firade 140 år under hösten.

Redovisningen av måluppfyllelse utgår
från nämndens verksamhetsplan. Verksamhetsplanen antogs innan det nya regiongemensamma koncernstyrkortet beslutades av regionfullmäktige i juni 2016. I
verksamhetsplanen har en målbild satts
kring kunskapslyft för barn, unga och
vuxna, kunskapslyft i arbetslivet samt
lyckad integration.
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Kvalitet

Tillgängligheten till gymnasie- och vuxenutbildningar är god. 87 % av de behöriga
eleverna i årskurs nio får sitt förstahandsval tillgodosett vid gymnasie
valet. Alla
som ansöker till den kommunala vuxenutbildningen och har rätt till utbildning
får det. Andelen nöjda gymnasie
elever
uppgår till 61 %. Resultatet från Gotlands
folkhögskolas deltagarenkät visar på hög
kundnöjdhet. Andelen elever med examensbevis i den kommunala gymnasieskolan år 2016 är 66 % – något lägre än år
2015 då andelen var 67,5 %. Riket siffra år
2016 var 71,4 %.
Andelen gymnasieelever med examensbevis eller studiebevis som fullföljer gymnasiet inom fyra år har minskat. Andelen
på Gotland var 70,9 % vilket kan jämföras
mot 78,2 % år 2015. Under år 2016 registrerades 1 359 ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret och 1 431 insatser
genomfördes. Under år 2015 registrerades
862 ungdomar och 890 insatser genomfördes. Gotland har en högre andel kursdeltagare i gymnasial vuxen
utbildning
med lägst betyget E i Engelska 5 och
Svenska 1 än riket totalt. Gotland ligger
resultatmässigt nära riksgenomsnittet beträffande andel studerande som uppnår
målen för svenska för invandrare (SFI) –
nationella slutprov.
Medarbetare

Sjukfrånvaron har minskat något inom
förvaltningen. Kvinnorna har ett högre
sjuktal än männen. Större delen av sjukfrånvaron uppfattas vara kopplad till faktorer utanför arbetsplatsen. Flera chefer
uppger att arbetsbelastningen för dem

själva är hög eller mycket hög. Flera personalkategorier är svårrekryterade: studieoch yrkesvägledare, lärare i svenska som
andraspråk, lärare i naturkunskap och specialpedagoger. Det finns en ökad rörlighet
bland skolledarna.
Ekonomi

Resultatet för nämnden helåret 2016 är
på 14,7 miljoner kronor. Resultatkravet
på 2,5 miljoner kronor beslutat av regionfullmäktige den 25 april nås. Beslutet att
slå samman de två tidigare utbildningsförvaltningarna har gett en besparing för
nämnden på central administration med
en miljon kronor. Under 2016 har de statsbidrag som nämnden erhållit med anledning av det ökade antalet nyanlända väl
täckt de merkostnader som förvaltningen
har haft.
UTVECKLING PÅ SIKT

Region Gotland befinner sig i ett ekonomiskt svårt läge. Nämnden ska se över om
det går att effektivisera ytterligare inom
respektive gymnasieprogram, effektivisera
lokalutnyttjandet med särskilt fokus på
gymnasieskolan samt öka samverkan mellan gymnasiet och vuxenutbildningen.
För att få en hållbar kompetensförsörjning behöver Region Gotland arbeta brett
med bland annat lönebildningen och en
ökad satsning på vidareutbildning av egen
personal inom de allmänna bristyrkena.
En lönesatsning behöver göras särskilt på
skolledare som är en svårrekryterad grupp.
Ett förslag finns att flytta över ungdomsavdelningen från nuvarande kulturoch fritidsförvaltningen till utbildningsoch arbetslivsförvaltningen. Det kan
innebära att nämnden får ansvar för den
öppna ungdomsverksamheten för ung
domar (13-19 år), med ungdomsgårdar,
ungkulturhus och fältfritidsledare.
En översyn har gjorts av gymnasiereformen GY2011 genom gymnasieutredningen ”En gymnasieutbildning för alla –
åtgärder för att alla unga ska påbörja och
fullfölja en gymnasieutbildning”. Några
exempel på förändringar som kan komma
är införandet av kurser i estetisk verksam-

Foto: Region Gotland/Mikael Marmont

Biologilektion på naturvetenskapsprogrammet – ett av de 17 gymnasieprogram som erbjöds på Wisbygymnasiet 2016.

VERKSAMHETSMÅTT

2016

2015

Antal årselever Wisby
gymnasiet norr

709

666

Antal årselever Wisby
gymnasiet söder

824

789

165,5

149,5

561

390

Antal vuxenstuderande i
upphandlad verksamhet

1 038

550

Deltagarveckor, folkhögskola

9 427

10 146

Sommarkurser, folkhögskola

36

33

4 693

4 279

Antal studerande långa kurser,
folkhögskola

314

332

Elever som fullföljer gymnasiet
inom fyra år (inklusive introduktionsprogram), %

70,9

78,2

61

63

Programbyten (omval) i gymnasiets år 1, %

–

5

Elever som får sitt förstahandsval
till gymnasiet tillgodosett, %

87

92

Gymnasieelever med högskolebehörighet efter avslutat yrkesgymnasium, %

32

36

–

69

Antal årselever fristående
gymnasieskola
Antal vuxenstuderande
i egen regi

Gästnätter sommar, folk
högskola

Elevers syn på gymnasieskola
och undervisning – enkät år 2,
nöjdelevindex

RESULTATRÄKNING, tkr

budget bokslut bokslut
2016
2016
2015

Verksamhetens
intäkter

193 777

Verksamhetens
kostnader

-468 023

Avskrivningar
Internränta
Verksamhetens
nettokostnader
Kommunbidrag
Årets resultat
Nettoinvesteringar

215 031

197 491

-474 564 -469 978

-5 046

-5 118

-5 251

-825

-753

-878

-280 117 -265 404

-278 616

280 117

280 117

286 532

0

14 713

7 916

10 220

5 104

2 054

Kursdeltagare i gymnasial
vuxenutbildning med betyg
godkänd eller högre i Ma 1, %

2015

Deltagares upplevelse av folkhögskolan, nöjd elevindex

73

71

Gymnasieelever som påbörjat
högskolestudier inom tre år, %

32

27

3
0

2
0

182

50

13
22

–
–

Antal deltagare i studiemotiverande folkhögskolekurs
- vårtermin
- hösttermin
Elever som skrivits in på
gymnasiets språkintroduktion, antal
Antal nyanlända som skrivits in
i folkhögskolans utbildningar:
- Kursen Svenska från dag 1
- Svenska för invandrare
Antal nyanlända som skrivits in
i vuxenutbildning

–

95

Kursdeltagare i gymnasial
vuxenutbildning med betyg
godkänd eller högre i Sv 1, %

–

90

–
–

5,3
4,0

37

14

2016

2015*

Antal anställda

366

371

- varav män

152

161

- varav kvinnor

214

210

Deltagare i etableringskurs på
folkhögskolan, antal

- varav tidsbegränsat anst

–
–
–

80
84
85

231

Deltagare på folkhögskolan
födda utomlands, andel, %
- vårtermin
- hösttermin

PERSONAL

Kursdeltagare i gymnasial
vuxenutbildning med betyg
godkänd eller högre i Eng 5, %

Studerande som uppnår målen
för svenska för invandrare (Sfi),
resultat nationella slutprov,
andel, %
- Kurs B
- Kurs C
- Kurs D

2016

74

88

178 968

172 606

Personalkostnad i % av
verksamhetens totala kostnader

38

36

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

5,8

3,6

Personalkostnad, tkr

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

het på alla program, införande av ämnesbetyg och förändringar av introduktionsprogrammen.
Inom ramen för tillväxtpaketet ”Hållbara Gotland”, omfattande 100 miljoner
kronor, kommer förvaltningen att få ansvar för ett kompetensförsörjningsprojekt
som handlar om att höja utbildningsnivån på Gotland – öka genomströmning
i grundskolan och gymnasiet samt bidra
till ett ökat inflöde till eftergymnasial utbildning. Fyra delprojekt ingår: Skola och
arbetsliv, Teknikcollege, Strukturer för
yrkeshögskoleutbildningar samt Forskarstöd/forskningsöversikt.

* Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Region Gotland Årsredovisning 2016
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Socialnämnden
SOCIALFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE MARIA BJÖRKMAN (S) | FÖRVALTNINGSCHEF MARICA GARDELL

VIKTIGARE HÄNDELSER

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

Snabbare hjälp, bättre arbetsmiljö och
mindre miljöpåverkan. Det är några av
effekterna som uppnåtts efter det att förvaltningen under året infört nyckelgömmor för hemtjänst och hemsjukvård.
Totalt har de inbrottssäkra nyckelgömmorna installerats på 1 600 hus och lägenheter.
Under året har socialförvaltningen använt stimulansmedel i syfte att stärka insatserna av tidig rehabilitering på särskilda
boenden och korttidsenheten. Satsningen
har medfört positiva effekter för brukare
och medarbetare
Under 2016 inleddes arbetet med att
bygga ut familjehemsorganisationen. Målet är att få fler egna familjehem, vilket på
sikt kommer att leda till minskade kostnader och högre kvalitet.
Individ- och familjeomsorgen har infört nya metoder för att stärka barn och
ungas delaktighet och inflytande i frågor
som rör socialtjänst. Modellerna bygger
bland annat på intervjuer och utvärderingar där barn och ungdomar får skatta
socialtjänstens insatser.
I januari bildades den nya hälsofrämjande enheten. De öppna mötesplatserna
för seniorer har utvidgats med aktiviteter
som bland annat balansträning.
Under året inleddes arbetet med att
skapa en ny avdelning för ensamkommande flyktingbarn. Avdelningens uppdrag
är att skapa strukturer för den långsiktiga
utvecklingen av verksamheten där den
nuvarande trenden är att antalet ensam
kommande barn minskar.
Under hösten har socialförvaltningens
närvaro på sociala medier ökat markant.
Flera av förvaltningens inlägg har skapat
engagemang och fått stor spridning. Under hösten slog förvaltningen rekord på
regionens Facebooksida då ett enskilt inlägg gillades av drygt 800 personer.
I november togs det första spadtaget för
det nya äldreboendet på Terra Nova i Visby.
Boendet som ska inrymma 60 platser väntas stå klart i november 2017.
Under året skapade socialförvaltningen
tillsammans med hälso- och sjukvården
ett äldresjukvårdsteam. Målgruppen är
multisjuka personer och syftet är att förebygga inskrivning i slutenvård. Under hel-
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ger och kvällar utförs arbetet av hemsjukvården och hemtjänsten.
MÅLUPPFYLLELSE
Kvalitet

Brukarna inom socialförvaltningen är
generellt nöjda med sina insatser, de
flesta får information, upplever att de
är delaktiga och får ett bra bemötande.
Däremot har inte alla brukare en aktuell
genomförandeplan. De nationella undersökningarna visar att 93 % av brukarna
inom hemtjänsten är mycket nöjda, inom
särskilt boende är 85 % nöjda och inom
myndighetsutövning på individ- och
familjeomsorgen är 76 % nöjda.
Kommuners kvalitet i korthet, KKiK,
visar att socialförvaltningen ligger i nivå
med medelvärdet för de flesta indikatorer. Exempel på indikatorer är aktiviteter,
kompetensutvecklingsplaner, kostnader i
relation till kvalitet och andel beslut som
efter överklagan ändrats.
Medarbetare

Under året har handlingsplaner för att
behålla svårrekryterade grupper arbetats
fram både för socialsekreterare inom barn
och familj samt legitimerad personal inom
hemsjukvården.
Sjukfrånvaron fortsätter att öka och
uppgår nu till 7,3 %. Ett flertal åtgärder har
vidtagits i syfte att minska sjuktalen, framför allt inom hemtjänsten där sjuktalen är
som högst.
Antal anställda ökade under 2016 till
cirka 1 950 med anledning av fortsatt stort
mottagande av ensamkommande flyktingbarn, övertagande av LSS-verksamheten
i Klintehamn samt statliga satsningar på
ökad bemanning inom äldreomsorgen.
Ekonomi

Det övergripande målet om en ekonomi
som är uthållig och i balans kan inte anses
uppfyllt för socialnämndens räkning då
nämnden har ett underskott mot budget
med 25,3 mnkr. Stor återhållsamhet och
ekonomisk medvetenhet har präglat året
samt ett flertal effektiviseringar som skett
under året utifrån det ekonomiska läget.
I nuläget har förvaltningen en budget i
balans avseende äldreomsorg och hemsjukvård, men för insatser enligt lagen

om stöd och service till vissa funktions
hindrade samt individ- och familjeomsorgen så redovisas ett underskott. Under de
senaste åren har försörjningsstödet minskat, vilket har en positiv effekt för både
individer och samhälle.
UTVECKLING PÅ SIKT

Inför 2017 får nämnden ett ramtillskott på
drygt 55 mnkr. Av dessa kommer 23 mnkr
att användas till löneökningar. 5 mnkr
avser utbyggd familjehemsorganisation.
Den resterande delen avser ersättning för
det ökande antalet äldre samt tillskott till
verksamheten lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade. Ökade kostnader för placeringar av barn och unga
samt förändrade förutsättningar från
Migra
tionsverket gör att förvaltningen
befarar ett fortsatt underskott. För att
klara uppdraget inom budget har nämnden beslutat om en handlingsplan, därutöver kommer ytterligare åtgärder att
behöva vidtas.
Under de kommande två åren kommer
socialförvaltningen att få stimulansmedel
på 13 mnkr per år. Pengarna ska gå till äldreomsorgen och användas till att öka bemanningen och på så sätt förbättra för
brukarna, bland annat med fokus på rehabilitering.
Socialförvaltningen ska utveckla den
förebyggande barn- och ungdomsvården.
Genom förebyggande insatser riktade till
ungdomar och deras föräldrar ska antalet placeringar utanför det egna hemmet
minska.
Socialförvaltningen kommer att införa
digital nattillsyn för brukare som bor i
eget boende. Digital nattillsyn är ett första steg i satsningen på välfärdsteknik och
innebär att personer som endast är i behov
av tillsyn kommer att få det via trygghetskamera istället för via hembesök.
Gotland behöver bygga ut äldreomsorgen med omkring 150 nya lägenheter för
särskilt boende fram till 2025. Det framgår
av den reviderade plan för särskilt boende
som socialnämnden antog i februari 2016.

Foto: Bildvision

Antalet ensamkommande barn och ungdomar har minskat kraftigt under 2016. Språkcafé på Fenix ungkulturhus bidrar till integration.

2016

2015

– varav <65 år

3 035

3 029

427

395

Hemtjänst antal brukare

1 706

1 789

Hemtjänst antal timmar

639 742

692 714

566

566

Särskilt boende antal platser

budget
2016

Verksamhetens
intäkter

Äldreomsorg och personer med
psykisk funktionsnedsättning enligt SoL 1
Totalt antal brukare med SoL 2

RESULTATRÄKNING, tkr

Verksamhetens
kostnader
Avskrivningar

bokslut
2016

bokslut
2015

975 673 1 006 881

900 072

-2 183 407 -2 239 914 -2 113 864
-3 467

-3 468

-3 187

-477

-477

-492

Internränta
Verksamhetens
nettokostnader

1 211 678

1 211 678

1 171 994

0

-25 300

-45 477

16 498

4 787

3 078

PERSONAL

2016

2015

Individ- och familjeomsorg

Antal anställda

1 948

1 923

Antal placerade barn/ungdomar
familjehem

128

– varav män

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

50

46

1 561

1 575

53

51

1 287

1 431

283

370

Antal placerade barn/ungdomar
egen regi per 31 december

121

130

Antal placerade barn/ungdomar
privat regi per 31 december

42

42

Årets resultat

Omsorg om funktionsnedsatta enligt LSS 3
Antal brukare bostad med
särskild service

181

181

Antal brukare daglig verksamhet

292

279

Antal brukare personlig assistans

131

133

Anmälningar barn/ungdomar
Antal placerade vuxna missbrukare
Antal hushåll med försörjningsstöd
- varav i åldern 18-24 år

Kommunbidrag

-1 211 678 -1 236 978 -1 217 471

136

Nettoinvesteringar

– varav kvinnor
– varav tidsbegränsat anst

308

283

1 640

1 640

183

217

875 119

832 090

Personalkostnad i % av
verksamhetens totala kostnader

39

39

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

7,3

6,7

Personalkostnad, tkr

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

VERKSAMHETSMÅTT

Ensamkommande flyktingbarn

1 Insatser enligt socialtjänstlagen, SoL.
2 Antal brukare som har eller har haft insats någon gång under året.
3 Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE STEFAAN DE MAECKER (MP) | FÖRVALTNINGSCHEF MARIA DALEMAR

VIKTIGARE HÄNDELSER

Äldresjukvårdsteamet som vänder sig
till individer med omfattande behov har
startat sin verksamhet och inom cancersjukvården har standardiserade vårdförlopp införts inom ytterligare 13 områden.
Egenregins vårdcentraler har brottats med
dålig telefontillgänglighet. Flera åtgärder har vidtagits och under årets senare
del uppvisas tydliga förbättringar. För att
förbättra tillgängligheten även till sjukgymnastik erbjuds drop-in tider till vårdcentralerna på landsbygden (under 2017
även i Visby) och genom att sjukgymnastik erbjuds på lasarettet på lördagar
är det möjligt för en del patienter att bli
utskrivna redan under helgen. Nyinförda
metoder innebär att bröstpatienter inte
längre behöver resa till fastlandet för att
genomföra undersökningar. Under året
har också flera utvecklingsarbeten genomförts för att flytta vården närmare patienten, exempelvis erbjuds nu både logopedi
och inskrivningsbesök inför operation via
länk.
MÅLUPPFYLLELSE
Kvalitet

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

Målet att bedriva en god och jämlik vård
som utgår från patientens behov bedöms
uppfyllt.
Hälso- och sjukvården på Gotland har
registrerade patienter i 14 av de 18 införda
standardiserade vårdförloppen, alla vårdförlopp har införts. Medelvårdtiden för
ortopedi, stroke/medicin och psykiatrin
har minskat i jämförelse med 2015. Även
antalet undvikbara slutenvårdstillfällen
har minskat liksom antalet oplanerade
återinskrivningar. För de senare uppnås
dock inte den högt satta målnivån. För
hela förvaltningen mätt över helår uppfylls målet gällande vårdplatsbeläggning,
trots många åtgärder och aktiviteter för
att minska behovet av slutenvård nås dock
inte målet inom resursområde slutenvård.
Under året har resultatet av den nationella patientenkäten redovisats (mätningen genomfördes 2015). Mätmetoden
är ny vilket påverkar jämförbarheten. Resultatet avseende delaktighet, och kunskap
bedöms dock vara i nivå med riket. Flera
aktiviteter är genomförda för att förbättra informationen, exempelvis för att öka
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tydlighet för barn och unga med psykisk
ohälsa var de kan vända sig. Förbättringsprojekten inom diabetesvården som inleddes 2015 visar tydliga och goda resultat.
Enkätundersökning kopplad till patienter
där det upprättats en sammanhållen individuell plan (SIP) visar på mycket goda resultat.
Målet att vårdprocesserna är kartlagda
med tydliga mål bedöms inte vara uppfyllt.
Arbetet med att ta fram tydliga uppdrag till verksamheterna har påbörjats
men inte slutförts, arbetet fortsätter under 2017. Även gällande arbetet med att ta
fram mål avseende jämlik vård och självmordsförebyggande arbete har förvaltningen inte kommit så långt som önskat.
Förvaltningen har deltagit i framtagandet
av en regiongemensam handlingsplan för
psykisk hälsa.
Medarbetare

Sjukfrånvaro för förvaltningen var 5,2 %
2016, målnivån på <5,0 uppnås därmed
inte. Alla verksamheter har inte påbörjat arbetet med att upprätta kompetens
försörjningsplaner. Målet att hälften av
förvaltningens chefer har genomgått
utbildning i coachande ledarskap är uppnått.
Ekonomi

Målet att skapa kostnadseffektivitet
genom ett effektivt resursutnyttjande
bedöms inte vara uppfyllt. Hälso- och
sjukvårdens ekonomiska resultat har ett
negativt resultat på 82,3 mnkr.
Kostnaden för hyrpersonal har fortsatt att öka under 2016. Hyrläkare är den
största kostnaden, medan kostnaden för
hyrsjuksköterskor och övrig personal har
den högsta kostnadsökningen. Gotland
har fortsatt den högsta kostnaden för förmånsläkemedel i Sverige.

UTVECKLING PÅ SIKT

Volymökningar inom hälso- och sjukvården sker i hela landet och kan på goda
grunder antas fortsätta. För hälso- och
sjukvården är det av största vikt att ha en
aktiv bevakning av de förändrade behoven. Hälso- och sjukvårdens strategier för
att hantera detta är:
ȅȅ Medvetna satsningar på hälsofrämjande
åtgärder
ȅȅ Standardiserade och effektiviserade
vårdprocesser. Exempel på detta är det
nationella arbetet med standardiserade
vårdprocesser inom cancerområdet.
ȅȅ Arbetssätt som skapar trygghet för
patienterna och minskar deras behov
av vård. Exempel på detta är äldresjukvårdsteamet, samordnade vårdplaner
för patienter med komplexa behov,
säkerställa att patienter är välinformerade när besöket/vårdtillfället avslutas,
minska behovet av återinskrivningar.
ȅȅ Delaktiggöra patienterna i den egna
vården, exempelvis avseende egen
uppföljning av kroniska sjukdomar.
ȅȅ Digitalisering av tjänster är ett hög
aktuellt och tydligt tillvägagångssätt
inom samtliga av ovanstående strategier.
En rad förändrings- och utvecklingsarbeten sker inom sjukvården för att
frigöra tid och använda medarbetarnas
högsta kompetensnivå.
Redan idag är bemanning inom flera
områden en stor utmaning, på Gotland
liksom nationellt. Landstingsdirektörerna
har tagit ett gemensamt beslut att stå
bakom en utfasning av hyrpersonal. Den
demografiska utvecklingen kombinerat
med snabb medicinsk utveckling ger dock
goda grunder för att anta att bemanning
kommer att vara en stor utmaning även
fortsättningsvis. Det kommer helt enkelt
att vara färre personer som ska finansiera
och utöva arbetsuppgifter inom välfärden
medan målgruppen kommer att öka kraftigt.
I januari 2016 presenterades slutrapporten för utredningen ”Effektiv vård – En
nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården”. Utredaren lämnar ett antal förslag
som bland annat handlar om vård nära befolkningen via öppenvård, mindre detalj

Foto: Region Gotland/Karin Seigerlund

På vårdcentralen Visby Norr finns en utbildningsenhet som invigdes i maj 2016.
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RESULTATRÄKNING, tkr

budget
2016

Verksamhetens
intäkter

485 588

bokslut bokslut
2016
2015

2016

2015

Antal läkarbesök primärvård

76 431

77 120

Antal läkarbesök specialistvård

86 207

82 667

6 141

6 609

Läkarbesök på akutmottagning

23 860

22 757

Avskrivningar

Vårdtillfällen somatisk vård

10 169

10 203

Internränta

Vårddagar somatisk vård

42 328

43 033

-1 397 360 -1 479 727 -1 451 162

Medelvårdtid somatisk vård

4,2

4,2

Verksamhetens
nettokostnader

Vårdtillfällen psykiatrisk vård

477

505

Kommunbidrag

1 397 360 1 397 360 1 328 147

3 596

4 473

7,5

8,9

Antal operationer

5 694

5 931

GenomsnittsDRG

0,79

0,81

Antal läkarbesök psykiatri

Vårddagar psykiatrisk vård
Medelvårdtid psykiatrisk vård

Verksamhetens
kostnader

555 907

490 269

-1 857 630 -2 010 316 -1 915 461
-21 976

-21 976

-22 413

-3 342

-3 342

-3 557

Årets resultat

0

-82 367

-123 015

22 827

21 521

16 800

PERSONAL

2016

2015

Antal anställda

1 431

1 417

239

246

1 192

1 171

139

145

Nettoinvesteringar

– varav män
– varav kvinnor
– varav tidsbegränsat anst
Personalkostnad, tkr

849 453

836 160

Personalkostnad i % av
verksamhetens totala kostnader

42

43

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

5,2

5,1
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styrning och en omfördelning av resurser från sjukhusvård till primärvård samt
nära samverkan mellan inblandade parter,
det vill säga patienter, professioner, staten
samt kommuner och landsting. Sammantaget innebär förslagen ett paradigmskifte
för svenskt sjukvårdssystem. I november
2015 presenterades slutrapporten om hur
den högspecialiserade vården kan utvecklas genom ökad koncentration "Träning ger färdighet – Koncentrera vården
för patientens bästa". Utredningen berör
processer på flera nivåer: rikssjukvård, på
gående nivåstrukturering inom cancerområdet, pågående aktiviteter inom området
sällsynta diagnoser, pågående nivåstrukturering lokalt/regionalt, och nivåstruktureringsprocesser på EU-nivå. Det är inte
fastställt hur förslagen i utredningarna ska
omhändertas på nationell nivå.
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Övriga nämnder
REGIONENS FÖRTROENDEVALDA
REVISORER
Ordförande Carin Backlund (M)

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

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 nio till antalet och
biträds av revisorer från PwC.
Under 2016 uppgick kostnaderna för
kommunens revision till 3,6 mnkr.
Följande granskningar har bildat underlag för bedömningen 2016: granskning av årsredovisningen samt delårsrapport, övergripande ansvarsutövande
(övergripande för samtliga nämnder samt
fördjupat ansvarsutövande avseende
byggnadsnämnden). När det gäller den interna kontrollen har revisionen granskat
hantering av förtroendekänsliga poster,
manuella utbetalningar och inköpskort.
Vidare har redovisning av leasing och inköp och följsamhet till ramavtal samt
kundfakturering inom VA-området granskats. En granskning av förekomsten av
generella IT kontroller i löne- och ekonomisystemet har även den varit föremål för
granskning.
De fördjupade granskningar som utförts och avrapporterats under året är:
investeringsprocessens ändamålsenlighet
och styrelsens och tekniska nämndens
styrning och uppföljning, regionstyrelsens
och nämndernas arbete med verksamhetsutveckling och effektiviseringar, flyktingmottagandet avseende hantering av statsbidrag samt hur offentlighetsprincipen
efterlevs. Revisionen har även deltagit i en
gemensam granskning tillsammans med
andra landsting/regioner kring förutsättningar, resultat och förväntade effekter av
e-hälsotjänsten; 1177.
Rapporterna återfinns i sin helhet på
revisionens hemsida och en sammanfattning av granskningsresultatet i revisionens
redogörelse som bifogas revisionsberättelsen.
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Ordförande Lennart Petersson (S)

PATIENTNÄMNDEN
Ordförande Pia Dyvander Johansson (S)

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.
Överförmyndarnämndens huvuduppgift
är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet är att förhindra att omyndiga barn eller myndiga personer som inte
själva kan tillvarata sin rätt, missg ynnas
ekonomiskt eller rättsligt.
Överförmyndarnämndens kansli har
under 2016 haft en hög arbetsbelastning.
Trots förstärkning med en handläggare
under vår och sommar har kansliet inte
lyckats komma ifatt med arbetet. Planerade uppgifter har därför fått stå tillbaka.
Under 2017 kommer ett stort antal av de
ensamkommande barn som finns på Gotland att fylla 18 år vilket medför att godmanskapet upphör. Merparten av dessa
ärenden upphör dock under det sista kvartalet vilket betyder att arbetsbelastningen
kommer att kvarstå i stort sett året ut.
Därtill bör nämnas att mängden ställföreträdarskap i övrigt har ökat något, vilket
innebär att det minskande antalet ensamkommande barn endast förmildrar arbetsbelastningen i liten skala.
Under hösten/vintern valde båda juristerna vid kansliet att lämna sina anställningar, vilket innebär att kansliet förlorar betydelsefull kunskap och kompetens.
Med en bemanning av 3,75 tjänster kan
det, även med en god rekrytering, inte
uteslutas att konsekvenserna blir kännbara
för överförmyndarnämndens verksamhet.
Överförmyndarnämnden har efter några tuffa år lyckats bygga upp en väl fungerande verksamhet, vilket blir synligt i det
goda resultatet i kundenkäten. Frågeområdena är tjänstens kvalitet, handläggarnas
kompetens, bemötande, tillgänglighet och
information. Målet om minst 80 % nöjda
eller mycket nöjda kunder uppfylls även
detta år med god marginal. Nöjd kundindex uppgår till 78. Förtroendet för överförmyndarnämnden och dess verksamhet
har stigit avsevärt och ligger idag på en
mycket hög nivå. Ett förtroende tar lång
tid att bygga upp, men kan raseras hastigt.
Det är därför av yttersta vikt att tillräckliga resurser finns så att detta förtroende
kan bibehållas.

Patientnämndens uppgift är att utifrån
synpunkter och klagomål stödja och
hjälpa enskilda patienter och att bidra till
kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i vården. Ansvarsområdet omfattar
offentligt finansierad hälso- och sjukvård
samt tandvård.
Nämnden rekryterar, utbildar och tillsätter också stödpersoner till patienter
med psykiatrisk tvångsvård.
Nämnden ska bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet. Detta sker
genom handläggning av enskilda klagomål samt genom regelbundna utskick av
statistik och sammanställningar av klagomål till vården. Rapportering sker även till
Inspektionen för vård och omsorg samt till
Socialstyrelsen.
Stöd och hjälp till patienter och anhö
riga samt tillsättning av stödperson till
patienter med tvångsvård, är de huvudsakliga arbetsuppgifterna.
Antal klagomål har ökat från 198 till
232, 96 % av ärendena avsåg hälso- och
sjukvård och 4 % tandvård. Två stödpersoner har tillsatts jämfört med tio året innan.
För att öka bidraget till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i vården har
två skrivelser med iakttagelser remitteras till vården. Ett nationellt koncept för
kund
enkät har utvecklats och provats.
Resultatet av enkäten är acceptabelt men
visar på behov av förbättrad information.
I den statliga utredningen "Fråga patienten, nya perspektiv i hälso- och sjukvården" föreslås att klagomålshanteringen
ska bli mer ändamålsenlig, det vill säga
utgå från patienternas behov, bidra till
ökad patientsäkerhet och vara resurs
effektiv. Patientnämnderna föreslås få ett
utökat uppdrag, bland annat ska klagomål
analyseras i utökad utsträckning.
VALNÄMNDEN
Ordförande Claes Göran Nilsson (S)

Kommunen är enligt lag skyldig att
genomföra de allmänna valen till riksdag
och kommunfullmäktige, delegatsval till
europaparlamentet samt eventuella folkomröstningar.
Valnämnden och dess kansli har till
uppgift att bland annat förordna röstmottagare, skaffa vallokaler och röstnings
lokaler, samt tillhandahålla valmaterial till
förtidsröstning och vallokaler.
Valnämnden har inte haft någon aktivitet under 2016.

2017-04-05

Regionfullmäktige i Region Gotland

Revisionsberättelse för år 2016
Vi, av regionfullmäktige valda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits av
regionstyrelsen och nämnderna. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi även granskat
verksamheten i regionens hel- och delägda bolag med tillhörande dotterbolag.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet samt
regionens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning och givit det
resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse” och därtill bifogade rapporter.
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Enligt regionens årsredovisning uppgår årets resultat till 81,8 miljoner kronor. Vi noterar att
regionstyrelsen, i årsredovisningen, gör bedömningen att kommunallagens balanskrav har uppfyllts
och att balanskravsresultatet uppgår till 55,3 miljoner kronor. vilket innebär att kommunallagens
krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-b) uppfylls innevarande år.
Enligt kommunallagen ska tidigare års negativa balanskravsresultatet återställas inom tre år, d.v.s.
underskottet om 71,1 miljoner kronor år 2015 ska i sin helhet återställas senast år 2018. Av 2015 års
negativa balanskravsresultat om 71,1 miljoner kronor återställer årets positiva balanskravsresultat
detta med 55,3 miljoner kronor. Vi instämmer i regionstyrelsens bedömning av att kommunallagens
balanskrav för år 2016 uppfyllts och att kvarstående negativa balanskravresultat uppgår till 15,8
miljoner kronor.
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Region Gotland tillämpar inte Rådet för kommunal redovisning (RKRs) rekommendation 11:4 fullt
ut. Avvikelsen avser kraven på komponentavskrivning som regionen endast tillämpar för nya
investeringar i anläggningstillgångar från och med 2016 men inte för äldre tillgångar. Detta innebär
att det finns en betydande osäkerhet i denna del av redovisningen. Vi har låtit göra en schablonmässig beräkning i syfte att få en indikation rörande vilka konsekvenser avvikelsen kan ha på
resultatet för 2016. Utifrån de beräkningsförutsättningar vi har använt har vi fått en indikation på att
resultateffekten kan vara väsentlig då avskrivningskostnaderna beräknas vara väsentligt lägre jämfört
med de som redovisas i föreliggande årsredovisning. Vi förutsätter, mot bakgrund av detta, att
regionen låter göra en motsvarande beräkning under 2017 och börja tillämpa komponentavskrivning
även för äldre anläggningstillgångar.
Enligt kommunallagens 9 kap 9 § skall revisorerna bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de mål som regionfullmäktige fastställt i syfte att skapa god ekonomisk hushållning.
Regionfullmäktige beslutade i juni 2016 om en ny styrmodell. I modellen finns två perspektiv;
Samhälle och Verksamhet. I de två perspektiven finns tre målområden som var och ett innehåller ett
antal mål. Målen är hela Region Gotlands mål och gäller därmed alla nämnder. Målen beskriver vad
som ska uppnås under perioden 2016-2019 och följs upp genom indikatorer. Totalt uppgår målen till
32 stycken.
Regionens finansiella mål återfinns under målområde, Ekonomi inom perspektivet Verksamhet. Av
redovisningen framgår att ett mål av sex har uppfyllts, ett har inte bedömts och fyra har inte
uppfyllts. Vår bedömning är därmed att måluppfyllelsen är otillfredsställande.
Beträffande regionens övriga mål inom de båda perspektiven, Samhälle och Verksamhet, 26 stycken
framgår, för flertalet av målen inte någon tydlig bedömning av måluppfyllelsen. Vi kan inte heller,
utifrån den redovisade analysen, göra någon bedömning rörande måluppfyllelsen. Skälet är att vi
anser målnivån samt hur de olika indikatorerna ska vägas samman är otydlig. För några mål har
heller ingen analys gjorts för 2016. Vi förutsätter att regionstyrelsen fortsätter att utveckla den nya
styrmodellen i detta avseende.
I vår övergripande granskning av nämndernas ansvarsutövande framkommer efter genomgång av
nämndernas verksamhetsberättelser och den sammanfattning av denna som ska ingå i regionens
årsredovisning att dessa skiljer sig väsentligt från varandra, med avseende på struktur, detaljeringsgrad och om och på vilket sätt måluppfyllelsen rapporteras och analyseras.
Flera nämnder redovisar endast det övergripande målet i respektive perspektiv. Framgångsfaktorer
och specifika nämndmål som ska nås för att man ska kunna få en trovärdig indikation på att det
övergripande målet är uppnått redovisas inte och någon mätning av målnivåerna har uppenbarligen
inte heller skett. Istället rapporteras exempelvis ett antal genomförda aktiviteter, analyser och
statistik som har bäring på det övergripande målet. Dessa nämnder har därför ett förbättringsutrymme vad avser rapportering, analys och bedömning av måluppfyllelsen. Det gäller främst
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, tekniska
nämnden och kultur- och fritidsnämnden. Beträffande tekniska nämnden noterades väsentliga
brister i rapporteringen av måluppfyllelse, såväl i förvaltningsberättelse som vid revisorernas träff
med nämnden.
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Enligt vår uppfattning har inte regionstyrelsen, på ett tillräckligt tydligt sätt, säkerställt styrsystemets
funktionalitet vad gäller de ovan redovisade bristerna i vissa nämnders rapportering av måluppfyllelse. Det är således i styrkedjans återrapportering från nämnderna till fullmäktige vi ser brister.
Följden är att avrapporteringen i årsredovisningen är otydlig och inte heller transparent. Med bristen
i transparens avses att det, i de fall nämndernas måluppfyllelse värderas, är svårt att se vad denna
bygger på.
Mot denna bakgrund gör vi bedömningen att Regionfullmäktige inte ges rimligt goda förutsättningar
att bedöma om vissa nämnder har skött sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt.
Utöver vår övergripande granskning av ansvarsutövandet har vi gjort en fördjupad sådan granskning
av byggnadsnämnden. Bakgrunden till denna fördjupning var nämndens problem med långa handläggningstider för bygglov samt en stor ärendebalans avseende tillsynsärenden. På grund av den
bristande måluppfyllelsen avseende beslut om bygglov i kombination med en stor ärendebalans
avseende tillsynsärenden bedöms verksamheten inte ha bedrivits ändamålsenligt. I vår granskning
har vi noterat att viktiga och relevanta åtgärder har vidtagits av förvaltningen vilka rimligen bör ge
förbättrade förutsättningar att hantera problemen under 2017. Åtgärderna har dock genomförts utan
att nämnden synes ha tagit några initiativ eller fattat några aktiva beslut rörande dessa. Nämnden
förfaller ha varit synnerligen passiv under året. Vår bedömning är således att byggnadsnämnden inte
har varit tillräckligt aktiv i syfte att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Vi
vill därför rikta kritik mot byggnadsnämnden.
Föregående år riktade vi anmärkning mot hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden för
bristande styrning, ledning och kontroll. Ett väsentligt skäl var nämndernas stora budgetunderskott.
Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar 2016 ett underskott på 82,3 miljoner kronor. Nämnden har
dock hemställt hos Regionfullmäktige om tilläggsanslag och i detta sammanhang rapporterat om sina
problem med att anpassa sin verksamhet till den ekonomiska ramen. Regionfullmäktige beslutade
den 26 september, § 140 att medge att nämnden överskrider sin budgetram med 80 miljoner kronor
varför någon kritik inte kan riktas mot nämnden för budgetöverskridandet. Vi känner dock oro inför
nämndens möjlighet att framgent uppnå en ekonomi i balans.
Socialnämnden redovisar 2016 ett underskott på 25,3 miljoner kronor. Nämnden har under året
också hemställt hos Regionfullmäktige om tilläggsanslag och i detta sammanhang rapporterat om
sina problem. Regionfullmäktige beslutade dock den 26 september, § 141 att avslå nämnden
hemställan. Vi bedömer att nämnden förefaller ha kunskap om orsakerna till underskottet och vidtar
relevanta åtgärder i syfte komma till rätta med detta. Underskottet har dessutom minskat, jämfört
med 2015, varför vi inte riktar någon kritik mot nämnden för budgetöverskridandet.
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Ansvarsfrihet och årsredovisning
Vi föreslår Regionfullmäktige
-

att regionstyrelsen och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas
ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning, samt

-

att regionens årsredovisning godkänns. Den är i huvudsak upprättad i enlighet med den
kommunala redovisningslagen, normer och i övrigt enligt god redovisningssed.

Carin Backlund

Bertil Virgin

Björn Möller

Ranita Gustafsson

Carina Lindberg

Ann Marie Karedus

Lena Simonson

Sonia Landin

Barbro Hejdenberg Ronsten

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
- Revisorernas redogörelse för 2016
- Sakkunnigas rapporter i olika granskningar
- Granskningsrapporter och redogörelser från lekmannarevisorerna i hel- och delägda bolag inklusive dotterbolag.
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ORGANISATION 2014 – 2018

REGIONFULLMÄKTIGE 2014-2018
S 21– MP 8– V 7 – C 14 – M 13 – FP 4 – SD 3 – FI 1

REGIONSTYRELSEN

Regionstyrelsen

Ledningskontoret
Serviceförvaltningen

Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Kultur- och fritidsförvaltningen
Utbildnings- och arbetslivs
förvaltningen

Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Socialförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Patientnämnden

Bolag och
stiftelser

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

Foto: Region Gotland/Malin Ericsson

Sävehuset har genomgått en omfattande renovering och har fått en mycket fin
och modern undervisningsmiljö.
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