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FOKUS PÅ ETT LÅNGSIKTIGT
HÅLLBART GOTLAND
Det går bra för Gotland på många sätt. Syssel
sättningen är hög, arbetslösheten låg och
befolkningen ökar mer än förväntat. Företag
inom olika branscher etablerar sig på ön vil
ket visar att marknaden tror på Gotland och ser
kraften i det gotländska samhället. Vårt små
skaliga näringsliv utvecklas väl och framtids
tron är stark. Vi fortsätter ha en spridd befolk
ning och en levande landsbygd.
Samtidigt har vi utmaningar. Arbetet för att
påverka kostnadsutjämningen i det att få mer
rättvis kompensation för sjukvårdens kostna
der behöver fortgå. Att den utlovade elkabeln
mellan Gotland och fastlandet inte tycks själv
klar innebär samtidigt att Energimyndigheten
har ett uppdrag att se över Gotlands möjlig
heter att gå före i omställningen till ett helt för
nybart energisystem. Att gå före i grön omställ
ning kan bidra till nya innovativa lösningar och
satsningar på Gotland.
Region Gotland är inne i en treårsperiod av
besparingar. Enträget och hårt arbete ger resul
tat. 2017 gjorde Region Gotland ett gott resul
tat och förutsättningarna för 2018 ser goda ut.
Samtidigt är de besparingar som beslutades
våren 2016, där 170 miljoner på tre år behö
ver omfördelas mellan verksamheterna, viktiga
att hålla i och genomföra. Det är åtgärder som
är nödvändiga för att åstadkomma långsiktigt
hållbar och stabil utveckling av Region Got
lands ekonomi.
Region Gotland har en viktig roll i det att
upprätthålla väl spridd service och välfärd med
hög kvalitet. För att möta framtidens utma
ningar behöver vi hitta nya, innovativa och
modiga arbetssätt där vi gör nytt och samver
kar mer. Dialog och samtal med gotlänningar
fortsätter under våren 2018 inom ramen för
arbetet med Servicestrategi. Målet är att säker
ställa en service som bidrar till långsiktigt håll
bar utveckling där hela Gotland är attraktiv för
boende, besök och verksamhet.
En ny Regional Utvecklingsstrategi är på
väg och arbetet med den kommer prägla kom
mande år. Det regionala Tillväxtprogrammet
såväl som programplan är antagna och aktivi
teter fortgår. De projekt som initierats inom
ramen för Hållbara Gotland blir viktiga framåt.
Vi blir glädjande nog fler på Gotland och vi
växlar fokus från asylmottagning till etablering.
Här har vi stora möjligheter att hitta morgon

Region
styrelsens
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dagens arbetskraft om vi lyckas. Utmaningen
att hitta rätt kompetens finns såväl inom det
offentliga som det privata och arbetet med att
designa rätt utbildningar och insatser så fler
matchas till jobben blir viktigt.
För att säkerställa möjligheter till nya bostä
der, verksamheter och utveckling över hela ön
är tillgången till vatten avgörande. Bygget av
bräckvattenverk i Kvarnåkershamn är igång och
strategi för Gotlands VA-försörjning är tagen.
VA-utbyggnaden måste fortsätta hålla hög takt.
För att möta behovet av bostäder är fortsatt hög
takt i bostadsbyggandet avgörande. Vi ser stort
intresse från exploatörer och byggherrar vilket
ger oss möjlighet att ställa krav på socialt, eko
nomiskt och miljömässigt hållbart byggande
samtidigt som fler möjligheter för bostads
byggande utanför Visby öppnas upp.
Region Gotland behöver ha fortsatt fokus
på kvalitet, koncernstyrning och digitalisering.
Samtidigt behövs ett ännu tydligare fokus på
den vi är till för. Framtidens utmaningar krä
ver att vi vågar säga ja till nya arbetsformer och
mer samverkan. Samverkan och dialog byg
ger på nyfikenhet och vilja att förstå den man
möter. För att fortsätta leverera med hög kva
litet måste Region Gotland vara en attraktiv
arbetsgivare där medarbetare trivs och vill vara
kvar. Region Gotland ska erbjuda friska arbets
platser där medarbetare och chefer är trygga
och upplever delaktighet och inflytande. Med
arbetare som trivs är grunden för kvalitet i got
ländsk välfärd!

Meit Fohlin,
Regionstyrelsens ordförande
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PLANERINGSFÖRUTSÄT TNINGAR

1. SAMHÄLLSEKONOMI OCH SKATTER
Kommentarer från SKL enligt cirkulär 17:68, Ekonominytt 16/2017 samt Ekonomirapporten oktober 2017.

Det råder högkonjunktur i svensk ekonomi.
Bedömningen är att den når sin kulmen under
2018 och att den ekonomiska utvecklingen
kommer att försvagas. Tillväxttalen kommer
att bli betydligt lägre och sysselsättningsut
vecklingen blir svagare. Befolkningsstruktu
ren har stor betydelse för utvecklingen av sys
selsättning och arbetslöshet. Det gäller både
åldersstruktur, men också födelseland och tid
i Sverige. De närmaste åren minskar antal per
soner i arbetsför ålder som är födda i Sverige,

samtidigt som det tar lång tid för utlandsfödda
att komma in på arbetsmarknaden. Det inne
bär att SKL räknar med att sysselsättningsgra
den minskar något framöver.
Sveriges befolkning ökar rekordsnabbt och
om tio år beräknas den överstiga 11 miljoner.
Det innebär att behoven av välfärdstjänster
ökar. Den största utmaningen är att befolk
ningen växer särskilt snabbt i yngre och äldre
åldrar, de grupper som har störst behov av kom
munernas och landstingens verksamheter.

PROCENTUELL UTVECKLING FÖR OLIKA ÅLDERSGRUPPER PÅ FEM OCH TIO ÅRS SIKT
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Enligt SKL:s bedömning kommer kommun
sektorns kostnader öka snabbare än vad skatte
underlaget gör. Förutom de demografiska för
ändringarna påverkas kostnaderna också av
höjda ambitionsnivåer, både på nationell och
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på lokal nivå, omställningskostnader, engångs
händelser, pensioner mm. Nedanstående dia
gram illustrerar utvecklingen av kostnader och
skatteunderlag.

UTVECKLING AV KOSTNADER OCH SKATTEUNDERLAG
Förändring per år i fasta priser, procent
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NYCKELTAL FÖR DEN SVENSKA EKONOMIN
SKL har i december 2017 redovisat följande bedömning av den ekonomiska utvecklingen 2016-2021:
Procentuell förändring om inte annat anges

*

2016

2017

2018

2019

2020

2021

BNP*

3,2

2,6

2,6

1,4

1,7

1,8

Sysselsättning, timmar*

2,0

1,6

1,2

-0,4

-0,1

0,4

Relativ arbetslöshet, nivå

6,9

6,7

6,2

6,4

6,5

6,5

Timlön, nationalräkenskaperna

2,2

3,3

3,1

3,4

3,4

3,4

Timlön, konjunkturlönestatistiken

2,4

2,6

3,1

3,4

3,4

3,4

Konsumentpris, KPIF-KS

1,3

2,0

1,7

1,8

2,0

2,0

Konsumentpris, KPI

1,0

1,8

1,8

2,3

2,8

2,6

Realt skatteunderlag

2,6

1,5

1,1

0,4

0,2

0,9

Befolkning

1,3

1,4

1,1

1,0

1,0

1,1

Kalenderkorrigerad utveckling

Den förväntade BNP-tillväxten 2018-2019
är nedreviderad i jämförelse med septembers
prognos eftersom tillväxten 2017 inte varit så
snabb som tidigare utfall och prognoser visade
på. Löneutvecklingen förväntas vara fortsatt

dämpad, trots ett ansträngt arbetsmarknads
läge. Inflationen kommer troligen inte att över
stiga 2 procents-målet under nästa år vilket gör
att Riksbanken dröjer med att höja styrräntan
till nästa höst.
5
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Skatteunderlagets utveckling
Under 2016 växte skatteunderlaget i snabb
takt med stöd av stark sysselsättningstillväxt
och kraftig positiv balansering av inkomstin
dexerade pensioner. Utvecklingen är fortfa
rande stark, men det blir allt svårare att öka
antal arbetade timmar. SKL förutsätter att
den svenska ekonomin går mot konjunkturell

balans efter 2018 vilket kommer att ge negativa
förändringstal åren efter det.
Med anledning av höjningen av grundavdra
get för personer som fyllt 65 år hålls utveck
lingen av skatteunderlaget tillbaka. Detta kom
penseras kommuner och landsting för genom
höjning av anslaget för Kommunalekonomisk
utjämning.

OLIKA SKATTEUNDERLAGSPROGNOSER
Procentuell förändring
2017

2018

2019

2020

2021

2016-2020

SKL, dec

4,8

3,5

3,2

3,4

3,9

15,7

ESV, nov

4,5

3,1

3,7

3,4

3,2

15,5

SKL, sep

4,4

3,4

3,5

3,8

3,9

16,0

Reg, sep*

4,8

3,4

4,0

3,9

17,1

Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, SKL
*
Regeringens prognos för 2017 och 2018 har fastställts som uppräkningsfaktorer för preliminär skatteutbetalning 2018.

I jämförelse med den prognos som budgeten
(september) bygger på är SKL:s bedömning att
skatteunderlaget för 2017-2018 ser något bättre
ut medan 2019-2020 ser sämre ut.

Resultatutjämningsreserv
Enligt kommunallagen får medel från en resul
tatutjämningsreserv (RUR) användas för att
utjämna intäkter över en konjunkturcykel.
När detta får göras framgår av riktlinjerna för
god ekonomisk hushållning som beslutades
av regionfullmäktige 2014-03-31, § 46. Med
SKL:s nuvarande prognos är reserven möjlig
att använda 2019-2021 då det årliga värdet på
det underliggande skatteunderlaget för dessa år
väntas understiga ett tioårigt genomsnitt.

RIKETS UNDERLIGGANDE SKATTEUNDERLAGS
UTVECKLING: TIOÅRIGT GENOMSNITT SAMT
ÅRLIG UTVECKLING
Förändring i procent per år
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Snitt
10 år

4,0

4,0

4,0

3,9

4,0

4,1

Årlig

5,1

4,7

4,1

3,2

3,4

3,9

Differens

1,1

0,7

0,1

-0,7

-0,6

-0,2

Utvecklingen av generella
och riktade statsbidrag
För att ge goda möjligheter för kommuner och
landsting att utforma och prioritera verksamhe
ten utifrån lokala förutsättningar menar SKL
att generella och värdesäkrade bidrag är att
föredra. Dessa ger långsiktighet och planerings
förutsättningar som skapar utrymme för effek
tivisering, utveckling och förnyelse. Under 2017
ökades de generella bidragen genom de tio så
kallade välfärdsmiljarderna varav en del, under
en övergångsperiod, riktats särskilt till kostna
der för flyktingmottagande. I budgetproposi
tionen för 2018 tillkom ytterligare 5 miljarder
från 2019 och 10 miljarder från 2020.
6

Riktade statsbidrag kan vara värdefulla kom
plement till de generella statsbidragen, till
exempel i syfte att stödja utvecklingsinsatser.
Dock orsakar de ofta svårigheter i planering,
ger kortsiktighet, flyttar fokus från helheten
till delar av verksamheten samt skapar undan
trängningseffekter och ökad administration.
Antal riktade statsbidrag uppgår 2017 till ca
130 stycken. Under perioden 2012-2018 beräk
nas de riktade statsbidragen ha ökat realt med
60 procent medan de generella ligger kvar i
stort sett oförändrade.

del 1
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REAL UTVECKLING AV STATSBIDRAG TILL KOMMUNER OCH LANDSTING 2012-2018

Index 2012 = 100
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Källa: SKL

Utdebitering
År 2018 har 88 (av 290) kommuner högre
total utdebitering än Gotland och två har
samma. Om utdebiteringen höjs med 1,00
procentenheter (till 34,60) ökar skatteintäk
terna med drygt 100 mnkr för Gotland. Den
genomsnittliga kommunala utdebiteringen i
Sverige 2018 är 32,12 procent. Utdebiteringen
för Gotland är således 1,48 procentenheter
högre än genomsnittet i riket.

Utdebiteringen för Region Gotland uppgår för
år 2018 till 33,60 procent (=procent av skatte
underlaget). Således ingen höjning jämfört
med föregående år. I nedanstående diagram
visas utvecklingen av den kommunala utdebi
teringen i Region Gotland och riket för åren
1971-2018. Den totala kommunala utdebite
ringen 2018 varierar mellan kommunerna inom
intervallet 29,19-35,15 procent (inklusive lands
tingsskatt).

TOTAL KOMMUNAL UTDEBITERING I RIKET OCH REGION GOTLAND 1971-2018, %
Exklusive avgift till församlingarna.
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2. KOMMUNALEKONOMISK UTJÄMNING
Nuvarande version av system för kommunal
ekonomisk utjämning gäller från och med
2005. En översyn av systemet slutfördes 2011
och fick ekonomisk effekt 2014.
Regeringen beslutade i november 2016 att
tillsätta en utredning om utjämningssystemet.
Utredaren ska överväga om större samhällsför
ändringar, som påverkar kostnaderna för kom
muner och landsting, i tillräcklig grad fångas
upp av det nuvarande systemet. Vidare ska utre
daren även analysera om det finns möjlighet att
förenkla utjämningen. Uppdraget ska redovisas
senast den 1 juni 2018.
Regionen har under 2017 dels träffat ansva
riga för utredningen dels skickat in en inlaga
för att försöka påverka hur utredningens för
slag ska påverka Gotland.
Utjämningssystemet har som huvudsyfte att
skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar
för alla kommuner och landsting att tillhanda
hålla sina invånare service oberoende av skatte
kraft och opåverkbara strukturella kostnader.
I systemet ingår inkomstutjämning, kostnads
utjämning, strukturbidrag, införandebidrag
och regleringspost. Statskontoret har sedan
2007 i uppdrag att följa upp systemet för kom
munalekonomisk utjämning.

Inkomstutjämning
Kommuner och landsting får ett inkomst
utjämningsbidrag som beräknas utifrån skillna
den mellan deras beskattningsbara inkomster
och ett skatteutjämningsunderlag som för både
kommuner och landsting motsvarar 115 pro
cent av medelskattekraften i landet. Kommu
ner och landsting vars beskattningsbara inkom
ster överstiger den nivån ska istället betala en
särskild inkomstutjämningsavgift till staten.
Det är för närvarande 12 kommuner i landet
och ett landsting som betalar en avgift, övriga
får ett bidrag.

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

8

avgiftssättning och effektivitet. Grundtanken
är att alla kommuner och landsting ska ha
samma ekonomiska förutsättningar. I kostnads
utjämningssystemet finns ett flertal delmodel
ler. För varje delmodell beräknas en standard
kostnad. Standardkostnaderna summeras till en
strukturkostnad för varje kommun och lands
ting. Kommuner och landsting som har en lägre
strukturkostnad än genomsnittet får betala en
avgift och de kommuner och landsting som har
en högre strukturkostnad får ett bidrag.
Under 2017 har inga förändringar genom
förts i någon av delmodellerna.

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

Fastighetsavgift
År 2008 avskaffades fastighetskatten och ersat
tes med en kommunal fastighetsavgift. Denna
avgift styrs av inkomstbasbeloppet och uppgår
2018 till 7 812 kronor för småhus, dock högst
0,75 procent av taxeringsvärdet och 1 337 kronor
per lägenhet i flerbostadshus, dock högst 0,3 pro
cent av taxeringsvärdet. Den ökade kommunala
intäkten reglerades vid införandet mot anslaget
för kommunalekonomisk utjämning. Från och
med 2009 tillgodoräknas ökade avgiftsintäkter
respektive kommun. Region Gotlands intäkt för
fastighetsavgifter uppgår till 133 mnkr 2017 vil
ket var en ökning med knappt 9 mnkr jämfört
med 2016. 2018 väntas intäkterna från fastig
hetsavgifter stiga till 147 mnkr främst tack vare
ny fastighetstaxering på småhus.

del 1
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3. SKATTEINTÄKTER OCH BEFOLKNING
Skatteunderlaget för beräkning av skatt för
2018 (taxeringsåret 2017) ökar enligt slutligt
taxeringsutfall (Skatteverket november 2017)
med 4,95 procent för riket. För Region Got
land ökar skatteunderlaget med 4,2 procent
och beräknas uppgå till 105 627 450 skatte
kronor (en skattekrona motsvarar 100 kronor
beskattningsbar inkomst).
Kommuner och landsting får besked om det
slutliga taxeringsutfallet i slutet av november
månad. Preliminärt taxeringsutfall skall läm
nas av skattemyndigheten löpande under andra
halvåret från och med augusti. Senast i januari
året efter taxeringsåret lämnas definitiva upp
gifter om utjämningsbidraget.
Statens utbetalning av kommunalskatte
medel grundas på det senast kända skatte
underlaget i kommunen. Skatteunderlaget
räknas upp med en faktor som motsvarar den
beräknade ökningen av skatteunderlaget de
efterföljande åren till prognosåret. Den prog

nostiserade utvecklingen följs sedan upp och
när det slutliga taxeringsutfallet är känt görs en
slutreglering.
Regeringen har i september 2017 fastställt
uppräkningsfaktorer för 2017 och 2018. Fakto
rerna innebär att skatteunderlaget för 2016 räk
nas upp med 8,2 procent för att erhålla nivån
för 2018.
Enligt prognos från SKL i december 2017
ska skatteunderlaget för 2016 räknas upp med
8,3 procent för att erhålla nivån för 2018. Enligt
prognosen beräknas skatteunderlaget därefter
öka 2019 och 2020 med 3,2 respektive 3,4 pro
cent.
Om skattekraften för Region Gotland antas
öka i samma takt som medelskattekraften och
antalet invånare ökar i takt med genomsnit
tet för riket kan regionens intäkter av det egna
skatte
underlaget beräknas enligt tabellerna
nedan.

SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA BIDRAG 2018-2020, mnkr

Egna skatteintäkter
Befolkningsutveckling
Summa

2018

2019

2020

3 844

3 956

4 097

-20

-20

-20

3 824

3 936

4 077

BIDRAG
Kommun
Inkomstutjämning

718

740

768

Kostnadsutjämning

-166

-168

-170

77

78

79

9

27

40

Strukturbidrag
Reglering
Statsbidrag flyktingmottagande

17

12

7

655

689

724

Inkomstutjämning

337

344

356

Kostnadsutjämning

40

42

43

83

83

84

-18

-9

-4

Summa
Landsting

Strukturbidrag
Reglering
Statsbidrag flyktingmottagande
Summa
LSS
Fastighetsavgift
Totalt

4

3

2

446

463

481

-2

-2

-2

150

150

150

5 073

5 236

5 430

(Budget baserad på prognos SKL september 2017)
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INTÄKTER AV EGET SKATTEUNDERLAG 2018-2020, mnkr (enligt prognos oktober SKL)
(101 367 = tax 2017)

2017

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

4,8

2019

2020

114 461

118 238

122 258

3,5

3,2

3,4

33,60

33,60

4,8

3,4

33,60

33,60
3 846

3 973

4 108

3 723

3 824

3 936

4 077

Beräknad skatteintäkt exklusive slutavräkning
Region Gotlands prognos enligt budget

2018

(Antal invånare på Gotland 1 november 2017 uppgår till 58 492)

Skatteintäkter i relation till
antal kommuninvånare
Skatteintäkter och utjämningsbidrag påver
kas i hög grad av antalet kommuninvånare.
Om det gäller ett större antal personer där åld
rarna varierar är det rimligt att anta att intäkts
förändringen per person är densamma som
genomsnittet av skatteintäkter och statsbidrag
per invånare det vill säga cirka 76 tkr per invå
nare för Gotland. Enligt Statistiska centralby
rån ökade antalet invånare på Gotland med
658 personer år 2017 (nov-nov). Således påver
kan på skatteintäkterna med cirka 50 mnkr.
I skatteunderlagsprognoserna förutsätts nor
malt att befolkningen förändras som för riket
i genomsnitt.
Befolkningsutvecklingen för riket beräk
nas uppgå till 1,4 procent 2018 och sedan cirka
1,0 procent per år de närmaste åren. Om Got
land ökade befolkningen i samma takt som
riket skulle befolkningen på Gotland öka med
cirka 670 invånare i snitt per år fram till 2020.
I dagsläget ligger befolkningsökningen nära
denna nivå, men om det är en trend eller inte
återstår att se.
Även om utvecklingen fortsätter i samma
takt så kommer inte visionsmålet om 65 000
invånare år 2025 att uppnås. För det skulle
ökningen behöva vara i genomsnitt 815 invå
nare per år. Detta skulle innebära ökade skatte
intäkter med cirka 62 mnkr per år (fasta priser)
och en nivåhöjning på skatteintäkterna med
cirka 500 mnkr år 2025 jämfört med 2017.
Naturligtvis påverkas även kostnadssidan i
regionens budget vid en sådan utveckling, men
inte nödvändigtvis i samma takt. Fördelningen
i åldrar är det som framförallt påverkar regio
nens kostnader, fler äldre och yngre påverkar i
betydligt högre grad än om ökningen i huvud
sak består av personer i arbetsför ålder.
Utvecklingen av den kommunala konsum
tionen kontrolleras delvis av staten genom
bidraget till kommunalekonomisk utjämning.
Kommunerna är beroende av staten i varie
rande grad. Kommuner med höga struktur
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kostnader och låg skattekraft är mest beroende
av att bidragsnivåerna hålls uppe. Gotland är
för närvarande en av dessa kommuner.
I visionen finns också ett mål att öka brut
toregionalprodukten (BRP) per invånare
till genomsnittet för riket. BRP per invånare
för Gotland uppgick preliminärt år 2016 till
73,6 procent av genomsnittet för riket. Det är
ett lägre värde än tidigare, Gotland hade den
lägsta ökningen av BRP senaste året. Endast två
regioner ligger över rikssnittet, Stockholmsoch Västra Götalandsregionen.
Då BRP kan sägas vara ett mått på utveck
lingen av förädlingsvärdet för varor och tjänster
i kommunen och således till största delen beror
på personalkostnadernas utveckling är det rim
ligt anta att BRP per invånare för Gotland ökar
i ungefär samma takt som skattekraften.
Beskattningsåret 2016 uppgick skattekraf
ten för Gotland till cirka 87 procent av med
elskattekraften för riket, samma som tidigare.
Om skatteintäkterna är kända så kan skatte
intäkterna och statsbidragen beräknas för alter
nativa antaganden. Om skattekraften ökar till
100 procent av medelskattekraften så ökar sum
man av skatteintäkter och bidrag. Det förut
sätter att nuvarande utjämningssystem och
utdebitering inte ändras.
Således finns goda incitament för Gotland
i nuvarande system att öka såväl invånarantal
som BRP.
Beskattningsåret 2016 har 90 (av 290) kom
muner lägre skattekraft än Gotland. Skattekraf
ten för Gotland 2018 uppgår till 182 tkr. I riket
varierar skattekraften mellan 153 och 369 tkr.
Under de senare åren har skillnaden mellan
lägsta och högsta skattekraft ökat. Det finns
också stora variationer mellan kommunerna
i förändringen av den beskattningsbara för
värvsinkomsten. Man kan konstatera att klyf
torna växer mellan kommunerna avseende eko
nomiska förutsättningar. Utvecklingen beror i
huvudsak på skillnader avseende demografi och
inkomstnivåer mellan kommunerna.

del 1

Befolkningsutveckling
Tredje kvartalet 2017 hade Gotland 58 464
invånare, en ökning med 461 invånare jämfört
med helårssiffran för 2016. Den senaste befolk
ningssiffran för Gotland är från 1 november
2017. Då hade ytterligare en ökning till 58 492
personer skett.
Årligen framställs en befolkningsprognos
för Gotland som ska åskådliggöra vilka krav
som kommer att ställas på regionen framöver
vad gäller till exempel barnomsorg, skola och
äldreomsorg, men ger också ett underlag till
vilka skatteintäkter som kan förväntas fram
över. Den senaste befolkningsprognosen avser
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perioden 2017-2026 och upprättades i mars
2017. Då uppskattades befolkningen vid års
skiftet 2017/2018 till 58 096 vilket redan är pas
serat med god marginal. Om ingen radikal för
ändring sker är det alltså mycket som tyder på
att befolkningsprognosen, åtminstone på kort
sikt, underskattar den verkliga befolkningsut
vecklingen.
I nedanstående diagram visas den faktiska
befolkningsutvecklingen 2006-2016, uppskat
tad befolkningsutveckling enligt prognosen
2017-2024 samt faktiskt utfall 1 november 2017.
Här framgår tydligt hur utvecklingen hittills
under 2017 skiljer sig från prognosen.

FAKTISK FOLKMÄNGD 2006-2016, PROGNOS 2017-2024 SAMT UTFALL 1 NOV 2017
60 000

59 000
2017-11-01
58 000

57 000

Prognossäkerheten påverkas av det stora anta
let människor som söker asyl i Sverige. Till
exempel har SCB har genomfört en ny beräk
ning avseende flyktingmottagningens bety
delse för befolkningsutvecklingen i Sverige.
Sveriges folkmängd förväntas uppgå till näs
tan 10 177 000 år 2017, vilket är en ökning med
cirka 123 000 personer jämfört med SCB:s
prognos från i våras.
Det finns en skillnad mellan antalet folkbok
förda personer i Region Gotland och det fak
tiska antalet. Befolkningsprognosen utgår från
Skatteverkets folkbokföringsregister. I en situa
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56 000

tion med omfattande flyktingmottagande och
långa handläggningstider för asylprövning,
dröjer det innan beslut fattas om uppehållstill
stånd och eventuell folkbokföring. Under den
tiden är asylsökande inte synliga i de register
som används för befolkningsprognosen.
Det finns en stor osäkerhet avseende den rör
lighet som kan finnas hos asylsökande. Omflytt
ningar kan komma att ske mellan kommuner,
men också länder. Att förutse hur omfattande
en återflyttning till ett hemland kommer att bli,
eller när den kan bli aktuell, är svårt.
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STRATEGISK PLAN

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

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

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

Vision
Samhälle

Perspektiv

Målområden

Mål

Verksamhet

Social
hållbarhet

Ekonomisk
hållbarhet

Ekologisk
hållbarhet

Kvalitet

Medarbetare

Ekonomi

Mål

Mål

Mål

Mål

Mål

Mål

Indikatorer

Verksamhetsplaner
Verksamhetsidé
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God ekonomisk hushållning

Gotlänningar känner sig delaktiga

Region Gotland ska ange mål och riktlinjer
som är av betydelse för en god ekonomisk hus
hållning och i planen för ekonomin ska anges
de finansiella mål som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättel
sen i årsredovisningen ska innehålla en utvärde
ring av om målen för en god ekonomisk hus
hållning har uppnåtts.
Inom ramen för regionens koncernstyrkort
kan verksamhetsperspektivet ses som det per
spektiv som definierar hur regionen uppnår god
ekonomisk hushållning; Region Gotland ska
bedriva tillgänglig service och välfärd med god
kvalitet inom ekonomiskt givna ramar. Mål
området ekonomi i verksamhetsperspektivet
omfattar de finansiella mål som är av betydelse
för god ekonomisk hushållning. Samhällsper
spektivet är mer en målsättning för hur regio
nen ska bidra till samhällsutvecklingen på hela
Gotland i samverkan med andra aktörer.

Det är viktigt för oss att alla gotlänningar
har möjlighet att påverka sitt liv och samhäl
let omkring sig. Ett aktivt föreningsliv skapar
mening och känsla av sammanhang. Utveck
ling av demokrati och medbestämmande ska
ske inom regionens alla verksamheter bland
annat genom att utveckla dialogformerna. Vårt
mål är att stärka känslan av delaktighet.

Perspektiv Samhälle
Nedan följer en kort beskrivning av majorite
tens mening och vilja med de beslutade målen i
samhällsperspektivet.
Social hållbarhet
För Region Gotland handlar social hållbarhet
om att bygga ett långsiktigt och öppet samhälle
för dess invånare och besökare. Ett jämlikt och
jämställt samhälle där grundläggande mänsk
liga 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 samhälls
utvecklingen.
Mål:
God folkhälsa

Vi menar att hög livskvalitet för individen för
utsätter en god folkhälsa i befolkningen. Det
gotländska samhället ska ge förutsättningar för
goda livsvillkor och underlätta för individen att
leva hälsosamt. God tillgång till förebyggande
insatser såväl som god vård vid behov ska vara
en del av den gotländska tryggheten. Vårt mål
är att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas
inom en generation.
1
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Ett jämställt och jämlikt Gotland

Vi anser att jämställdhet angår alla verksam
heter och människor. Ett aktivt arbete ska ske
för att uppnå de sex nationella jämställdhets
politiska målen1 och att utjämna möjligheterna
i livet beroende på kön. Arbete med normer
tillsammans med prevention ska uppmärk
samma och motverka mäns våld mot kvinnor.
Diskrimineringsgrunderna och arbete med de
mänskliga rättigheterna är en förutsättning för
att bygga ett jämlikt Gotland. Vi menar att en
välmående befolkning förutsätter att alla ska ha
möjlighet att använda och ta tillvara sina för
mågor och rättigheter.
Alla barn har goda uppväxtvillkor

Vårt mål är att alla verksamheter i Region Got
land som möter föräldrar och barn erbjuder
god verksamhet med hög kvalitet utifrån varje
barns unika behov och förutsättningar. Det är
viktigt att uppmärksamma när barn far illa och
att arbeta med barn och familjer utifrån deras
olika behov. Det är viktigt för oss att alla barn,
oavsett ekonomiska förutsättningar, har till
gång till meningsfulla fritidsaktiviteter.
Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

Ett brett föreningsliv lägger grunden för
god folkhälsa, delaktighet samt ett rikt och
meningsfullt fritidsliv. Det är också en bas för
demokrati. Eftersom föreningslivet till största
del bygger på ideellt arbete behöver Region
Gotland stötta och skapa förutsättningar för
att alla på Gotland, oavsett kön och socioeko
nomisk bakgrund, ska ha möjlighet att ta del
av föreningslivet. Vårt mål är att det ska vara
enkelt att ta del av det gotländska förenings
livet, framförallt för barn och unga.

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/mal-for-jamstalldhet/

13

Region Gotland u Strategisk plan och budget 2018- 2020

En levande landsbygd och ett attraktivt
Visby för bibehållen inomregional balans

Hela Gotland ska vara en plats att bo, leva och
verka på, därför behövs ett särskilt fokus på
perifera områden. Region Gotland ska säker
ställa god och tillgänglig service. Vi vill söka
nya samverkansformer och stärka lokalt infly
tande, service och utveckling. Vårt mål är att
Gotland ska vara en plats där människor vill bo
och verka. Visbys attraktivitet utifrån ett inter
nationellt perspektiv ska stärkas.
Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk håll
barhet 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 förutsätt
ningar för tillgång av kompetent arbetskraft på
lång sikt. Ett bra företagsklimat och goda kom
munikationer. En väl utbyggd infrastruktur,
såväl den fysiska, som den tekniska (IT).
Mål:
Ingen bostadsbrist

Vi vill att det ska finnas tillgång till bra bostäder
åt alla idag och i framtiden. Bostadsbrist hin
drar inflyttning och omflyttning och påverkar
samhället negativt. Region Gotlands bostads
försörjningsprogram ska ge förutsättning för
att förebygga bostadsbrist och säkerställa olika
sorters boenden över hela ön.
Alla elever fullföljer gymnasieskolan

En av de viktigaste förutsättningarna för ett
gott liv är en fullföljd gymnasieexamen. Vi
vill att alla unga ska ges förutsättningar att till
godogöra sig utbildning motsvarande gym
nasieexamen. Vårt mål är att ha en skola som
möter barns och elevers olikheter och där resur
serna används utifrån behov.

God tillgång till vuxenutbildning

Vi anser att det är extra viktigt på Gotland med
en väl utbyggd yrkesutbildning för vuxna uti
från den lokala arbetsmarknadens behov. Det
ska finnas goda möjligheter att byta yrkesbana
eller att kvalificera sig för högre studier. Det ska
vara fokus på studiemotiverande utbildningar
och utbildningar som kombinerar SFI med
yrkesutbildning eller lärlingsutbildning för
de målgrupper som behöver dessa. Det är vik
tigt för Gotlands utveckling att fortsätta stärka
samverkan med Uppsala universitet.
Långsiktigt goda och
stabila kommunikationer

Tillgång till goda och stabila kommunikatio
ner, både på Gotland och mellan Gotland och
övriga Sverige, är avgörande för utveckling och
tillväxt. Det är väsentligt att både färjetrafiken
och flyget anpassas utifrån de olika behov som
finns, både för näringslivet, för gotlänning
arna och för miljön. En reservhamn är en del
av detta. På Gotland ska vi ha en modern och
väl utvecklad kollektivtrafik som stödjer våra
mål om en god tillgång till service trots den
spridda befolkningsstrukturen. Vi vill att Got
land ska fortsätta att vara i framkant avseende
nya och innovativa digitala lösningar, vilket har
goda förutsättningar utifrån vårt väl utvecklade
fibernät.
Ett gott näringslivsklimat

Vårt mål är att stärka och utveckla samver
kan med näringslivet, civilsamhället och andra
myndigheter. Framtida lösningar måste hittas
genom nya arbetssätt och nya former av samver
kan. Region Gotland ska som regionalt utveck
lingsansvarig samla, samordna och organisera
arbetet i linje med tillväxtplanen och den kom
mande regionala utvecklingsstrategin så att fler
involveras och arbetar mot gemensamma mål.
Ökad folkmängd

Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

Region Gotland ska arbeta för inkluderande
arbetsplatser där olika typ av kompetens kom
mer till sin rätt. Det ska vara möjligt att utbilda
sig inom bristyrken och samverkan mellan
arbetsmarknadens aktörer och utbildnings
verksamheten ska utvecklas. Vi vill utveckla
Gotland till ett samhälle där så stor del som
möjligt av arbetskraften får plats på arbets
marknaden.
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Ökad folkmängd bidrar till stärkt ekonomi
som möjliggör tillgänglig service och välfärd
med god kvalitet. Den demografiska utveck
lingen ställer krav på fler gotlänningar i arbets
för ålder. Vi behöver fortsätta att attrahera
människor med goda idéer, infallsvinklar och
energi för att utveckla det gotländska dyna
miska samhället.
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Ekologisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekologisk håll
barhet att vi ska värna om miljön, naturen och
vattnet för att säkra ett fortsatt hållbart sam
hälle till kommande generationer. Det innebär
att utveckla Gotland som ekokommun. Ställa
om till lokalproducerad förnyelsebar 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 mins
kar belastningen på ekosystemen.
Mål:
Utveckla Gotland som ekokommun

Som regionalt utvecklingsansvarig ska Region
Gotland samordna och driva insatser för att
hela Gotland ska utvecklas i linje med målen i
miljöprogrammet. Som ekokommun ska vi ta
hänsyn till miljön inom alla områden, under
lätta för miljösmarta val samt utbilda kring
miljö
frågor. Arbetet med Agenda 2030 ska
stärkas i det regionala utvecklingsarbetet. Vi
arbetar aktivt med myndigheter och forskning
inom ramen för Blått centrum och driver i det
arbetet på i Östersjöfrågor.
Ställ om till lokalproducerad
och förnyelsebar energi

Det finns goda förutsättningar för Gotland att
gå före i Sverige och bli helt självförsörjande
med lokalproducerad och förnybar energi.
Region Gotland ska i sin samordningsroll
arbeta nära nationella myndigheter, näringsliv
och lokala intressenter för att bidra till detta. Vi
ska också driva på för en långsiktigt trygg och
säker energiförsörjning som ger stabilitet och
samtidigt minskade klimatutsläpp.
Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

En av de mest avgörande frågorna för boende,
besökare och verksamheter på Gotland är till
gången till vatten av god kvalitet. För att lösa
utmaningen ser vi att insatser behöver inne
fatta naturens grundvattenbildande förmåga,
kretsloppslösningar, hushållning med vatten
resursen och teknikutveckling. Vi måste också
prioritera utifrån vad som är mest effektivt
för genomförande, hållbarhet och kostnader.
I detta arbete samverkar Region Gotland med
andra myndigheter, näringsliv och forskning.
Gotlands klimatavtryck ska minska

För att minska klimatavtrycket behöver omställningar och beteendeförändringar inom
olika områden göras. Transporter och resvanor
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behöver ändras. Produktion och konsumtion
av el och annan energi ska styra mot förnybara
lokalproducerade alternativ. Energieffektivise
ring, hållbar markanvändning och kretslopps
anpassade lösningar ska minska materialflöden
och klimatutsläpp. Region Gotland ska driva
på för beteendeförändring och bidra med inci
tament och kunskap för en hållbar konsumtion
och hållbara val. Vårt mål är att det ska vara lätt
att göra rätt.
Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som
bidrar till tillväxt över hela ön

Vårt mål är att Gotland ska vara en bra plats att
bo på. Vi ska ha goda boendemiljöer och håll
bara lösningar för att vara en plats dit männ
iskor vill flytta och där man växer och utveck
las. Vi vill bidra till att det, genom nytänkande
och helhet, byggs för människan och att livets
alla skeden beaktas. Det ska byggas områden
med blandad bebyggelse. Vi vill att bostads
områdens omgivningar skapar trygghet, inspi
ration och samhörighet.

Perspektiv Verksamhet
Majoritetetens mening och vilja med Region
Gotlands verksamhet är att kärnuppdraget till
gänglig service och välfärd erbjuds med god
kvalitet inom ekonomiskt givna ramar. Vi vill
att kvalitetsarbetet stärks, att uppföljning och
analys sker systematiskt och att ständiga för
bättringar är en självklar utgångspunkt i alla
verksamheter. Nya och innovativa arbetssätt
stärker kvalitet, genomförande och effektivitet
i alla processer. Arbetet ska ske med kund, bru
kare, elev, patient och medborgare i centrum.
Välfärdstjänster av god kvalitet är en investe
ring för framtiden. Hur väl vi lyckas spelar roll
för såväl individer som samhälle, utveckling
och tillväxt.
Medarbetare som trivs är avgörande för alla
verksamheter. Vår arbetsgivarroll behöver stär
kas. Vårt mål är att medarbetarna ska uppleva
ett lyhört, entusiastiskt och tryggt ledarskap
som bidrar till delaktighet, trivsel och arbets
glädje. Arbetet ska möjliggöra ett långt och
friskt medarbetarskap med heltid som norm
och deltid som möjlighet för medarbetare som
så önskar.
För att leverera tillgänglig service och välfärd
över tid och till kommande generationer måste
en hållbar ekonomi i alla verksamheter vara
prioriterat. Den treåriga planen för besparingar
är en del för att säkerställa detta.
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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 överenskom
men kvalitetsnivå och ha god tillgänglighet.
Medborgarna ska känna tillit till att regionen
använder skattemedel varsamt och bedriver en
så effektiv verksamhet som möjligt.
Mål:

Mål:
• Budgeterat resultat ska uppgå till minst
2 procent av nettokostnaden

• God tillgänglighet till Region Gotland

• Årets ekonomiska resultat ska uppgå
till minst 2 procent av nettokostnaden

• God kvalitet i skolan

• Soliditeten ska vara minst 45 procent

• God kvalitet i vården

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

• God kvalitet i omsorgen

Medarbetare
För Region Gotland är engagerade medarbe
tare 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 ambassa
dörer som bidrar till att stärka bilden av oss
som arbetsgivare. Regionens verksamheter ska
par förutsättningar för ett hållbart medarbetarengagemang.
Mål:
• Medarbetare har förutsättningar att
bidra till verksamhetsutveckling
• Ledare skapar förutsättningar för och
tar tillvara engagemang hos med
arbetarna
• Medarbetare förstår verksamheten
och sitt eget uppdrag
• Arbetsmiljön ger förutsättningar för
medarbetaren att bibehålla god hälsa
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Ekonomi
Region Gotlands ekonomi ska vara uthållig
och i balans ur ett generationsperspektiv vilket
innebär att upprätthålla balans mellan inkom
ster och utgifter samt att värdesäkra förmögen
heten (det egna kapitalet) över en längre tid.
Målområdet omfattar de finansiella mål som
är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

• Regionens materiella tillgångar ska
vårdas
• Skattefinansierade investeringar ska
vara egenfinansierade till 100 procent

del 1
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Nämndernas prioriterade
utvecklingsområden
I förvaltningarnas verksamhetsplaner ingår de
övergripande mål från koncernstyrkortet som
är tillämpliga för förvaltningen, samt nämn
dens egna mål och prioriterade områden.
Vidare beskriver verksamhetsplanen vilka prio
riterade utvecklingsområden förvaltningen har
och vilka aktiviteter som kopplats till dessa i
syfte att nå målen. I verksamhetsplanerna finns

PERSPEKTIV
Målområde

u

u

ett antal olika prioriterade utvecklingsområden
som syftar till att öka måluppfyllelsen inom de
olika målområdena. Ett prioriterat utvecklings
område kan påverka flera mål; dock inte alltid
mål inom samma målområde. Nedan följer en
översiktlig sammanställning över de priorite
rade utvecklingsområden som återfinns i 2018års verksamhetsplaner.

SAMHÄLLE

Social hållbarhet

Regionstyrelseförvaltningen

u
u

Koncernstryrning
Utveckling av det gotländska samhället

u

Effektivisera förvaltningens interna processer
Digitaliserad samhällsbyggnad

Socialförvaltningen

u

Utökat förebyggande arbete

Teknikförvaltningen

u

Kommunikation

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

u

u

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

Regionstyrelseförvaltningen

u

Utveckling av det gotländska samhället

Samhällsbyggnadsförvaltningen

u
u

Effektivisera förvaltningens interna processer
Digitaliserad samhällsbyggnad

Socialförvaltningen

u

Utöka med boenden för våra målgrupper

Teknikförvaltningen

u

Kommunikation
Utvecklad kollektivtrafik

Samhällsbyggnadsförvaltningen

u

u
u

Målområde

u

Ekonomisk hållbarhet

u

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

u
u
u
u

Målområde

u

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

Ekologisk hållbarhet

Regionstyrelseförvaltningen

u
u

Samhällsbyggnadsförvaltningen

u
u

Teknikförvaltningen

u
u

Utveckling av det gotländska samhället
Kvalitet i den egna förvaltningens verksamhet
Effektivisera förvaltningens interna processer
Digitaliserad samhällsbyggnad
Säkra vattentillgången
Utvecklad kollektivtrafik
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PERSPEKTIV
Målområde

u

u

VERKSAMHET

Kvalitet

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

u
u
u

Regionstyrelseförvaltningen

u
u
u

Samhällsbyggnadsförvaltningen

u
u

Socialförvaltningen

u
u
u

Teknikförvaltningen

u
u
u
u

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Koncernstyrning
Stöd och service till regionens förvaltningar
Kvalitet i den egna förvaltningens verksamhet
Effektivisera förvaltningens interna processer
Digitaliserad samhällsbyggnad
Utöka den digitala tillgängligheten
Utökat tillvaratagande av synpunkter från brukare
Ökad rättssäkerhet rörande dokumentation
Kommunikation
Digitalisering
Utvecklad kollektivtrafik
Förenkla – både för medborgare och medarbetare

u

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

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

u

Behålla och rekrytera medarbetare

Regionstyrelseförvaltningen

u

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

u
u

Målområde

u

Medarbetare

u
u

Samhällsbyggnadsförvaltningen

u

Effektivisera förvaltningens interna processer
Medarbetarskap/sjuktal
Digitaliserad samhällsbyggnad

Socialförvaltningen

u

Kompetensförsörjning

Teknikförvaltningen

u

Attrahera medarbetare

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

u
u

Arbetsmiljö och kompetensförsörjning
Allas ansvar för skolans uppdrag

Regionstyrelseförvaltningen

u

Koncernstyrning

Socialförvaltningen

u

Ekonomi i balans

Teknikförvaltningen

u

Ekonomi

u
u

Målområde
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Behålla och rekrytera medarbetare
Hälso- och sjukvård nära och med utgångspunkt
från patienten
Rätt läkemedel till rätt patient

u

Ekonomi

del 1
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2. PRIORITERING AV RESURSER OCH BESLUT OM UPPDRAG
Inriktningen för den kommande planerings
perioden fastställs utifrån vision, politiska prio
riteringar, måluppfyllelse samt analys av resul
tat. Inriktningen konkretiseras i samband med
det årliga budgetarbetet då resurser för drift
och investeringar fördelas och omfördelas samt
då särskilda uppdrag till nämnderna kan ges.
För verksamheternas drift upprättas en bud
get i balans för budgetåret och en flerårsplan för
de två åren efter budgetåret. För investering
arna görs en investeringsbudget för budgetåret
och nästkommande år samt en inriktning för de
följande tre åren.
Inför 2017 togs beslut om besparingar på
170 mnkr fördelade på tre år. Av dessa ska
56 mnkr sparas på intern administration och
service och 114 miljoner på utåtriktad verk
samhet. Under 2017 har 63 mnkr sparats och
107 mnkr återstår varav 52 mnkr under 2018.
Målbilden är att Region Gotland ska ha en
långsiktigt hållbar verksamhet som bedrivs
inom de resurser som finns. Regionen ska arbeta
med god ekonomisk hushållning vilket innebär
att resultatet uppgår till två procent av netto
omsättningen och att de skatte
finansierade
investeringarna är egenfinansierade. Regionen
ska arbeta utvecklingsinriktat och utnyttja sina
resurser på det mest effektiva sättet samt ligga
i framkant i Sverige avseende förnyelseinriktat
arbetssätt.

Majoritetens prioriteringar
Den majoritet som tillträdde under hösten
2014 har i sin avsiktsförklaring för mandatperi
oden framhävt tre områden som väsentliga för
regionen att arbeta med.
Hållbar utveckling för hela Gotland
Grunden för att utveckla Gotland ligger i att
utveckla hela ön där alla delar och alla gotlän
ningars möjligheter tas tillvara.
Investera för framtiden
Med ökade investeringar i bostäder, infrastruk
tur, klimatanpassning, förnybar energi och
utbildning rustar vi oss för framtiden och ska
par goda utvecklingsmöjligheter.
Trygga välfärden
Vi vill utveckla och tillföra nödvändiga resur
ser till välfärden och ser det som en viktig förut
sättning för Gotlands framtid.
Majoriteten har i samband med budgetbeslutet
i november beskrivit sina prioriteringar inför
kommande planperiod. De största är satsning

på investeringar i sjukvården, ny stor förskola
i Visby, satsning på barn och unga samt medel
för att rekrytera, behålla och utveckla regio
nens medarbetare.
Man satsar också på stärkt utveckling över
hela Gotland med landsbygdsutveckling i sam
verkan, resurser för att sköta stränder, natur
områden och offentliga platser, förstärkt arbete
med regional tillväxt samt investeringar i VA
och förutsättningar för att bygga bostäder över
hela ön.

Bakgrund till det ekonomiska
läget för perioden
Regionen har under ett antal år haft en hög
kostnadsutveckling som inte täckts av ordinarie
intäkter i form av skatter, generellt statsbidrag,
verksamhetstaxor och avgifter. På grund av
olika tillfälliga intäkter i form av exempelvis
återbetalning av pensionspremier och stora
fastighetsförsäljningar så har regionen trots allt
haft ett positivt resultat. För 2015 var så inte fal
let, resultatet kunde inte förstärkas med hjälp
av andra intäkter och regionen fick ett negativt
resultat. Återställning av det negativa resultatet
har skett under 2016 och kommer att regleras
till fullo i bokslutet 2017.
Även om regionen haft positiva resultat 2016
och 2017 så är det fortfarande bekymmersamt
att nämndernas verksamhet totalt sett inte
är inom den budgetram som är avsatt. För att
kunna bedriva en hållbar och utvecklingsin
riktad verksamhet måste den vara finansierad
i sitt grunduppdrag. Så är det inte i dagsläget,
framförallt inte inom hälso- och sjukvård samt
delar inom vård och omsorg. Den demogra
fiska utvecklingen framåt kräver att det finns
utrymme för utökningar i takt med att intäk
terna växer, de ökade intäkterna kan inte använ
das för att täcka tidigare underfinansierad verk
samhet.
Konsekvenserna framåt för det gotländska
samhället är i dagsläget svåra att förutse. Åtgär
der kommer att behöva göras som drabbar med
borgarna i form av sänkt utbud. Detta kommer
dock inte att behöva innebära sänkt kvalitet i
den verksamhet som finns kvar. Att utnyttja
resurserna till de verksamheter som priorite
ras och därmed också besluta om borttagande
eller avveckling av icke prioriterad verksamhet
är viktigt. Eftersom regionens verksamheter i
många fall är kommunicerande kärl är det vik
tigt att konsekvenserna beskrivs utifrån ett hel
hetsperspektiv.
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Utveckling av kostnader och
resultat de senaste åren
Nettokostnadsutvecklingen de senaste åren
har, förutom år 2013, överstigit utvecklingen av
skatte- och bidragsintäkter. En indexerad bild
med utgångsvärde 100 år 2007 visar att kost
nadsutvecklingen år 2017 är 135 medan intäk
terna har ökat från 100 till 134 under samma
period. Intäkterna har de två senaste åren ökat
mer än tidigare, men som det ser ut nu så är
också kostnadsutvecklingen för 2017 högre än
förra året. I planen för kommande år är budget
resultatet för 2019 och 2020 enligt de finan
siella målen, medan 2018 fortfarande har ett
lägre budgetresultat, 67 mnkr.

2017 års resultat
Det ekonomiska resultatet för 2017 är
151 mnkr, avvikelsen mot budgeterat resul
tat är +131 mnkr. Nettokostnadsökningen för
nämnderna är 3,0 procent. Nettokostnads
utvecklingen är högre än föregående år då den
var under en procent.
Nämndernas avvikelse mot budget är negativ
med -2 mnkr vilket är bekymmersamt. Struk
turellt ser det allvarligt ut då stora områden
som hälso- och sjukvård samt vård och omsorg
har underskott som till största delen vägs upp
av andra nämnder och där det är svårt att se
avmattning i kostnadsnivåerna framåt. Det är
väsentligt att arbetet enligt regionfullmäktiges
uppdrag att se över utbud och effektiviseringar
ger resultat framåt.

ökats med de så kallade välfärdsmiljarderna och
kommer också att öka 2019 och 2020 utifrån
regeringens nuvarande budget.
Övriga intäkter i form av riktade statsbidrag
finns för de olika verksamheterna, dock är det
svårt att finansiera den ordinarie verksamheten
med dessa eftersom det oftast rör sig om bidrag
där det krävs extraordinära insatser från regio
nen.

Uppdrag
Nedanstående uppdrag ska redovisas på bud
getberedningen våren 2018
ȅȅ

Regionstyrelseförvaltningen ges i uppdrag
att föreslå fördelning av den redan beslutade
besparingen om 7,5 mnkr 2019 på adminis
tration och ledning på samtliga nämnder.

ȅȅ

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag
att återrapportera en nulägesanalys kring
hur det regionala utvecklingsarbetet styrs,
leds och bedrivs idag samt en strategi för
hur Region Gotland ska arbeta med hållbar
regional utveckling och tillväxt framåt samt
finansiering av uppdraget.

ȅȅ

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag
att återkomma med förslag på hur even
tuella överskott från avgiftsfinansierad
verksamhet, så som tidigare serviceför
valtningens verksamheter samt fastighets
förvaltning, ska återföras till nyttjande
verksamheter innan bokslut.

ȅȅ

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag
att sammanställa övergripande riktlinjer
avseende investeringsprocessen för Region
Gotland.

ȅȅ

Regionstyrelsen beslutar att förstärka stödet
till barn, unga och familjer genom att prio
ritera utvecklingen av första linjen med en
tydligare samordning av familjestöd (social
förvaltningen - SOF) och de insatser som
erbjuds barn och unga med en identifierad
psykisk ohälsa (hälso- och sjukvårdsförvalt
ningen - HSF). Verksamhetsledare för Barn
Sam har i uppdrag att, tillsammans med
berörda förvaltningar, utreda ärendet vidare
och får i uppdrag att presentera underlag till
budgetberedningen 2018.

ȅȅ

Regionstyrelsen beslutar att stödja imple
menteringen av evidensbaserade metoder
för stöd och behandling av våldsutsatta
barn. Verksamhetsledare för BarnSam har
i uppdrag att arbeta vidare med en åtgärds

Resultatprognos de kommande åren
Resultatprognosen för 2019 och 2020 ser idag
god ut. Det förutsätter dock att planerade
besparingar genomförs. Det är framförallt
de ökade statsbidragen som bidrar till att det
ser bättre ut framåt. Samtidigt förväntas hög
konjunkturen att avstanna vilket kommer att
påverka skatteintäkterna.

Behov av investeringar
Regionen har under ett antal år haft mycket
höga investeringsutgifter. I början av 2017 fär
digställdes det nya Sävehuset och under 2018
avslutas investeringen i den nya kryssningska
jen. Planen för de kommande åren innehåller
stora investeringar i framförallt VA, men även
ombyggnation av lasarettet och investering i
nytt verksamhetssystem för sjukvården plane
ras. Det finns i dagsläget ytterst litet utrymme
för nya behov eller reinvesteringar.

Skatteunderlag och övriga intäkter
Skatteunderlaget ser ut att öka något mer än
tidigare de närmaste åren. Befolkningsutveck
lingen är positiv. De generella statsbidragen har
20
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plan och får i uppdrag att presentera under
lag till budgetberedningen 2018.
ȅȅ

ȅȅ

ȅȅ

Regionstyrelsen och tekniska nämnden får i
uppdrag att återrapportera en plan gällande
investeringsbehovet för Hemsebadet.
Planen ska innehålla förslag på hur Hemse
badet kan utvecklas samtidigt som investe
ringar för upprustning måste göras.

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

ȅȅ

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska åter
komma med en beskrivning av investeringsoch driftmedelsbehov för perioden
2019-2022, för införandet av framtida vård
informationsmiljö (FVM).

ȅȅ

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska beskriva
hur arbetet med verksamhetsutveckling
i den nya miljön (FVM) ska ske samt hur
samarbetet med socialnämnden och barnoch utbildningsnämnden planeras.

Tekniska nämnden får i uppdrag att redo
visa en konsekvensbeskrivning för taxan vid
full utbyggnad av Slite deponi.

ȅȅ

Tekniska nämnden får i uppdrag att åter
rapportera fördjupning av konsekvenser
i tid, kostnader och verksamhetsmässigt
av alternativ till att utöka befintlig deponi
i Slite för ökad miljönytta och minskade

Strategisk plan

kostnader. Dessa alternativ bör innefatta
nytt miljötillstånd för en högre deponi,
transporter av delar av avfallet till fastlan
det, möjligheter att ta upp delar av befint
ligt avfall för att skapa plats (urban mining),
externa lösningar/dellösningar med andra
parter för olika typer av avfall eller verksam
hetsavfall. Återrapporten ska även omfatta
en total kostnadsberäkning av hantering av
alla deponier på Gotland.

Regionstyrelsen beslutar att prioritera
utvecklingen av stöd till unga vuxna med
psykisk ohälsa, med en integrerad verksam
het (HSF och SOF) som en möjlig målsätt
ning. Verksamhetsledare för BarnSam får
i uppdrag att, tillsammans med berörda
förvaltningar, utreda ärendet vidare och
presentera ett underlag till budgetbered
ningen 2018.

ȅȅ

u
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3. DRIFT- OCH INVESTERINGSBUDGET SAMT FINANSIERING
Driftbudget
Region Gotland använder sig av ett sätt att för
dela budget som både omfattar resursfördel
ningsmodeller, ramtillskott och besparingar
(både riktade och generella).
Resursfördelningsmodeller som tar hän
syn till volymförändringar finns för förskola,
grundskola, gymnasieskola samt äldreomsorg.
Verksamheten som bedrivs inom hälso- och
sjukvårdsnämnden omfattas av en annan typ
av resursfördelningsmodell som bygger på ett
antagande om en medicinskteknisk utveckling
motsvarande cirka 2 procent per år från och
med 2017 vilket innebär ett årligt resurstillskott
på 35 miljoner kronor.
Nämnderna får också, under förutsättning
att ekonomiskt utrymme finns, kompensation
för externa avtal, förändrade internhyror, andra
interna prisförändringar samt personalkost
nadskompensation. Externa avtal är ett sam
lingsnamn för de avtal som finns med externa
utförare där man avtalat om en viss indexupp
räkning.
Utöver ovanstående fördelningar kan nämn
derna äska om ytterligare medel utifrån en egen
analys av vilka behov och satsningar som behö
ver göras framåt. Generella och riktade bespa
ringar kan också förekomma utifrån det ekono
miska läget.
Statsbidrag som finns utöver det generella
statsbidraget och som hanteras av enskilda
nämnder, tillfaller nämnden direkt. Det finns
väldigt många olika riktade statsbidrag som
beslutas av riksdagen, vissa bidrag måste sökas
och vissa tillfaller regionen enligt fastställd för
delning. Exempel på riktade statsbidrag är låg
stadielyft, stärkt bemanning inom äldreomsorg
samt kvinnosjukvård.
Nämndernas budgetramar för år 2018 upp
går till totalt 4 907 mnkr, en ökning med
144 mnkr (3 procent) jämfört med 2017.
Resursfördelningsmodeller
Resursfördelningsmodellen för förskola och
grundskola medför ett tillskott för barnoch
utbildningsnämnden på 1,2 mnkr. Modellen
för gymnasieskola ger ett tillskott till gymna
sie- och vuxenutbildningsnämnden på 1,1 mnkr.
Hälso- och sjukvårdsnämnden får ett tillskott
på 35 mnkr. Äldreomsorgsmodellen ger ett till
skott till socialnämnden på 15 mnkr.
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Indexuppräkning
Nämnderna kompenseras för prisökningar via
externa avtal med 18,2 mnkr. Internhyran har
sänkts med 36 mnkr inför 2018 till följd av en
riktad besparing på 3 mnkr samt 33 mnkr till
följd av ändrad redovisningsmodell för perio
diskt underhåll. Sänkningen medför lägre hyra
och därmed lägre budgetanslag för nämnderna.
Resultatenheterna måltid och försörjning
inom regionstyrelseförvaltningen kommer att
höja sina priser motsvarande 4,7 mnkr. Nämn
derna kompenseras med motsvarande belopp
utifrån volym.
Personalkostnadskompensation
Personalkostnadsökningar har budgeterats
till sammanlagt 100 mnkr. Av den summan är
22 mnkr öronmärkt för satsning på jämställd
het och bristyrken. Det budgeterade beloppet
motsvarar en generell personalkostnadsökning
på i genomsnitt cirka 2,5 procent. Kompensa
tion för satsningen på jämställdhet och brist
yrken har skett utifrån en analys av vilka yrkes
grupper som är bristyrken eller i behov av
jämställdhetssatsning.
Besparingar
Under 2016 genomfördes ett omfattande arbete
för att identifiera möjliga besparingar framåt.
Arbetet mynnade ut i ett regionfullmäktige
beslut om att totalt spara 170 mnkr på 3 år.
Besparingen fördelas över åren så att 63 mnkr
sparades 2017, 52 mnkr ska sparas 2018 samt
55 mnkr 2019. År 2018 ska 17 mnkr sparas på
intern service, administration och ledning
inom regionstyrelseförvaltningen. 10,5 mnkr
ska sparas inom tekniska nämnden, 7,5 mnkr
inom den skattefinansierade verksamheten
och 3 mnkr på fastighetsförvaltning. Effek
tivare myndighetshantering inom byggnads
nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden
ska ge besparing på sammanlagt 3 mnkr. 5 mnkr
ska sparas på kultur- och fritidsverksamhet.
Barn- och utbildningsnämnden ska genomföra
besparingar på 12,5 mnkr och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden 4 mnkr. Region
fullmäktige har inte beslutat om några riktade
besparingar för socialnämnden och hälso- och
sjukvårdsnämnden. De nämnderna ska hålla
budget, vilket i praktiken innebär att man ändå
måste jobba med besparingar i verksamheten.
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BESPARINGAR PER NÄMND 2017-2019, mnkr

Regionstyrelsen, regionstyrelseförvaltningen

2017

2018

2019

Totalt

27,0

17,0

9,0

53,0

Regionstyrelsen, kultur- och fritidsverksamhet

3,0

5,0

7,0

15,0

Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet

5,0

7,5

7,5

20,0

Teknisk nämnd, fastighetsförvaltning

3,0

3,0

1,0

7,0

Byggnadsnämnd

2,5

2,5*

1,5

6,5

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

1,5

0,5*

1,5

3,5

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Alla nämnder: besparing internadministration
och ledning
Summa

5,0

4,0

5,0

14,0

16,0

12,5

15,0

43,5

0

0

7,5

7,5

63,0

52,0

55,0

170,0

*Beslut om fördelning mellan nämnderna tas av regionfullmäktige i februari 2018.

Ramtillskott
2018 har ramtillskott på sammanlagt 40,8 mnkr
tillförts nämnderna. Bland satsningarna kan
nämnas åtgärder för ett attraktivt Gotland för
boende och besökare, företagande och till
växt, sysselsättning och utbildning, etablering
av nyanlända och integration mellan nya och
gamla gotlänningar. Socialnämnden tillförs
20 mnkr i generellt ramtillskott för att möta
ökade behov av stöd hos barn och unga. Se
sidan 45 för specificering av ramtillskotten.
Övriga förändringar
Kultur- och fritidsnämnden upphör årsskiftet
2017/2018. Från 1 januari 2018 ansvarar gym
nasie- och vuxenutbildningsnämnden för ung
domsverksamheten och regionstyrelsen för
övrig verksamhet. Den beslutade budgeten för
kultur- och fritidsnämnden omfördelas så att
19,7 mnkr tillförs GVN och 117,5 mnkr tillförs
RS.
Från och med 2018 förändras regelverket för
budgetering av kapitalkostnader. Nämnderna
kompenseras i fortsättningen inte automatiskt
för ökade eller minskade kapitalkostnader. I
samband med detta har nämndernas kapital
kostnadsbudget justerats så att summan i 2018
års budget motsvarar ett tioårigt snitt.
När regionstyrelseförvaltningen bildades
2017 övergick flera tjänster till att bli anslags
finansierade istället för att köpande verksam
het betalar för nyttjande. En del justeringar
har gjorts av prismodellerna även inför 2018
års budget och inom IT-verksamheten har en
tydligare uppdelning gjorts mellan vilka tjäns
ter som är anslagsfinansierade och vilka som
ska finansieras via interndebitering. Föränd
ringarna av prismodellerna och inom IT-verk
samheten medför motsvarande förändringar i
nämndernas budgetramar.

Den besparing på 10 mnkr för effektivare lokal
utnyttjande som sedan 2015 budgeterats inom
finansförvaltningen har tagits bort.
I samband med att flyktingmottagandet
ökade på Gotland 2016 avsattes en buffert på
5  
mnkr centralt på finansförvaltningen för
ökade verksamhetskostnader. Nu när kostnads
bilden är mer känd har bufferten tagits bort.
Budgetutrymmet har istället använts till åtgär
der för ökad integration. 900 tkr avsattes redan
2017 till ungdomsverksamheten inom kulturoch fritidsnämnden. Resterande del av buffer
ten ska användas till ökade insatser för utbild
ning av nyanlända samt för etableringsinsatser
genom både kultur och idrott. Se även rubriken
ramtillskott.
Det finns sedan ett par år krav på kommuner
och landsting att börja tillämpa komponent
redovisning av tillgångar. När det gäller fastig
heter har man tidigare ansett att utbyte av en
komponent till samma standard är en driftkost
nad medan en standardhöjande åtgärd har bok
förts som en tillgång. Från och med 2018 kom
mer utbyte av komponenter såsom utbyte av
fönster, tak, ventilationsutrustning istället bok
föras som en tillgång med lämplig avskrivnings
tid. Även inre underhåll såsom målning av väg
gar eller byte av golvmatta räknas som utbyte av
komponent och ska bokföras som en tillgång.
Det här innebär att den driftbudget som fun
nits för planerat underhåll minskats och att
investeringsbudgeten ökats. I takt med att kapi
talkostnaderna ökar till följd av ökade investe
ringar kommer driftutrymmet som tidigare
funnits till planerat underhåll att tas i anspråk. I
2018 års budget har driftbudgeten minskat med
totalt 40 mnkr, 33 mnkr för fastigheter med
interna hyresgäster och 7 mnkr för fastigheter
med externa hyresgäster. Sänkningen för de
interna hyresgästerna medför lägre hyra samt
och därmed lägre budgetanslag.
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Investeringar
Investeringarna i skattefinansierad verksam
het ska enligt uppställt mål egenfinansieras,
alltså vara i nivå med avskrivningar, avsätt
ningar och eventuella investeringsinkomster.
Den totala investeringsbudgeten för 2018 upp
går till 534,8 mnkr varav de skattefinansierade
investeringarna uppgår till 250,6 mnkr. Inves
teringar i affärsdrivande verksamhet uppgår
till 284,2 mnkr. I investeringsplan för 2019 är

den totala investeringsbudgeten 416,9 mnkr
varav 230,5 är skattefinansierad verksamhet och
186,4 mnkr är affärsdrivande verksamhet. Inves
teringsvolymen för 2018 är mycket hög vilket
till största delen beror på stora investeringar för
att säkra vattenförsörjningen på Gotland i form
av utbyggnaden av ett avsaltningsverk i Kvarn
åkershamn. 2019 ses en avtrappning och lägre
investeringsvolym inom såväl skattefinansierad
som affärsdrivande verksamhet.

TOTAL INVESTERINGSBUDGET PER NÄMND/FÖRVALTNING, mnkr
2018
Regionstyrelsen – Regionstyrelseförvaltningen
Tekniska nämnden – Teknikförvaltningen
varav affärsdrivande (VA och avfall)
Tekniska nämnden – Samhällsbyggnadsförvaltningen (Räddningstjänst)

36,9

29,2

408,4
284,2

287,0
186,4

3,0

6,0

Byggnadsnämnden – Samhällsbyggnadsförvaltningen

2,0

0,8

Miljö- och hälsoskyddsnämnden – Samhällsbyggnadsförvaltningen

0,8

0,2

Barn- och utbildningsnämnden – Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

19,5

25,0

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden – Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

13,7

6,6

Socialnämnden – Socialförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsnämnden – Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

6,5

6,1

44,0

56,0

Investeringar inom skattefinansierad verksamhet

250,6

230,5

Investeringar inom affärsdrivande verksamhet

284,2

186,4

Totala investeringar

534,8

416,9

Större investeringar 2018 och 2019
Enskilt största investeringar för perioden är
inom affärsdrivande verksamhet och inom
vatten- och avlopp såsom avsaltningsverket i
Kvarnåkershamn (121 mnkr) och VA-ledning
Burgsvik-Klintehamn (91,2 mnkr).
För gemensamma IT-investeringar upptas
totalt 38,2 mnkr. (2018-2019)
Kostnader för periodiskt underhåll av fastig
heter har tidigare år belastat driftbudgeten men
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2019

från och med 2018 klassificeras det som investe
ringar, 90 mnkr. (2018-2019)
Investeringar per nämnd och större projekt
redovisas i del 3 Budget och finansiering, Inves
teringsbudget och plan 2018-2022. Perioden
2020-2022 ska ses som en plan, varje enskilt år
kommer att beredas så att nämndernas äskan
den ställs i relation till pågående projekt, eko
nomiskt utrymme och uppsatta mål.

del 1

Finansiering
Finansiering av verksamheten
Kommunalskatteintäkterna, utjämningsbidra
gen och de generella statsbidragen är de största
inkomstkällorna för regionen. De utgör till
sammans ca 75 procent av de totala intäkterna.
Övriga intäkter består i huvudsak av riktade
statsbidrag, taxor och avgifter.
Skatteintäkter och utjämningsbidrag påver
kas i hög grad av hur skatteunderlaget och
befolkningen utvecklas. Skatteunderlagets
utveckling beror i sin tur på hur den ekono
miska tillväxten utvecklas. Taxor och avgif
ter styrs bl.a. av regler om självkostnad och
maxtaxa inom barnomsorg och äldreomsorg.
Sammantaget innebär det att regionen har
begränsade möjligheter att öka sin intäktssida.
Utvecklingen av skatteintäkter, utjämnings
bidrag och generella statsbidrag sätter därmed i
hög grad ramarna för den verksamhet som kan
bedrivas och finansieras.
Sverige befinner sig på toppen av en hög
konjunktur vilket avspeglar sig i utvecklingen
av skatteintäkter och utjämningsbidrag. För
2017 beräknas de öka med 207 mnkr jäm
fört med 2016 vilket motsvarar en ökning på
4,4 procent. För planperioden 2018-2020 blir
ökningen något lägre i genomsnitt 3,4 procent.
I jämförelse med beräknat utfall 2017 (prognos
i september) ökar de prognostiserade skatteoch statsbidragsintäkterna med 158 mnkr under
2018. I planen för 2019-2020 beräknas motsva
rande intäkter öka med 163 mnkr respektive
194 mnkr per år.
De egna skatteintäkterna beräknas 2018
uppgå till 3 824 mnkr, en förändring med
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89 mnkr jämfört med beräknat utfall för 2017.
För 2019 och 2020 beräknas de egna skatte
intäkterna öka årligen med 112 mnkr respektive
141 mnkr.
Den budgeterade utvecklingen av skatte
intäkter, utjämningsbidrag och generella stats
bidrag bygger på prognoser som kan ändras både
i positiv och i negativ riktning. Skatteintäkterna
är preliminära och varje år görs en avräkning
som blir känd först under innevarande år. En
avvikelse på 1 procent påverkar resultatet med
ca 40 mnkr. Det innebär att en negativ slutav
räkning behöver kunna hanteras inom det bud
geterade resultatet för det aktuella året.
Befolkningsutvecklingen är en viktig fak
tor som påverkar utvecklingen av skatteintäk
ter och statsbidrag. Under perioden 2012-2016
har befolkningen ökat med 762 personer vilket
motsvarar en ökning på 1,3 procent. Merpar
ten av ökningen skedde under 2016 då befolk
ningen ökade med 612 personer till 58 003 per
soner. Under 2017 har befolkningen fram till
1 november ökat med ytterligare 489 personer
till 58 492 personer. Befolkningsutvecklingen
ser positiv ut för närvarande även om befolk
ningsökningen ännu inte når upp till samma
nivå som för riket. En befolkningsutveckling
som är svagare än riket har en negativ påverkan
på utjämnings- och statsbidragsintäkterna.
Årets resultat enligt budget för 2018 upp
går till 67 mnkr. Det motsvarar en marginal
på 1,4 procent. Budgetnivån har förbättrats
jämfört med föregående år vilket är positivt. I
planen för 2019 och 2020 förbättras margina
len ytterligare och uppnår då regionens mål på
2 procent.

ÅRETS RESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL SKATTEINTÄKTER OCH BIDRAGSINTÄKTER, mnkr
Bokslut
2016

Prognos
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Skatteintäkter

3 591

3 735

3 824

3 936

4 077

Generella statsbidrag och utjämningsbidrag

1 117

1 180

1 249

1 300

1 353

Årets resultat

82

69

67

113

107

Årets resultat / skatteintäkter och bidrag, procent

1,7

1,4

1,3

2,2

2,0

Inför 2018 finns fortfarande en osäkerhet kring
pensionskostnadernas utveckling. Det låga rän
teläget gör att en eventuell sänkning av den
s.k. RIPS-räntan, som används vid beräkning
av pensionsskulden, kan bli aktuell. Det skulle

innebära att pensionsskulden skulle öka och
påverka resultatet negativt. Även livslängds
antagandena kan komma att ändras de kom
mande åren vilket också skulle ge en högre pen
sionsskuld och därmed högre kostnader.
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Finansiering av investeringar
Investeringarna finansieras i första hand genom
det utrymme som skapas av årets resultat,
avskrivningar, avsättningar, investeringsbidrag
och försäljningsinkomster. I andra hand sker
finansiering med lån.
Investeringsbudgeten för 2018 uppgår totalt
till 535 mnkr varav 251 mnkr avser skattefinan
sierad verksamhet och 284 mnkr avser taxe
finansierad verksamhet. Förutom budgeten för
kommande år kommer nämnderna att begära
kompletteringsbudget för investeringar som är
framskjutna eller oavslutade. Det kan innebära
en totalbudget på ca 900 mnkr för 2018 vilket
är mycket högt. Ofta blir det förseningar i de
planerade investeringsprojekten varför utfallet
vanligtvis hamnar på betydligt lägre nivåer.

Egenfinansiering
Regionen har som mål att investeringarna i den
skattefinansierade verksamheten till fullo ska
finansieras med egna medel. Investeringar i den
taxefinansierade verksamheten kan finansieras
med extern upplåning då de ökade drift- och
kapitalkostnaderna kan tas ut via avgifter som
inte belastar de skattefinansierade verksam
heterna.
Under perioden 2012-2016 har egenfinan
sieringen uppgått till 100 procent för samtliga
investeringar. Försäljning av fastigheter har
möjliggjort egenfinansieringen av de förhållan
devis stora investeringsutgifterna, 1 944 mnkr,
under perioden.
För planperioden 2018-2020 beräknas inves
teringarna i den skattefinansierade verksam
heten kunna finansieras med egna medel och
därmed klara målet om egenfinansiering. Däre
mot kommer inte de totala investeringarna
2018 att kunna finansieras helt med egna medel
utan nya lån på ca 150 mnkr beräknas behöva
tas upp under året.

EGENFINANSIERING AV INVESTERINGAR 2016-2020, mnkr
Bokslut
2016

Prognos
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

349

377

360

389

409

Försäljning anläggningstillgångar

31

30

60

55

55

Finansiell leasing

-5

-1

0

0

0

Summa egenfinansiering

374

406

420

444

464

Investeringar
varav investeringar i skattefinansierad verksamhet

616
572

438
320

535
250

417
230

462
299

Löpande verksamhet; årets resultat, avskrivningar,
avsättningar, reavinster

Egenfinansiering av totala investeringar, procent

61

93

79

106

100

Egenfinansiering av investeringar i skattefinansierad
verksamhet, procent

65

127

168

193

155

Långfristiga skulder och låneskuld
De långfristiga skulderna utgörs av banklån och
förutbetalda investeringsbidrag. Investerings
bidragen består i huvudsak av anslutningsavgif
ter inom vatten- och avloppsverksamheten och
statliga investeringsbidrag.
För 2017 prognostiseras de långfristiga skul
derna uppgå till 1 054 mnkr varav lån i banker
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och kreditinstitut utgör ca 63 procent motsva
rande 660 mnkr.
Genomsnittsräntan i skuldportföljen ligger
på 0,87 procent, vilket är en historiskt låg nivå.
Räntekostnaderna 2017 uppgår till ca 6,4 mnkr
och andel rörliga lån utgör 49 procent. Den
genomsnittliga räntebindningen är 3 år och den
genomsnittliga kapitalbindningen är 2 år.
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LÅNEFINANSIERING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2016-2020, mnkr
Bokslut
2016

Prognos
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Långfristiga skulder
varav lån

939
565

1 054
660

1 219
805

1 234
800

1 249
795

Andel lån, procent

60

63

66

65

64

3 856

4 046

4 336

4 508

4 725

15

16

19

18

17

Anläggningstillgångar

Lånefinansieringsgrad, procent

Under planperioden 2018-2020 beräknas låne
skulden behöva ökas med 135 mnkr till följd av
de stora investeringarna. Lånefinansieringsgra
den kommer därmed att öka något.
En stor fastighetsförsäljning av de lokaler
som Uppsala universitet hyr kommer even
tuellt att kunna ske under 2018 och beräknas
inbringa ca 180-190 mnkr. Försäljningsinkoms
ten är på grund av den osäkerhet som förelegat
inte budgeterad. Fastighetsförsäljningen skulle
bidra positivt till finansieringen av investering
arna och eventuellt möjliggöra en minskning av
låneskulden.
Soliditet
Soliditeten är ett mått på finansiell styrka och
visar hur stor andel av de totala tillgångarna
som är finansierade med eget kapital. En låg
soliditet innebär att en stor del av anläggnings
tillgångarna har finansierats med lånade medel

i form av banklån och pensionsskuld som ger
finansiella kostnader vilka belastar resultatet.
Med höga skulder blir regionen mer känslig
för yttre faktorer som inte kan påverkas, bland
annat inflation och ränteutveckling.
Soliditetsutvecklingen är beroende av två
faktorer, dels hur det egna kapitalet förändras
dels hur tillgångarna förändras. Regionens mål
är att soliditeten ska uppgå till minst 45 pro
cent. Soliditeten har minskat under perioden
2014-2016 till följd av de stora investeringar
som gjorts. För att bibehålla soliditeten hade
krävts högre resultatnivåer. För 2018 är det
också en obalans mellan budgeterat resultat
och budgeterade investeringar vilket leder till
att soliditeten ytterligare försämras. I planen
för 2019-2020 ligger det budgeterade resulta
tet på målnivån 2 procent och klarar då både
att finansiera investeringarna och att förbättra
soliditeten.

SOLIDITETSUTVECKLINGEN 2016-2020, procent
Bokslut
2016
Soliditet enligt balansräkningen, procent
Soliditet inklusive pensionsskuld i ansvarsförbindelsen,
procent

Prognos
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

41,4

42,0

40,9

41,8

42,1

-13,5

-10,5

-7,4

-4,4

-1,6
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4. EXPLOATERING
Med exploateringsverksamhet avses åtgärder
för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa
råmark för att kunna bygga bostäder, lokaler
för handel, kontor, industrier och verksamhets
lokaler. I exploateringsverksamheten ingår även
att bygga och iordningsställa kompletterande
gemensamma anordningar som gator, gångoch cykelvägar, grönområden, VA-system,
värmeanläggningar, el och telesystem m.m.
Ett exploateringsområde är ett avgränsat
område som är eller kommer att bli detaljpla
nelagt. Exploateringsprojekt kan startas innan
detaljplan är antagen. Avsikten med en exploa
tering är att förädla marken för olika ändamål
och att sälja de fastigheter som kan bildas inom
ett exploateringsområde.
Exploateringsplanen är ett styrdokument för
regionens samhällsbyggnad de närmaste åren.
Beslut om utbyggnad av bostads- eller verksam
hetsområden får följdverkningar på regionens
ekonomi och miljö. Exploateringsplanen ger en
helhetsbild av de samhällsbyggnadsprojekt som
direkt påverkar regionens ekonomi och som är
pågående eller planeras under den kommande
femårsperioden.
Exploateringsplanen innehåller information
om investeringsbehovet för infrastrukturan
läggningar som finansieras av regionen. Upp
komna kostnader fördelas genom att regionen
tecknar exploateringsavtal med exploatörer
samt försäljer mark till byggherrar.

Pågående och planerad
exploateringsverksamhet
1. Infrastruktur Yttre A7 Visby
Inom detta stora exploateringsområde ryms
flera nyligen antagna detaljplaner.
Utbyggnad av infrastruktur påbörjades 2015
inom kvarteret Adjutanten. Hela detta kvar
ter med fyra tomter har i nuläget markanvi
sats till exploatörer och såväl byggnation som
inflyttning har skett inom vissa av tomterna.
Det bedöms att kvarteret kommer att vara fullt
utbyggt och inflyttat under 2018.
Inom det närbelägna kvarteret Sergeanten
genomfördes en markanvisningstävling under
2015, vid vilken fyra exploatörer anvisades var
sitt markområde. Dessutom skedde direktan
visning av en tomt. Det första bostadsområdet
inom kvarteret Sergeanten kommer att inflyt
tas under 2017 och kvarteret bedöms vara fullt
utbyggt under 2019. För närvarande pågår
utbyggnad av infrastruktur som ska betjäna
området.
Inom kvarteret Malajen finns mark för för
skola, 7 radhus och 8 villor. Radhusområdet har
markanvisats till exploatör och villatomterna
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såldes sommaren 2017 till enskilda egnahems
byggare via mäklare.
Inom kvarteret Signallottan har en mark
anvisningstävling genomförts för att utse
exploatörer till de tre markområden som finns
inom kvarteret. I markanvisningen fokuserades
bland annat på att få till stånd hyresrätter och
två av de tre byggrätterna har därför som krav
att exploatören bygger och långsiktigt förvaltar
hyresrättslägenheter.
Tidigare planlagda områden inom A7 med
beteckningen Kaptenen, Furiren och Rustmäs
taren, har legat låsta av flygbuller, men nu pla
neras för ett genomförande och en försäljning
av ca 15 villatomter och 15 radhustomter. För ett
genomförande krävs viss utbyggnad av gator,
gång- och cykelvägar samt vatten och avlopp.
Detta beräknas kunna genomföras under senare
delen av 2017 och inledningen av 2018.
Inom ramen för färdigställande av alla bostä
der inom yttre A7 har genomfartsgatan Stora
Törnekvior byggts ut så att den har kopplats
ihop med Visbyleden via cirkulationsplatsen
vid Stenhuggaren.
Inom detaljplanen för kvarteret Signal
lottan finns även ett relativt stort område med
mark planlagt för och lämpat för lättare indu
stri, samt viss handel och kontor. Detta bedöms
komma att möta efterfrågan under kommande
5-årsperiod för denna typ av mark kring Visby.
Totalt bedöms att yttre A7 kommer att inne
hålla ca 850 bostäder när det är fullt utbyggt.
2. Järnvägen Södercentrum
Kvarteret Järnvägen är beläget strax utanför
Söderport i Visby. Under 2013 antogs plan
program för området. Inom detta möjliggörs
för konvertering av nuvarande kontorslokaler
till bl a bostäder. Intilliggande parkeringsplats
har i planprogrammet pekats ut som lämplig
för bostadsbebyggelse. Dessutom finns möj
ligheter att inom de södra delarna av kvarte
ret förtäta och omvandla verksamhetslokaler
till bostäder i flerfamiljshus. Största delen av
exploateringsområdet ägs av privata fastighets
ägare. En markanvisningstävling genomfördes
under 2016 och en exploatör som föreslår att
bygga 21 lägenheter inom området, utsågs. En
planläggning av hela kvarteret, inklusive privata
markområden har inletts. Hela området inrym
mer ca 100-150 lägenheter.
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3. Torslunden Visby Norr
Området består av ett grönområde som grän
sar till bostäder samt verksamheter i form av
industri, vård och kontor. Ett planprogram togs
fram 2015 och visar att det kan vara lämpligt
att bebygga delar av kvarteret. För närvarande
utreds om delar av området är lämpligt för att
anlägga fördröjningsmagasin för dagvatten.
Tidigast bedöms att en exploatering kan påbör
jas under 2018-19 efter att planläggning genom
förts. Preliminärt kan området inrymma 30-50
lägenheter beroende på utformning av ev dag
vattenmagasin.
4. Visborg strukturplan etapp 1
Visborgsområdet kan när det är utbyggt
komma att innehålla mer än 3 000 bostäder
i flerfamiljshus och villor. Visborg beräknas
komma att utgöra Visbys markreserv för en
lång tid framöver. En strukturplan som redo
visar de första 10 årens utbyggnadsvolymer och
områden har tagits fram och godkänts under
2016. Strukturplanen möjliggör för omkring
800 bostäder i den norra och centrala delen
av Visborg. Under 2017 pågår en stadsvisions
studie som ska ta fram förutsättningarna för
att detaljplanera mark som kan ta över volym
produktionen av bostäder när marken inom
yttre A7 är fullt utbyggd. Det bedöms att en
detaljplan som möjliggör byggande kan finnas
framme under senare delen av 2018.
Inom Visborg inbegrips även utvecklingen
av Kungsladugårdsområdet där en detaljplan
är under framtagande, samt Äppellunden norr
om Färjeleden.
5. Östercentrum
Området omfattar Visbys centrala delar med
stora ytor med såväl parkeringsytor som affärs
centra och mötesplatser. Såväl regionens egen
mark som privata bebyggda fastigheter ryms
inom utvecklingsområdet. Ett planprogram
togs fram under 2013 inom vilket ett antal för
tätningsområden för bostäder, handel och kon
tor definierades. Under 2017 pågår ett upp
drag med att ta fram ett program för en levande
stadskärna varav just Östercentrum utgör en
vital del. Detta program samordnas med en
stadsvisionsstudie för området. Studien förvän
tas bl a ge svar på hur området lämpligen kan
exploateras utan att inkräkta på de värden som
platsen har, inte minst gäller detta närheten
till världsarvet. Totalt kan området komma att
inrymma ca 200 bostäder, men utbyggnaden
förutsätter att parkeringsfrågorna kan lösas på
tillfredsställande sätt. Förutom bostäder kan
ytor för handel och publika stråk tillskapas. En
detaljplan förväntas vara klar under 2019, mark
anvisning kan ske under planprocessen och byg
gande av bostäder kan möjligen inledas 2019.
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6. Kv Sotaren Terra Nova
En detaljplaneläggning pågår för området.
Intressenter är fastighetsägarna till verksam
heterna inom området, där det bedrivs handel
respektive processindustriell tillverkning. Dess
utom har Region Gotland råmark inom områ
det som kan förädlas till mark för handel och
verksamheter. För att utveckla området ställs
krav på en överenskommelse med travsällskapet
som disponerar ytor för stall och travbana.
7. Kopparslagaren Terra Nova
Området är planlagt för bostäder. Under 2017
har ett särskilt boende med 60 platser invigts.
Inom detaljplanen ryms ytterligare ett 40-tal
bostäder i flerfamiljshus. Avsikten är att genom
föra en markanvisning under senare delen av
2017 i samband med att byggandet av det sär
skilda boendet påbörjas. Utveckling av områ
det och byggande av bostäder bedöms inledas
tidigast under hösten 2019.
8. Brodösen Terra Nova
Med lättade flygbullerreglerna kan denna
detaljplan nu genomföras efter antagande.
Utredning pågår kring hur ett genomförande
ska ske. Planen medger ca 35 småhustomter
inom detta område.
9. Bostadsprojekt utanför Visby
Det pågår ett antal bostadsprojekt på platser
utanför Visby. Ett antal småhus och mindre
flerfamiljshus uppförs eller omvandlas varje år
och bidrar på så sätt till att skapa möjligheter
för människor att bosätta sig i de större orterna
och på andra platser. Många av de projekt som
genomförs utanför Visby sker på privat mark
och med enskilt huvudmannaskap för infra
struktur, varför regionens roll ofta inskrän
ker sig till planläggning och utbyggnad av VA
till planområdets gräns. Av den orsaken ”syns”
dessa projekt inte lika tydligt i exploaterings
planeringen, men de är icke desto mindre en
viktig del av bostadsförsörjningen.
Regionen arbetar tillsammans med explo
atörer som har för avsikt att bygga bostäder
inom bl a Hemse och Roma. Det bedöms att
det finns goda möjligheter för dessa att komma
till stånd under 2018. För ett genomförande
krävs viss utbyggnad av bl a gator och VA.
Regionstyrelseförvaltningen har låtit ta fram
en inventering som visar var det finns plan
lagd och byggklar mark i ett antal av de större
orterna på ön. För att potentiella bostads
byggare ska få kännedom om att dessa områden
finns, har några av dem paketerats och publi
cerats på websida för denna typ av objekt. Det
pågår viss dialog med intresserade byggherrar
om de publicerade tomterna.
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10. Medel för tidiga skeden
Start-PM är en metod som regionstyrelse
förvaltningen och berörda förvaltningar har
börjat arbeta med under senare år. I en start
promemoria utreds förutsättningarna för att
genomföra ett exploateringsprojekt och utred
ningen blir ett underlag för ett regionstyrelse
beslut om att gå vidare med projektet eller ej.
I vissa fall kan det inom ramen för ett start-PM
vara nödvändigt att göra enklare undersök
ningar av mark eller annat som då kan innebära
att externa konsulter används och dessa lägen
är det lämpligt att det i exploateringsbudgeten
finns en ospecificerad pott med investerings
medel som kan användas.
11. Visby hamn stadsutveckling
Inom Visby hamn har en stadsvisionsstudie
tagits fram som visar på möjligheter att utveckla hamnområdet med ny bebyggelse och
med nya mötesplatser. Med utgångspunkt i stu
dien har ett arbete med att ta fram en detalj
plan inletts. Under 2017 kommer arbetet med
att utveckla idéer tillsammans med intres
senter inom hamnområdet att fortgå, för att
senare kunna konkretiseras. Under kommande
år behövs investeringsmedel för att genomföra
vissa tekniska undersökningar samt studier av
olika slag.
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12. Förtätningsprojekt Visby
I syfte att ta fram enkelt byggbar mark i Visby
har samhällsbyggnadsförvaltningen genom
fört en sk ”gluggutredning” under 2017. Denna
utredning har identifierat ett antal markområ
den, mer eller mindre lämpade för att bebygga
som ett kostnads- och yteffektivt sätt att skapa
nya bostäder. Det handlar om mark som idag
utgörs av allmän plats/parkmark eller liknande
och som inte nyttjas på ett ändamålsenligt sätt.
Det kan t ex vara mark som blivit över eller
grönytor som inte används eller tillför något
värde för omgivningen. Ett antal av dessa iden
tifierade områden kommer under 2017 och
2018 att väljas ut för att planläggas och därefter
markanvisas för bostadsbyggande. Kostnader
som uppstår i samband med detta bedöms som
små i sammanhanget.
13. Industrimark
Det finns i Visby men även runt om på ön ett
antal områden planlagda för industriverk
samhet. När en intressent dyker upp och vill
etablera verksamhet inom ett sådant område
krävs ofta att infrastruktur i form av gator samt
vatten och avlopp byggs ut enligt detaljplanen.
För att kunna svara upp mot dessa ofta snabba
projekt krävs att det finns tillgängliga budget
medel.
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5. TAXOR OCH AVGIFTER
I 2017 års budget svarar taxor och avgifter för
13,5 procent av finansieringen. I jämförelse med
skatteintäkter och utjämningsbidrag är avgifter
nas finansieringsandel relativt liten. Avgifterna
har dock stor betydelse för finansieringen av
enskilda kommunala verksamheter. För affärs
drivande verksamheter är målet att avgifterna i
så hög grad som möjligt ger full kostnadstäck
ning. Avgifterna har även stor betydelse inom
exempelvis det sociala området även om kravet
på täckningsgrad av fördelningspolitiska skäl
inte kan sättas så högt.
Vid sidan om finansieringsaspekten är avgif
terna ett styrmedel för att påverka efterfrågan
av kommunala tjänster. Detta kan ske genom
att avgifterna höjs eller sänks. På detta sätt
kan också information fås om hur kommun
invånarna och övriga konsumenter värderar
olika kommunala tjänster i förhållande till avgif
ten. Dock har regionens möjlighet att påverka
taxorna inom förskolan och äldreomsorgen
starkt begränsats genom införande av maxtaxor
liksom olika slag av högkostnadsskydd inom
hälso- och sjukvården.
Alla externa taxor och avgifter finns på regio
nens hemsida under fliken Region och demo
krati/Styrdokument och författningssamling.
Nedan beskrivs de förändringar som är gjorda
2017 och görs inför 2018.

Externa taxor och avgifter
Hamnar
Ny hamntaxa gäller från 1 januari 2018. Fram
förallt är en indexjustering av priserna gjord.
Punkthöjningar är gjorda för att täcka ökade
kostnader för bevakning samt för egenkontroll
program där kalk ingår. Taxan för upplagsplatser
är höjd för att täcka krav på rening av dagvatten
i Klintehamn.
Kryssningstaxorna fortsätter att anpassas till
branschen och avgiftsmaximerat gross tonnage
tas bort.
Kollektivtrafik inklusive
färdtjänst och sjukresor
Förändring av taxa skedde 1 november 2017.
Förändringarna är framförallt gjorda för att
tydliggöra utbudet för både resenärer och buss
chaufförer.

För att få större utnyttjande av cykelgaraget
ingår tillgång till det i länskortet.
Egenavgifterna avseende färdtjänst höjs med
anledning av att transportörerna har dyrare
taxa nattetid. Färdtjänstresa i annan kommun
får uppgå till max nio mil. Egenavgift tas ut för
varje påbörjad tremilsintervall.
Sjukresa med privatbil ersätts vid fler än
8 behandlingar under en sammanhängande
period av 4 veckor. Resa till förebyggande vård
ersätts inte med sjukresa.
Tandvårdstaxa
Ny taxa gäller från 15 januari 2018. Viss juste
ring av referenspriser är gjord där kostnadstäck
ning saknats. Timtaxan för allmäntandvård och
specialisttandvård är justerad.
Taxa för vattenanalyser
Förändrad prislista gäller från 1 januari 2018.
Indexuppräkning av befintliga priser är gjord
enligt tidigare beslut. Nya prover och provpaket
som inte tidigare har funnits är prissatta, bland
annat analyser avseende Bor.
Egenavgifter för hjälpmedel
Nya egenavgifter gäller från 1 april. En ny modell
för egenavgifter med dels fasta avgifter, dels
hyra är beslutad. Modellen är utformad utifrån
befintliga avgifter och synkroniserad med Stock
holms läns landsting. Egenavgifter för hörappa
rat är oförändrade. Barn/ungdomar under 18 år
är avgiftsbefriade.
Modellen ska följas upp under 2019.
Taxa för prövnings- och tillsynsavgifter
enligt alkohollagen, tobakslagen,
lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel samt lagen om e-cigaretter
och påfyllnadsbehållare
Förändrad taxa gäller från 1 januari 2018. För
ändringen är gjord utifrån ny lag om elektro
niska cigaretter och påfyllnadsbehållare som
trädde i kraft 1 juli 2017. Samtidigt justeras övrig
taxa för prövnings- och tillsynsavgifter enligt
alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel för att få en taxa
på mer lika nivåer.
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Taxor och avgifter för kulturoch fritidsverksamhet
Förändring av taxor och avgifter gäller från 1 juli
2017.
Entréavgifter till simhallarna höjs med 10 procent.
Förändring av avgifterna för match i ICA
Maxi-arena sker så att separata avgifter för med
iakub, LED-sarg och VIP-loge läggs in i ett tim
pris baserat på 4 timmar.
Taxa för logi i skolsal för idrottsarrangemang
och övertidsavgiften på kurslitteratur sänks.
Föreningstaxan för hyra av Sävehusets aula
höjs efter renoveringen. Maxtaxan vid normal
taxa tas bort och ersätts av en timtaxa.
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Interna priser
Inom regionen finns resultatenheter som finan
sieras via interna priser. Dessa finns framförallt
inom teknikförvaltningen och regionstyrelse
förvaltningen. Teknikförvaltningen adminis
trerar regionens internhyror. Dessa påverkas av
två beslut inför 2018. Det ena är en överflyttning
av driftmedel för periodiskt underhåll till inves
teringsmedel. Anledningen är förändrade redo
visningsregler för investeringar. Det andra är en
beslutad besparing på 3 mnkr.
Regionstyrelseförvaltningen är intäktsfinan
sierad i betydligt mindre omfattning än tidigare
serviceförvaltningen. Måltid, försörjning och
delar av IT-verksamheten är kvar som intäkts
finansierad. En viss prishöjning är beslutad inför
2018, men totalt sett finns en stor besparing på
internt stöd och service.
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6. RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Kommunallagen uppdaterades 2005 med för
ändrade krav avseende vad god ekonomisk hus
hållning innebär. 8 kap, 1 § säger att kommuner
och landsting ska ha en god ekonomisk hushåll
ning i sin verksamhet och i sådan verksamhet
som bedrivs genom andra juridiska personer.
Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god
ekonomisk hushållning för kommunen eller
landstinget.
God ekonomisk hushållning innebär att bud
geten ska innehålla en plan för verksamheten
och ekonomin under budgetåret. I planen ska
skattesatsen och anslagen anges. Av planen ska
också framgå hur verksamheten ska finansieras
och hur den ekonomiska ställningen beräknas
vara vid budgetårets slut. Budgeten ska även
innehålla en plan för ekonomin för en period av
tre år. Budgetåret ska alltid vara periodens för
sta år.
Regionen ska för verksamheten ange mål och
riktlinjer. För ekonomin ska de finansiella mål
som är av betydelse för en god ekonomisk hus
hållning anges. I Region Gotlands styrkort kan
verksamhetsperspektivet ses som den del som
definierar hur regionen ska uppnå God ekono
misk hushållning. Samhällsperspektivet är mer
en målsättning för hur regionen ska bidra till
samhällsutvecklingen på hela Gotland i samver
kan med andra aktörer.
Nedan följer en beskrivning av den styr
modell som ger god ekonomisk hushållning.

Styrmodell
Region Gotland har sedan 2002 och fram till
2016 arbetat med balanserat styrkort som styr
verktyg. Arbetet med balanserat styrkort har
inneburit att fler perspektiv än det traditio
nella ekonomiperspektivet lyfts fram i bedöm
ningen av vad som skapar värde för organisatio
nen. Modellen har varit ett bra verktyg för att
utveckla styrningen så att den röda tråden från
regionfullmäktige via nämnd till förvaltningen
synliggjorts och i många fall stärkts jämfört
med tiden innan år 2002.

Utvecklingen de senaste åren inom området
styrning och uppföljning har medfört helt andra
möjligheter att mäta, jämföra och följa upp de
mål som är satta. Resultaten sätter fokus på vad
vi får för de pengar vi sätter in i verksamheten
och hur väl vi lyckas jämfört med andra. Utveck
lingen ger även förutsättningar för att bedöma
inom vilka verksamhetsområden åtgärder behö
ver vidtas för att ge gotlänningarna mesta möj
liga värde för de skattepengar Region Gotland
förfogar över.
Regionens styrmodell innehåller vision, vär
deringar, verksamhetsidé, styrkort och verk
samhetsplaner. En kort beskrivning följer om
innehållet i dessa delar. En mer djupgående
beskrivning av målen görs i kapitel 1, Övergri
pande mål.
Vision
Visionen för Region Gotland sammanfattas i
meningen ”Gotland är Östersjöns mest krea
tiva och magiska plats, präglad av närhet, håll
bar tillväxt och fylld av livslust”.
Värderingar
Region Gotlands grundläggande värderingar är
delaktighet, förtroende och omtanke.
Verksamhetsidé
Verksamhetsidén för Region Gotland lyder:
Region Gotland ska utifrån vårt ansvar som
kommun, landsting och region leverera kost
nadseffektiv välfärd och rättssäker service med
hög tillgänglighet, valfrihet och god kvalitet till
fast boende, besökare och näringsliv på Gotland.
Region Gotland ska vara drivande i att skapa en
trygg och hållbar utveckling över hela ön.
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Styrkort
Perspektiv

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

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

Målområde

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

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

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

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

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

Ekonomisk hållbarhet:
• Ingen bostadsbrist
• Alla elever fullföljer gymnasieskolan
• Hög andel gotlänningar i arbete
eller studier
• God tillgång till vuxenutbildning
• Långsiktigt goda och stabila
kommunikationer
• Ett gott näringslivsklimat
• Ökad folkmängd
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Ekonomi (finansiella mål):
• Budgeterat resultat ska uppgå till minst
2 procent av nettokostnaden
• Årets ekonomiska resultat ska uppgå
till minst 2 procent av nettokostnaden
• Soliditeten ska vara minst 45 procent
• Den totala nettokostnadsökningen
ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag
• Regionens materiella tillgångar
ska vårdas
• Skattefinansierade investeringar ska
vara egenfinansierade till 100 procent
Indikatorer

Målen följs upp genom indikatorer. En indika
tor kännetecknas av att den är mätbar, bygger
på data av god kvalitet, lyfter fram någon del
av målet som anses väsentlig, lyfter fram kvali
tativa egenskaper utifrån ett medborgar- eller
brukarperspektiv, är jämförbar samt transpa
rent dvs. resultatet ska helst kunna härledas till
en lägre nivå.
Indikatorerna anger inte en riktning eller öns
kat tillstånd. Indikatorerna är inte mål utan visar
på olika aspekter av måluppfyllelse som tillsam
mans säger något om målet är uppfyllt.
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nämnder, förvaltningar, avdelningar och enhe
ter så att den inriktning och de prioriterade mål
som regionfullmäktige beslutat om får genom
slag och att Region Gotland rör sig i den rikt
ning som är önskvärd.
Verksamhetsplanen utgår från förvaltning
och fastställs av nämnd. De förvaltningar som
arbetar på uppdrag av flera nämnder får därmed
ett övergripande styrdokument, men som fast
ställs av samtliga förvaltningens nämnder.
Verksamhetsplanen har i första hand ett tids
perspektiv på ett år men kan även omfatta längre
perspektiv.

Verksamhetsplan
Verksamhetsplaner och verksamhetsplanering
är ett obligatoriskt moment för alla nämnder
och förvaltningar inom Region Gotland.
Verksamhetsplanen är det verktyg där den
inriktning och de övergripande mål som region
fullmäktige antagit konkretiseras. I verksam
hetsplanen beskrivs även hur nämnden och för
valtningen ska arbeta för att uppnå resultat i den
del av nämndens uppdrag som inte är målsatt i
koncernstyrkortet.
Syftet med verksamhetsplanen är att synlig
göra den röda tråden från regionfullmäktige till

Vision
Samhälle

Perspektiv

Målområden

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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Koncernledningsgruppens
prioriterade områden
Förutom regionens beslutade mål i styrkor
tet har regiondirektören tillsammans med
koncern
ledningsgruppen prioriterat fyra
utvecklingsområden som särskilt ska fokuse
ras på och som ska genomsyra samtliga verk
samheter. Koncernledningsgruppens gemen
samma plan och prioriteringar är beslutad av
regiondirektören och fastställd av regionstyrel
sen, 2017-04-27, § 87.
De prioriterade områdena är digitalisering,
service, styrning och kompetensförsörjning. I
samband med varje område har ett önskat läge
tagits fram.
Digitalisering
Effektivare arbetssätt och ökad tillgänglighet
med fler e-tjänster och färre system än idag.
Digitalisering ska vara en naturlig del av verk
samhetsutvecklingsarbetet med ett aktivt för
hållningssätt.
Service
Ett starkt förtroende för Region Gotland med
trygga handläggare där vi har fokus på verksam
heten och gör skillnad i vardagen. Erbjudandet
mot kund är tydligt och tillgängligheten är god.
Styrning
Tydliggjord koncernstyrning som utgår från
tydliga beslut (politik och tjänstemän), för att
skapa samsyn och att möjliggöra för verksam
heterna att agera utifrån de tagna besluten. Det
finns tydliga planer för implementeringen av
fattade beslut.
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Långsiktiga, gemensamma och tydliga mål
att driva emot, med hjälp av modiga ledare som
tar ansvar för sitt ledarskap på alla nivåer. Kon
cernstyrningen är en bidragande faktor för att
verksamheterna kan agera utifrån den gemen
samma bilden av en samlad region. Väl förank
rad och respekterad gränsdragning mellan poli
tik och tjänstemän. Ett väl fungerande stöd i
form av ett ledningssystem bidrar till att tydlig
göra styrningen.
Kompetensförsörjning
Regionen är en arbetsplats som man aktivt
söker sig till. Man är stolt över att jobba här och
vi är bra på att visa upp alla våra olika arbets
uppgifter.
Vi använder rätt kompetens på rätt plats. Vi
har nya och förändrade yrkesroller, samarbetar
och delar på specialistkompetens samt erbjuder
utbildningar som fyller på oerfarnas erfaren
heter.
Vi har lätt att rekrytera ledare som är engage
rade, tydliga, inspirerande och trygga. Vi arbe
tar aktivt med den interna chefsförsörjningen.
Cheferna har tydliga och väl kända uppdrag,
känner sig trygga och vågar vara modiga. Vi
erbjuder marknadsmässiga löner vilket bidrar
till att vi kan attrahera, rekrytera och behålla
kompetenta medarbetare.
Vi har en gemensam kultur där våra värde
ord är väl definierade och vi vet vilka beteenden
som är framgångsrika och det genomsyrar orga
nisationen. Vi agerar som en arbetsgivare och
medarbetarna känner stolthet och gemenskap
oavsett var i organisationen man arbetar.
Våra medarbetare är friska och sjuktalen hålls
låga eftersom regionen har gjort specifika sats
ningar inom hållbar hälsa.
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7. REGIONFULLMÄKTIGES DIREKTIV TILL NÄMNDERNA
Nämndernas uppdrag är att bidra till målupp
fyllelsen av Region Gotlands gemensamma
koncernstyrkort. Nämnderna uppmanas sär
skilt att i sin verksamhetsplan ange de mål som
är tillämpliga och prioriterade. Dessa mål ska
följas upp i samband med delårsrapport och
bokslut. I analysen ska jämställdhetsaspekten
särskilt belysas där det är möjligt.

Perspektiv samhälle
Nämnderna uppmärksammas på att de i sin
verksamhetsplan ska redovisa hur de ska bidra
till måluppfyllelsen inom perspektivet sam
hälle. Nämnderna kommer att ha olika områ
den där de bidrar i större eller mindre utsträck
ning.

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

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

Investeringar och finansiellt
igångsättningstillstånd
Regionen ska ha ett positivt finansiellt flöde
och ska samtidigt sträva efter att minimera
den långfristiga upplåningen. Styrning av de
finansiella flödena ska bland annat ske genom
att nämnd före igångsättande av byggnadsoch anläggningsinvesteringar med investe
ringsutgift som överstiger 3 mnkr ska inhämta
finansiellt igångsättningstillstånd hos ekono
midirektören enligt delegationsbeslut, region
fullmäktige 2013-06-17, §65.
Nämnderna ska alltid beakta vilka konse
kvenser investeringar har på driftkostnaderna,
både negativa och positiva.
Konflikt mellan verksamhetens
mål och resurser
Vid konflikt mellan verksamhetens mål och de
ekonomiska resurserna är de ekonomiska resur
serna överordnade verksamhetsmålen. Ekono
min är den restriktion som sätter gränser för
måluppfyllelsen och verksamhetens inriktning
och omfattning.
Nämnderna ska löpande revidera service
nivåer för att anpassa verksamheten till de eko
nomiska ramarna. Nämnd har ansvar för att
rapportera om den inte kan uppfylla de mål och
åtaganden som regionfullmäktige beslutat om
och även föreslå åtgärder.
Stabil ekonomi i ett långsiktigt perspektiv
Region Gotlands budgetresultat för 2018 är
67 mnkr. Förutsättningen för att regionen ska
klara resultatet för 2018 är att alla nämnder föl
jer sin beslutade budget, genomför sina bespa
ringskrav och att utvecklingen under året är sta
bil. Inför kommande år måste regionen arbeta
med att se över utbudet och göra prioriteringar
för att komma i balans med budgetförutsätt
ningarna och ha utrymme för utveckling uti
från den demografiska befolkningsutveck
lingen.
Det tillskott till det generella statsbidraget
som aviserats i budgetpropositionen i septem
ber kommer att ge regionen bättre förutsätt
ningar att arbeta med verksamhetsutveckling
och effektiviseringar, men ger inte utrymme för
expansion i större utsträckning. Nämnderna
måste även fortsättningsvis kontinuerligt arbeta
med effektiviseringar för att kunna ge utrymme
för verksamhetsutveckling. Det finns under
överskådlig tid inte utrymme för expansion av
verksamhet utan att omprioritera resurser.
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Planeringen framåt måste nödvändigtvis
utgå från dagens prognoser vilket betyder att
nämnderna måste planera för effektivisering
av processerna och översyn av utbudet för att
kunna möta kostnadstrycket framåt.
Regionfullmäktiges direktiv
till nämnderna:
ȅȅ Nämnderna ska aktivt arbeta mot tillämp
liga mål i det gemensamma styrkortet.
ȅȅ Nämnderna ska aktivt arbeta med verk
samhetsutveckling och effektivisering i syfte
att minska kostnaderna med bibehållen
kvalitet.
ȅȅ Nämnd/förvaltningsledning ska samord
nat för hela förvaltningen beakta potentia
len i pensionsavgångar och naturlig rörlig
het i rationaliseringsarbetet.
ȅȅ Nyanställning och återbesättning av tjänster
ska ske med restriktivitet.
ȅȅ Beslutade besparingar ska genomföras på
ett sådant sätt så att ekonomisk stabilitet
framåt säkras.
ȅȅ Budgetdisciplinen ska hållas.

38

Kvittering av budgetramar för 2018
Regionstyrelsens ordförande ska tillsammans
med regiondirektören formellt överlämna 2018
års budgetramar till varje nämnd (ordförande
och förvaltningschef ). Detta sker i januari 2018.
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BUDGET OCH FINANSIERING

Resultatplan 2018-2020 mnkr (löpande priser)
Bokslut
2016

Prognos*
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

-4 396

-4 584

-4 729

-4 838

-5 026

-237

-248

-245

-245

-245

-4 633

-4 832

-4 974

-5 083

-5 271

3 591

3 735

3 824

3 936

4 077

1 117

1 180

1 249

1 300

1 353

5 Finansiella intäkter

23

12

7

7

7

5 Finansiella kostnader

-16

-26

-39

-47

-59

6 ÅRETS RESULTAT

82

69

67

113

107

1 Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar
2 Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
3 Skatteintäkter
4 Bidragsinkomster

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

Nämnderna

-4 657

-4 812

-4 914

-4 900

-4 952

Kapitalkostnader

352

284

306

306

306

Finansförvaltningen

-91

-56

-121

-111

-143

Prisökningsreserv

0

0

0

-33

-66

Personalkostnadsreserv

0

0

0

-100

-171

-4 396

-4 584

-4 729

-4 838

-5 026

Summa

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

Enligt Delårsrapport 2-2017 (januari- augusti). Bokslut 2017 är ej färdigställt.
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Finansplan 2018-2020

mnkr (löpande priser)
Bokslut
2016

Prognos*
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

82

69

67

113

107

237

248

245

245

245

57

78

88

66

92

-29

-18

-40

-35

-35

Realisationsförluster

2

0

0

0

0

Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster

0

0

0

0

0

349

377

360

389

409

90

0

0

0

0

439

377

360

389

409

-616

-438

-535

-417

-462

Inköp av finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Försäljning av anläggningstillgångar

31

30

60

55

55

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Övriga investeringsinkomster

0

0

0

0

0

Finansiell leasing anläggningstillgångar

-5

-1

0

0

0

-591

-409

-475

-362

-407

Förändring av långfristiga fordringar

-10

0

0

0

0

Långfristig upplåning

105

100

150

0

0

Amortering

-13

-5

-5

-5

-5

Förutbetalda intäkter

38

20

20

20

20

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

120

115

165

15

15

ÅRETS KASSAFLÖDE

-32

83

50

42

17

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat
Avskrivningar
Avsättningar för pensioner
Realisationsvinster

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital exkl. likvida medel
Kassaflöde från den löpande verksamheten

INVESTERINGAR
Investeringsutgifter

Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERING

*
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Enligt Delårsrapport 2-2017 (januari- augusti). Bokslut 2017 är ej färdigställt.
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Balansplan 2018-2020 mnkr (löpande priser)
Bokslut
2016

Prognos*
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Anläggningstillgångar

3 856

4 046

4 336

4 508

4 725

Omsättningstillgångar

590

500

500

500

500

4 446

4 546

4 836

5 008

5 225

1 842

1 911

1 978

2 091

2 198

82

69

67

113

107

770

848

936

1 002

1 094

16

19

19

19

19

786

867

955

1 021

1 113

Långfristiga skulder

939

1 054

1 219

1 234

1 249

Kortfristiga skulder

879

714

684

662

665

1 818

1 768

1 903

1 896

1 914

4 446

4 546

4 836

5 008

5 225

Soliditet, %**

41,4

42,0

40,9

41,8

42,1

Soliditet, %***

-13,5

-10,5

-7,4

-4,4

-1,6

TILLGÅNGAR

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

Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder

Enligt Delårsrapport 2-2017 (januari- augusti). Bokslut 2017 är ej färdigställt.
Exklusive pensionsförpliktelser intjänade före år 1998.		
***
Inklusive pensionsförpliktelser intjänade före år 1998. (2 442 mnkr 2016, 2 387 mnkr 2017, 2 336 mnkr 2018, 2 310 mnkr 2019, 2 280 mnkr 2020).		
*

**
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Finansförvaltningsbudget 2018
Konto

mnkr (löpande priser)

Bokslut
2016

Budget
2017

Budget
2018

ÖVRIGA INTÄKTER
3721

Försäljningspris exploateringfastigheter

17,8

0,0

0,0

382

Realisationsvinster (fastighetsförsäljning)

29,1

35,0

40,0

8621

Avkastningskrav tekniska nämnden

0,0

9,0

7,0

8621

Avkastningskrav regionstyrelseförvaltningen

1,0

10,0

0,0

8621

Avkastningskrav lokaleffektivisering

0,0

10,0

0,0

Övrigt

0,9

0,0

0,0

48,8

64,0

47,0

-1,8

0,0

0,0

Summa
KOSTNADER
4421

Bokfört värde exploateringsfastigheter

4799

Ekologiska livsmedel

-1,0

-1,0

-1,0

56121

Interndebiterad arbetsgivaravgift

757,8

780,0

773,0

56122

Utbetalning arbetsgivaravgifter

-712,4

-754,0

-758,0

56131

Interndebitering pensionsavgift

154,0

155,0

185,0

56132

Utbetalning pensionsavgift

-107,0

-112,0

-115,0

56133

Löneskatt pensionsavgift

-26,0

-27,0

-28,0

5151

Förändring semesterlöneskuld

0,0

-5,0

-5,0

5633

Löneskatt utbetalda pensioner

-28,7

-27,5

-29,0

5635

Löneskatt pensionsavsättning

-11,0

-11,5

-17,0

5712

Pensionsförsäkring Alt KAP-KL

-2,0

-3,5

-3,5

5721

Förändring pensionsavsättning

-38,8

-47,0

-49,0

5731

Pensionsutbetalningar

-14,5

0,0

0,0

5732

Pensionsutbetalningar intjänade före -98

-93,4

-113,0

-117,0

5739

Förvaltningsavgift KPA

-1,0

-1,0

-1,0

7351

Kundförluster

0,0

-1,0

-1,0

796

Intern ränta Geab, AB GotlandsHem

-0,8

-0,5

-0,5

7499

Buffert asylsökande

-12,3

-4,1

0,0

Övrigt

-0,6

0,0

0,0

-139,5

-173,1

-167,0

3 604,0

3 731,0

3 824,0

-17,5

-21,0

0,0

4,3

0,0

0,0

3 590,8

3 710,0

3 824,0

Summa

SKATTER
801

Kommunalskatt

8051

Skatteavräkning, prognos

8052

Justeringspost skatteavräkning

Summa
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forts. Finansförvaltningsbudget 2018
Konto

Bokslut
2016

Budget
2017

Budget
2018

GENERELLA STATSBIDRAG
8210

Inkomstutjämning

964,3

1 017,0

1 055,0

822

Strukturbidrag

157,4

159,0

160,0

825

Kostnadsutjämningsbidrag

31,7

38,0

40,0

123,9

124,0

150,0

7,2

21,0

21,0

828

Fastighetsavgift

829

Övriga bidrag från staten

834

Regleringsavgift

-29,4

-22,0

-9,0

835

Kostnadsutjämning

-136,1

-140,0

-166,0

836

Avgift LSS-utjämning

-1,8

-6,0

-2,0

1 117,2

1 191,0

1 249,0

3,0

0,0

0,0

Summa
FINANSIELLA INTÄKTER
8411

Utdelning på aktier och andelar

8421

Ränta utlämnade lån

0,1

0,1

0,1

8422

Ränta avräkningskonto

0,0

0,2

0,2

8423

Ränta likvida medel

0,1

0,1

0,1

8425

Ränta pensionsmedelsförvaltning

1,7

2,0

2,0

845

Ränta på kundfordringar

0,4

0,3

0,3

8495

Avgift borgensåtagande

4,0

4,0

4,0

8496

Vinst pensionsmedelsplaceringar

13,2

0,0

0,0

Övrigt

0,6

0,0

0,0

23,1

6,7

6,7

Summa
FINANSIELLA KOSTNADER
8424

Kreditivränta

3,1

1,0

1,0

8521

Ränta långfristiga lån

-1,2

-16,6

-15,0

8522

Ränta beräknad upplåning

0,0

-1,0

-1,0

8523

Ränta kortfristiga lån

0,0

-1,0

-1,0

8524

Ränta avräkningskonto

0,0

-1,0

-1,0

8525

Ränta långfristiga lån, affärsdrivande

-9,2

0,0

0,0

8531

Ränta årets pensionsavsättningar

-6,7

-17,0

-22,0

8533

Ränta revers LÖF

0,0

-3,0

0,0

857

Avgifter banktjänster

-0,2

-0,4

-0,4

Övrigt

-1,4

0,0

0,0

-15,6

-39,0

-39,4

4 624,8

4 759,6

4 920,3

-4 657,0

-4 782,0

-4 913,9

Summa

SUMMA
Nämnderna
Fördelade kapitalkostnader
Avskrivningar
ÅRETS RESULTAT

351,4

284,0

306,0

-237,4

-235,0

-245,0

81,8

26,6

67,4
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Driftbudget 2018
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NÄMNDERNAS INTEGRERADE BUDGETRAMAR 2017
Ej fördelade poster upptagna under finansförvaltningen 2017 som påverkar nämnderna:
Lokaleffektivisering

-4 781 738
10 000

Avkastningskrav RSF generellt

10 035

Sänkning av periodiskt underhåll under 2017

9 000

Buffert för mottagning av asylsökande

-4 100

SUMMA BUDGET 2017 INKLUSIVE GEMENSAMT

-4 756 803

JUSTERINGAR AV BUDGET 2017
Justering för kapitalkostnader (investeringar t o m 170831)

-6 501

SUMMA JUSTERAD BUDGET 2017

-4 763 304

JUSTERING ENLIGT PLAN 2018-2019
RS: Återställning tillfällig besparing IT

-2 500

BUN: Hyra kulturskolan

-600

GVN: Hyra gymnasieskola

-1 100

GVN: Naturbruksgymnasiet

750

Finansförvaltningen: Återställande av periodiskt underhåll

-9 000

BESPARING ENLIGT PLAN
RS: Regionstyrelseförvaltningen intern service

17 000

TN: Skattefinansierad verksamhet

7 500

TN: Sänkning internhyror till följd av beslutad besparing på intern service

3 000

BN: Besparing

1 500

MHN: Besparing

1 500

KFN: Besparing

5 000

BUN: Besparing

12 500

GVN: Besparing

4 000
0

Alla nämnder: Besparing intern administration och ledning*
SUMMA BESPARING ENLIGT PLAN

52 000

*besparingen fördelas om till BUN och GVN (RF 2017-06-19 §87)

RESURSFÖRDELNINGSMODELLER
BUN:
- Fler barn förskola

-4 734

- Färre barn fritidshem

1 647

- Färre barn förskolesklass

-144

- Fler elever grundskola

2 063
Summa

GVN: Gymnasieskolan

44

-1 168
-1 059

SON: Äldreomsorg

-15 030

HSN: Medicinteknisk utveckling

-35 000

SUMMA RESURSFÖRDELNINGSMODELLER

-52 257

del 3

u

Budget och finansiering

forts. Driftbudget 2018
INDEXUPPRÄKNING
Externa avtal
RSF

-518

TN

-960

KFN

-600

BUN

-2 411

GVN

-800

SON

-7 700

HSN

-5 230
Summa

-18 219

Interna priser – regionstyrelseförvaltningen
Personalkostnadskompensation

-3 500

Måltidsförsörjning

-1 190
Summa

-4 690

Summa

33 000

Interna priser - hyror
33 000

Sänkning av internhyra till följd av förändrad redovisning av periodiskt underhåll*

SUMMA INDEXUPPRÄKNING

10 091

* RF 170619 § 81, § 87.
Den interna hyran sänks med sammanlagt 36 mnkr då även besparing på 3 mnkr är beslutad. 		

BESPARING
Avkastningskrav fastighetsförvaltningen externa hyresgäster

7 000

SUMMA BESPARING

7 000

RAMTILLSKOTT
RS/Pol org: revision

-150

RS/Pol org: PAN, utökat uppdrag utifrån ny lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården

-500

RS/Pol org: ÖFN, Generellt ramtillskott

-135

RS/Pol org: Valnämnden, Val 2018, engångsanslag

-1 621

RS: Ramtillskott för bibehållande av näringslivsanslag

-1 800

RS: Förstärkt tillväxt- och utvecklingsarbete, engångsanslag 2018

-2 500

RS: Landsbygdsutveckling 2.0

-500

RS: Integration genom idrott

-500

RS: Riktat stöd till länsinstitutionerna via kultursamverkansmodellen - integration genom kultur

-500

RS: Utökat stöd till fria kulturutövare för arbete med integration
TN: Ramtillskott för åtgärder som skapar ett attraktivt Gotland för boende och besökare

-500
-2 000

TN: Offentliga toaletter

-500

TN: Anslag för ökade driftkostnader efter exploatering av A7 området och nya vägar på Visborg

-500

BUN: Hyra förskola Törneqvior
BUN: Kulturskolan, integration och möten mellan unga

-3 100
-500

GVN: Arbetsmarknadsinsatser och yrkesutbildning för vuxna

-1 000

GVN: Arbetsmarknadsinsatser och yrkesutbildning för nyanlända

-1 000

KFN: Hyra Kustateljén i Fårösund (filmkluster)
SON: Generellt ramtillskott
HSN: Socialpsykiatriskt team

-500
-20 000
-2 000

HSN: Statsbidrag avgiftsfri tandvård för unga

-800

HSN: Kompensation för kostnadsfri öppenvård

-200

SUMMA RAMTILLSKOTT

-40 806
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forts. Driftbudget 2018

ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR
Avveckling av kultur- och fritidsnämnd och kultur- och fritidsförvaltning*		
KFN: Avveckling av kultur- och fritidsnämnd samt förvaltning

137 202

RS: Anslag för kultur- och fritidsverksamhet

-117 511

GVN: Anslag för kultur- och fritidsverksamhet
* Beslut RF 2017-09-25 § 117 samt RF 2017-11-20 med just. för kapitalkostnader

-19 691
Summa

0

Ansvar för världsarvsfrågor*
RS: Världsarvsamordnare

-594

BN: Världsarvsamordnare

594

* Beslut RF 2016-11-21 § 203

Summa

0

Lokalförändringar
GVN: Internhyror Hackspetten 14

3 566

BUN: Internhyror Hackspetten 14

-3 566
Summa

0

Effekt av förändrat regelverk för kapitalkostnader*
RS: Tillskott kapitalkostnadsbudget

-263

TN/teknikförvaltningen: Tillskott kapitalkostnadsbudget

-191

TN/räddningstjänsten: Tillskott kapitalkostnadsbudget

-138

BN: Tillskott kapitalkostnadsbudget

-146

MHN: Tillskott kapitalkostnadsbudget

-10

BUN: Tillskott kapitalkostnadsbudget

-110

GVN: Tillskott kapitalkostnadsbudget

-130

SON: Tillskott kapitalkostnadsbudget

-111

HSN: Tillskott kapitalkostnadsbudget
Summa förändring kapitalkostnadsbudget

-154
Summa

-1 253

* Beslut RF 2016-09-26 § 136 samt RF 2017-12-18 § 231

Finansförvaltningen: Återställande av besparing lokaler
Finansförvaltningen: Borttagande av buffert för kostnader kopplade till asylboende

-10 000
4 100

PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING
Personalkostnadsökningar

-78 000

Jämställdhetssatsning inklusive bristyrken

-22 000

SUMMA PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING
RAMBUDGET 2018
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-100 000
-4 906 879

del 3

u

Budget och finansiering

forts. Driftbudget 2018

RAMJUSTERINGAR ÅREN 2019-2020 (jmf med budget 2018)
2019

2020

8 342

9 022

Resursfördelningsmodeller
BUN
GVN

-1 505

2 111

HSN

-35 000

-70 000

SON

-16 357

-38 140

-44 520

-97 007

Valnämnden

1 600

1 600

RS: Återföring av engångsanslag tillväxtarbete

2 500

2 500

BUN: Justering av ram RS 2017-05-30 § 132

-1 000

-1 000

GVN: Justering av ram RS 2017-05-30 § 132

1 000

1 000

Summa övrigt

4 100

4 100

Summa
Övrigt

Besparing
RS: Regionstyrelseförvaltningen anslagsverksamhet

7 000

7 000

RS: Regionstyrelseförvaltningen intern service

2 000

2 000

RS: Kultur- och fritidsverksamhet

7 000

7 000

TN: Teknikförvaltningen intern service

1 000

1 000

TN: Skattefinansierad verksamhet

7 500

7 500

BN: Besparing

1 500

1 500

MHN: Besparing

1 500

1 500

BUN: Besparing

15 000

15 000

GVN: Besparing

5 000

5 000

Alla nämnder: Besparing intern administration och ledning

7 500

7 500

Summa besparing

55 000

55 000

SUMMA RAMJUSTERING 2019-2020

14 580

-37 907

*

Består av:

- Förskola

8 694

10 941

- Fritidshem

-136

-390

- Förskoleklass

654

1 909

- Grundskola

-870

-3 438
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Driftbudget 2018 per nämnd tkr
Justerad Justering
budget 2017 enligt plan

Resurs- IndexuppBesparing fördelningsräkning
enligt plan
modeller
netto* Besparing

PersonalÖvriga
kostnadsRamtillskott förändringar** kompensation

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

-200

-25 620

1 600

1 600

Regionstyrelse
Politikerorganisation

-23 454

Regionstyrelseförvaltning

-241 415

14 000

-7 257

Teknisk nämnd

-177 210

7 500

1 323

Byggnadsnämnd

-17 531

2 500

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

-11 030

-142 260

Kultur- och
fritidsnämnd

440

-2 406
5 295

-6 300

-118 368

-4 154

-358 199

16 500

16 500

-3 000

-329

-2 740

-174 456

7 500

7 500

420

448

-1 112

-15 275

1 500

1 500

500

280

-10

-1 014

-11 274

1 500

1 500

5 000

2 017

-500

137 202

-1 459

0

Barn- och
utbildningsnämnd

-1 129 143

-600

12 500

-1 168

8 464

-3 600

-3 676

-25 159

-1 142 382

22 342

23 022

Gymnasie- och vuxen
utbildningsnämnd

-283 468

-350

4 000

-1 059

3 810

-2 000

-16 255

-5 851

-301 173

4 495

8 111

Socialnämnd

-1 257 626

-15 030

3 816

-20 000

-111

-28 727

-1 317 678

-16 357

-38 140

Hälso- och sjukvårdsnämnd

-1 505 102

-35 000

5 018

-3 000

-154

-29 584

-1 567 822

-35 000

-70 000

SUMMA NÄMNDER

-4 788 239

-950

46 000

-52 257

18 331

5 295

-40 806

-1 253

-100 000

-4 913 879

4 080

-48 407

Regionstyrelse/RSF

10 035

-2 500

3 000

-5 240

-5 295

0

2 000

2 000

Teknisk nämnd/TKF

9 000

-9 000

3 000

-3 000

7 000

7 000

1 000

1 000

Gemensamt/
finansförvaltningen

5 900

0

7 500

7 500

-4 906 879

14 580

-37 907

SUMMA INKL
GEMENSAMT

-4 763 304

-5 900
-12 450

52 000

-52 257

10 091

7 000

-40 806

-7 153

-100 000

*
Kompensation sker för externa avtal. Internhyror samt internpriser sänks 2018 vilket medför ett lägre anslag. Se bilaga till ramberäkning.
Internhyran sänks med totalt 36 mnkr till följd av ändrad redovisningsprincip för periodiskt underhåll samt besparingskrav.		
			
**
Se specifikation
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del 3

u

Budget och finansiering

Bilaga till driftbudget 2018 tkr
Justeringar av budget 2017
Integrerad
budget 2017

Kapitalkostnadsjustering

Övriga
justeringar

Justerad
budget 2017

-23 454

0

-23 454

-240 684

-731

-241 415

-174 137

-3 073

-177 210

RS
Politikerorganisation
Regionstyrelseförvaltning
TN
BN

-17 701

170

-17 531

MHN

-11 065

35

-11 030

KFN

-142 210

-50

-142 260

BUN

-1 127 161

-1 982

-1 129 143

GVN

-283 482

14

-283 468

SON

-1 257 542

-84

-1 257 626

HSN

-1 504 302

-800

-1 505 102

Summa

-4 781 738

-6 501

0

-4 788 239

Regionstyrelse/RSF*

10 035

10 035

Teknisk nämnd/TKF

9 000

9 000

5 900

5 900

*

Gemensamt
SUMMA
*

-4 756 803

-6 501

0

-4 763 304

Externa avtal

Summa indexuppräkning

Avkastningskrav

Indexuppräkning

Internhyra

*

Interna priser
regionstyrelseförvaltning

RS
44

396

1 494

-8 233

-518

-7 257

TN

1 270

1 013

-960

1 323

BN

265

155

420

MHN

177

103

280

Politikerorganisation
Regionstyrelseförvaltning

440

KFN

2 460

157

-600

2 017

BUN

9 706

1 169

-2 411

8 464

GVN

4 335

275

-800

3 810

SON

6 804

4 712

-7 700

3 816

HSN

8 064

2 184

-5 230

5 018

34 619

1 931

-18 219

18 331

Regionstyrelse/RSF

1 381

-6 621

Teknisk nämnd/TKF

-3 000

Summa

-5 240
-3 000

Gemensamt
SUMMA

0
33 000

-4 690

-18 219

10 091

Internhyran sänks motsvarande 36 mnkr pga ändrade redovisningsprinciper samt besparing.

*
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Nämndernas internbudget

tkr

REGIONSTYRELSEN/REGIONSTYRELSEFÖRVALTNINGEN SAMT POLITIKERORGANISATIONEN
Ordförande: Meit Fohlin (S), Regiondirektör: Peter Lindvall, Förvaltningschef: Karolina Samuelsson

Justerad driftbudget 2017

264 869

Justering enligt plan

0

Besparing enligt plan

-14 000

Resursfördelningsmodell

0

Indexuppräkning netto

6 817

Besparing

-5 295

Ramtillskott

8 706

Övriga förändringar/ramjusteringar

118 368

Personalkostnadskompensation

4 354

Beslutad driftbudgetram 2018

Organisationsnivå

383 819

Intäkter

Kostnader

Netto

900 Regiongemensamt
901 Förvaltningsgemensamt/stab
902 Kvalitet och digitalisering
903 HR

0

41 940

41 940

-7 576

24 730

17 154

-32 600

79 900

47 300

-477

51 133

50 656

904 Måltid

-116 864

116 864

0

905 Försörjning

-174 982

174 982

0

-640

40 893

40 253

-5 529

28 935

23 406

906 Ekonomi
907 Kommunikation
908 Regional utveckling

-14 097

33 947

19 850

909 Kultur och fritid

-35 736

153 376

117 640

111 Regionfullmäktige

0

3 035

3 035

112 Regionstyrelse

0

8 813

8 813

113 Revision

0

3 724

3 724

-900

2 584

1 684

115 Överförmyndarnämnd

0

6 791

6 791

116 Patientnämnd

0

1 573

1 573

-389 401

773 220

383 819

114 Valnämnd

Summa

TEKNISKA NÄMNDEN/TEKNIKFÖRVALTNINGEN SAMT RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Ordförande: Tommy Gardell (S), Förvaltningschef teknikförvaltningen: Patric Ramberg,
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen: Johan Åberg

Justerad driftbudget 2017
Justering enligt plan
Besparing enligt plan
Resursfördelningsmodell
Indexuppräkning netto
Besparing
Ramtillskott
Övriga förändringar/ramjusteringar
Personalkostnadskompensation
Beslutad driftbudgetram 2018

50

177 210
0
-7 500
0
-1 323
0
3 000
329
2 740
174 456

del 3

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

u

Budget och finansiering

Intäkter

Kostnader

Netto

0

2 097

2 097

-18 541

81 184

62 643

-49 558

50 529

971

-380

16 477

16 097

0

240

240

-96 318

66 099

-30 219

Räddningstjänst

-1 623

52 848

51 225

Projektavdelning

-23 768

23 768

0

Gata och park

-83 301

159 417

76 116

VA-avdelningen

-167 440

151 343

-16 097

Fastighetsförvaltning

-526 143

532 071

5 928

-58 721

64 176

5 455

-1 025 793

1 200 249

174 456

Hamnavdelning
Summa

BYGGNADSNÄMNDEN/SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Ordförande: Karl-Allan Nordblom (MP), Förvaltningschef: Johan Åberg

Justerad driftbudget 2017

17 531

Justering enligt plan

0

Besparing enligt plan

-2 500

Resursfördelningsmodell

0

Indexuppräkning netto

-420

Besparing

0

Ramtillskott

0

Övriga förändringar/ramjusteringar

-448

Personalkostnadskompensation

1 112

Beslutad driftbudgetram 2018

Organisationsnivå
1401 Byggnadsnämnd

15 275

Intäkter

Kostnader

Netto

0

947

947

1454 Stadsarkitekt

-2 571

2 571

0

1416 Geografisk information

-7 232

12 855

5 623

0

1 598

1 598

1453 Detaljplan

-2 800

7 842

5 042

1562 Bygg

-1 828

1 828

0

-15 662

16 874

1 212

-9 758

10 171

413

-566

806

240

1431 Översiktsplan

1563 Bygglov
1564 Bygginspektion
1565 Energirådgivning
1402 Satsning bristyrken
Summa

0

200

200

-40 417

55 692

15 275
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Forts. Nämndernas internbudget

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN/SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Ordförande: Isabel Enström (MP), Förvaltningschef: Johan Åberg

Justerad driftbudget 2017

11 030

Justering enligt plan

0

Besparing enligt plan

-500

Resursfördelningsmodell

0

Indexuppräkning netto

-280

Besparing

0

Ramtillskott

0

Övriga förändringar/ramjusteringar

10

Personalkostnadskompensation

1 014

Beslutad driftbudgetram 2018

11 274

Organisationsnivå
1510 Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Intäkter

Kostnader

Netto

0

840

840

1561 Miljö- och hälsoskydd

-1 713

1 713

0

1566 Miljöskydd

-3 120

4 653

1 533

1567 Hälsoskydd

-1 343

2 209

866

1568 Vatten

-5 430

8 331

2 901

1569 Lantbruk

-1 370

2 339

969

1570 Livsmedel

-3 650

5 082

1 432

1571 Tillstånd för alkohol och tobak

-2 813

2 813

0

1573 Livsmedel- och alkoholtillstånd

-219

219

0

6650 Förebyggande räddningstjänst

-900

3 233

2 333

0

400

400

-20 558

31 832

11 274

1402 Satsning bristyrken
Summa

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN/UTBILDNINGS- OCH ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN
Ordförande: Brittis Benzler (V), Förvaltningschef: Anders Jolby

Justerad driftbudget 2017
Justering enligt plan
Besparing enligt plan
Resursfördelningsmodell
Indexuppräkning netto
Besparing

600
-12 500
1 168
-8 464
0

Ramtillskott

3 600

Övriga förändringar/ramjusteringar

3 676

Personalkostnadskompensation
Beslutad driftbudgetram 2018

52

1 129 143

25 159
1 142 382

del 3

u

Budget och finansiering

Forts. Nämndernas internbudget

Organisationsnivå

Intäkter

Kostnader

Netto

0

1 092

1 092

-1 138

1 480

342

39 Kulturskola

-2 762

13 430

10 668

40 Gemensam verksamhet

-4 457

79 415

74 958

-41 536

387 558

346 022

11 Nämnd
32 Science center Fenomenalen

41 Förskola
42 Pedagogisk omsorg
43 Fritidshem
44 Förskoleklass
45 Grundskola inklusive grundsärskola
46 Gymnasiesärskola
47 Särskild utbildning för vuxna
Summa

0

1 423

1 423

-13 000

99 527

86 527

-674

45 475

44 801

-21 492

570 222

548 730

0

18 545

18 545

0

9 274

9 274

-85 059

1 227 441

1 142 382

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN/UTBILDNINGS- OCH ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN
Ordförande: Saga Carlgren (V), Förvaltningschef: Anders Jolby

Justerad driftbudget 2017

283 468

Justering enligt plan

350

Besparing enligt plan

-4 000

Resursfördelningsmodell

1 059

Indexuppräkning netto

-3 810

Besparing

0

Ramtillskott

2 000

Övriga förändringar/ramjusteringar

16 255

Personalkostnadskompensation

5 851

Beslutad driftbudgetram 2018

Organisationsnivå
11 Nämnd

301 173

Intäkter

Kostnader

Netto

0

851

851

38 Ungdomsverksamhet

-1 000

17 921

16 921

46 Gymnasieutbildning

-19 066

243 251

224 185

49 Folkhögskola

-28 395

49 912

21 517

47 Vuxenutbildning

-13 033

36 994

23 961

61 Integration

-10 293

13 527

3 234

62 Arbetsmarknadsåtgärder
Summa

-29 109

39 613

10 504

-100 896

402 069

301 173

53

Region Gotland u Strategisk plan och budget 2018- 2020

Forts. Nämndernas internbudget

SOCIALNÄMNDEN/SOCIALFÖRVALTNINGEN
Ordförande: Håkan Ericsson (S), Förvaltningschef: Marica Gardell

Justerad driftbudget 2017

1 257 626

Justering enligt plan

0

Besparing enligt plan

0

Resursfördelningsmodell

15 030

Indexuppräkning netto

-3 816

Besparing

0

Ramtillskott

20 000

Övriga förändringar/ramjusteringar

111

Personalkostnadskompensation

28 727

Beslutad driftbudgetram 2018

Organisationsnivå

Intäkter

Kostnader

Netto

-50 467

78 539

28 072

522 Myndighetsavdelning

-86 069

999 023

912 954

523 Särskilt boende

-294 571

295 487

916

524 Hemtjänst dag

-160 786

160 786

0

525 Omsorg om funktionsnedsatta

521 Gemensamt

-206 857

235 863

29 006

526 Hemsjukvård, hemtjänst natt

-17 228

96 934

79 706

527 Individ- och familjeomsorg

-39 386

297 313

257 927

528 Kvalitetsavdelningen
529 Avd ensamkommande flyktingbarn
Summa

54

1 317 678

-3 266

12 363

9 097

-30 977

30 977

0

-889 607

2 207 285

1 317 678

del 3

u

Budget och finansiering

Forts. Nämndernas internbudget

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN/HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN
Ordförande: Stefaan De Maecker (MP), Förvaltningschef: Maria Dalemar

Justerad driftbudget 2017

1 505 102

Justering enligt plan

0

Besparing enligt plan

0

Resursfördelningsmodell

35 000

Indexuppräkning netto

-5 018

Besparing

0

Ramtillskott

3 000

Övriga förändringar/ramjusteringar

154

Personalkostnadskompensation

29 584

Beslutad driftbudgetram 2018

Organisationsnivå

1 567 822

Intäkter

Kostnader

Netto

820 Förvaltningsledning

-63 550

271 078

207 528

821 Konkurrensutsatta vårdtjänster

-30 512

288 877

258 365

822 Läkemedel

-160 160

169 729

9 569

823 Sjukvård

-228 906

1 317 266

1 088 360

-47 000

59 507

12 507

varav
82300 Sjukvård ledning
82301 Akut omhändertagande
82302 Habilitering/Rehabilitering
82303 Service/Diagnostik

-130

31 268

31 138

-11 052

131 498

120 446

-48 244

223 759

175 515

82304 Öppenvård/Slutenvård

-2 424

185 245

182 821

82305 Medicinska och Opererande specialitet

-2 040

364 757

362 717

82307 Barn- och ungdomsmedicin

-250

49 011

48 761

82308 Obstetrik/Gynekologi

-1 220

63 449

62 229

82309 Psykiatri

-1 200

93 425

92 225

-115 346

115 346

0

824 Tandvård

82310 Primärvård

-64 683

68 683

4 000

Summa

-547 811

2 115 633

1 567 822
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Investeringsbudget 2018-2019

tkr

samt plan 2020-2022
Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

3 400

3 400

REGIONSTYRELSEN/REGIONSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
Investeringspott

3 400

3 400

3 400

Landsbygdsutveckling

2 000

2 000

2 000

500

500

500

Kultur- och fritidsverksamhet
Meröppet bibliotek
Konstgräsplaner Visby

5 000

Bokningssystem
Simhall (förstudie)

400
1 500

Lokalinvesteringar
Västerhejde kök
Södervärnsskola kök

2 600
300

Strandgärdet kök

2 200

Mottagningskök

1 200

Wisbygymnasiet Söder kök

1 200
2 100

Endre skola kök

1 300

Högbyskola kök

7 600

Havdhem skola kök

2 900

Cafe Korpen

550

Lärbro skola kök

3 000

Vänge skola kök

650

Öja skola kök

1 500

Stånga skola kök
Summa lokalinvesteringar

2 800
6 300

3 300

15 450

4 850

0

Reinvesteringar IT-infrastruktur

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

PC som tjänst

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

2 000

2 000

2 000

2 000

IT-investeringar

Office paket
Teknisk plattform IT

8 000

Dokumenthantering

56

4 000

Windows 10

2 000

Windows server 2016 inkl cal

2 200

Trådlösa nät

2 000

2 000
2 200

1 000

1 000

1 000

500

500

Summa IT-investeringar

18 200

20 000

14 000

13 500

23 700

SUMMA RS/RSF

36 900

29 200

35 750

21 750

27 100

del 3

u

Budget och finansiering

Forts. Investeringsbudget 2018-2019
Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

8 600

8 600

8 600

8 600

8 600

500

500

500

Beläggningsprogram

3 000

3 000

2 000

2 000

2 000

Belysning

5 000

5 000

Enskilda vägar förbättringar

TEKNISKA NÄMNDEN/TEKNIKFÖRVALTNINGEN
Investeringspott

Mark- och stadsmiljö
Ospecificerat gator och vägar

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

Trafiksäkerhetsåtgärder enligt länstrafikplan

700

700

3 200

3 200

3 200

Enkelt avhjälpta hinder

300

300

500

500

500

Säkra skolvägar

500

500

800

800

800

Cykelplan Visby

500

500

2 000

2 000

2 000

1 000

1 000

1 000

5 000

5 000

5 000

5 000

500

1 500

1 500

1 500

Innerstadsutveckling
Visborg infrastruktur park
Utveckling serviceorter
Upprustning parker ospecificerat

500
500

500

500

500

500

Lekutrustning

1 500

1 500

1 000

1 000

1 000

Bad & besökplatser upprustning & förändring

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

500

500

500

Reinvestering belysning
Kapacitetsförbättringar Solbergagatan

2 500

Reinvestering kvarnar, Lågan och Kärringen
Summa mark- och stadsmiljö

500
15 000

20 000

24 000

21 000

21 000

Utveckling i Visby

250

250

250

250

250

Utveckling i serviceorter inklusive hållplatser

250

250

250

250

250

500

500

Kollektivtrafik

Nytt biljettsystem
Summa kollektivtrafik

5 000
500

500

5 500

VA-verksamhet
Ledningsutbyggnad ospecificerat
Sanering VA-lednings nät

4 000

6 000

6 000

6 000

6 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Vatten regionala nätet

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Ombyggnad vattenverk

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Ombyggnad avloppsreningsverk

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

VA-ledning Burgsvik - Klintehamn

54 745

36 445

Gnisvärd VA-utbyggnad

5 000

5 000
45 000

60 000

50 000

50 000

5 000

5 000

128 000

143 000

Gotlands vattenförsörjning
Lickershamn vattenverk
Bräckvattenverk Kvarnåkershamn

45 000
3 500
110 000

Fårösunds avloppsreningsverk

5 000

Klintehamn avloppsreningsverk

24 000

Reinvesteringar VA-anläggning

40 000

Vattenförsörjning Lojsta

4 000

Vattenförsörjning Fårö

3 000

11 000

50 000

VA Kneippbyn - Ygne
Summa VA-verksamhet

275 245

175 445

28 000
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Forts. Investeringsbudget 2018-2019
Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

3 000

5 000

32 000

20 000

20 000

1 000

2 000

1 000

Avfallshantering
Slite deponi
Återvinningscentraler
Hygieniseringsanläggning, Fårö

900

Insamling

500

Slamtömningsplatser avloppsreningsverk

500

Investeringsram

6 000

6 000

Summa avfallshantering

9 000

11 000

34 900

22 000

21 000

Hamnverksamhet (affärsdrivande)
Kryssningskaj

1 000

Förbättringsåtgärder Visby hamn

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Visby reparation spont kajanläggning

5 000

4 000

4 000

5 000

5 000

Landanslutning, el. Fl 5,6,7. Miljödom

10 000

Ombyggnad terminal - nytt avtal 2017-2027
Byte av 2 rulltrappor hamnterminalen

2 500
2 000

Rensmuddring Visby hamn

3 000

Renovering av spont, Holmen Visby hamn

250

4 000

6 250

15 500

7 000

7 000

Förbättringsåtgärder övriga hamnar

1 000

2 000

2 000

2 000

Logistikytor hamnområdet

2 000

2 000

2 000

2 000

9 000

9 000

Summa hamnverksamhet (affärsdrivande)

20 000

Hamnverksamhet (anslagsfinansierad)

RoRo ramp och dykdalb (reservhamn)
Renovering av spont, Holmen Visby hamn
Servicebyggnad i Rone toalett/dusch för
Central Baltic/ 1:1 medel
Rensmuddring Ronehamn

250
700
7 000

Renovering vågbrytare Fårösund
Summa hamnverksamhet (anslagsfinansierad)

4 000

2 000
7 700

5 250

17 000

13 000

4 000

Obligatorisk ventilationskontroll

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Investeringar för fastighetsägaransvar

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

Reservkraft Visby lasarett

12 400

Fastighetsförvaltningsavdelning

Summa fastighetsförvaltningsavdelning

72 400

60 000

60 000

60 000

60 000

408 445

287 045

293 500

275 100

150 100

varav anslagsfinansierad verksamhet

124 200

100 600

130 600

110 100

101 100

varav affärsdrivande verksamhet

284 245

186 445

162 900

165 000

49 000

3 000

1 500

1 500

SUMMA TN/TKF

TEKNISKA NÄMNDEN/SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Räddningstjänsten
Brandutrustning
Lokalanpassning, projekt friska brandmän
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1 500

Släckbilar

4 700

Lastväxlare, renovering stegbil

1 000

2 000

8 700

5 000

Investeringsram

3 000

6 000

SUMMA TN/SBF

3 000

6 000

1 500

del 3

u

Budget och finansiering

Forts. Investeringsbudget 2018-2019
Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

800

800

800

800

800

800

800

800

200

200

200

750

200

200

6 000

6 000

6 000

BYGGNADSNÄMNDEN/SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Investeringspott

800

Mätinstrument GIS

1 200

SUMMA BN/SBF

2 000

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN/SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Investeringspott

200

Fordon

550

SUMMA MHN/SBF

750

200

550
200

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN/UTBILDNINGS- OCH ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN
Investeringspott

6 000

6 000

3 500

10 000

Lokalinvesteringar
Polhemsskolan
Lunden förskola Väskinde

10 000

VVV-skolan

1 000

VVV-förskola
Lyckåkerskolan

1 000

Nya förskoleplatser

2 000

2 000

Förskolebuss
Summa lokaler

2 000

20 000

20 000

2 000

2 000

3 000
6 500

12 000

15 000

22 000

23 000

IT-investeringar
Bredband landsbygdsskolor

120

Moderna digitala klassrum

500

500

500

500

500

Kringutrustning

900

900

900

900

900

Reinvestering undervisningsdator

300

300

300

300

300

4 230

4 450

4 450

4 450

4 550

100

100

100

IT-volymökning
Nytt adm system

100

Utbyggnad nya nätverk

100

Särskolan, lärplattor
IT-administration
Summa IT-investeringar
SUMMA BUN/UAF

50

50

50

50

50

700

700

700

700

700

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

19 500

25 000

28 000

35 000

36 000

3 200

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN/UTBILDNINGS- OCH ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN
Investeringspott

3 200

3 200

3 200

3 200

500

2 000

5 000

5 000

8 000

2 000

5 000

5 000

0

300

300

300

300

1 100

1 100

1 300

1 800

Lokalinvesteringar
Folkhögskolan
Wisbygymnasiet Norr
Summa lokalinvesteringar

7 500

IT-investeringar
IT-kringutrustning
Diverse övriga IT investeringar
Summa IT-investeringar
SUMMA GVN/UAF

2 500
2 500

1 400

1 400

1 600

2 100

13 700

6 600

9 600

9 800

5 300
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Forts. Investeringsbudget 2018-2019
Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Välfärdsteknik m.m.

1 500

1 100

1 000

1 000

1 000

Summa IT investeringar

1 500

1 100

1 000

1 000

1 000

SUMMA SON/SOF

6 500

6 100

6 000

6 000

6 000

22 000

22 000

22 000

5 000

5 000

SOCIALNÄMNDEN/SOCIALFÖRVALTNINGEN
Investeringspott
IT-investeringar

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN/HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN
Investeringspott
Förstudie om Framtidens vårdinformationsmiljö

22 000

22 000

2 000

Maskiner och inventarier
Skelett undersökningsutrustning, röntgen
Patientövervakningssystem

10 000

PCI

10 000

Inventarier för enheten för akut mottagande

5 600

Inventarier för IVA
Summa maskiner och inventarier

2 100
10 000

0

20 600

10 000

30 000

16 000

4 000

17 000

7 100

0

Lokalinvesteringar
Enheten för akut omhändertagande plan 2-3
Tillbyggnad plan 4-6
Rehabenheten Korpen

2 000

IVA

60

2 000

1 000

20 000

Summa lokalinvesteringar

10 000

34 000

36 000

22 000

0

SUMMA HSN/HSF

44 000

56 000

78 600

51 100

22 000

INVESTERINGSBUDGET TOTALT

534 795

416 945

461 700

404 750

249 000

varav affärsdrivande

284 245

186 445

162 900

165 000

49 000

varav anslagsfinansierat

250 550

230 500

298 800

239 750

200 000

del 3

Exploateringsbudget
Exploateringsområde
1

Infrastruktur Yttre A7

Budget 2018
Utgifter Inkomster
22 000

30 000
12 000

2

Järnvägen Södercentrum

5 000

3

Torslunden Visby

3 000

4 Visborg Strukturplan

8 000

5

Östercentrum

3 000

6 Sotaren Terra Nova
VA
7

Kopparslagaren Terra Nova

8 Brodösen Terra Nova
VA

u

Budget och finansiering

tkr

Plan 2019
Utgifter Inkomster

Plan 2020
Utgifter Inkomster

Plan 2021
Utgifter Inkomster

10 000

3 000

3 000

22 000

46 000

13 000

15 000

6 000

9 000

6 000

3 000

3 000

6 000

6 000

8 000

8 000

5 000

6 000

5 000

6 000

26 000

26 000

5 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

24 000

24 000

3 300

6 300

6 800

4 000

4 000

10 100

18 300

2 000

2 000

1 000

1 000

3 000

3 000

1 000

5 000

5 500

5 000

2 500

2 500

9 Bostadsprojekt utanför Visby

4 000

3 000

10 Medel för tidiga skeden

2 000

2 000

Totalt 2018-2021
Utgifter
Inkomster

3 000

4 000

7 000

4 000

3 000

2 000

7 000

3 000

3 000

2 000

3 000

1 000

5 000

7 000

5 500

26 000

2 500

2 500

3 000

14 000

12 000

2 000

8 000

11 Visby hamn stadsutveckling

3 000

5 000

8 000

5 000

5 000

5 000

5 000

18 000

18 000

12 Förtätningsprojekt Visby

1 500

1 500

1 500

3 000

1 500

3 000

1 500

3 000

6 000

10 500

13 Industrimark

2 000

2 000

2 000

2 000

1 000

1 000

1 000

1 000

6 000

6 000

63 300

70 800

43 300

62 000

27 500

43 000

25 500

40 000

159 600

215 800

4 500

4 500

1 000

1 000

5 500

5 500

Summa infrastruktur
Summa VA

Sammanställningen avser projekt där Region Gotland har ett ekonomiskt åtagande för utbyggnad av infrastruktur och andra samhällsnyttiga
anläggningar. I tillägg till dessa projekt finns ett antal privata bostadsprojekt där regionen inte har några ekonomiska åtaganden.			
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Region Gotlands koncernstyrkort
Antaget av regionfullmäktige för perioden 2016-2019

PERSPEKTIV
Målområde

u

u

SAMHÄLLE

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 grundläggande mänskliga behov tillgodoses.
En ö där människor lever ett gott liv i kombination med god hälsa vilket innebär att man kan förverkliga
sina egna möjligheter. En ö där det finns en mångfald av människor och utrymme för nya möten. En ö där
människor känner tillit och förtroende för varandra samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen.
Mål

Indikatorer

1. God folkhälsa

u
u
u
u
u

2. Gotlänningar känner sig delaktiga

u
u
u

3. Ett jämställt och jämlikt Gotland

u
u
u
u

4. Alla barn har goda uppväxtvillkor

u
u
u
u
u

5. Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

u
u
u

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

Andel av befolkningen som röker dagligen
Registrerade försäkrade med sjuk- och aktivitetsersättning pga. psykisk ohälsa
Sjukskrivningar för psykisk ohälsa
Självupplevd bra hälsa
Upplevelse av trygghet
Delaktighetsindex
Nöjd Inflytande-Index
Socialt deltagande
Anmälda misshandelsbrott mot kvinna inomhus i nära relation med offret
Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning
Självupplevd bra hälsa
Uttagna dagar med föräldrapenning
Barn 1-5 år inskrivna i förskola
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta familjer
Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem eller i familjehem
Invånare 0-20 år som var föremål för individuellt biståndsbedömda öppna insatser
Nöjd Medborgar-Index - Idrotts- och motionsanläggningar
Nöjd Medborgar-Index - Kultur
Nöjd Region-Index - Fritidsmöjligheter
Relativ befolkningsutveckling Gotland exkl. Visby tätort
Relativ befolkningsutveckling Visby tätort

del 1

Målområde

u

u

Strategisk plan

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).
Mål

Indikatorer

7. Ingen bostadsbrist

u
u
u
u

8. Alla elever fullföljer gymnasieskolan

u
u

9. Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

u
u
u
u
u

10. God tillgång till vuxenutbildning

u
u

11. Långsiktigt goda och stabila kommunikationer

u
u
u
u

12. Ett gott näringslivsklimat

13. Ökad folkmängd

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

u

Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt)

u

Folkmängd Gotland

u
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Målområde

u

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 förnyelsebar energi och minska negativa klimatavtryck och gifter i miljön. Högre grad av
återvinning och hållbara kretslopp, att minska samhällets farliga avfall, klimatanpassning, medvetna konsumtionsval och ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen.
Mål

Indikatorer

14. Utveckla Gotland som ekokommun

u
u
u
u
u

15. Ställ om till lokalproducerad och
förnyelsebar energi

u
u
u

16. Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

u
u
u

17. Gotlands klimatavtryck skall minska

u
u
u
u

18. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som
bidrar till tillväxt över hela ön
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Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler
Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning,
inkl. biologisk behandling
Insamlat hushållsavfall totalt
Lokalt producerad biogas
Lokalt producerad solel
Lokalt producerad vindkraft
Andel mängd råvatten som kommer från skyddade vattentäkter
Antal kommunala vattenskyddsområden
Procentuell andel godkända prov i enskilda vattentäkter
Andel nyregistrerade bilar med alternativa bränslen
Sektorsvisa klimatutsläpp CO2e
Utsläpp av CO2 från fossila bränslen i egna verksamheter
Utsläpp av CO2 från tillförda fossila bränslen

del 1

PERSPEKTIV
Målområde

u

u

u

Strategisk plan

VERKSAMHET

Kvalitet

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

Indikatorer

19. God tillgänglighet till Region Gotland

u
u
u
u
u

20. God kvalitet i skolan

u
u
u
u
u
u

21. God kvalitet i vården

u
u
u
u
u
u

22. God kvalitet i omsorgen

u
u
u
u
u
u
u

Andel som får svar på e-post inom två dagar
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar
på en enkel fråga
Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen
Informationsindex för regionens webbplats
Kontakt med primärvården samma dag
Plats på förskola på önskat placeringsdatum
Kostnad förskola
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram
Kostnad per betygspoäng i åk. 9
Gymnasieelever med examen inom 4 år
Andel approximalt kariesfria 0-19 åringar
Nettokostnad hälso- och sjukvård
Patienter i slutenvård med vårdrelaterad infektion
Patienter som erbjuds läkarbesök i primärvården inom 7 dagar
Patientupplevd kvalitet avseende helhetsintryck i primärvården
Personer med undvikbara slutenvårdstillfällen
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg
Kostnad hemtjänst äldreomsorg
Kostnad särskilt boende äldreomsorg
Kvalitetsaspekter inom LSS grupp- och serviceboenden
Kvalitetsaspekter inom särskilt boende äldreomsorgen
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats
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Målområde

u

Medarbetare

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

Indikatorer

23. Medarbetare har förutsättningar att bidra
till verksamhetsutveckling

u
u
u
u

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

u
u
u
u

25. Medarbetare förstår verksamheten och
sitt eget uppdrag

Målområde

u

Chefer upplevs visa uppskattning för medarbetares arbetsinsatser
Chefer upplevs visa förtroende för medarbetare
Chefer upplevs ge förutsättningar för att ta ansvar i arbetet
Ledarskapsindex, HME

u

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

u

Sjukfrånvaro

u
u
u

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för
medarbetaren att bibehålla god hälsa

Medarbetare upplever arbetet som meningsfullt
Medarbetare upplever att de lär nytt och utvecklas i det dagliga arbetet
Medarbetare ser fram emot att gå till arbetet
Motivationsindex, HME

Ekonomi

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

Indikatorer

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

u

Budgeterat resultat i förhållande till budgeterad nettokostnad
för verksamheten

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

u

Årets resultat i förhållande till verksamhetens nettokostnad

29. Soliditeten ska vara minst 45 procent

u

Soliditet

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

u

Total nettokostnadsökning
Utvecklingen av skatteintäkter och generella bidrag

31. Regionens materiella tillgångar ska vårdas

u

32. Skattefinansierade investeringar ska vara
egenfinansierade till 100 procent
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u

u

Andel av VA-budget till reinvesteringar
PU-kostnad per m2

u

Summa investeringar i relation till avsättningar, avskrivningar och årets resultat

Protokoll

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 200

Strategisk plan och budget 2018-2020
RS 2017/7

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-13
- Regionstyrelsen 2017-10-26, § 258

Regionfullmäktiges beslut
•

Driftsbudget 2018 fastställs enligt förslag.

•

Investeringsbudget 2018 fastställs enligt förslag.

•

Den kommunala skattesatsen för år 2018 fastställs till 33:60 kronor per
100 skattekronor.

•

Riktlinjerna om god ekonomisk hushållning godkänns.

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att förstärka arbetet med att
organisera olika former av yrkesutbildningar och arbetsmarknadsinsatser för att
korta tiden för nyanlända att komma i arbete eller vidare studier, samt att finna
ytterligare finansieringsformer i sammanhanget.

Reservation
Följande ledamöter reserverar sig till förmån för eget förslag i enlighet med alla
yrkanden med följande omröstningar från Eva Nypelius (C) – ”förslag C, M och L”:
Margareta Persson (M), Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Stefan Wramner (M), Anna
Hrdlicka (M), Björn Dahlström (C), Bibbi Olsson (C), Inger Harlevi (M), Mats Hedström (M),
Gunnel Lindby (C), Jonas Niklasson (C), Jesper Skalberg Karlsson (M), Lena Celion (M), Eva
Gahnström (C), Stefan Nypelius (C), Margareta Benneck (M), Roger Wärn (M), Anna
Andersson (C), Karl-Johan Boberg (C), Ingemar Lundqvist (M), Rolf Öström (M), Fredrik
Gradelius (C), Anders Larsson (C), Robin Storm (M), Patrik Thored (M), Ola Lindvall (C), Eva
Ahlin (C), Claes Nysell (L), Ulf Klasson (L), Frans Brozén (L) och Bror Lindahl (L).

Regionstyrelseförvaltningen redovisar beredningsunderlag inför strategisk plan och
budget 2018-2020, inkluderande bland annat skatteintäkter och generella bidrag 20172020 och plankalkyl 2018-2020.
Det ekonomiska läget för regionen är för tillfället relativt stabilt. Det är fortfarande
problematiskt att nämnderna totalt inte har ett resultat i nivå med budget, men med
hjälp av annan verksamhet så förväntas det totala resultatet ändå bli positivt.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 200 forts.
Utvecklingen de senaste åren visar på att regionen måste minska sina kostnader för att
kunna balansera mot förväntade intäkter. I juni 2016 beslutade regionfullmäktige om ett
3-årigt besparingspaket på sammanlagt 170 miljoner kronor. Inför 2017 vidtogs åtgärder
som i delårsrapporten visar sig haft effekt så att de flesta nämnderna förväntas ha ett
positivt resultat vid årets slut.
Största problematiken ligger hos socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden som
förväntas ha ett negativt resultat. Dessa nämnder har inte något besparingskrav utifrån
fullmäktigebeslutet.
Inför 2018 och 2019 är det viktigt att fortsätta anpassningar till sänkt budgetram. Totalt
sett minskas ramarna med ytterligare 107 miljoner kronor. Organisationen behöver, för
att kunna arbeta med kvalitet och verksamhetsutveckling, ha en stabil och planerbar
ekonomi.

Driftsbudget 2018

(mnkr)

A. Nya beslut personalkostnadskompensation och resursfördelningsmodeller

S-MP-V

C-M-L

71,0

71,0

-100,0

-115,0

Avsatt för resursfördelningsmodeller

45,9

45,9

Resursfördelningsmodell BUN totalt

-1,2

-1,2

Resursfördelningsmodell GVN totalt

-1,1

-1,1

Resursfördelningsmodell HSN totalt

-35,0

-35,0

Resursfördelningsmodell SON totalt

-15,0

-15,0

Delsumma resursfördelningsmodeller

-6,4

-6,4

-35,4

-50,4

Avsatt för personalkostnadskompensation
Personalkostnadskompensation inkl.
jämställdhetssatsning och rekrytering bristyrken

Delsumma nya beslut personalkostnadskompensation och resursfördelnings
modeller

forts.
Justerande:
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Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 200 forts.
B. Externa avtal och interna prishöjningar

Avsatt för externa avtal och interna prishöjningar

36,0

36,0

Externa avtal

-18,2

-18,2

Interna priser

-4,7

-4,7

Sänkning intern hyra

33,0

33,0

Delsumma externa avtal och interna priser

46,1

46,1

Ramtillskott beslutade i fullmäktige 2017-06-19

-30,1

-30,1

Patientnämnden (se § 190 dagens sammanträde)

-0,5

-0,6

RS: förstärkt tillväxt- och utvecklingsarbete,
engångsanslag (se § 189 dagens sammanträde)

-2,5

-5,0

RS: landsbygdsutveckling 2.0

-0,5

0

RS: integration genom idrott

-0,5

0

RS: kultursamverkansmodellen – integration
genom kultur

-0,5

0

med integration

-0,5

0

TN: Åtgärder som skapar ett attraktivt Gotland
för boende och besökare

-2,0

0

TN: Anslag för ökade driftskostnader på A7
och Visborg

-0,5

0

TN: Offentliga toaletter

-0,5

0

BUN: Kulturskolan, integration och möten
mellan unga

-0,5

0

GVN: Arbetsmarknadsinsatser och yrkesutbildning
för vuxna

-1,0

0

GVN: Arbetsmarknadsinsatser och yrkesutbildning
för nyanlända

-1,0

0

C. Förslag till ramtillskott

RS: utökar stöd till fria kulturutövare för arbete

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 200 forts.
Buffert för kostnader kopplade till asylboende växlas

0

till integrationsåtgärder

4,1
-4,1

Delsumma ramtillskott

-40,7

-35,7

Ökande reavinster

25,0

25,0

Ofördelad besparing

-7,5

-7,5

BUN: generell besparing

6,5

6,5

GVN: generell besparing

1,0

1,0

TN: avkastningskrav p.g.a. ändrad redovisningsmodell

7,0

7,0

Återställning av besparingar på lokaler

-10

-10

4,1

0

0

50

Delsumma besparingar/intäktsförändringar

26,1

72,0

Summa justeringar (A+B+C+D)

-3,9

32,6

Utgångsläge inför budgetavstämningen

57,0

57,0

Justerat resultat

53,1

89,0

D. Besparingar/Intäktsförändringar

Borttagande av pott för kostnader kopplade till
Asylboende
Långsiktigt hållbar ekonomi

forts.

Justerande:
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Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 200 forts.
2018

(mnkr)
2019

- landsbygdsutveckling i samverkan

2,0

2,0

- förstudie simhall (se § 209 dagens sammanträde)

1,5

0,0

- pott, inkl. KFN (se § 195 dagens sammanträde)

3,4

3,4

- meröppet bibliotek, konsekvens av omorg. KFN

0,5

0,5

- konstgräsplaner, konsekvens av omorg. KFN
samt yrkande

5,0

0,0

- IT-investeringar

18,2

20,0

- lokalinvesteringar

6,3

3,3

3,0

6,0

8,6

8,6

10,0

15,0

0,5

0,5

- VA-verksamhet

275,2

175,4

- Avfallshantering

6,0

6,0

- Slite deponi (se § 197 dagens sammanträde)

3,0

5,0

20,0

6,2

7,7

5,2

72,4

60,0

5,0

5,0

Investeringsbudget 2019

Regionstyrelseförvaltningen

Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsförvaltning
- räddningstjänst (ram)
Teknikförvaltningen
- Investeringspott
- mark- och stadsmiljö
- kollektivtrafik

- hamnverksamhet (affärsdrivande)
- hamnverksamhet (anslagsfinansierad)
- fastighetsförvaltningsavdelningen
- belysning

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 200 forts.
Byggnadsnämnden
- fast pott

0,8

0,8

- mätinstrument GIS

1,2

0,0

- pott

0,2

0,2

- fordon

0,5

0,0

- pott

6,0

6,0

- lokalinvesteringar

6,5

12,0

- IT

7,0

7,0

- pott, inkl. KFN (se § 195 dagens sammanträde)

3,2

3,2

- Folkhögskolan

7,5

0,0

- -Wisbygymnasiet Norr

0,5

2,0

- IT

2,5

1,4

- pott

5,0

5,0

- IT

1,5

1,1

22,0

22,0

2,0

0,0

- lokalinvesteringar

10,0

34,0

- Patientövervakningssystem

10,0

0,0

534,7

416,8

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Socialnämnden

Hälso- sjukvårdsnämnden
- pott
- förstudie FVM (se § 196 dagens sammanträde)

Investeringsbudget totalt

forts.

Justerande:
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Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 200 forts.
Yrkanden
•

Eva Nypelius (C) yrkar:
1. bifall till driftbudget, enligt tabell kolumn C-M-L.

2. att ett HR-råd inrättas med uppdrag att arbeta med och följa regionens arbete med
kompetensförsörjning, bemanningsplan, schemaläggning, lönebildning,
omställningsarbete m.m. för en attraktiv arbetsgivare.
3. yrkar på att driften av ICA Maxi Arena läggs ut på en extern aktör med
kompetens inom området.
4. på att en anläggningsstrategi tas fram för att kunna planera helhetsbehovet av
bland annat bad, ishallar, ridsport, fotbollsanläggningar mm över hela ön.
5. på att för att stärka styrning och ledning av sjukhuset ska en särskild styrelse
tillsättas för ledningen av sjukhuset.
6. på en utredning av möjligheterna och konsekvenserna av att bolagisera
verksamheterna inom VA, avfall och hamnar för att få en mer effektiv och
optimal verksamhet.
I detta instämmer Ulf Klasson (L), Anna Hrdlicka (M), Jesper Skalberg Karlsson (M), Lars
Thomsson (C) och Stefan Nypelius (C).
• Meit Fohlin (S) yrkar bifalla till regionstyrelsens förslag och avslag på Eva Nypelius (C)
yrkanden. I detta instämmer Isabel Enström (MP) och Brittis Benzler (V) och Filip
Reinhag (S).
Propositioner och omröstningar
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag på driftsbudget och Eva
Nypelius (C) yrkande om bifall till driftbudget, enligt tabell kolumn C-M-L, och finner att
regionstyrelsens förslag bifalls.
Omröstning begärs. JA för bifall till regionstyrelsens förslag till driftbudget. NEJ för
bifall till driftbudget enligt tabell kolumn C-M-L. 37 röstar ja. 34 röstar nej. Av bilaga till
protokollet framgår hur var och en röstar. Regionstyrelsens förslag har fått en majoritet
av rösterna och är av regionfullmäktige bifallet.
Ordföranden ställer proposition på Eva Nypelius (C) yrkande om ett HR-råd till vilket
regionstyrelsen avslagit och finner att regionstyrelsens avslag bifalls.
Omröstning begärs. JA för regionstyrelsens avslag till HR-råd. NEJ för bifall till HR-råd.
38 röstar ja. 33 röstar nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar.
Regionstyrelsens förslag har fått en majoritet av rösterna och är av regionfullmäktige
bifallet.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 200 forts.
Ordföranden ställer proposition på Eva Nypelius (C) yrkande om extern aktör till
arenahallen till vilket regionstyrelsen avslagit och finner att regionstyrelsens avslag
bifalls.
Omröstning begärs. JA för regionstyrelsens avslag till extern aktör till arenahallen. NEJ
för bifall till extern aktör till arenahallen. 38 röstar ja. 33 röstar nej. Av bilaga till
protokollet framgår hur var och en röstar. Regionstyrelsens förslag har fått en majoritet
av rösterna och är av regionfullmäktige bifallet.
Ordföranden ställer proposition på Eva Nypelius (C) yrkande om att en anläggningsstrategi tas fram för att kunna planera helhetsbehovet av bland annat bad, ishallar,
ridsport, fotbollsanläggningar mm över hela ön till vilket regionstyrelsen avslagit och
finner att regionstyrelsens avslag bifalls.
Omröstning begärs. JA för regionstyrelsens avslag till en anläggningsstrategi. NEJ för
bifall till en anläggningsstrategi. 38 röstar ja. 33 röstar nej. Av bilaga till protokollet
framgår hur var och en röstar. Regionstyrelsens förslag har fått en majoritet av rösterna
och är av regionfullmäktige bifallet.
Ordföranden ställer proposition på Eva Nypelius (C) yrkande om att för att stärka
styrning och ledning av sjukhuset ska en särskild styrelse tillsättas för ledningen av
sjukhuset till vilket regionstyrelsen avslagit och finner att regionstyrelsens avslag bifalls.
Omröstning begärs. JA för regionstyrelsens avslag till en särskild styrelse för ledning av
sjukhuset. NEJ för bifall till särskild styrelse för ledning av sjukhuset. 38 röstar ja. 32
röstar nej. 1 avstår. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar.
Regionstyrelsens förslag har fått en majoritet av rösterna och är av regionfullmäktige
bifallet.
Ordföranden ställer proposition på Eva Nypelius (C) yrkande om en utredning av
möjligheterna och konsekvenserna av att bolagisera verksamheterna inom VA, avfall
och hamnar för att få en mer effektiv och optimal verksamhet till vilket regionstyrelsen
avslagit och finner att regionstyrelsens avslag bifalls.
Omröstning begärs. JA för bifall till regionstyrelsens avslag till extern aktör till
arenahallen. NEJ bifall till att bolagisera verksamheterna inom VA, avfall och hamnar.
38 röstar ja. 32 röstar nej. 1 avstår. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en
röstar. Regionstyrelsens förslag har fått en majoritet av rösterna och är av
regionfullmäktige bifallet.
forts.
Justerande:
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Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 200 forts.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till investeringsbudget och
finneratt det bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag om utdebitering med
oförändrad skattesats på 33,6 procent och finner att det bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag riktlinjerna för en god
ekonomisk hushållning och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag om att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att förstärka arbetet med att organisera olika
former av yrkesutbildningar och arbetsmarknadsinsatser för att korta tiden för
nyanlända att komma i arbete eller vidare studier, samt att finna ytterligare
finansieringsformer i sammanhanget och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Tidplan 2018
Dokument

Inlämningstid

Politisk behandling

Årsredovisning

2018-02-08

RSau 2018-03-13

Kompletteringsbudget investeringar

2018-02-08

RSau 2018-03-13

Nämndernas budgetmaterial

2018-04-03

BuB 2018-05-07 - 09
2018-05-15

Delårsrapport 1, mars

2018-04-18

BuB 2018-05-07 - 09
2018-05-15

Månadsrapport april

2018-05-17

RS 2018-06-13

Delårsrapport 2, augusti

2018-09-20

RSau 2018-10-08 - 09

Detaljbudget 2019 ska anmälas
till fullmäktige i december

2018-11-23

RF 2018-12-17

Budgetintegration av detaljbudget 2019
till ekonomisystemet

2018-12-14

Koncern- och avstämningsmöten

76

Omvärldsseminarium

RS, nämnder/förvaltningar

2018-01-19 heldag

Koncernmöte, årsredovisning
och ekonomiska förutsättningar

RS, nämnder/förvaltningar,
bolag, m fl.

2018-02-16 heldag

Dialogtillfällen

RSau, nämnd/förvaltning, RSF Mars; 5, 9, 12, 16 enligt
särskilt schema

Inledning budgetberedning

RS

2018-05-07, kl 9:00-10:00

Budgetberedning

RSau

2018-05-07 - 09
2018-05-15

Koncernmöte budget, delårsrapport 1

RS, nämnder/förvaltningar,
bolag, stiftelser m fl.

2018-05-15, kl 14:00-15:00

Central budgetavstämning

RSau

2018-10-08 - 09

Koncernmöte budget

RS, nämnder/ förvaltningar,
bolag, stiftelser m fl.

2018-10-10, kl 14:00–15:00

Uppföljningsmöten, förvaltningar

Förvaltningsledning, RSF

V 45 o 46, detaljerad
fördelning per förvaltning
kommer senare

Budgetkvittering budget 2019

Nämndsordförande/
förvaltningschef

V 49, detaljerad fördelning
per nämnd kommer senare

Omvärldsseminarium

RS, nämnder/förvaltningar

preliminärt 2019-01-18

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

REGIONSTYRELSEN

Regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningen

Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Socialförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Patientnämnden

AB GotlandsHem, 100 %

Bolag och
stiftelser

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

REGION GOTLAND 2018
Folkmängd (1 november 2017)�������������������������������������������������������������������� 58 492 invånare
Kommunal utdebitering  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33,60 kr
Driftsbudget, nettokostnad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 907 mnkr
Investeringsbudget .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 535 mnkr

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

