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Fastställelse av länsplan för regional
transportinfrastruktur 2018-2029
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-10-25, § 263
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-12
• Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 263

Länsplan för regional transportinfrastruktur
2018-2029

RS 2017/322
AU § 262

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa länsplanen för regional
transportinfrastruktur 2018 - 2029.
x De ytterligare medel, 24 284 000 kronor som tillförts planen för 2018 – 2021,
föreslås fördelas dels på projektet cykelled Västergarn – Klintehamn med 17
miljoner kronor och dels, för resterande medel, 7 284 000 kronor fördelas med
hälften av medlen vardera på åtgärderna för kollektivtrafik och trafiksäkerhet. För
kollektivtrafiken avses åtgärder för säkra hållplatser på det statliga vägnätet (i
förslaget finns sedan tidigare medel för tillgängliga hållplatser inom regionens
vägnät). Det ökade anslaget för trafiksäkerhet avser säkra skolvägar på det statliga
vägnätet (i förslaget finns sedan tidigare medel för säkra skolvägar avseende
regionens vägnät).
x

Länsplanerna för regional transportinfrastruktur ska enligt regeringens beslut
2018-06-28 fastställas av resp. regionalt utvecklingsansvarig aktör senast 31 december
2018.
Gotlands länsplan för regional transportinfrastruktur 2018 – 2029 godkändes av
regionstyrelsen 2018-02-101, § 3, och överlämnades enligt regeringens uppdrag, till
regeringen för fastställelse av ekonomiska ramar.
Regeringen fastställde 2018-05-31 de ekonomiska ramarna för resp. länsplan. De
överensstämmer med de preliminära ramar som angavs i regeringens uppdrag i mars
2017 till länen om att ta fram förslag till länsplaner. Av regeringens beslut framgår
även att respektive läns genomsnittliga årliga nivå för planperioden ska justeras i
förhållande till verkligt utfall av upparbetade medel för planperioden 2014 – 2025 vid
utgången av 2017.
Trafikverket meddelade 2018-08-06 vilka justeringar som gjorts. Enligt Trafikverket
kommer dessa nya ramar vara de som används vid uppföljningar i årsredovisningarna
och därför vara de som bör användas vid resp. länsplans fastställelse.
För Gotlands del innebär det ett tillskott på 24,284 milj. kr. som ska fördelas på de
första fyra åren av planperioden. Totalt blir Gotlands planeringsram för hela planperioden 2018 – 2029, 248 miljoner kronor.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 263 forts
RS 2017/322

Samtidigt har Trafikverket meddelat att kostnaden för den planerade gång- och
cykelvägen mellan Västergarn och Klintehamn ökat. Kostnaden ligger nu på
49 miljoner kronor istället för som tidigare 32 miljoner kronor en ökning med
17 miljoner kronor. Kostnaden för projektering och marklösen har ökat, och i
tidigare kalkyl ingick inte kostnader för in- och utfarter.
Med anledning av de ökade kostnaderna för GC-vägen Västergarn – Klintehamn
föreslås att av de 24,284 miljoner kronor som tillförts Gotlands länsplan, används
17 miljoner kronor för projektet, åren 2018 – 2021. De övriga 7,284 miljoner kronor
föreslås fördelas på de åtgärdsområden och enligt den modell för procentuell
fördelning mellan åtgärdsområden som planen redan har. Det innebär en fördelning
av de nya medlen på 6 % för kollektivtrafikutveckling och tillgänglighetsanpassning,
33 % för trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighetsanpassning, 52 % för cykelutveckling, 6 % för stads- och tätortsutveckling samt 3 % för övriga åtgärder, t.ex.
åtgärdsvalsstudier, för åren 2018 – 2021.
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-12
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/322
12 september 2018

Lena Johansson

Regionstyrelsen

Fastställelse av länsplan för regional transportinfrastruktur
2018-2029
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa länsplanen för regional
transportinfrastruktur 2018 - 2029.

•

De ytterligare medel, 24,284 milj. kr. som tillförts planen för 2018 – 2021,
föreslås fördelas dels på projektet cykelled Västergarn – Klintehamn med 17 milj.
kr. och dels, för resterande medel, 6,284 milj. kr. på de åtgärdsområden och enligt
den modell för procentuell fördelning mellan åtgärdsområden som planen redan
har.

Sammanfattning

Länsplanerna för regional transportinfrastruktur ska enligt regeringens beslut 201806-28 fastställas av resp. regionalt utvecklingsansvarig aktör senast 31 december
2018.
Gotlands länsplan för regional transportinfrastruktur 2018 – 2029 godkändes av
regionstyrelsen 2018-02-101, § 3, och överlämnades enligt regeringens uppdrag, till
regeringen för fastställelse av ekonomiska ramar.
Regeringen fastställde 2018-05-31 de ekonomiska ramarna för resp. länsplan. De
överensstämmer med de preliminära ramar som angavs i regeringens uppdrag i mars
2017 till länen om att ta fram förslag till länsplaner. Av regeringens beslut framgår
även att respektive läns genomsnittliga årliga nivå för planperioden ska justeras i
förhållande till verkligt utfall av upparbetade medel för planperioden 2014 – 2025 vid
utgången av 2017.
Trafikverket meddelade 2018-08-06 vilka justeringar som gjorts. Enligt Trafikverket
kommer dessa nya ramar vara de som används vid uppföljningar i årsredovisningarna
och därför vara de som bör användas vid resp. länsplans fastställelse.
För Gotlands del innebär det ett tillskott på 24,284 milj. kr. som ska fördelas på de
första fyra åren av planperioden. Totalt blir Gotlands planeringsram för hela
planperioden 2018 – 2029, 248 milj. kr.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/322

Samtidigt har Trafikverket meddelat att kostnaden för den planerade gång- och
cykelvägen mellan Västergarn och Klintehamn ökat. Kostnaden ligger nu på 49 milj.
kr. istället för som tidigare 32 milj. kr, en ökning med 17 milj. kr. Kostnaden för
projektering och marklösen har ökat, och i tidigare kalkyl ingick inte kostnader för inoch utfarter.

Bedömning

Med anledning av de ökade kostnaderna för GC-vägen Västergarn – Klintehamn
föreslås att av de 24,284 milj. kr. som tillförts Gotlands länsplan, används 17 milj. kr.
för projektet, åren 2018 – 2021. De övriga 6,284 milj. kr. föreslås fördelas på de
åtgärdsområden och enligt den modell för procentuell fördelning mellan
åtgärdsområden som planen redan har. Det innebär en fördelning av de nya medlen
på 6 % för kollektivtrafikutveckling och tillgänglighetsanpassning, 33 % för
trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighetsanpassning, 52 % för cykelutveckling, 6 %
för stads- och tätortsutveckling samt 3 % för övriga åtgärder, t.ex. åtgärdsvalsstudier,
för åren 2018 – 2021.
De ändringar i länsplanen som detta förslag medför, redovisas i det bifogade
förslaget till länsplan.

Beslutsunderlag

- Regeringens uppdrag 2017-03-23, om att ta fram förslag till trafikslagsövergripande
länsplaner för regional transportinfrastruktur.
- Regionstyrelsen 2018-02-01, § 3, godkännande av länsplanen.
- Regeringens fastställelse av ekonomiska ramar för länsplanerna, 2018-05-31.
- Regeringens beslut om tid för fastställelse av länsplaner, 2018-06-28.
- Trafikverkets beslut om justerade ramar för regional transportinfrastruktur, 201808-06.
- Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur 2018 – 2029 Gotland, 201809-11.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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PLAN
Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029
2018-11-02
Fastställd av Välj ett objekt
Framtagen av Välj ett objekt
Datum 2018-11-02
Gäller
Ärendenr RS 2017/322
Till RF 2018-11-19

Länsplanerna 2018 – 2029 ska vara fastställda senast 31 december 2018.
Regionstyrelsen godkände förslaget till länsplan den 1 februari 2018.
Regeringen fastställde ekonomiska ramar under våren och beslutade också att ramjusteringar skulle göras.
Därefter har Trafikverket beslutat om justeringar av länens ramar. För Gotlands del innebär det ett tillskott på 24,284 milj. kr.
Av de ytterligare medel som tillförts Gotlands länsplan 2018 – 2021 fördelas 7,284 (ej som i
tidigare version 6,284) milj. kr. med hälften av medlen vardera på åtgärderna för kollektivtrafik och trafiksäkerhet. Framgår på sidorna 35 och 36 samt i bilaga 6.1.
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1. Uppdrag
Alla län tar vart fjärde år fram länsplaner för regional infrastruktur. Det är en del i den statliga infrastrukturplaneringen. För Gotland är det Region Gotland som har ansvaret att upprätta och fastställa länsplanerna 1. Länsplanen innehåller investeringar i den statliga infrastrukturen och medel som går till att medfinansiera trafikinvesteringar i regionen.
Regeringen gav i mars 2017 länsplaneupprättarna i uppdrag 2 att ta fram förslag till trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för perioden 2018 –
2029.
Enligt uppdraget ska länsplaneupprättarna beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras för
att bidra till att det övergripande transportpolitiska målet samt de jämbördiga funktionsoch hänsynsmålen nås.
Länsplanerna kan omfatta 3:
• investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet,
• åtgärder i sådana anläggningar m.m. för vilka statlig medfinansiering kan beviljas enligt 2 § förordningen (2009:237) 4 om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. (här avses kollektivtrafikåtgärder och åtgärder för förbättrad
miljö och trafiksäkerhet på kommunala vägar och gator),
• åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder
som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur,
• åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för det regionala
transportsystemet som bör redovisas i planen, och
• från år 2012 driftbidrag till icke-statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt viktiga
för regionen.

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-11-02

Genom budgetpropositionen 2017/18:1 ökades anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur med 50 miljoner kronor 2018 avsedda för förbättringsåtgärder på Got-

1
Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län 2010:630. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2010630-om-regionalt-utvecklingsansvar-i_sfs-2010-630
2
Uppdrag. http://www.regeringen.se/496384/contentassets/dcc0207e00fe459e8a4648fb82df60af/rb-ii-6-n-2017-02312-tif-uppdrag-tilltrafikverket-om-forslag-till-nationell-plan-och-till-lansplanupprattarna-om-lansplaner.pdf
3

Förordning om länsplaner (1997:263). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning1997263-om-lansplaner-for-regional_sfs-1997-263
4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090237.HTM
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lands vägnät. Trafikverket ska i samråd med Region Gotland genomföra förbättringsåtgärder på det gotländska vägnätet. Se vidare avsnitt 3.11 Förbättringsåtgärder på Gotlands
vägnät och avsnitt 4.1 Sammanställning av åtgärder.
Regeringen fastställde 2018-05-31 de ekonomiska ramarna för resp. länsplan. De överensstämmer med de preliminära ramar som angavs i regeringens uppdrag i mars 2017 till länen
om att ta fram förslag till länsplaner. Av regeringens beslut framgick även att respektive
läns genomsnittliga årliga nivå för planperioden skulle justeras i förhållande till verkligt utfall av upparbetade medel för planperioden 2014 – 2025 vid utgången av 2017.
Trafikverket meddelade 2018-08-06 vilka justeringar som gjorts. Enligt Trafikverket kommer dessa nya ramar vara de som används vid uppföljningar i årsredovisningarna och därför vara de som bör användas vid resp. länsplans fastställelse.
För Gotlands del innebär det ett tillskott på 24,284 milj. kr. som ska fördelas på de första
fyra åren av planperioden. Totalt blir då Gotlands planeringsram för hela planperioden
2018 – 2029, 248 milj. kr.

2. Utgångspunkter
2.1 Mål
2.1.1 Nationella mål

Det övergripande transportpolitiska målet är:
Att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
för medborgarna och näringslivet i hela landet.
FUNKTIONSMÅL Tillgänglighet
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingen
i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
HÄNSYNSMÅL Säkerhet, miljö och hälsa
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska
dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö
och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa.

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-11-02

2.1.2 Regionala mål

I Gotlands regionala utvecklingsprogram, Vision Gotland 2025 5 finns mål och strategier
för trafiken på Gotland. Dessa är:
• Alla människor på Gotland ska ha möjlighet att effektivt, säkert och på miljömässigt
långsiktigt hållbart vis förflytta sig mellan bostad, arbete, skola och fritidsaktiviteter.
• De lokala transportsystemen ska vara säkra och tillgängliga för alla.
• Cykelåkandet ska öka med 30 procent över en 15-årsperiod.
5

Vision Gotland 2025. http://www.gotland.se/75704
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Genom att 140-vägarna utvecklas till snabba och säkra matarvägar och kollektivtrafikens stomlinjer byggs ut, krymps avstånden på Gotland.
Med utgångspunkt från det regionala utvecklingsprogrammet finns flera planer och program som ger mål och inriktning för verksamheter som påverkar kommunikationer och infrastruktur. Några av dessa är Tillväxtprogrammet, Energiplan 2020 och översiktsplanen
Bygg Gotland.
•

2.2 Länsplanen 2014 - 2025

Gotlands nuvarande länsplan, 2014 – 2025 6 fastställdes i juni 2014. Planuppfyllelsen ligger
på drygt 35 % under åren 2014-2016. En förklaring till utfallet är att marginalerna i Gotlands länsplan är små, då länsramen i jämförelse med andra län är liten. Om något oförutsett inträffar med något objekt är flexibiliteten att göra omfördelningar inom planen liten.
Vägplanen för det enskilt största objektet i planen, gång- och cykelväg på väg 140, Västergarn-Klintehamn, har blivit överklagad, och har inte kunnat genomföras inom planperioden. Region Gotland har också haft investeringsstopp vilket medfört att utfallet av statlig
medfinansiering blivit lägre än vad planen gett utrymme för. Sammantaget ger detta en låg
planuppfyllelse.
Inom länsplanen har bl.a. cirkulation och cykelväg byggts vid Väg 140/Kneippbyn. Medfinansierade åtgärder inom Region Gotland har varit:
• Gång- och cykelväg Järnvägsgatan – Östra Hansegatan
• Gång- och cykelväg Rävhagen
• Genomgående och upphöjda passager Visborg
• Norrgattrondellen
• Cirkulationsplats Allégatan, Lännavägen, Stora Törneqvior
• Trafiksäkerhets- och cykelåtgärder Stenkumlaväg och Allégatan
• Cirkulationsplats Norra Hansegatan
Andra åtgärder som gjorts, men som inte belastat länsplanen är utveckling av Klintehamns
hamn (medel från den nationella planen och Region Gotland) och tillgänglighetsanpassning
av busshållplatser. Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser längs med linje 10, 11 och
12 görs genom den s.k. landsbygdsatsningen där staten tillfört extra medel för detta. Byggstart beräknas ske under 2018. Inom regionen har beläggningsarbeten genomförts på regionens vägnät och på enskilda vägar.

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-11-02

2.3 Nationell infrastrukturplan

Den nationella infrastrukturplanen innehåller framför allt investeringar i järnvägssystemet
och de större vägarna. Gotlands län saknar de större vägarna och järnvägar. Investeringar
finansieras därför inte via den nationella planen. Finansiering i nationell plan som kan vara
aktuella för Gotland är mindre trimningsåtgärder såsom miljöåtgärder t.ex. vattenskydd
samt farledsåtgärder. Även underhållsåtgärder på väg finansieras med medel från nationell
plan.
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2.4 Planeringssystemet

Länsplanerna innehåller investeringar på länsvägarna, statlig medfinansiering till regionala
kollektivtrafikmyndigheter för kollektivtrafikinvesteringar på väg samt till kommuner för
bland annat miljö-, cykel-, gång- och trafiksäkerhetsåtgärder.
I Trafikverkets planeringsprocess är åtgärdsvalsstudier och fyrstegsprincipen centrala.
Fyrstegsprincipen innebär att åtgärder ska provas förutsättningslöst i fyra steg innan åtgärder beslutas:
1. Tänk om. Överväg åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor
samt valet av transportsätt.
2. Optimera. Genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt nyttjande av den befintliga infrastrukturen.
3. Bygg om. Vid behov genomförs begränsade ombyggnationer.
4. Bygg nytt. Om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen genomförs nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder
Trafikverkets formella planeringsprocesser föregås av en åtgärdsvalsstudie. Åtgärdsvalsstudier tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa. Val av
åtgärder handlar om att lösa problem och tillgodose behov. Valen ska bidra till en hållbar
samhällsutveckling genom kostnadseffektiva åtgärder. Med hjälp av fyrstegsprincipen kan
val av trafikslag och åtgärder påverkas redan på idéstadiet.

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-11-02

Behov och brister som är mer komplexa behöver genomgå en åtgärdsvalsstudie. Urvalet av
nya åtgärdsvalsstudier sker i dialog med planupprättaren och ska ske i enlighet med den
långsiktiga planens intentioner. När studien kan genomföras beror på när utrymme finns i
genomförandeplanen för dessa. En åtgärdsvalsstudie ska resultera i åtgärder som sedan kan
prioriteras in i verksamhetsplanen och genomföras när medel finns tillgängliga.
Investeringsverksamheten på Trafikverket styrs av en övergripande process som upprepas
från år till år. Verksamhetsåret börjar med att Trafikverket ser över budgeten för att kunna
justera för förändringar i fleråriga projekt. Under våren inleder sedan Trafikverket arbetet
med inriktningsdiskussioner där Trafikverket ser över vilka projekt som behöver skjutas
fram i tiden och vilka som kan fortskrida enligt plan. Här undersöks också om det finns utrymme i budget att lägga till nya åtgärder som är redo att beställas. Ramarna för de finansiella medlen är i det här läget ännu preliminära. Dessa är baserade på den liggande verksamhetsplanen och tar hänsyn till om nya förutsättningar har dykt upp. Och det är under den
här perioden, mars till maj som det går att påverka vilka prioriteringar som görs i verksam-
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hetsplaneringen. Efter sommaren kommer de ekonomiska ramarna, då kan Trafikverket avsluta sin verksamhetsplanering för nästkommande år och med säkerhet se vilka projekt
som kan gå vidare enligt planerna, vilka som måste justeras och vilka som det finns utrymme för att lägga till.
Statlig medfinansiering söks av kommunerna/Region Gotland genom Trafikverket ett år
innan planerat genomförande av åtgärden. Nedanstående bild visar de olika stegen.

2.5 Miljö, energi, klimat

Riksdagen har beslutat om ett klimatpolitiskt ramverk. Det består av nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Klimatlagen träder i kraft 1 januari 2018. Som ett nytt
långsiktigt klimatmål ska Sverige senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser
till atmosfären. För inrikes transporter gäller att växthusgasutsläppen ska ha minskat med
minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010 (den inrikes luftfarten ingår inte då den ingår i EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS).

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-11-02

En av de utmaningar regeringen uppmärksammar i sitt uppdrag om infrastrukturplanering
är klimatutmaningen. Man tar upp att jämfört med dagens nivå måste transportsektorns klimatpåverkan minska kraftigt. Länen uppmanas att ”beakta” klimatutmaningen.
På Gotland har de klimatpåverkande utsläppen sedan 1990 minskat (utsläppen från stenindustrin ingår här inte i den totala mängden då den ingår i ETS, storskalig industri för export, som inte relateras till lokalsamhället. Inte heller jordbrukets markanvändning och
djurhållning ingår.). Minskningen har ägt rum framför allt inom energiförsörjningen och
avfall- och avloppssektorn. Även transportsektorn har minskat sina utsläpp, i huvudsak beroende på övergång till andra drivmedel och energieffektivare fordon. Ökat har däremot
utsläppen från arbetsmaskiner gjort.
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Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-11-02

På Gotland svarade transporterna år 2014 för ca. 70 % av Gotlands klimatpåverkande utsläpp. Färjetrafiken ingår till viss del. Det visar transporternas dominans ifråga om klimatutsläpp ifrån användningen av fossila bränslen i det gotländska samhället.

Bilden av utsläppen av växthusgaser inom transportsektorns olika transportslag visar sig relativt oförändrad mellan åren 1990 och 2014. Utsläppen per bil har minskat, men antalet
bilar ökat, så utsläppen är nästan desamma. Utsläppen från inrikessjöfart har minskat något
de senaste åren tack vare kraven på övergång till diesel MK1. Arbetsmaskiner är en stor
post på Gotland dels genom jordbrukets traktorer, dels genom stenindustrins arbetsmaskiner.
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Ett par av de målsättningar som finns i det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025 behandlar klimatfrågor och transporter. Den ena är att verka för ett långsiktigt
hållbart kommunikationssystem och den andra är att alla människor på Gotland ska ha
möjlighet att effektivt, säkert och på miljömässigt långsiktigt hållbart sätt förflytta sig mellan bostad, arbete, skola och fritidsaktiviteter.

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-11-02

Region Gotlands Energiplan 7 ska fungera som färdplan på väg till en hållbar energianvändning baserad på förnybar energi enligt målen i Vision Gotland 2025. Energiplanens klimatmål är att: Genom omställning från fossila bränslen till förnybar energi har klimatpåverkande utsläpp från energianvändningen på Gotland minskat med 45 % från 1990 till år
2020. I denna tidsperiod är det dock i första hand andra sektorer än transporterna som
kommer att minska mest. Detta med anledning av Gotlands höga bilberoende, få alternativ
till att resa med bil och en låg utbytestakt av bilar.
I Energiplanens avsnitt om transporter och resor finns strategierna:
• Aktivt arbeta med att införa biogas som fordonsbränsle inom egna och upphandlade
verksamheter, samt bidra till att så sker även för privata resor, särskilt personalens arbetspendling.
• Utreda vilka ytterligare insatser som ska göras för att serviceorterna ska kunna erbjuda
service, både kommersiell och offentlig, för att begränsa behovet av att resa längre avstånd.
• Väga in möjligheterna till kollektivtrafik som ett av de viktiga kraven när lokalisering av
större nya bostadsområden beslutas.
• Långsiktigt förbättra kollektivtrafiken, i första hand genom en satsning på stomlinjerna.
Pröva snabba pendlingsturer från ytterområdena, till exempel Burgsvik och Fårösund.
• Prioritera cykeln genom insatser som underlättar för cyklister, bland annat genom fler
cykelbanor också för längre sträckor.
• Genomföra och informationsinsatser och projekt, för att öka intresset för att cykla.
• I gatu- och väghållning prioritera de som har svårast att ta sig fram, bland annat genom
att genomföra hållbarhets-, genus- och tillgänglighetsanpassad snöröjning och sandning
vid vinterväglag.
• Aktivt öka användningen av cyklar och elcyklar för tjänsteresor.
• Uppmuntra och stödja initiativ för utveckling av eldrivna fordon och laddinfrastruktur
för dessa.
För att möta klimatförändringarna måste ett långsiktigt hållbart och robust samhälle utvecklas. Infrastrukturen är en viktig del i detta, ny och befintlig infrastruktur måste säkras
för att klara samhällsförändringarna. Klimatförändringar som väntas påverka kommunikationer är bl.a. ökad nederbörd, stigande havsnivå, ras och erosion. Framför allt vägnätet är
sårbart särskilt genom ökad nederbörd och medföljande flöden. Även havsnivåhöjning kan
ha påverkan lokalt. Länsstyrelsen i Gotlands län arbetar f.n. med en ny regional handlingsplan för klimatanpassning. I denna ingår bl.a. som förslag att under 2018 genomföra ett
möte med Trafikverket och Region Gotland om hur vägnätet på Gotland kan anpassas till
ett förändrat klimat.
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2.6 Gotlands förutsättningar

I avsnittet beskrivs faktorer och förutsättningar som påverkar kommunikationer och transportinfrastruktur.
2.6.1 Gotlands läge

Gotland ligger mitt i Östersjön, 15 mil till Nynäshamn, något längre till Lettlands kust.
Gotlands läge gör tillgängligheten till en nyckelfråga och förbindelserna med omvärlden är
avgörande för utvecklingen. Läget gör ön helt beroende av flyg- och färjetrafik.
Ö-läget innebär många möjligheter, men kan också medföra begränsningar. Närheten till
stora marknader; Stockholm, Mälardalen och sydöstra Sverige är en styrka, liksom till
grannländerna runt Östersjön. Stockholmsregionens omfattande kommersiella och offentliga serviceutbud finns inom räckhåll för Gotland. Det omfattande, närliggande befolknings/kundunderlaget ger också möjligheter som att öka intresset för företagande och turism på Gotland. Men för att kunna utnyttja läget och stärka och utveckla Gotlands konkurrenskraft krävs en mycket god tillgänglighet, i form av ett väl fungerande transportsystem
och en anpassad infrastruktur.
Det förändrade säkerhetsläget i Östersjöområdet och försvarets återetablering på Gotland,
är nytillkomna faktorer som kan påverka infrastrukturen.
2.6.2 Demografi

Gotland har 58 003 invånare (dec. 2016). Invånarantalet har varierat kring 57 000 sedan
1990-talet. Befolkningen ökar i Visby, och särskilt dels i flera områden längs med kusten
och dels på mellersta Gotland med pendlingsavstånd till Visby.
Befolkningsprognosen 2017- 2025 visar på en svag ökning av antalet invånare. Drygt hälften, 55 %, av befolkningen och jämnt fördelat mellan män och kvinnor, är i förvärvsarbetande åldrar (20 – 64 år). Denna grupp beräknas minska med ett par tusen personer under
den kommande tioårsperioden. Samtidigt ökar åldersgruppen 65 år och uppåt (kvinnorna
är här i majoritet) i ungefärligen motsvarande omfattning. Gruppen mellan 0 – 19 år beräknas öka något. Sammantaget gör detta att försörjningsbördan ökar.

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-11-02

Rörligheten är hög bland ungdomar som flyttar både till och från Gotland. Flyttningsnettot
är negativt i de rörligaste yngre åldersgrupperna men positivt i många övriga. Kvinnorna
flyttar i högre grad än männen. Stockholm/Mälardalen är den dominerande målpunkten/utgångspunkten för flyttningarna.
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2.6.3 Boende

Gotland har en jämförelsevis hög andel invånare som bor på landsbygd, knappt 40 %. De
som bor på landsbygden bor i hög grad glest och utspritt. Bebyggelsestrukturen ställer höga
krav på väl fungerande kommunikationer. Visby är
den största tätorten med drygt 24 000 invånare. I
Visby som regionalt centrum finns bl.a. såväl huvuddelen av den offentliga och kommersiella servicen
som de största arbetsplatserna. Hemse och Slite, på
respektive södra och norra Gotland är efter Visby de
två största serviceorterna, med kring 1 500 invånare.
Även Klintehamn, Roma och Fårösund är större orter med ett relativt stort serviceutbud. Mindre tätorter med mellan 200 och 500 invånare är på södra
Gotland: Havdhem, Stånga och Burgsvik, och på
norra Gotland: Lärbro och Tingstäde. Några större
tätorter finns på pendlingsavstånd till Visby, dessa är
Tofta, Vibble-Västerhejde och Väskinde-Själsö.
Boendet är fördelat på 60 % småhus och 33 % flerbostadshus, resterande är övrigt boende.
26 000 lägenheter finns på Gotland, därutöver finns
ca. 7 000 fritidshus, många ägs av personer som är
mantalsskrivna utanför Gotland.

2.6.4 Tillgänglighet

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-11-02

Visbys många olika funktioner gör att tillgängligheten till staden är av stor betydelse. Även
tillgängligheten till och förbindelserna mellan bostadsorter och övriga serviceorter och arbetsplatser är viktiga.
Kartan och tabellen visar andelen och antalet invånare som inom olika tidsintervaller når
Visby med bil. Av tabellen framgår att drygt hälften av
invånarna, drygt 29 000 personer har en restid till Visby
på max. 10 minuter. Drygt 88 % har en restid på mellan
0 till 40 minuter. Ca. 6 500 personer har en restid på
mellan 40 till 80 minuter.
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När även Hemse och Slite läggs till visar tillgänglighetsanalysen att drygt 36 000 personer, 63,5 %, har
en restid på upp till tio minuter till någon av de tre
tätorterna. Drygt 99 % har en restid på mellan 0 till
40 minuter. Ca. 250 personer har en restid på mellan
40 till 50 minuter.

2.6.5 Pendling

Den genomsnittliga restiden till arbetet för personer i
åldrarna 20-64 var i början av 2000-talet drygt 24 minuter. Tio år senare varade en genomsnittlig arbetsresa i 27 minuter, vilket tyder på att det skett en viss ökning dessa år. Värdena
avser effektiv restid, det vill säga utan eventuell vänte- och bytestid. Den sammanlagda tiden som läggs på resor nationellt sett tenderade i slutet av 2000-talet vara konstant kring 70
minuter. Studier som gjorts på svenska förhållanden har kommit fram till att restiden 60
minuter enkel väg är den övre gräns där den största förändringen i viljan att resa äger rum.
Oftast brukar den maximala pendlingstiden bedömas vara runt 40-45 minuter innan andra
alternativ väljs. 8
Familjebilden påverkar också viljan och sättet att pendla. Vuxna utan barn är mer benägna
att pendla kollektivt och även tidsmässigt längre, än vad vuxna med mindre barn. De sistnämnda använder i större utsträckning bil som pendlingsform. 9

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-11-02

Olika studier visar att kvinnor och män gör olika val som påverkar boende, arbetsort och
därmed även pendlingsavstånd. Vanligen har män längre tid och avstånd till sin arbetsplats
medan kvinnor har mer komplexa arbetsresor och reskedjor som innebär fler stopp för att
till exempel hämta barn eller handla 10
I Visby som största tätort finns huvuddelen av arbetstillfällena och därmed den största inpendlingen. Visby har ett positivt pendlingsnetto på 4 799 personer. Drygt hälften av de
med arbete i Visby, både bor och arbetar där. Knappt 1 500 pendlar ut från Visby och ca.
800 gör det till fastlandet, ungefär lika många som pendlar in därifrån. Fler kvinnor än män
pendlar till Visby, det omvända gäller utpendlingen från Visby och till fastlandet.
Visby –
inpendling
Män

Personer med arbetsplatser i Visby
7484

Varav personer bosatta i
Visby
4175

Varav personer från
övr Gotland
2884

Varav personer från
annan kommun
425

8

Remissunderlag inför Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland, 2016-12-14. http://www.gotland.se/94267
Remissunderlag inför Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland, 2016-12-14. http://www.gotland.se/94267
10
Remissunderlag inför Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland, 2016-12-14. http://www.gotland.se/94267
9
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Kvinnor
Totalt

8611
16095

4755
8930

3476
6360

380
805

Även Slite och Hemse, som de största serviceorterna, har positiva pendlingsnetton.
Pendling med bil dominerar, och kan i hög grad förklaras med den glesa boendestrukturen.
Gotland är också det biltätaste länet, med 608 personbilar i trafik per 1 000 invånare. Högst
ligger län av mer landsbygds/glesbygdskaraktär. Lägst antal bilar har Stockholms län.
Från Gotland pendlade 2015, knappt 2 200 personer, över hälften till Stockholms län. Till
Gotland pendlade drygt 1 000 personer, även här är Stockholms län dominerande. 40 % av
utpendlarna är kvinnor, medan inpendlingen är jämnare fördelad.
2.6.6 Näringsliv, företagande, arbetsmarknad och tillväxt

Under 2000-talets inledning ökade sysselsättningen på Gotland företrädesvis inom handels,
hotell och restaurangsektorerna, inom bygg, och också inom företagstjänstesektorn. Sysselsättningen minskade särskilt inom den areella sektorn, tillverkningsindustrin och inom försvaret. Mot bakgrund av försvarsnedläggningen utlokaliserades statliga verksamheter.
Näringsstrukturen på Gotland skiljer sig i många avseenden åt jämfört med andra län. De
största skillnaderna ligger i att Gotland har betydligt högre andelar företag och sysselsatta
inom de areella näringarna, mineralutvinning och inom branscher kopplade till besöksnäringen. På Gotland finns högst andel sysselsatta, i likhet med många platser utanför storstäderna, inom den offentliga sektorn.

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-11-02

De areella näringarna, livsmedelsindustrin, stenindustrin och besöksnäringen är sedan länge
viktiga näringar på Gotland. Samtliga är starkt kommunikationsberoende. För de areella näringarna är väl fungerande färjetrafik, infrastruktur och hamnar avgörande. Huvuddelen av
produktionen exporteras, framför allt via hamnarna i Visby och Klintehamn. Insatsvaror
för jordbruket transporteras till Klintehamn. Transporterna från produktionsanläggningarna till hamnarna är omfattande. Inom stenindustrin på norra Gotland transporteras produkterna på egna fartyg från egna hamnar. För täkter på andra delar av Gotland finns förfrågningar om att nyttja Klintehamns hamn. Gotland är en stor besöksdestination. Antalet
invånare mer än fördubblas under de mest intensiva sommarveckorna. Ungefär hälften av
besökarna bor utanför Visby med omnejd. För besöksnäringen är kommunikationerna till
och från Gotland avgörande. Då även besökarna bor spritt över Gotland liksom det faktum att besöksmålen finns över hela ön gör tillgängligheten på det gotländska vägnätet viktig.
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På Gotland finns ca.
27 000 arbetstillfällen,
något fler män än kvinnor är sysselsatta. Männen dominerar
branscher som bygg, tillverkning, transporter,
energi. Inom handel,
kulturella och personliga
tjänster (sport, fritid,
bibliotek, etc.) och hotell och restaurang är
fördelning relativt jämn.
Kvinnorna arbetar i
högre grad än männen
inom vård, utbildning, omsorg och finans- och försäkringssektorerna. Förvärvsfrekvenserna såväl för män och kvinnor är högre på Gotland än i riket.
Gotland är ett starkt företagarlän med många, huvudsakligen små företag. Nyföretagandet
ligger vanligtvis relativt högt. Andelen företag startade av kvinnor hör också till de högsta.
Drygt 16 % av de sysselsatta är egna företagare. Av dessa drivs ca. 70 % av män.
Under 2016 har efterfrågan på arbetskraft varit så stor att arbetslösheten sjunkit under hela
året. Sysselsättningen bedöms öka totalt sett. Växande branscher bedöms bli byggsektorn,
handel, företagstjänster och offentliga tjänster som t.ex. hälso- och sjukvård.
Uppsala universitet – Campus Gotland är ett campus inom Uppsala universitet beläget i
Visby vid Almedalen, där institutioner och fakulteter bedriver utbildning och forskning.
Campus Gotland har ca. 2 000 helårsstudenter, varav knappt 1 000 campusstudenter, och
ca. 200 anställda. Målsättningen är att 1 500 studenter ska finnas på campus. Det innebär en
ökning av både studenter och personal, som delvis kommer att ställa nya krav på transportsystem och infrastruktur.
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Den planerade expansionen av Campus Gotland medför troligen ett ökat resande på Visby
flygplats. Kopplingen mellan centrala Visby och flygplatsen är en absolut central länk. Det
är viktigt att förbindelserna är effektiva och säkra för alla grupper. En trafikseparerad cykelförbindelse till flygplatsen angelägen. Ökad hänsyn behöver också tas till behovet av att
kunna resa kollektivt till och från Visby flygplats under en större del av året än idag.
I Region Gotlands tillväxtprogram 2016 – 2020 11 ingår kommunikationer som ett utvecklingsområde. Tillväxt och näringslivsutveckling ställer krav på fungerande infrastruktur och
kommunikationssystem. I programmet anges att möjligheterna till säkra och snabba resor
och transporter till arbete och service på ön, är en förutsättning för människor och företagande. Och att en hållbar tillväxt och utveckling kräver god tillgänglighet till fastlandet. De
tongivande branscherna inom tillväxtarbetet är besöksnäringen, mat- och livsmedelsnäringarna och kalkindustrin.
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3. Kommunikationer och infrastruktur - nuläge och behov
3.1 Gotlands läge

Gotlands läge gör kommunikationerna med omvärlden till en nyckelfråga och förbindelserna till och från Gotland är grundläggande för utvecklingen. Gotlands läge gör ön helt
beroende av färje- och flygtrafik. För att kunna utnyttja läget och stärka och utveckla Gotlands konkurrenskraft krävs en mycket god tillgänglighet.
Färje- och flygtrafiken har i huvudsak olika målgrupper, trafikslagen kompletterar, men ersätter inte varandra. Trafiksystemen måste kunna erbjuda transportlösningar som är anpassade efter invånarnas, näringslivets och besökarnas behov. Hur trafiken utvecklas kan ses
som ett mått på Gotlands attraktivitet för boende och besökare, och på hur näringslivet utvecklas.
På fastlandet är väg- och järnvägsanslutningarna till de hamnar som trafikeras av Gotlandstrafiken av stor vikt för att säkerställa att gods- och persontransporterna till och från Gotland fungerar. Väg 73 och Nynäsbanan utgör kopplingarna till hamnen i Nynäshamn. E 22
utgör kopplingen till hamnen i Oskarshamn. Färjeresenärer utan bil har små möjligheter att
resa kollektivt från/till Oskarshamn.
3.2 Färjetrafiken

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-11-02

Gotlands läge gör tillgängligheten till en nyckelfråga och färjetrafiken avgörande för öns utveckling och tillväxt. Det nuvarande trafiksystemet ses allmänt som väl fungerande och
uppväger till viss del de transportmässiga konkurrensnackdelar som Gotland har. En god
tillgänglighet, genom att tid och kostnad för resor och transporter minskar och genom en
anpassad turtäthet är grundläggande för en positiv regional utveckling och en stärkt konkurrenskraft. För exempelvis livsmedelsindustrin är det för dess konkurrenskraft avgörande
att sektorns behov finns med vid planering av turlistor och avgångstider. Ett väl fungerande trafiksystem förutsätter också en väl anpassad infrastruktur. En förbättrad tillgänglighet till och från fastlandet skulle tillsammans med bättre kopplingar till fastlandstrafiken
bl.a. kunna medföra att Gotland i viss mån kan ta del i den pågående regionförstoringen –
Gotland kommer ”närmare” fastlandet.
Färjetrafiken går mellan Visby-Nynäshamn (ca. 15 mil) och Visby-Oskarshamn (ca. 12 mil).
Färjorna är både gods- och passagerarfartyg. År 2016 reste drygt 1,6 miljoner passagerare
med färjorna, av dessa reste ca. 1/4 med Gotlandsrabatt (mantalsskrivna på Gotland). Färjorna är höghastighetsfartyg och restiden på linjerna är drygt 3 timmar. Nynäshamn trafikeras med i princip två dubbelturer per dag och Oskarshamn med en dubbeltur per dag. Under för-, sommar- och eftersäsong är antalet dubbelturer per dag betydligt fler. Resandet
och transporterat gods har kontinuerligt ökat. Av personresandet går ca 25 % på den södra
linjen (Oskarshamn) och 75 % på den norra (Nynäshamn). Godstransporterna är jämt fördelade på de båda linjerna.
Färjetrafiken upphandlas av Trafikverket. Nuvarande avtalsperiod, mellan Trafikverket och
Destination Gotland, omfattar tio år, och påbörjades 2017. Den upphandlade färjetrafiken
går mellan Visby-Nynäshamn och Visby-Oskarshamn. I nuvarande trafikavtal ingår bl.a.
ökad passagerarkapacitet, takpris för gotlänningar och gods, marknadsprissättning för besökare och att ett fartyg ska drivas med LNG.
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År 2009 ändrades den förordning som reglerar linjesjöfarten till och från Gotland, så att
krav på att angöra Gotland minst fem dagar per vecka året runt togs bort. Genom det öppnades möjligheterna att driva trafik till Gotland under kortare eller längre perioder, utöver
den trafik som upphandlas. Under sommaren 2016 drev Gotlandsbåten trafik mellan Visby
och Nynäshamn och Västervik. Sommaren 2017 drev Destination Gotland trafik, utöver
den ordinarie linjetrafiken, mellan Visby och Västervik.
3.3 Gotlands hamnar

Enligt Gotlands regionala utvecklingsprogram ska hamnarna i Visby, Slite och Klintehamn
ha full kapacitet för sina uppdrag gällande färjetrafik, gods, fritids- och kryssningstrafik.
Hamnarna i Visby och Klintehamn är riksintressen. Hamnarna på Gotland ägs och drivs av
Region Gotland. Sjöfartsverket ansvarar för farlederna och innanför hamngränsen ansvarar
Region Gotland.
Hamnarna i Visby, Klintehamn och Slite är ur ett nationellt perspektiv var och en att betrakta som små. De måste ses som en helhet som kompletterar varandra för att klara Gotlands behov av hamnkapacitet. I Visby består verksamheten av linjetrafik (person- och
godstrafik), kryssningstrafik, gästhamn samt oljehamn. Godshanteringen sker i Klintehamn
och Slite. I Klintehamn hanteras företrädesvis gods i form av jordbruks- och skogsprodukter samt kalksten. I Slite kommer allmänt gods att hanteras och tunga lyft kan genomföras.
De statliga maritima verksamheterna såsom Sjöräddningen har även sin bas i Slite. I Slite
finns möjlighet att utveckla en av kajerna till en reservhamn för linjetrafiken vilket idag saknas. Under tidigare avtalsperioder för färjetrafiken har en reservhamn funnits med som en
del i trafiksystemet. Enligt regionens mening måste staten ansvara för att denna funktion
åter kommer till stånd. Utan en reservhamn för linjetrafiken är Gotland sårbart om något
skulle inträffa som gör att Visby hamn inte kan trafikeras under en viss period. Inom de
gröna näringarna skulle Slite som reservhamn ha betydelse för leveranser av livsmedel från
Gotland och för leveranser av djurfoder till ön.

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-11-02

Linjetrafiken ökar i volym och det i kombination med den nya kryssningskajen som byggs i
Visby gör att en säkrare och mer tillgänglig trafikmiljö i, till och från hamnområdet i Visby
är angelägen. Lösningar behövs som separerar gångtrafikanter från kryssningskajen från övrig trafik, samt möjligheter att tas sig med buss, mellan kryssningskajen och Visby inre
hamn. Hänsyn måste tas till Riksintresset Visby och Visby världsarv.
Godshanteringen ökar i Klintehamn sedan hamnen muddrats och byggts ut. Med en större
godshantering i Klintehamn uppkommer behov av att förbättra trafikinfrastrukturen på
land för att bland annat höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i hamnen och längs
de vägar som kan få ökad tung trafik. Samtidigt är det viktigt för de gröna näringarna att
hänsyn tas till dess framkomlighet, till tung godstrafik och till att särskilt jordbruksmaskiner
kan vara extra breda. Fortsatt arbete krävs också med kapaciteten i såväl Klintehamn som
Slite hamn för att klara framtidens behov i och med att godstrafiken kommer att öka och
ske med större fartyg i framtiden. Om utveckling i Klintehamn se vidare avsnitt 3.5.4.
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3.4 Flygtrafik

På grund av ö-läget är flygförbindelserna till och från Gotland av central betydelse för tillgängligheten till Gotland. Flygets betydelse för Gotland gör att Visby flygplats har en strategisk roll. Flygplatsen är ett riksintresse. Swedavia äger och driver flygplasten, som ingår i
det nationella basutbudet av flygplatser. Gotlands läge gör det också nödvändigt att flygplatsen har en beredskap dygnet om för kris- och nödsituationer.
Gotland har reguljär flygtrafik året runt och dagligen till Bromma och Arlanda, och kontinuerligt under året till Göteborg, Malmö och Ängelholm. Chartertrafik finns under delar av
året. Under sommarsäsongerna ökar antalet destinationer och flygbolag kraftigt.
Antalet flygpassagerare har under den senaste tioårsperioden ökat kraftigt, 2016 var det
drygt 460 000 personer. Att säkra och öka antalet destinationer är viktigt för turismen, övriga näringslivet och för boende på Gotland.
Både Arlanda och Bromma har stor betydelse för Gotland. De båda flygplatserna fyller
olika funktioner och kompletterar varandra utifrån resenärernas behov. Mer än 90 procent
av Brommaresenärerna har Stockholmsregionen som slutmål, eller utgångspunkt. Lite mer
än hälften av Brommaresenärerna reser i tjänsten, många av dem över dagen. Bland de som
reser via Arlanda är det betydligt fler som har andra slutdestinationer, och som byter flyg på
Arlanda.
Visby flygplats ligger 3,5 kilometer norr om centrala Visby. Tillgängligheten till och från
flygplatsen behöver utvecklas. Förutsättningarna för cykel och kollektivtrafik är särskilt
bristande. Sammanhängande cykelväg saknas och förbindelse med kollektivtrafik finns endast under sommaren vilket lämnar passagerarna i ett bilberoende större delen av året. Under högsäsong bildas ofta köer vid utfarten längs Lummelundsväg. Ett samverkansprojekt,
FysGot, pågår mellan Swedavia och Region Gotland, med syfte att ta fram förslag vad gäller tillgänglighet och trafiksäkerhet.
3.5 Översiktlig planering

Länsplanen har nära samband med och koppling till den fysiska planeringen. För Gotlands
del gäller det framför allt översiktsplanen Bygg Gotland och de fördjupade översiktsplanerna.
3.5.1 Översiktsplan – Bygg Gotland

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-11-02

Bygg Gotland, Översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025 12 antogs av fullmäktige i
juni 2010. Översiktsplanen visar på regionens intentioner om hur mark och vattenområden
bör användas för att stödja regionens målsättningar. Vad gäller trafiken på Gotland tas i infrastrukturavsnittet bl.a. hamnar, vägar, gator och cykelvägar upp.
Enligt Vision Gotland 2025 ska det övergripande vägnätet utvecklas så att goda förbindelser till och från tätorterna, för pendling till arbete och utbildning, långsiktigt säkerställs. Det
innebär att de större länsvägarna ska utvecklas till effektiva och trafiksäkra transportsträckor både för persontrafik och för godshantering över ön. Det preciseras i översiktsplanen:
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•
•
•
•
•
•

Vägnätet ska utvecklas så att effektiva och trafiksäkra transportsträckor både för persontrafik och godshantering säkerställs.
Det enskilda vägnätets långsiktiga underhåll ska säkerställas genom aktiva samfällighetsföreningar.
För enskilda vägar som har särskilt stor betydelse som genomfartsvägar mellan statliga
vägar bör förslag om statligt övertagande övervägas.
För att höja trafiksäkerheten och att undvika ytterligare hastighetssänkningar ska nödvändiga breddningar och uträtningar av länsvägar prioriteras.
För att höja trafiksäkerheten ska även satsningar på säkra korsningar där det är som
mest angeläget prioriteras.
Enskilda vägar som är viktiga för turismnäringen bör utvecklas och prioriteras när frågan om statsbidrag prövas.

Målsättningen är att cykelåkandet ska öka med 30 procent över en 15-årsperiod. Av översiktsplanen framgår att:
• Planeringen av cykeltrafiken ska präglas av ett strukturtänkande med utgångspunkt från
cyklandets egna behov, egna förutsättningar och egenvärde, där tillgänglighet, trygghet,
miljö, hälsa och den kortaste vägen mellan två målpunkter har avgörande betydelse.
• Framtagande av cykelplaner bör prioriteras i följande ordning:
1. cykelplan för Visby (Cykelplan Visby 2015-2025, antagen av Tekniska nämnden
2015-12-15) 13 inklusive plan för arbetspendling med cykel, längs länsvägarna, ca 1 mil
ut och in från Visby.
2. cykelplan för arbetspendling med cykel kring de större tätorterna.
3. cykelplan för arbetspendling med cykel kring de mindre tätorterna.
4. En cykelled av hög internationell klass, för cykelturismens utveckling på Gotland bör
planeras och förverkligas.
3.5.2 Fördjupade översiktsplaner

Fördjupade översiktsplaner tas fram för ett avgränsat område och ligger sedan till grund för
områdets fortsatta detaljplaneläggning.

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-11-02

Den fördjupade översiktsplanen för Visby, Hela Visby 14 är ett planeringsunderlag för Visbys framtida utveckling. I planen ingår riktlinjer bl.a. för biltrafik, kollektivtrafik, cykling,
gående, gators utformning och parkering.
Fördjupade översiktsplaner har bl.a. även tagits fram för Sudret, Östergarnslandet och
Fårö. Planerna för dessa områden syftar till att fördjupa, precisera och applicera intentionerna i översiktsplanen, med fokus på dessa områdens särskilda behov, möjligheter och begränsningar, dels till att vara vägledande i balansgången mellan utveckling och bevarande i
detaljplanering och bygglovprövning.
I regionens översiktsplan sägs att fördjupade översiktsplaner skall tas fram för ovan
nämnda områden liksom för de större serviceorterna.
13
14
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3.5.3 Visborgsområdet

Visborgsområdet, i södra Visby planeras för boende, arbete och fritid. Till huvuddelen är
det ett före detta regementsområde och omfattar ca. 450 hektar. Visborg är indelat i fem
delar:
1. Norra området – i anslutning till
Färjeleden.
2. Regementsområdet – i anslutning till kasernområdet.
3.. Villastaden – söder om planerad
tvärförbindelse.
4. Hällarna – väster Toftavägen.
5. Idrotts- och rekreationsområde.

En strukturplan har tagits fram för en första utbyggnadsbyggperiod. Planen godkändes av
regionfullmäktige 2016-04-25, § 61 och ger inriktningen för de norra och centrala delarna
(delar av område 1 och områdena 2 och 5) av regementsområdet för en tio årsperiod (2016
– 2025). Strukturplanen ger riktlinjer som stöd för kommande detaljplaner och markanvisningar.
Enligt strukturplanen är utgångspunkten för utvecklingen av Visborgsområdet en hög profil i de sociala och miljömässiga hållbarhetsperspektiven. Det planeras uppnås genom att
skapa en god infrastruktur som gynnar en hållbar utveckling, bl. a. genom god tillgänglighet
och miljöanpassade transportsystem, bevara och ge tillgång till attraktiva grönområden och
främja sociala strukturer för att motverka segregation och främja integration.

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-11-02

Av strukturplanen framgår att avsikten är att Visborgsområdet stadsbyggnads- och innehållsmässigt ska integreras med staden, Visby, och även på sikt med Vibble.
I och med att gående, cyklister och kollektivtrafik prioriteras så ökar även tillgången till
olika transportmedel i Visborg ur ett jämställdhetsperspektiv. Tidigare studier har visat på
att resmönster och tillgång till transportsystemet skiljer sig mellan kvinnor och män. Skillnaden beror bland annat på inkomst, värderingar, pendlingsavstånd, tillgång till färdmedel
och rädsla för våld. För att främja upplevelsen av trygghet och möjligheten till att människor ska välja hållbara sätt att resa bör faktorer som god sikt, belysning, skötsel, främjandet
av spontana möten samt goda kopplingar till andra stadsdelar tas hänsyn till vid planering i
Visborg.
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Exempel på infrastrukturinvesteringar som skulle kunna genomföras både innanför och utanför det första utbyggnadsområdet inom ramen för länsplanen för regional transportinfrastruktur är:
• Attraktiva och trafiksäkrande åtgärder för gång- och cykeltrafik för att förstärka
kopplingen mellan Visborg och staden. Trafikverket har i sin genomförandeplan
för åtgärdsvalsstudier initierat en översyn av Färjeleden. Den bör genomföras i
samråd med Region Gotland och ta upp de behov som finns mot bakgrund av utbyggnaden av Visborg samt de behov som finns längs med övriga delar av Färjeleden.
• GC-förbindelse mellan Visborgsområdet och Södra Hällarna, Toftavägen, väg 140.
• Sandhedsvägen, tvärförbindelse mellan väg 140, Toftavägen och väg 142.
• Medfinansiering av gång- och cykelvägar och tillgängliga hållplatser för kollektivtrafiken, och övrig miljöanpassad infrastruktur.
3.5.4 Planering Klintehamn

I Klintehamn har Region Gotland inlett en planering för att få fram en bred bild av visioner, möjligheter och behov för Klintehamns utveckling 15.
Bakgrunden är bl.a. den planerade utvecklingen av hamnområdet då delar av verksamheten
i Visby hamn flyttas över till Klintehamn. Det är då angeläget att se över konsekvenserna
när det gäller trafik- och tillgänglighetsfrågor som rör kopplingen mellan de centrala delarna
av Klintehamn och hamnområdet.
Klintehamn har också potential för en positiv bebyggelseutveckling. Redan nu finns goda
kommunikationer och ett attraktivt läge vid havet. Ett eventuellt upptagande av en ny stor
kalkstenstäkt på södra Gotland kommer sannolikt att innebära ytterligare tunga transporter
i och i anslutning till Klintehamn. Om dessa planer förverkligas kan det att innebära störningar i form av trafikbuller och säkerhetsrisker som kräver att det tas ett helhetsgrepp över
den framtida planeringen av Klintehamn.
Med anledning av den utökade godshanteringen har Trafikverket i sin rapport Transportsystemet Gotland pekat på behovet av att Trafikverket och Region Gotland gemensamt tar
fram åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten.
3.6 Kollektivtrafik

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-11-02

Inom kollektivtrafiken drivs busstrafik på ett 15-tal linjer på landsbygden, turtätheten är
högst på linjerna mellan Visby och de största tätorterna. Inom Visby drivs stadstrafik på
sex linjer.
Region Gotland är regional kollektivtrafikmyndighet. I dag finns två upphandlade trafikavtal, landsbygdstrafik på Gotland och stadstrafik i Visby. Anropsstyrd närtrafik finns också
tidtabelllagd med minst två resmöjligheter från samtliga socknar per vecka.
Under 2016 färdigställdes ombyggnaden av Visby busstation som då tillgänglighetsanpassats, och ett låst cykelgarage byggdes. 2017 uppgraderades biljettsystemet i bussarna och
15
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nya hållplatsutropsskärmar samt WiFi finns nu i alla bussar. Sedan augusti 2017 trafikeras
Visby flygplats med två kollektivtrafikturer i vardera riktningen till och från Visby.
Trafikavtalen för landsbygdstrafiken Gotland, stadstrafiken Visby samt för skolskjuts går ut
under 2019. Arbete pågår för att samordna de olika restyperna och även fordonsslagen
framöver. Linjenät ska utvecklas mot mer anropsstyrd trafik och fordon ska kunna användas mer flexibelt.
Genom Trafikverket sker ett arbete med att tillgänglighetsanpassa busshållplatser på landsbygden som ligger inom trafikverkets vägområde. Tillgänglighetsanpassningen kommer att
omfatta åtgärder om totalt 12 miljoner kronor. Trafikverket driver och ansvarar för projektet men med stöd från Kollektivtrafikenhetens trafikplanerare. Projektet beräknas vara
slutfört under 2019. Planer finns också att tillgänglighetsanpassa busshållplatsen i Roma
som del av ett större projekt inom Region Gotland. Ett projekt pågår för att tydligare markera hållplatserna på landsbygden, genom att hållplatsstolpar ska placeras ut på båda sidor
av vägen vid alla hållplatser. I samband med tillgänglighetsanpassningen bör även behov av
belysning uppmärksammas.
I samband med planerad utveckling av samordning av trafiken till år 2019 förväntas också
fler resenärer kunna använda den allmänna kollektivtrafiken. Detta förutsätter också att tillgänglighetsanpassning av hållplatser fortsätter.
Trafikverket uppmärksammar i rapporten Transportsystemet Gotland följande brister i infrastrukturen för kollektivtrafiken:
• Gångvägar i anslutning till och från saknas i vissa fall.
• Kollektivtrafik saknas till och från flygplatsen.
• Hållplatser är ej anpassade för fler cyklar på bussen.
• Långa, slingrande körsträckor med långa restider som följd.
3.7 Cykeltrafik

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-11-02

Enligt det regionala utvecklingsprogrammet ska cykeltrafiken öka med 30 procent över en
15-årsperiod (2010 – 2025). Av översiktsplanen framgår att för att öka andelen cykeltrafik
måste investeringar i infrastruktur göras som ökar trafiksäkerheten och tillgängligheten,
samtidigt som aspekter som trygghet, miljö, hälsa och snabbhet måste vägas in. Gena cykelförbindelser mellan viktiga målpunkter i såväl Visby som de större tätorterna behövs. I
översiktsplanen tas cykelplaner för tätorterna och för arbetspendling längs länsvägarna upp.
I Cykelplan Visby 2015 – 2025 16 prioriteras arbetet med att säkra gång- och cykeltrafiken
till och från arbetsplatser, skolor och affärscentra. I Visbys cykelplan pekas saknade länkar
ut i huvudvägnätet, varav vissa går längs statliga vägar. I cykelplanen beskrivs även andra
behov som separering av gående längs huvudvägnätet, nya cykelparkeringar vid större målpunkter och knutpunkter för kollektivtrafik, trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid korsningar
och vid skolor samt förbättrad vägvisning.
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Till Uppsala Universitet - Campus Gotland vid Almedalen är idag trafiken omfattande. Elevantalet beräknas öka kraftigt och förutsättningarna att ta sig med cykel och till fots till
campusområdet och till Visby lasarett, där vårdutbildningarna har många utbildningsmoment, behöver förbättras.
Ett par cykelleder har byggts längs det statliga vägnätet, på väg 149 Visby – Lummelunda
och på väg 140 Visby – Västergarn. Dessa används såväl för vardagscykling som av besökare.
Ytterligare en sträcka, Västergarn – Klintehamn skulle ha genomförts inom nuvarande
plan. Längs den 7 km långa sträckan rör sig många gående och cyklister dagligen och det
förekommer en del farliga omkörningar. Antalet bilar, gående och cyklister har dessutom
ökat den senaste tiden eftersom det har byggts fler bostäder längs sträckan. För att öka säkerheten för oskyddade trafikanter avses en ny gång- och cykelväg byggas som är separerad
från biltrafiken. Bl.a. inom ramen för Dialog Klintehamn (se avsnitt 4.5.4) har framförts att
det i planförslaget inte finns någon direkt koppling till Klintehamns hamn, och att det i
samband med en utbyggnad av cykelleden vore värdefullt att målpunkterna i hamnområdet
blir lättillgängliga och kan nås på ett trafiksäkert sätt. Vägplanen för Västergarn – Klintehamn blev överklagad till regeringen, vilket fördröjt genomförandet. Regeringen beslutade i
oktober att avslå överklagandena, vilket innebär att planeringen kan gå vidare.
Cykling är också en viktig del för turismen på Gotland. En förstudie har gjorts om förutsättningarna för att utveckla cykelturism på Fårö, Östergarnslandet och Sudret. Goda förutsättningar finns också att utveckla ytterligare mer lokala cykelvägar och stigar, t.ex. genom
att kombinera tillväxt- och trafikinsatser. Det ökande intresset för att besöka Fårö gör att
förutsättningarna för en säker gång- och cykeltrafik bör ses över. På Gotland finns en skyltad cykelled genom Svenska Cykelsällskapet.

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-11-02

I Trafikverkets förslag till nationell plan, föreslås att 1 500 miljoner kronor avsätts för åtgärder för ökad och säker cykling. Dessa medel avses dock gå till att genomföra åtgärder
där potentialen för en ökad och säker cykling är störst, d.v.s. i de största tätorterna. För
Gotlands del är det angeläget att medel från den nationella planen även skulle kunna användas för samma typ av åtgärder även på mindre platser.
I Trafikverkets rapport Transportsystemet Gotland, sammanfattas bristerna vad gäller
gång- och cykelvägar i:
• Fragmentarisk struktur, ej gent och sammanhängande cykelvägnät.
• Dåliga förutsättningar för cykling på landsbygd längs statliga vägar.
• Brister i cykelvägnätet i Visby både längs statliga och kommunala vägar.
• Avsaknad av rekreationsstråk för cykelturismen.
• Avsaknad av sammanhängande cykelväg mellan Visby och flygplatsen.
• Gångvägar i anslutning till busshållplatser saknas eller är bristfälliga.
• Vägvisning för cykel är bristfällig.
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3.8 Det statliga vägnätet

Vägnätet på Gotland är tätt, beroende på att boende och verksamheter är spridda över hela
ön. Trafikverket ansvarar för det statliga vägnätet som omfattar 1 500 km, i huvudsak utanför tätorterna. Region Gotland ansvarar för vägnätet i tätorterna.
3.8.1 Funktionellt prioriterat vägnät

X

X

X

X
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VÄG 141 KLINTEHAMN - HEMSE
VÄG 142 VISBY - BURGSVIK,
VIA HEMSE

X

VÄG 143 VISBY - LJUGARN
VIA ROMA

X

X
X

VÄG 534 & 144 ROMA - HEMSE
VÄG 146 KRÄKLINGBO –
ALA
VÄG 147 VISBY - LÄRBRO
VIA SLITE

KOLLEKTIVTRAFIK

X

LÅNGVÄGA
PERSONRESOR
MED BIL

GODS

VÄG 140 VISBY - KLINTEHAMN
VIA TOFTA OCH VÄSTERGARN

DAGLIGA
PERSONRESOR
MED BIL

Trafikverket har pekat ut det funktionellt prioriterade vägnätet på Gotland. Region Gotland
har ställt sig bakom vägnätet. Vägarna utgör de viktigaste för den nationella och regionala
tillgängligheten på Gotland och dess tillgänglighet ska enligt Trafikverkets beslut, värnas
och höjas. De funktioner som pekas ut för vägarna är; dagliga personresor med bil, godstransporter, långväga personresor med bil samt dagliga personresor med kollektivtrafik.
Kartan visar det prioriterade vägnätet med de fyra funktionerna samlade. Tabellen visar
vilka vägar som är uppdelade på de olika funktionerna. I kategorin långväga personresor ingår enbart väg 148, den borde kompletteras med samtliga övriga 140-vägar.

X
X
X
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VÄG 148 VISBY - FÅRÖSUND
VIA LÄRBRO
VÄG 148 VISBYLEDEN
VÄG 149 LÄRBRO - KAPPELSHAMN
VÄG 149 VISBY - LUMMELUNDA
VÄG 631 KATTHAMMARSVIK –
KRÄKLINGBO
VÄG 664 SLITE - OTHEM

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

3.8.2 Vägarnas standard

Trafikverket redogör bl.a. för vägarnas standard i rapporten Transportsystemet Gotland,
bristbeskrivning.
Trafikverket har genomfört säkerhetsklassning av alla vägar som har vägnummer 100 eller
lägre samt alla vägar med en genomsnittlig trafik över 4 000 fordon per dygn 17. Få vägar på
Gotland har genomgått säkerhetsklassningen men av de som har gjort det har en stor andel
låg trafiksäkerhetsklass. Det är främst sidoområdena som orsakar låg säkerhetsklassning där
oeftergivliga föremål som t.ex. träd eller berg finns för nära vägen.
De mindre statliga vägarna på Gotland är på flera håll smala med bristfälliga sidoområden
vilket utgör en trafiksäkerhetsrisk. Dels finns en risk då oskyddade trafikanter går och
cyklar längs dessa vägar och dels finns en ökad risk för avkörningsolyckor med motorfordon. Att vägarna är krokiga och har dålig sikt vid utfarter är ytterligare en trafiksäkerhetsrisk inte minst för de oskyddade trafikanterna.
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I förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018-2029, beskrivs vägarnas betydelse
för tillgängligheten på landsbygden. Centralt ur ett landsbygdsperspektiv är de vägar som är
viktiga för dagliga resor, för tillgång till viktig samhällsservice och som har särskild betydelse för näringslivet. Samtidigt är dessa vägar många gånger det enda resealternativet. För
att kunna upprätthålla en grundläggande standard på detta vägnät finns nationella medel för
underhållsåtgärder. För Gotlands del, med ett omfattande vägnät och ett spridd boende, är
det mycket angeläget att i högre grad kunna få del av dessa medel, detsamma gäller för medel för standardförbättringar inom ramen för länsplaneringen. Annars finns risk för t.ex.
hastighetssänkningar på vägarna.
Vägarnas standard är en grundläggande utgångspunkt för hastighetssänkningar (se även följande avsnitt). Gotland är en vägberoende region, det täta vägnätet knyter samman Gotland. För att fortsatt kunna utveckla näringslivet och kunna öka boendet över hela Gotland
är en snabb och säker framkomlighet på de gotländska vägarna mycket viktig. Investeringar
i och kring vägnätet är nödvändiga så att standarden kan förbättras. Så kan tillgängligheten
bli bättre, avstånden kortare och Gotland ”rundare”. Sett i ett perspektiv där även tidsmässigt långa färjeresor görs, är en förkortad restid på väg mycket angelägen för näringsliv,
för boende och för besökare. En god tillgänglighet måste finnas och kunna utvecklas genom effektiva och hållbara transportsystem. Möjligheterna till säkra och snabba resor och
transporter, är en förutsättning för människor och företagande - för ett attraktivt Gotland.

17 Fyra olika klasser har använts för att bedöma vägens säkerhetsstandard; mycket god, god, mindre god och låg.
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3.8.3 Hastighetsöversyner

I Trafikverkets hastighetsöversyn från år 2016 pekas tre sträckor ut som aktuella att sänka
hastigheten på från dagens 90 km/h till framtida 80 km/h.
• Lv 140 mellan Visby och Tofta strand
• Lv 143 mellan Visby och Roma
• Lv 148 mellan Lärbro och Fårösund
Hastighetssänkningarna planeras att införas i slutet av nuvarande planperiod (år 2023). Hastighetssänkningarna motiveras av trafikflödet, vägens utformning samt miljöskäl. 2009
sänktes hastigheten på många av länsvägarna från 90 km till 80 km.
3.8.4 Trafikolyckor och hastighetsefterlevnad

Hastighetsefterlevnaden på det statliga vägnätet är på en låg nivå och utvecklingen är inte i
linje med vad som krävs för att nå etappmålet till år 2020. Relativt få olyckor med svåra
konsekvenser har inträffat i Gotlands län de senaste 10 års-perioden. Av de olyckor som
inträffat är singelolyckor den olyckstyp som orsakat flest dödade eller svårt skadade. Nästan
två tredjedelar av alla som dödats eller skadats svårt har färdats i en personbil.
3.8.5 Översyn av väghållarskapet

Trafikverket kommer att påbörja en utredning av väghållarskapet på Gotland som en del av
en nationell översyn av väghållarskapsfrågor. Gotland har jämfört med övriga Sverige en
något mer komplex situation för väghållarskapet där många enskilda vägars drift- och underhåll sköts av regionen snarare än enskilda markägare eller organisationer såsom vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar.
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3.8.6 Belysning längs statliga vägar

Ansvaret för belysning längs vägarna ligger generellt hos väghållaren. På Gotland övertog
Vägverket på 1990-talet en del av den belysning på de statliga vägarna som de tidigare kommunerna satt upp. 2015 startades en gemensam studie av Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting (SKL) om hur belysningsfrågan ska tas om hand på ett enhetligt sätt
över hela landet. Utredningen presenterades i juni 2017.
I rapporten sägs: De gemensamt framtagna kriterierna, som bedöms bidra till en hållbar utveckling utan att försämra trafiksäkerhet och trygghet, innebär en förändring av anläggningarna längs med statliga vägar, oavsett vem som idag är ägare. Efter genomförda pilotstudier
är uppskattningen att upp till 50 procent av dagens befintliga ljuspunkter kommer finnas
kvar och att det kan vara motiverat att dessa är statligt ägda. Hur övriga anläggningar ska
hanteras behöver diskuteras, och förslag finns i rapporten. Kriterierna har gemensamt bedömts kunna ligga till grund för den fortsatta processen. Anläggningar som uppfyller framtagna kriterier föreslås tas över av Trafikverket. De anläggningar som lämnas över ska ha
minst halva sin tekniska livslängd kvar. Övriga anläggningar föreslås rustas upp för att möta
krav på livslängd, trafiksäkerhet och trygghet, eller demonteras. Demontering ombesörjs av
anläggningsinnehavaren. Processen med överlåtelse av anläggningar bedöms ta 5–10 år att
genomföra.”
Under våren 2018 kommer en mer operativ fördjupning tas fram som beskriver hur genomförandet kan ske.
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Gotland har en hög andel boende på landsbygd. Boende och verksamheter är spridda över
hela Gotland och vägnätet är tätt. Såväl för trafiksäkerheten som tryggheten är det viktigt
att kunna behålla vägbelysningen.
3.8.7 Vattenskyddsområden

På Gotland finns en stor säsongsmässig och geografisk variation i grundvattentillgång.
Jordtäcket är inom stora områden tunt och det finns då ofta snabba förbindelser mellan ytoch grundvatten via spricksystem 18. Flera statliga vägar går i anslutning till, eller korsar, utpekade vattenskyddsområden där åtgärder behöver vidtas för att skydda vattentäkterna från
föroreningar orsakade av vägtrafiken.
3.8.8 Kultur- och landskapsvärden

På Gotland har många kulturhistoriska värden bevarats och det är viktigt att de fortsatt får
vara en del av landskapsbilden. Bland annat finns ett stort antal alléer, milstolpar, artrika
vägkanter och kulturvägar som Trafikverket arbetar kontinuerligt med att bevara och utveckla.
3.8.9 Sammanfattande brister för de statliga vägarna

I Trafikverkets rapport Transportsystemet Gotland, sammanfattas bristerna för de statliga
vägarna:
• Smala
• Krokiga
• Bristfälliga sidoområden med oeftergivliga föremål
• Utfarter med dålig sikt
• Brist på säkra korsningar
• Oskyddade trafikanter ej separerade
• Vägar skär igenom oskyddade vattenskyddsområden
• Vägar i natur-, och kulturområden med höga bevarandevärden.
• Belysningsstolpar i dåligt skick

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-11-02

3.8.10 Åtgärdsvalsstudier

I rapporten Transportsystemet Gotland redovisas att Trafikverket i sin genomförandeplan
för åtgärdsvalsstudier pekat ut tre studier som är aktuella inom närtid för Gotland:
• Färjeleden. Korsningspunkterna är i behov av översyn. Vägarnas funktion är viktiga
för godstransporter, kollektivtrafik samt dagliga personresor med bil liksom för resor
till och från Visby hamn. Ökad persontrafik och kryssningstrafik i Visby ger ökad trafik
i form av fler bilar, fotgängare och cyklister.
• Väg 148 Lärbro. Det finns problem med trafiksäkerheten i Lärbro tätort. Problemen
är främst kopplade till höga hastigheter. Korsningspunkter bör ses över.
• Vattenskyddsåtgärder Visby. Vattenskyddet i och kring Visby behöver förbättras då
området är utpekat som vattenskyddsområde.

18

Transportsystemet Gotland, Trafikverket.
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Förutom ovanstående pekas i rapporten på att det utifrån bristbeskrivningen finns behov
av fördjupade utredningar/åtgärdsvalsstudier inom följande områden.
• Cykelplanering. Cykelplanen för Visby pekar ut vilka sträckor på statliga och kommunala vägar som behöver kompletteras för att få ett sammanhängande cykelvägnät i staden. Utanför Visby saknas kartläggning av behoven och en samordnad cykelplanering
mellan Trafikverket och regionen behövs för att ta fram åtgärder som främjar både
daglig pendlingscykling och turistcykling.
• Följdinvesteringar på Fårö. Med en utökad färjetrafik eller bro till Fårö kommer trafiken på Fårö att öka. Det ger i sin tur ett behov av att förbättra trafiksäkerheten. Trafikverket bör tillsammans med regionen ta fram förslag på trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Fårö.
• Följdinvesteringar Klintehamn. Utökad godshantering i Klintehamn ger fler transporter på vägnätet till- och från hamnen. Trafikverket och regionen behöver gemensamt ta fram åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten i Klintehamn då transporterna
och mängden personer som rör sig i anslutning till hamnen ökar.
• Översyn väg 148. I genomförandeplanen för åtgärdsvalsstudier har väg 148 genom
Lärbro pekats ut för studie de kommande åren. Resterande del av väg 148 mellan Fårösund och Visby finns ett behov av att studera vidare. Trafiken på vägen förväntas öka
då förbindelsen till Fårö förbättras. Vägen utgör även ett viktigt kollektivtrafikstråk där
konkurrenskraften mot bilen är svag på grund av långa restider. Vägen är idag mycket
osäker för oskyddade trafikanter, särskilt sommartid och behöver bli bredare.
Urvalet av vilka åtgärdsvalsstudier som genomförs måste tydligare kopplas till och styras av
länsplanen för regional transportinfrastruktur. Det sker lämpligast inom ramen för dialogen
mellan Trafikverket och Region Gotland (avsnitt 5).
Förslag har ställts till Region Gotland och Trafikverket om att utreda förutsättningarna för
att resa kollektivt med tåg på Gotland. Syftet är att få till stånd ett miljövänligt och
snabbt resande, och att öka kollektivtrafikresandet och pendlingsmöjligheterna. En spårbunden kollektivtrafik skulle byggas ut på snabba stomlinjer, med hög turtäthet, där Fårösund, Slite, Klintehamn och Hemse skulle knytas till Visby. Inom trafiken skulle minst
6 000 personer resa per dygn. Uppbyggnaden tänks finansieras med statliga medel och för
driften tänks trafikintäkterna och Region Gotland stå för.
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3.9 Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighet

Transportsystemet ska medverka till att alla ska ha en grundläggande tillgänglighet och vara
jämställt, att likvärdigt kunna svara mot mäns och kvinnors transportbehov. Det ska vara
utformat så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning och så att barns
möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vara i trafikmiljöer
ska öka. Det ska också anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt och bidra till
ökad hälsa. Transportsystemet ska i och med det möjliggöra tillgänglighet och vara användbart för individer oavsett ålder, kön och funktionsnedsättning.
Riksdagen beslutade 1997 att Nollvisionen ska utgöra grund för trafiksäkerhetsarbetet i
Sverige 19. Det innebär att det långsiktiga målet är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt
19

http://www.trafikverket.se/Privat/Trafiksakerhet/Vart-trafiksakerhetsarbete/Trafiksakerhetsmal/
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till följd av trafikolyckor. Vägtransportsystemets utformning och funktion ska anpassas till
de krav som följer av detta.

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-11-02

I juni 2009 beslutade riksdagen om ett nytt etappmål för trafiksäkerheten som innebär att
antalet dödade i trafiken bör halveras mellan år 2007 och år 2020. Det motsvarar högst 220
dödade år 2020. Regeringen föreslår också att målet om antalet allvarligt skadade i trafiken
reduceras med en fjärdedel. Målen presenterades i regeringens proposition 2008/09:93. Det
finns också ett mål på EU-nivå som säger att antalet dödade bör minska med hälften mellan 2010 och 2020. För att uppnå trafiksäkerhetsmålen tillämpas så kallad målstyrning av
trafiksäkerhetsarbetet. Det innebär att det finns mål att följa upp för ett antal indikatorer
och att trafiksäkerhetsutvecklingen och måluppfyllelsen utvärderas vid årliga resultatkonferenser. Syftet med indikatorerna är att skapa långsiktighet och systematik i trafiksäkerhetsarbetet. Uppföljningen av indikatorerna är central i målstyrningen. Var och en av indikatorerna har ett målvärde som ska uppnås till 2020. Dessa mål motsvarar tillsammans ett samlat mål för trafiksäkerhetsutvecklingen. För närvarande följer staten upp följande indikatorer inom ramen för målstyrningsarbetet:
• Hastighetsefterlevnad, statligt vägnät
• Hastighetsefterlevnad, kommunalt vägnät
• Nykter trafik
• Bältesanvändning
• Hjälmanvändning
• Cykelhjälm
• Mopedhjälm
• Säkra personbilar
• Säkra motorcyklar (ABS)
• Säkra statliga vägar
• Säkra gång-, cykel- och mopedpassager
• Underhåll av gång- och cykelvägar
Länsplanen ska omfatta de områden ovan som kräver fysiska åtgärder i det kommunala,
regionala och statliga vägnätet. Om man tittar på medelvärdet av antalet polisrapporterade
döda och svåra olyckor i trafiken på Gotland för basår 2004-2008 så är medelvärdet att antalet dödade i trafiken var 2,2 personer per år, för antalet allvarligt skadade var siffran 24,2
personer per år. Tittar man på medelvärdet för åren 2012-2016 så är antalet dödade i trafiken 3,6 personer per år och antalet svåra olyckor 18,8 personer per år 20. Anledningen att
man tittar på femårsperioder är för att antalet kan variera mycket per år varför ett medelvärde är säkrare att utvärdera. Tittar man på polisrapporterade antalet dödade ses att etappmålet för Nollvisionen inför år 2020 inte är uppnått. Ska målet uppnås ska medelvärdet av
antalet dödade i trafiken per år inte överskrida 1,6 personer per år. När det gäller antalet allvarliga olyckor ska dessa inte överskrida 24,3 personer per år, vilket innebär att det etappmålet för tillfället klaras.

20 Informationssystemet STRADA – Swedish Traffic Accident Data Acquisition

28 (38)

Region Gotland

0BLänsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029

Åtgärder måste genomföras för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Infrastrukturen och hastigheten måste anpassas så att den uppfyller fordonstrafikanters samt
oskyddade trafikanters behov.
Åtgärder som ingår i länsplanen är följande:
• Barns säkra skolvägar, till exempel hastighetsdämpande åtgärder.
• Åtgärder som ökar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, till exempel att bygga
säkra gång- och cykelpassager.
• Korsningsåtgärder, som förbättrar trafiksäkerheten för samtliga trafikanter. Detta kan
till exempel innebära att en korsning byggs om till en cirkulationsplats.
• Separering av oskyddade trafikanter och biltrafik längs länsvägarna, till exempel anläggande av en ny gångväg.
• Åtgärder för att öka tillgängligheten.
I alla åtgärder som genomförs som rör trafiksäkerhet ska alltid hänsyn tas till trygghet samt
tillgänglighet. Alla nya investeringar ska upplevas trygga samt vara tillgänglighetsanpassade.
Region Gotland antog ”Tillgänglighetsstrategi – för en framkomlig fysisk utemiljö” år
2016. 21.
Region Gotland kommer framöver att genomföra en ny inventering av trafiksäkerhetsläget
på Gotland för att kunna använda detta som underlag för den framtida planeringen av trafiksäkerhetsåtgärder.
3.10 Fast förbindelse Fårö
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Förbindelsen mellan Gotland och Fårö utgörs idag av Trafikverkets vägfärjor mellan Fårösund på Gotland och Broa på Fårö. Färjan har två avgångar per timme från Fårösund och
vänder direkt tillbaka efter lossning och lastning vid Broa. Under sommaren ökar efterfrågan på antalet turer och kapaciteten för färjan räcker inte till. Jämfört med övrig tid under
året är trafikmängden dubbelt så hög under de fem mest intensiva veckorna av sommaren,
vilket gör att det bildas långa köer vid färjelägena med flera timmars väntetid. Belastningen
på vägnätet blir således hög under korta men intensiva perioder.
Genom regionens översiktsplan, Bygg Gotland och den fördjupade översiktsplanen för
Fårö 22 har regionfullmäktige uttalat att man vill ha en fast förbindelse mellan Broa på Fårö
och Fårösund. Ambitionen är dels att förbättra förutsättningarna för fastboende på Fårö,
dels att stärka det lokala näringslivet och arbetsmarknaden både på Fårö och i Fårösund.
Regionens riktlinjer i översiktsplanen är att:
• Regionen förordar en fast förbindelse mellan Fårö och huvudön som bör ansluta i närheten av nuvarande färjelägen i Fårösund på Gotlandssidan och vid Broa på Fårösidan.
• Funktionsmässigt ska den fasta förbindelsen ha kapacitet att klara både biltrafik och cykel- och gångtrafik.

21

Tillgänglighetsstrategi. http://dokument.gotland.se/IntegrationService.svc/GetDocumentContent?documentNumber=8484

22

FÖP Fårö. http://www.gotland.se/77914
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En fast förbindelse är inte bara en fråga om samhällsekonomi och ett verktyg for utveckling. Det finns även en lång rad andra aspekter att ta hänsyn till. Det handlar t.ex. också om
att se och bedöma miljökonsekvenser, sociala, kulturella och estetiska konsekvenser samt
att ta ställning till förändringar av upplevelse- och känslovärden som är förknippade med
entrén till Fårö och dess förbindelse med huvudön. Finansiering av en fast förbindelse till
Fårö ligger inte inom infrastrukturplaneringen.
Trafikverket genomförde 2013 en förstudie 23 for att undersöka möjligheterna för att förbättra förbindelsen mellan huvudön och Fårö. Förstudien förordar inte någon viss åtgärd
utan presenterar möjliga lösningar och konsekvenser av dessa. I den pekas ett behov av
ökad tillgänglighet ut. Nästa steg i processen är att Trafikverket ska fatta beslut om hur projektet ska drivas vidare.
Med förbättrade förbindelser till Fårö kommer biltrafiken att öka på Fårö. Det ger i sin tur
ett ökat behov av investeringar i trafiksäkerhetshöjande åtgärder för fotgängare och cyklister.
3.11 Förbättringsåtgärder på Gotlands vägnät

Genom budgetpropositionen 2017/18:1 ökades anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur med 50 miljoner kronor 2018 avsedda för förbättringsåtgärder på Gotlands vägnät. Trafikverket ska med anslaget genomföra förbättringsåtgärder på Gotlands
vägnät i syfte att öka framkomligheten och förbättra trafikmiljön. Åtgärderna som kan genomföras är dels förbättringsåtgärder på det statliga vägnätet (länsvägar) och dels statlig
medfinansiering av åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet. Åtgärderna, ska enligt
budgetpropositionen, planeras i samråd med Gotlands kommun. Hur detta ska hanteras av
Trafikverket är i dagsläget inte klarlagt.

4. Förslag till åtgärder

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-11-02

Gotlands planeringsram för perioden 2018 – 2029 är begränsad, och har så varit i flera planeringsomgångar. Förutsättningar finns endast att genomföra mindre förbättringar. Under
en längre tid har inte behov och brister kunnat åtgärdas, samtidigt har också nya behov tillkommit. Den utveckling som sker på Gotland, inom näringslivet, som inom besöksnäringen och den areella sektorn, och i övrigt i samhället, som ett ökat bostadsbyggande,
måste även här kunna kopplas samman med infrastrukturinvesteringar.
Gotland är en vägberoende region, med ett tätt och spritt vägnät som knyter samman Gotland. Vägnätet motsvarar boendestrukturen, med en hög andel boende på landsbygd, och
lokaliseringen av verksamheter. För att fortsatt kunna utveckla näringslivet och kunna öka
boendet över hela Gotland är en snabb och säker framkomlighet på de gotländska vägarna
mycket viktig. Investeringar i och kring vägnätet är nödvändiga så att standarden kan höjas.
Så kan tillgängligheten förbättras, avstånden bli kortare och Gotland ”rundare”. Sett i ett
perspektiv där även tidsmässigt långa färjeresor görs, är en förkortad restid på väg mycket
angelägen både för näringsliv, boende och för besökare. En god tillgänglighet måste finnas
och kunna utvecklas genom effektiva och hållbara transportsystem. Möjligheterna till säkra
och snabba resor och transporter, är en förutsättning för människor och företagande - för
ett attraktivt Gotland.
23

Trafikverket Fårö. https://www.trafikverket.se/nara-dig/Gotland/projekt-i-gotlands-lan/faroforbindelsen/
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4.1 Sammanställning av åtgärder

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-11-02

Här görs en sammanställning av åtgärder som skulle kunna finansieras/medfinansieras i
länsplanen eller har koppling till den.
•

Visby hamn. Volymökningar i färjetrafiken och den kommande kryssningskajen
gör att insatser för en säkrare och tillgängligare trafikmiljö i hamnområdet behövs.

•

Reservhamn för färjetrafiken, Slite hamn. Nuvarande trafikavtal innehåller inte
krav på att reservhamn ska finnas. Utan reservhamn är Gotland sårbart om något
skulle inträffa som gör att Visby hamn inte kan användas.

•

Ökad godshantering i Klintehamns hamn ger effekter på trafikmiljön. Region
Gotland har inlett planering om utveckling i Klintehamn. Åtgärdsvalsstudie inom
Trafikverket (2018) planeras.

•

För att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten till Visby flygplats bedrivs ett gemensamt projekt mellan Swedavia och Region Gotland. Förslag till konkreta åtgärder ska ges i början av 2018, för att i första hand lösa gång-och cykeltrafik på infartsvägen till flygplatsen och trafiksäker lösning för anslutningen/korsningen flygplatsinfarten/Lummelundsväg (väg 149).

•

Infrastrukturinvesteringar på Visborgsområdet:
• Trafiksäkra och attraktiva gång- och cykelövergångar, Färjeleden.
• Trafiksäker gång- cykelförbindelse mellan Visborgsområdet och Södra Hällarna,
Toftavägen, väg 140.
• Sandhedsvägen, förbindelse mellan Toftavägen, väg 140, från cirkulationen
Högklintsvägen, till väg 142.
• Medfinansiering till Region Gotlands investeringar för gång- och cykelvägar
och tillgängliga hållplatser

•

Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser inom kollektivtrafiken. I Visby, i serviceorterna och på det statliga vägnätet.

•

Cykelåtgärder:
• Åtgärder inom Cykelplan Visby. Säker gång- och cykeltrafik till arbetsplatser,
skolor och affärscentra.
• Anpassa förutsättningarna för gång- och cykeltrafik till Campus Gotland på
grund av ökat elevantal.
• Gång- och cykelväg, Lummelundsväg, väg 149/Visby flygplats, se ovan
• Arbetspendling, cykling, till Visby, tätorter
• Cykelled Västergarn - Klintehamn, från nuvarande plan.
• Gång- och cykeltrafik, förbättra trafiksäkerheten Fårö.
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Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-11-02

•

Cykling besöksnäringen, fortsatt utveckling, bl.a. förstudierna Sudret, Fårö, Östergarn. Sammanhängande led.

•

Statliga vägnätet
• Åtgärder på väg 148, mellan Visby och Fårösund. Vägen är viktig för näringsliv,
pendlare, kollektivtrafik och besökare med bil eller cykel. Vägen är smal och
därmed mycket osäker för oskyddade trafikanter, gående eller på cykel. Bl.a. genom förbättrade förbindelser till Fårö ökar trafiken på vägen. Åtgärder, som
bl.a. breddning är viktiga att genomföra.
• Översyn/åtgärdsvalsstudie övriga 140-vägar, standard, brister, behov av åtgärder. Med utgångspunkt från Trafikverkets rapport.
• Åtgärder för förbättrad standard på vägar som är viktiga för tillgängligheten på
landsbygden.
• Åtgärder hastighetsgränser.
• Belysning, vägnätet.
• Fast förbindelse Fårö, inkl. behov för gång, cykel och parkering.
• Mindre åtgärder, statliga vägar.
• Färjeleden, åtgärdsvalsstudie.
• Vattenskyddsåtgärder, Visby. Åtgärdsvalsstudie.
• Klintehamn. Åtgärdsvalsstudie.
• Behov av ytterligare åtgärdsvalsstudier.
• Gångbro Sjuströmmar, Slite.

•

Säkra skolvägar
• Barns och ungdomars säkra skolvägar måste prioriteras. Det gäller framför allt
förbättringar av gång- och cykelvägar, hållplatser, vägrenar, cykelbanor, angörningsplatser vid skolorna. Här kan särskilt framhållas Slite, övergången väg 147,
mellan skola och idrottshall och trafiksituationen vid Dalhem skola.

•

Åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter inom Region
Gotlands verksamhet är:
• Barns säkra skolvägar, till exempel hastighetsdämpande åtgärder. Barns och
ungdomars trafiksituation måste förbättras.
• Åtgärder som ökar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, till exempel att
bygga säkra gång- och cykelpassager.
• Korsningsåtgärder, som förbättrar trafiksäkerheten för samtliga trafikanter.
Detta kan till exempel innebära att en korsning byggs om till en cirkulationsplats.
• Separering av oskyddade trafikanter och biltrafik längs länsvägarna, till exempel
anläggande av en ny gångväg.
• Åtgärder för att öka tillgängligheten.

•

Förbättringsåtgärder på Gotlands vägnät
• Genom budgetpropositionen 2017/18:1 ökades anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur med 50 miljoner kronor 2018 avsedda för förbättringsåtgärder på Gotlands vägnät. Trafikverket ska enligt budgetpropositionen,
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planera åtgärderna i samråd med Gotlands kommun. Enligt Region Gotlands
uppfattning ska åtgärderna prioriteras till norra Gotland.
4.2 Ekonomiska förutsättningar

Gotlands planeringsram för perioden 2018 – 2029 var ursprungligen 224 miljoner kronor,
ca. 18,5 miljoner kronor per år. Regeringen fastställde 2018-05-31 de ekonomiska ramarna
för resp. länsplan. De överensstämmer med de preliminära ramar som angavs i regeringens
uppdrag i mars 2017 till länen om att ta fram förslag till länsplaner. Av regeringens beslut
framgick även att respektive läns genomsnittliga årliga nivå för planperioden skulle justeras
i förhållande till verkligt utfall av upparbetade medel för planperioden 2014 – 2025 vid utgången av 2017.
Trafikverket meddelade 2018-08-06 vilka justeringar som gjorts. Enligt Trafikverket kommer dessa nya ramar vara de som används vid uppföljningar i årsredovisningarna och därför vara de som bör användas vid resp. länsplans fastställelse.
För Gotlands del innebär det ett tillskott på 24,284 milj. kr. som ska fördelas på de första
fyra åren av planperioden. Totalt blir Gotlands planeringsram för hela planperioden 2018 –
2029, 248 milj. kr.
Gotlands länsplan har en mycket begränsad ekonomisk ram, och har så haft i en följd av
planeringsomgångar. Det gör större infrastrukturinvesteringar omöjliga. Region Gotland
har bl.a. fört fram problematiken med hur finansiering av infrastrukturåtgärder ska kunna
lösas till näringsdepartementet. Under en längre tid har inte behov och brister kunnat åtgärdas, samtidigt har också nya behov tillkommit. Den utveckling som sker, inom näringslivet,
som inom besöksnäringen och den areella sektorn, och i övrigt i samhället, som ett ökat
bostadsbyggande, måste även på Gotland kunna kopplas samman med infrastrukturinvesteringar.

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-11-02

Förslaget till länsplan 2018 – 2029, bygger vidare på nuvarande plan. I länsplanen finns två
finansieringsmodeller, dels statliga investeringar som gäller åtgärder för det statliga vägnätet
och dels medfinansiering. Medfinansiering kan ges för upp till 50 % av kostnaderna för trafiksäkerhets-, miljö- och kollektivtrafikåtgärder på det kommunala vägnätet. Det är verksamheter som Region Gotlands tekniska nämnd ansvarar för, och därmed är nämndens investeringsbudget utgångspunkten för medfinansieringsåtgärderna i länsplaneförslaget. Trafikverket Region Stockholm beslutar om statlig medfinansiering. Exakt vilka enskilda projekt som beviljas statlig medfinansiering beslutas löpande av Trafikverket, där Region Gotland årligen ansöker om medel.
Utifrån regeringens direktiv gör Trafikverket en årlig relativt jämn fördelning av medlen.
Den exakta fördelningen för respektive år är en given förutsättning och ligger i Gotlands
länsplan på drygt 18 miljoner kronor per år. För åren 2018 – 2021 är dock ramen något
högre, efter de ramjusteringar Trafikverket beslutat om. Den årliga fördelning utgör en förutsättning för Länsplanen vilket gör att medel till vissa åtgärder måste senareläggas mot vad
som vore optimalt ur effektiv planerings- och produktionstid eller spridas över flera år för
att inrymmas i planen.
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4.3 Inriktning - Tillgänglighet, hållbarhet och trafiksäkerhet

Vilka åtgärder som kan ingå i länsplanen styrs av förordningar och direktiv (se avsnitt 1).
Infrastrukturplaneringen är också en viktig del i att nå de nationella transportpolitiska målen (se avsnitt 2). Till detta ska också läggas de regionala målsättningar inom kommunikationsområdet och andra områden som påverkar/påverkas av transporter och infrastruktur
(se avsnitt 2). Hit hör även den nuvarande länsplanen med sin inriktning och sina åtgärder.
En övergripande inriktning för val av åtgärder som sammanför och understryker dessa delar är ur ett regionalt perspektiv:
• Verka för ett långsiktigt hållbart kommunikationssystem (Vision Gotland 2025).
• Möjligheterna till säkra och snabba resor och transporter till arbete och service på ön,
är en förutsättning för människor och företagande (Tillväxtprogrammet 2016 – 2020).
• Minskning av klimatpåverkande utsläpp, med 45 % från 1990 års nivå till 2020, dock är
det i denna tidsperiod i första hand andra sektorer som kommer att minska mest, med
anledning av det höga bilberoendet, få alternativ till bil och en låg bilutbytestakt (Energiplan Gotland 2020).
• Effektiva, tillgängliga, trygga och säkra gator, vägar, korsningar och gång- och cykelvägar, med anslutande infrastruktur (Inriktning i nuvarande länsplan, 2014 – 2025).
• Kollektivtrafiken ska i högre grad kunna bli ett alternativ till bilåkande, genom ombyggnad av hållplatser för ökad tillgänglighet och samordning av fysisk planering och kollektivtrafikplanering (Inriktning i nuvarande länsplan, 2014 – 2025).
• Skillnader i mäns och kvinnors, flickors och pojkars, olika åldersgruppers och personer
med funktionsvariationers, olika användning av transportsystemen och olika utnyttjande av trafikmiljöerna ska ingå vid bedömning av vilka av åtgärder som genomförs
(Inriktning i nuvarande länsplan, 2014 – 2025).
Inriktningen kan sammanfattas i - tillgänglighet, hållbarhet och trafiksäkerhet.
4.4 Förslag till åtgärder

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-11-02

Förslagen till åtgärder delas in under följande rubriker:
• Kollektivtrafik och tillgänglighetsanpassning
• Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighetsanpassning
• Cykelutveckling
• Stads- och tätortsutveckling
• Övriga åtgärder: åtgärdsvalsstudier, förstudier, etc. Små och snabbt genomförbara åtgärder på det statliga vägnätet.
I planförslaget ingår under de fyra första åren ett större objekt. Det är cykelleden Västergarn – Klintehamn som skulle genomförts inom nuvarande plan. Enligt regeringens direktiv för planeringen bör förslagen till nya länsplaner innehålla objekt som byggstartats men
inte avslutats vid ingången av 2018. Vägplanen för Västergarn – Klintehamn blev överklagad men regeringen beslutade i oktober att avslå överklagandena. Byggstart skulle kunna
ske tidigast år 2018 och cykelleden skulle då kunna bli färdig till 2019. Kostnaden beräknas
till 32 Mkr.
Senare har dock Trafikverket meddelat att kostnaden för den planerade gång- och cykelvägen mellan Västergarn och Klintehamn har ökat. Kostnaden ligger nu på 49 milj. kr, en ökning med 17 milj. kr. Kostnaden för projektering och marklösen har ökat, och i tidigare kalkyl ingick inte kostnader för in- och utfarter.
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Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-11-02

Här föreslås därför att av de 24,284 milj. kr. som tillförts Gotlands länsplan efter Trafikverkets ramjustering, används 17 milj. kr. för GC-vägen Västergarn – Klintehamn, 2018 –
2021. De övriga 7,284 milj. kr. föreslås fördelas med hälften av medlen vardera på åtgärderna för kollektivtrafik och trafiksäkerhet. För kollektivtrafiken avses åtgärder för säkra
hållplatser på det statliga vägnätet (i förslaget finns sedan tidigare medel för tillgängliga hållplatser inom regionens vägnät). Det ökade anslaget för trafiksäkerhet avser säkra skolvägar
på det statliga vägnätet (i förslaget finns sedan tidigare medel för säkra skolvägar avseende
regionens vägnät).

35 (38)

Region Gotland

0BLänsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029

Sammanställning länsplan 2018 – 2029
Åtgärder

20182021

%

Kollektivtrafikutveckling och tillgänglighet

7,7

- Statlig medfinansiering

4,0
3,7

- Ramjustering, statliga vägar
Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighet
- Hastighetsöversyn, åtgärder som
t.ex. förbättringar av sidoområden

27,3

- Insatser efter åtgärdsvalsstudier etc.

3,7
17,9
3,7

8

20222025

6,1

20262029

6,1

29

22,2 22,2

54
49
5

57

43,7

43,7

Stads- och tätortsutveckling
- Statlig medfinansiering

4
4

4

3,1

3,1

Övriga åtgärder
- T.ex. förstudier och åtgärdsvalsstudier. Små och snabbt genomförbara
åtgärder på det statliga vägnätet.

2

2

1,5

1,5

- Statlig medfinansiering
- Ramjustering, säkra skolvägar, statliga vägar
Cykelutveckling
- Cykelled Västergarn – Klintehamn
- Statlig medfinansiering

Totalt

Total

2,0

95

76,6

76,6 248,2

I bilaga visas sammanställningen även med planerad årlig fördelning av åtgärder för perioden 2018 - 2021. För planperioderna 2022 – 2025 och 2026 – 2029, föreslås en fördelning
av medel motsvarande den för 2018 – 2021.

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-11-02

Planförslaget innebär en fördelning på statlig finansiering med drygt 65 %, och för medfinansiering ca drygt 30 %.
4.5 Effektbeskrivning

Effektbeskrivningen sammanfattar de effekter planen kan förväntas ge i relation till de nationella och regionala målen.
Planförslaget utgår från nationella och regionala mål, och de åtgärder som föreslås är kopplade till regionens översiktliga planering, som översiktsplanen Bygg Gotland.
Förslaget till länsplan 2018 – 2029, bygger vidare på nuvarande plan.
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I planförslaget ingår under de fyra första åren ett större objekt. Det är cykelleden Västergarn – Klintehamn som skulle genomförts inom nuvarande plan, men som inte kunde genomföras som planerat, då vägplanen blev överklagad. Omfattning, inriktning och fördelning på åtgärdsområden i planförslaget motsvarar den nuvarande planen.
Sammantaget har förslaget en positiv inverkan på relevanta mål och planer. Dock är inverkan begränsad, för en hållbar utveckling och övrig måluppfyllelse krävs insatser inom flera
olika områden och av olika aktörer utanför de möjligheter som finns inom de regionala
transportinfrastrukturplanerna samt för Gotlands del att länsplanen har en mycket begränsad ekonomisk ram, ca. 18,5 miljoner kronor per år. För åren 2018 – 2021 är dock ramen
något högre, efter de ramjusteringar Trafikverket beslutat om.
Flera osäkerhetsfaktorer finns även för genomförandet av planen som gör effektbedömningen osäker. I vilken omfattning planerna kan genomföras beror på storleken av de medel som fördelas. För den statliga medfinansieringen är utgångspunkten Region Gotlands/tekniska nämndens årliga budget.
Effekterna beskrivs fördelat på fyra åtgärdsområden som finns i planförslaget.
Konsekvenser för nationella klimat- och miljökvalitetsmål beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen av planen.
Kollektivtrafikutveckling och tillgänglighet, åtgärder för att förbättra tillgängligheten på
och vid hållplatser.
Utveckling av kollektivtrafiken är enligt det regionala utvecklingsprogrammet, Vision Gotland 2025, en av de viktigaste faktorerna för att det gotländska samhället ska utvecklas hållbart. Kollektivtrafiken är en grundpelare för social utveckling, då den knyter samman landsbygd och tätort och underlättar transporter i människors vardag. Att få fler att välja bussen
handlar i hög grad om beteendeförändring. En väl planerad infrastruktur underlättar en sådan förändring.
Bidrar, i begränsad omfattning, till de nationella och regionala målen om en långsiktigt hållbar transportförsörjning, om tillgänglighet och om säkerhet, miljö och hälsa.
Bilberoende på landsbygd och i de mindre tätorterna kommer dock sannolikt till stor del att
bestå på grund av det spridda boendemönstret. Utveckling och användning av förnyelsebara bränslen behövs.
Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighet, åtgärder för ökad trafiksäkerhet. Ger positiva effekter för tillgänglighet och säkerhet och hälsa utifrån olika gruppers behov.

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-11-02

Stads- och tätortsutveckling. Åtgärder av trafiksäkerhetskaraktär. Ger positiva effekter
för tillgänglighet och säkerhet och hälsa utifrån olika gruppers behov.
Cykelutveckling. Ett regionalt mål är att öka andelen cykeltrafik med 30 % mellan 2010 –
2025. Det förutsätter att investeringar görs i infrastrukturen som ökar trafiksäkerheten och
tillgängligheten, samtidigt som aspekter som trygghet, miljö, hälsa och snabbhet måste
övervägas. Drygt 50 % av planens medel avsätts för cykelåtgärder. Ökat cyklande bidrar till
en långsiktigt hållbar transportförsörjning (om det ersätter bilresor) och förbättrad hälsa.
Bidrar även till en positiv för turismnäringen.
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5. Genomförande
Region Gotland ansvarar för att ta fram länsplanen för regional transportinfrastruktur. Trafikverket beslutar om de statliga åtgärderna och den statliga medfinansieringen, och för genomförandet av de statliga åtgärderna i planen. I vilken omfattning planerna kan genomföras beror på storleken på de medel som dels regeringen och riksdagen årligen anvisar i
statsbudgeten, dels på Region Gotlands budget. För Region Gotland är utgångspunkten
Region Gotlands/tekniska nämndens strategiska plan och budget. Av den framgår vilka
specifika objekt som avses prioriteras under de kommande åren, om ekonomiska förutsättningar finns. Regionens årliga budget fastställs i november varje år.
Ett effektivt genomförande förutsätter kontinuerlig dialog. Minst två gånger per år bör regionledningsmöten (regionledningarna på Trafikverket och Region Gotland) hållas. Här tas
större strategiska frågor upp: information, behov, underlag och prioriteringar av kommande åtgärder. Exempel på ämnen är en fördjupning av den systemanalys Trafikverket
gjort inför denna plan och prioriteringar av åtgärdsvalsstudier.
Därutöver är en modell för den årliga genomförandeprocessen:
• Ansökan om medfinansiering till Trafikverket oktober år 1. Ansökningar utgår från tekniska nämndens budget.
• Besked från Trafikverket om godkänd medfinansiering lämnas under vårvintern år 2
och då kan projekt genomföras under året.
• Kontinuerliga avstämningsmöten Trafikverket och Region Gotland som följer upp läget för genomförandet och medfinansieringsprojekten. Anpassning efter budget.
• Samordningsmöten Trafikverket och Region Gotland för genomgång av läget för aktuella större projekt, ca. tre - fyra gånger per år. Återrapporteras till tekniska nämnden.
• Årlig rapportering och uppföljning till regionstyrelsen.

6. Bilagor
6.1 Sammanställning Länsplan 2018 - 2029

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-11-02

6.2 Miljökonsekvensbeskrivning

38 (38)

Länsplan Bilaga 6.1 Sammanställning rev181102
ÅTGÄRDER
Kollektivtrafik, tillgängliga hållplatser
Stadstrafik
Serviceorter
Ramjustering
Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighet
Säkra skolvägar. Enkelt avhjälpta hinder
Hastighetsöversyn, åtgärder
Trafiksäkerhet, bl.a. Visborg
Visby hamn, trafiksäkerhetsåtgärder, kryssningskajen
Insatser med anledning av förstudier
Ramjustering. Säkra skolvägar
Cykelutveckling
Cykelplan Visby
Cykelled Västergarn - Klintehamn*
Stads- och tätortsutveckling
Utveckling serviceorter
Övriga åtgärder
Förstudier, åtgärdsvalsstudier, små åtgärder , etc
Summa

Finans

Statlig medfinansiering
Statlig medfinansiering
LTP
Statlig medfinansiering
LTP
Statlig medfinansiering
Statlig medfinansiering
LTP
LTP
Statlig medfinansiering
LTP
Statlig medfinansiering
LTP

2018

2019

2020

2021

2022-2025

2026-2029

1,9
0,5
0,5
0,9
6,6
0,8
0,5
0,7
3,7

1,9
0,5
0,5
0,9
4,6
1
0,5
2,2

1,9
0,5
0,5
0,9
6,9
1
0,5
3,5

2
0,5
0,5
1
9,2
1
0,5
4

0

0

0

0

0,9
15,8
0,5
15,3
0,5
0,5
0,5
0,5
23,3

1
0,9
12,2
2
10,2
1,5
1,5
0,5
0,5
23

2,7
1
12,2
2
10,2
1,5
1,5
0,5
0,5
25,4

0

0

0,9
13,8
0,5
13,3
0,5
0,5
0,5
0,5
23,3

Efter Trafikverkets beslut om justerade ramar har Gotland tillförts 24,284 mij.kr. fördelat på de fyra första åren i planperioden.
* Ramjustering ingår med 17 milj. kr. fördelat med 4,5 milj. kr. på resp. år 2018-2029.
Övrig ramjustering är fördelad med hälften vardera på åtgärderna Kollektivtrafik och Trafiksäkerhet, säkra skolvägar, 0,9 M per år, 2018-2020,
och 1 M år 2021.

0
0

0

76,6

76,7

Summa
2018-2021
7,7
2
2
3,7
27,3
3,8
2
10,4
3,7
3,7
3,7
54
5
49
4
4
2
2
95
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0. Sammanfattning
Lagkraven vid en miljöbedömning av en plan eller ett program styrs av Miljöbalken 6 kapitlet samt regeringens uppdrag till Trafikverket och länsplaneupprättarna. En miljökonsekvensbeskrivning ska möjliggöra en samlad bedömning av planens miljöpåverkan, beskriva
hur miljömål beaktas, och redovisa åtgärder som minskar eller eliminerar betydande miljöpåverkan.
Alla län tar vart fjärde år fram länsplaner för regional infrastruktur. Det är en del i den statliga infrastrukturplaneringen. För Gotland är det Region Gotland som har ansvaret att upprätta och fastställa länsplanerna. Länsplanen innehåller investeringar i den statliga infrastrukturen och medel som går till att medfinansiera trafikinvesteringar i regionen. Parallellt
tar Trafikverket fram ett förslag till Nationell transportplan, som beslutas av regeringen.
Region Gotland ansvarar för upprättande av en MKB för länsplanen för Gotlands län. Trafikverket ansvarar för att ta fram en MKB av Nationell transportplan, inklusive de delar av
planen som berör Gotland.

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-02-01

En avgränsning med bedömningsgrunder har tagits fram som beskriver vilka miljöaspekter
(enligt miljöbalken) samt nationella och regionala mål, som är relevanta att följa upp i miljöbedömningen. Dessa aspekter och mål, liksom bedömning av planens betydande miljöpåverkan redovisas i nedanstående matris. Bedömningsgrunderna med motiv till avgränsning
beskrivs i bilaga 1.
MKBn är en redovisning av skillnaderna mellan de effekter som kan förväntas uppstå när
planen genomförs och de effekter som kan förväntas uppstå i en situation utan någon plan.
Miljöbedömningen förutsätter därför ett så kallat nollalternativ, en rimligt säker uppfattning
om miljöns utveckling med dagens fattade beslut och gällande prognoser:
• Koldioxidutsläppen från transporterna på Gotland kommer sannolikt att minska.
Detta mot bakgrund av att trafikutvecklingen bedöms bli låg och att fordonsflottan
väntas drivas med en högre andel förnybara drivmedel.
• Förtätning i de större städernas centrala och halvcentrala delar tillsammans med
ökad trafik bedöms öka de totala bulleremissionerna från transportsektorn utan
plan för bulleråtgärder, samt att antalet störda människor ökar, genom att de blir
fler.
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Figur 1. Värdering av hur de olika åtgärderna inom länsplanen går i positiv eller negativ riktning avseende de avgränsade aspekter och uppsatta mål. Rött betyder negativ påverkan och grönt positiv påverkan. Gult betyder ingen påverkan och vitt att ingen bedömning gjorts. Kolumnbredden är satt i förhållande till summan som investeras.
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Påverkan på luftkvaliteten är osäker och beroende av trafiksituationen i de större
tätorterna, framförallt i Visby där det idag finns en problematik kring utsläpp av
partiklar. Sannolikt kommer en förbättring av motorer och drivmedel, både inom
sjöfarten och vägtrafiken, att på sikt leda till minskade utsläpp.
Påverkan på landskap är mycket liten, eftersom det tillkommer mycket få nya barriärer.

Planförslagets betydande miljöpåverkan delas in i tre fokusområden; klimat, hälsa och
landskap.
• Länsplanens samlade effekter på klimat, i förhållande till nollalternativet, bedöms
som relativt små. Åtgärderna leder dock generellt i en positiv riktning. Framförallt
ger den stora satsningen på cykelvägsåtgärder samt statlig medfinansiering till Region Gotlands infrastruktur, en stor positiv påverkan. Planförslaget leder till ökad
trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter och ger en ökad
relativ attraktivitet för gång, cykel och kollektivtrafik i förhållande till personbilstrafiken.
• Effekten på hälsa är positiv. Statlig medfinansiering till trafiksäkerhetshöjande åtgärder och cykelvägar bedöms ha en positiv påverkan på luftkvaliteten i tätort.
Även trafiksäkerheten påverkas i positiv riktning.
• De flesta åtgärdsområden har en mycket försumbar påverkan på landskap. Landskapsbild och påverkan på vägmiljöer sker framförallt vid åtgärder på det statliga
vägnätet. Den enda åtgärd som innebär helt ny infrastruktur är ny cykelled Västergarn-Klintehamn.

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-02-01

De bedömda åtgärderna omfattar totalt en större sammanlagd kostnad än den ram som
finns i länsplanen. De exakta prioriteringarna kommer att beslutas i den årliga planeringen
tillsammans med Trafikverket. Vilka åtgärder som kan ingå i länsplanen styrs av förordningar, direktiv samt nationella och regionala mål. Effekterna av länsplanen är således beroende av vilka av de studerade åtgärderna som slutligen kommer att ingå i planen. Detta innebär att effekterna till vissa delar är svårbedömda, exempelvis påverkan på buller och delvis på klimat. Planens betydande miljöpåverkan påverkas av vilken miljöhänsyn som tas vid
prioriteringen mellan olika konkreta åtgärder i det årliga genomförandet.
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1. Inledning
1.1. Bakgrund och syfte med miljöbedömningen

Lagkraven vid en miljöbedömning av en plan eller ett program styrs av Miljöbalken 6 kapitlet. I miljöbalken finns krav på att om planer eller program kan antas medföra betydande
miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras. För vissa typer av planer utgår lagstiftaren från att genomförandet alltid innebär betydande miljöpåverkan och att det därför alltid
ska göras en miljöbedömning. Regeringen har i sitt uppdrag till Trafikverket och länsplaneupprättarna, daterat 2017-03-23, beslutat att infrastrukturplaner på regional och nationell
nivå ska omfattas av detta krav.
MKBn ska möjliggöra en samlad bedömning av planens miljöpåverkan. Den ska beskriva
planens betydande miljöpåverkan, hur miljömål beaktas, och redovisa åtgärder som minskar eller eliminerar betydande miljöpåverkan.
En förändring i miljöbalken, som trädde i kraft 1 januari 2018, innebär en förändring av
kap 6. 1 De ändringar som gjorts innebär bland annat att begreppet miljöbedömning har
tydliggjorts för att beskriva processerna med att exempelvis ta fram underlag och samråda.
För miljöbedömningar av infrastrukturplaner på regional och nationell nivå innebär det nya
kapitel 6 mycket små förändringar, eftersom dessa styrs av regeringens direktiv.
1.2. Länsplanen och dess sammanhang
1.2.1. Länsplan för regional transportinfrastruktur

Alla län tar vart fjärde år fram länsplaner för regional infrastruktur. Det är en del i den statliga infrastrukturplaneringen. För Gotland är det Region Gotland som har ansvaret att upprätta och fastställa länsplanerna. Länsplanen innehåller investeringar i den statliga infrastrukturen och medel som går till att medfinansiera trafikinvesteringar i regionen.
Regeringen gav i mars 2017 länsplaneupprättarna i uppdrag att ta fram förslag till trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för perioden 2018 –
2029. Länsplaneupprättarna ska redovisa förslag till länsplaner till Regeringskansliet senast
den 31 januari 2018. Förslagen ska vara remitterade och sammanställda. Därefter, under våren 2018, fattas beslut om definitiva ekonomiska ramar till länen. Senast två månader efter
regeringens beslut ska länsplaneupprättarna fastställa länsplanerna.

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-02-01

Enligt uppdraget ska länsplaneupprättarna beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras för
att bidra till att det övergripande transportpolitiska målet samt de jämbördiga funktionsoch hänsynsmålen nås.
Länsplanerna kan omfatta:
• investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet,
• åtgärder i sådana anläggningar m.m. för vilka statlig medfinansiering kan beviljas
enligt 2 § för-ordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar m.m. (här avses kollektivtrafikåtgärder och åtgärder för
förbättrad miljö och trafiksäkerhet på kommunala vägar och gator),
1

Läs mer på http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomningar/Om-6-kap-miljobalken/
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åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur,
åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för det regionala
transport-systemet som bör redovisas i planen, och
från år 2012 driftbidrag till icke-statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt viktiga för regionen.
1.2.2. Den nationella planen

Den nationella infrastrukturplanen innehåller framför allt investeringar i järnvägssystemet
och de större vägarna. Gotlands län saknar de större vägarna och järnvägar. Investeringar
finansieras därför inte via den nationella planen. Finansiering i nationell plan som kan vara
aktuella för Gotland är mindre trimningsåtgärder såsom miljöåtgärder t.ex. vattenskydd
samt farledsåtgärder. Även underhållsåtgärder på väg finansieras med medel från nationell
plan.
Trafikverkets förslag till nationell plan 2018 – 2029 var sänd på remiss till den 30 november
2017. Regeringen väntas fatta beslut om den nya planen våren 2018.
Region Gotland ansvarar för upprättande av en MKB för länsplanen för Gotlands län. Trafikverket ansvarar för att ta fram en MKB av Nationell transportplan, inklusive de delar av
planen som berör Gotland.
1.3. Nollalternativ och planförslag

MKBn är en redovisning av skillnaderna mellan de effekter som kan förväntas uppstå när
planen genomförs och de effekter som kan förväntas uppstå i en situation utan någon plan.
Miljöbedömningen förutsätter därför ett så kallat nollalternativ, en rimligt säker uppfattning
om hur samhället och transportsystemet kommer att utvecklas utan effekterna från en ny
plan.
Nollalternativet baseras på dagens politik och de beslut som är kända. Prognoser för befolkningsutveckling och trafikutveckling samt beslutade investeringar är exempel på faktorer som styr bedömningen av miljöns utveckling i nollalternativet. Nollalternativet innebär inga nya statliga infrastrukturinvesteringar på Gotland under planperioden 2018-2029.
Effekter på miljön i ett nollalternativ redovisas i kapitel 3. Bedömning av planförslagets
miljöpåverkan redovisas i kapitel 4.

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-02-01

1.4. Sammanfattning av planförslaget

Tabellen nedan visar en sammanställning av hur länsplanens medel har fördelats. Länsplanens ram har fördelats på fyra olika åtgärdskategorier:
• Kollektivtrafik och tillgänglighetsanpassning
• Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighetsanpassning
• Cykelutveckling
• Stads- och tätortsutveckling
• Övriga åtgärder: åtgärdsvalsstudier, förstudier, etc. Små och snabbt genomförbara
åtgärder på det statliga vägnätet.
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I planförslaget ingår under de fyra första åren ett större objekt. Det är cykelleden Västergarn – Klintehamn som skulle ha genomförts inom nuvarande plan. Kostnaden beräknas
till 32 Mkr.
Tabell 1. Sammanställning länsplan 2018 – 2029

Åtgärder
Kollektivtrafikutveckling och tillgänglighet
- Statlig medfinansiering

2018-2021
4,0

Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighet
- Hastighetsöversyn, åtgärder som t.ex.
förbättringar av sidoområden

23,6

- Insatser efter åtgärdsvalsstudier etc.
- Statlig medfinansiering
Cykelutveckling
- Cykelled Västergarn – Klintehamn

2022-2025
5,0

2026-2029
5,0

Totalt

25,6

25,6

75

39

39

115

14

4,0

2,0
3,7
17,9
37
32

- Statlig medfinansiering

5

Stads- och tätortsutveckling
- Statlig medfinansiering

4
4

5

5

14

Övriga åtgärder
- T.ex. förstudier och åtgärdsvalsstudier.
Små och snabbt genomförbara åtgärder
på det statliga vägnätet.

2

2

2

6

70,6
70,6

76,6
76,6

76,6
76,7

224
224

Totalt
Medel i länsplanen enl. direktiven

1.4.1. Faktorer som påverkar genomförandet av planen

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-02-01

I länsplanen finns en sammanställning av åtgärder som skulle kunna finansieras/medfinansieras i länsplanen eller har koppling till den (se bilaga 2). Det är för dessa åtgärder som betydande miljöpåverkan har bedömts. De bedömda åtgärderna omfattar totalt en större sammanlagd kostnad än den ram som finns i länsplanen. De exakta prioriteringarna kommer
att beslutas i den årliga planeringen tillsammans med Trafikverket. Vilka åtgärder som kan
ingå i länsplanen styrs av förordningar, direktiv samt nationella och regionala mål.
Effekterna av länsplanen är således beroende av vilka av de studerade åtgärderna som slutligen kommer att ingå i planen. Planens betydande miljöpåverkan påverkas av vilken miljöhänsyn som tas vid prioriteringen mellan olika konkreta åtgärder. Detta beskrivs närmare i
kapitel 4.
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2. Avgränsning och bedömningsgrunder
Avgränsningen av miljöbedömningen syftar till att få en effektiv och verkningsfull beslutsoch genomförandeprocedur med relevant och rimligt beslutsunderlag. Ett syfte är att koncentrera miljöbedömningen och miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) på de områden där
planförslaget kan bidra till betydande miljöpåverkan. Uppgifterna i miljökonsekvensbeskrivningen ska vara rimliga med hänsyn till:
• bedömningsmetoder och aktuell kunskap,
• utredningens innehåll och detaljeringsgrad,
• allmänhetens intresse,
• att vissa frågor bättre kan bedömas i samband med andra beslut om program, planer eller projekt.
Avgränsningen specificeras i bedömningsgrunderna. Dessa är ett verktyg för att bedöma
vad som är betydande miljöpåverkan i åtgärdsplaneringen, samt hur påverkan på de miljöaspekter 2 som räknas upp i miljöbalkens 6 kap 12 § punkt 6 kan identifieras, bedömas och
beskrivas. Bedömningsgrunderna beskrivs i detalj i bilaga 1. Där redovisas hur miljöaspekterna kopplar till relevanta miljömål, vilka aspekter och mål som har avgränsats bort,
samt motiveringar till avgränsningarna.
2.1. Avgränsning i tid och rum

Planen omfattar åtgärder för åren 2018-2029. Det råder stora osäkerheter i vilka miljöaspekter som påverkas av ett transportsystem i slutet av 2020-talet. Av största vikt i ett långt
hållbarhetsperspektiv är ändå att bedöma systemets direkta och indirekta konsekvenser för
såväl energi- som resursförbrukning och att bedöma dessa aspekter ur ett livscykelperspektiv. I praktiken är det också svårt att dra en tydlig tidsgräns för miljöeffekter av investeringar. Eftersom åtgärder kan sträcka sig längre än till år 2029, behandlar miljöbedömningen effekter så långt det är relevant och rimligt även efter år 2029.
Analysen av miljöeffekter omfattar hela Gotland. Bedömningarna är inte så detaljerade att
de redogör för om ökad/minskad trafik härrör från regionala eller internationella resor. Det
görs inte heller någon analys av hur positiv eller negativ miljöpåverkan från bedömda åtgärder fördelar sig inom Gotlands län samt vilka grupper som påverkas.
2.2. Allmänhetens intresse

Det stora flertalet av Sveriges befolkning kommer dagligen i kontakt med transportsystemet. Transportsystemet påverkar våra möjligheter att röra oss och nå olika målpunkter,
men påverkar också våra upplevelser och det omgivande ekosystem vi alla ingår i. Planförslaget har däremot ingen civilrättslig betydelse. Planförslaget är alltså inte ett rättsligt bindande dokument som påverkar enskild egendom. Däremot har planen en styrande effekt
på kommande plan- och tillståndsprövning.
Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-02-01

2.3. Andra planer och program

För Gotland har Region Gotland ansvar både för de uppgifter som en kommun och som
ett landsting har. Det innebär att ansvaret för bl.a. hälso- och sjukvård, skola, omsorg, VA,
fysisk planering och infrastruktur är samlat i en organisation. Region Gotland har också det
regionala utvecklingsansvaret, d.v.s. ansvaret för länets strategiska utveckling. Inom det
2
De 14 miljöaspekterna är människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark,
vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och energi. Dessa har delvis omarbetats och sorterats in under 10 aspekter för att vara mer anpassade till att bedöma transporternas miljöpåverkan.
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uppdraget ingår bl.a. att ta fram en strategi för länets utveckling och upprätta och fastställa
länsplaner för transportinfrastruktur. Region Gotland är även regional kollektivtrafikmyndighet.
I den regionala transportinfrastrukturplaneringen innebär det att åtgärder som finns inom
länsplanen utgår ifrån och har ett direkt samband till bl.a. exploateringsplaneringen, bostadsförsörjningen, den fysiska planeringen och till prioriteringar inom andra regionala
verksamheter.
2.4. Styrande mål

I detta avsnitt redovisas mål som är styrande för miljöbedömningen, eller på annat sätt relevanta för att integrera miljöhänsyn i den regionala infrastrukturplaneringen. För vissa av
målen görs en konkret bedömning och beskrivning av planförslagets måluppfyllelse, vilket
framgår av bedömningsgrunderna, se kapitel 2.5.
2.4.1. Miljökvalitetsmål

Det finns sexton nationella miljökvalitetsmål som beskriver önskvärda miljötillstånd för
skilda slags miljöer, både naturmiljö och den urbana miljön.
Alla sexton miljökvalitetsmål är inte relevanta för denna plan. En del av miljökvalitetsmålen
berörs inte av transportsektorn 3 Därtill har en avgränsning specifikt gjorts avseende de regionala förutsättningarna i Gotlands län och vilka effekter som utifrån befintligt kunskapsunderlag kan bedömas av de nya åtgärder som ingår i länsplanen. Detta beskrivs närmare i
bilaga 1. För Gotlands del har det bedömts att följande miljökvalitetsmål är relevanta:
• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv
• Aspekten Landskap omfattar indirekt ett inbördes förhållande mellan flera miljömål: Biologisk mångfald, Ett rikt växt- och djurliv, God bebyggd miljö samt Fornoch kulturlämningar och annat kulturarv.
2.4.2. Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormerna ska styra miljöns utveckling mot miljökvalitetsmålen. Normerna är
föreskrifter som ska säkerställa en lägsta nivå för skydd av hälsa och miljö, inom ett geografiskt område.
Naturvårdsverket har bedömt att ett åtgärdsprogram enligt miljöbalken avseende miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) behöver upprättas. Region Gotland håller för närvarande
på att ta fram programmet. Programmet planeras vara färdigt under 2018.

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-02-01

Läs mer om trafikens påverkan på luftkvalitet under kap 3.

3

Ett förslag till avgränsning av de mål som berör transportsektorn redovisats i regeringens proposition ”Mål för framtidens resor och
transporter”.
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2.4.3. De transportpolitiska målen

Det övergripande nationella målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. För att bidra till att uppfylla det övergripande målet finns två mål, ett
funktionsmål för tillgänglighet och ett för säkerhet, miljö och hälsa.
Funktionsmålet för tillgänglighet:
• Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge
alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra
till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors och mäns trans-portbehov.
Hänsynsmålet för säkerhet, miljö och hälsa:
• Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen
ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till
ökad hälsa.
För att uppfylla funktionsmålet för säkerhet, miljö och hälsa finns bl.a. preciseringarna:
• Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås
genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet fossilberoende. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.
• Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa.
Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål där transportsystemets utveckling är av stor
betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål.
2.4.4. Regionala mål och strategier

Vision Gotland 2050
I Gotlands regionala utvecklingsprogram, Vision Gotland 2025 4 finns mål och strategier
för trafiken på Gotland. Dessa är:
• Alla människor på Gotland ska ha möjlighet att effektivt, säkert och på miljömässigt
långsiktigt hållbart vis förflytta sig mellan bostad, arbete, skola och fritidsaktiviteter.
• De lokala transportsystemen ska vara säkra och tillgängliga för alla.
• Cykelåkandet ska öka med 30 procent över en 15-årsperiod.
• Genom att 140-vägarna utvecklas till snabba och säkra matarvägar och kollektivtrafikens stomlinjer byggs ut, krymps avstånden på Gotland.

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-02-01

Av dessa är det tre första målen relevanta att följa upp i MKBn. Det 4e målet ovan är viktigt för tillgängligheten på hela Gotland men inte för att integrera miljöhänsyn i den regionala infrastrukturplaneringen.

4

Vision Gotland 2025. http://www.gotland.se/75704
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Region Gotlands energiplan – Energi 2020
Regionfullmäktige antog Energi 2020 – energiplan för Region Gotland 5 den 16 juni 2014.
Gotlands energiplan grundas på det regionala utvecklingsprogrammets mål om att energianvändningen på Gotland ska ställas om och bidra till social, ekonomisk och miljömässig
hållbar utveckling av hela Gotland.

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-02-01

Övergripande mål för energianvändningen på Gotland år 2020 är enligt energiplanen:
• Lokala tillgångar på förnybar och återvunnen energi motsvarar hela energianvändningen i det gotländska samhället, inklusive industrins behov.
• Till år 2020 är målet att klara 100 procent förnybar energiförsörjning för hushåll
och näringsliv på Gotland, utom till cementindustrins bränslebehov.
• År 2020 är årsproduktionen av lokalproducerad el från förnybar energi på Gotland
dubbelt så stor som den totala elförbrukningen på Gotland.
• Genom omställning från fossila bränslen till förnybar energi har klimatpåverkande
utsläpp från energianvändningen på Gotland minskat med 45 procent från år 1990
till år 2020.
• Energihushållning har gett minskad användning av inköpt el och tillförda bränslen
med i genomsnitt 1,5 procent per år för bostäder, lokaler och service, transporter
och handel under 2010- 2020.
• För att klara målen krävs insatser för bättre hushållning, effektivare energianvändning och ökad omställning till förnybar energi. Insatser kommer att behövas inom
många samhällsområden och av många aktörer. För Region Gotlands arbete är fyra
viktiga områden utpekade. Ett av dessa är transporter och resor. I planen beskrivs
att transporter av varor och människor står för en allt större del av våra koldioxidutsläpp och trots stora tekniska förbättringar av fordonen minskar inte de totala utsläppen. Därför är det nödvändigt att både minska transportbehovet och att göra
transporterna mer energieffektiva. Av planen framgår att Region Gotland, i de delar
som har koppling till kollektivtrafiken, ska:
• Aktivt arbeta med att införa biogas som fordonsbränsle inom egna och upphandlade verksamheter, samt bidra till att så sker även för privata resor, särskilt personalens arbetspendling.
• Väga in möjligheterna till kollektivtrafik som ett av de viktiga kraven när lokalisering av större nya bostadsområden beslutas.
• Långsiktigt förbättra kollektivtrafiken, i första hand genom en satsning på stomlinjerna. Pröva snabba pendlingsturer från ytterområdena, till exempel Burgsvik och
Fårösund.
• Undersöka utökad samordning av kollektivtrafik och skolskjutsar (pågående uppdrag) som leder till utökat utbud av kollektivtrafik.
• Ha en tätortsplanering som bygger på tillgänglighet istället för mobilitet och underlättar för att ersätta resor i egen bil till gång, cykel eller buss för dagliga förflyttningar mellan hem, arbetsplatser, förskolor/skolor, fritidsaktiviteter och dagligvaruhandel.

5

http://www.gotland.se/energiplan
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Regionalt trafikförsörjningsprogram
Region Gotlands trafikförsörjningsprogram antogs av tekniska nämnden 2013-12-17. 6 Programmet utgår från nationella och regionala mål, som det regionala utvecklingsprogrammet
och energiplanen.
I trafikförsörjningsprogram finns ett antal mål avseende miljö och klimat:
• De klimatpåverkande utsläppen inom kollektivtrafiken ska minska.
• Kollektivtrafiken ska drivas till 100 % med förnybar energi år 2020.
• Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka, fler resenärer ska välja kollektivtrafik
istället för bil.
2.4.5. Klimatmål

1,5-gradersmålet och begränsad klimatpåverkan
Klimatavtalet som skrevs under i Paris i december 2015 innebär att världens länder ska begränsa klimatpåverkan till en maximal temperaturökning på 2 grader Celsius jämfört med
förindustriell nivå men även sträva efter att begränsa den till maximalt 1,5 grader. Såväl en
begränsning till 2 grader som 1,5 graders temperaturökning kräver att de globala utsläppen
når noll någon gång i mitten av seklet. Med en rättvis bördefördelning behöver de rikare
länderna nå nollnivån tidigare.
Ett nytt svenskt klimatmål
Den 2 februari 2017 tog regeringen fram ett förslag till ny klimatlag som innebär att Sverige
ska ha ett "netto nollutsläpp" av klimatpåverkande växthusgaser 2045. Ett kvantifierat mål
är att utsläppen från inrikestrafiken ska ha minskat med 70 procent till 2030, jämfört med
2010 års nivåer. Det är första gången som det har tagits fram ett kvantifierat utsläppsmål
för transportsektorn.
Fossiloberoende fordonsflotta
Klimatmålet för transportsektorn skiljer sig inte mycket från Sveriges vision om nettonollutsläpp av växthusgaser år 2050 och prioriteringen om fossiloberoende fordonsflotta, av
Trafikverket tolkat som 80 procents lägre användning av fossil energi i vägtrafik år 2030.
Visionen har analyserats inom utredningen Fossilfrihet på väg (FFF-utredningen, SOU
2013:84) och i Trafikverkets klimatscenario.
2.4.6. Klimatanpassning

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-02-01

Klimatanpassning handlar om att anpassa samhället till de klimatförändringar vi märker av i
dag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Som en vägledning i klimatanpassningsarbetet har Länsstyrelsen på Gotlands län tagit fram en ny regional handlingsplan för klimatanpassning som för närvarande är på remiss.
Kommunikationer och infrastruktur påverkas av klimatförändringarna främst genom ökad
nederbörd och medföljande flöden vilket kan innebära större risker för översvämningar,
ras, skred och erosion, med påverkan på väg- och järnvägstrafiken. Hamnområden kan påverkas av höjda vattennivåer, ökade vindstyrkor och erosion.

6

http://www.gotland.se/85634
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I den regionala handlingsplanen för klimatanpassning finns ett antal förslag på åtgärder.
Bland annat föreslås ett möte kring hur vägnätet kan klimatanpassas på Gotland mellan
Trafikverket, Länsstyrelsen och Region Gotland, för att tydliggöra:
• vilka sårbarheter vägnätet har utifrån klimatförändringar,
• vilka åtgärder som därför bör prioriteras, samt
• i vilka processer klimatanpassning ska beaktas utifrån olika aktörers ansvar. 7
Då inga konkreta beslut om åtgärder ännu har tagits ingår inte klimatanpassning i miljöbedömningen för denna planeringsomgång. En fortsatt dialog bör dock hållas om, och i så
fall hur, dessa aspekter kan införlivas i bedömningsgrunderna i framtida planeringsomgångar.
2.4.7. Folkhälsomålen

Ytterligare mål som är relevanta är de nationella folkhälsomålen där de som anses ha direkt
koppling till transportsystemet och dess utformning är de med fetstil markerade. Framförallt är det graden av fysisk aktivitet som länsplanen bedöms ha en betydande möjlighet att
påverka.
• Delaktighet och inflytande i samhället
• Ekonomisk och social trygghet
• Trygga och goda uppväxtvillkor
• Ökad hälsa i arbetslivet
• Sunda och säkra miljöer och produkter
• En hälsofrämjande hälso- och sjukvård
• Gott skydd mot smittspridning
• Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa
• Ökad fysisk aktivitet
• Goda matvanor och säkra livsmedel
• Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning
samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande
2.4.8. Nollvisionen

Riksdagen beslutade 1997 att Nollvisionen ska utgöra grund för trafiksäkerhetsarbetet i
Sverige 8. Det innebär att det långsiktiga målet är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt
till följd av trafikolyckor. Vägtransportsystemets utformning och funktion ska anpassas till
de krav som följer av detta. I juni 2009 beslutade riksdagen om ett nytt etappmål för trafiksäkerheten som innebär att antalet dödade i trafiken bör halveras mellan år 2007 och år
2020. Det motsvarar högst 220 dödade år 2020.

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-02-01

2.5. Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunderna tar sin utgångspunkt i Trafikverkets Metod för miljöbedömning av planer
och program inom transportsystemet 9 som innehåller definitioner och avgränsningar för kriterier
för när miljöpåverkan från transportsystemet är att betrakta som betydande. Bedömningsgrunderna har sorterats in under tre olika fokusområden: klimat, hälsa och landskap. 10
7

http://www.lansstyrelsen.se/Gotland/Sv/nyheter/2017/Sidor/Regional-handlingsplan-for-klimatanpassning-2018-2020-pa-remiss.aspx
http://www.trafikverket.se/Privat/Trafiksakerhet/Vart-trafiksakerhetsarbete/Trafiksakerhetsmal/
9
Trafikverket, 2011. Metod för miljöbedömning av planer och program inom transportsystemet, Publikationsnummer: 2011:134.
10
Trafikverket har 2017 uppdaterat sina bedömningsgrunder och har lagt till ett fjärde fokusområde, ”resurser tillgängliga för människan”. Detta omfattar påverkan på naturresurser; areella näringar, mark, skyddsvärda områden, vatten mm. De omfattar både hälsa och
landskap och bedömningen som gjorts för Gotlands avseende är att behålla indelningen i klimat-hälsa-landskap som är väl inarbetad.
8
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Varje miljöaspekt bryts ned i ett antal kriterier och analysmetoder som används i det konkreta arbetet med att genomföra bedömningarna. För varje kriterium bedöms om påverkan
av förslagen sammantaget är positiv, negativ eller neutral och om eventuell påverkan kan
betraktas som betydande. I vissa fall kan man inte identifiera betydande miljöpåverkan eller
tvingas konstatera att bedömningen är osäker.
Det är inte möjligt att med analysmetoderna som grund kvantifiera den betydande miljöpåverkan i mängder (emissioner, ekvivalentnivåer etc.). Detta kan göras för enskilda objekt i
samband med kalkyler eller projektspecifika MKB, men inte i det planeringsskede som en
länsplan hanterar. Analysmetoderna är framtagna för att bedöma riktning. Positiv miljöpåverkan innebär att en åtgärd leder i riktning mot styrande mål och i positiv riktning i jämförelse med nollalternativet. Negativ miljöpåverkan innebär att en åtgärd leder i riktning från
uppsatta mål och i negativ riktning gentemot nollalternativet.

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-02-01

Tabell 2. Sammanställning av de tre fokusområdena klimat, hälsa och landskap med miljöaspekter och därtill kopplade miljömål samt de
kriterier som ingår i miljöbedömningen.

15 (41)

Region Gotland

0BMiljökonsekvensbeskrivning.
Länsplan för regional transportinfrastrukturplan för Gotland 2018 –
2029

För det namngivna objektet i planen, cykelled Västergarn-Klintehamn, har en samlad effektbedömning upprättats. I detta fall har denna legat till grund för bedömningen. I övriga
fall har en kvalitativ expertbedömning gjorts.
En del av de åtgärder som bedöms i planen kommer i ett senare skede att miljöbedömas i
ett senare skede. Detta beror dels på att vissa aspekter bäst berörs i samband med detaljutformningen av enskilda projekt, exempelvis landskapsaspekter, intrång i mark och vatten
och buller (som påverkas av bullerskydd), dels på att det finns en del pågående åtgärdsvalstudier, där exakta åtgärder ännu inte har beslutats.
I Tabell 2 redovisas hur fokusområden, nationella mål, regionala mål och kriterier är sammankopplade. Bedömningsgrunderna med motiv till avgränsningar beskrivs i detalj i bilaga
1.
2.5.1. Klimat

Fokusområdet klimat är en del av det transportpolitiska hänsynsmålet och miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad
energieffektivitet och ett brutet beroende av fossila bränslen. År 2030 ska utsläppen från
inrikestrafiken ha minskat med 70 procent jämfört med 2010 års nivåer. För att minska klimatpåverkan krävs också att transportbehovet minskar och att det totala transportarbetet
minskar.
Fokusområde klimat bedöms utifrån ett kriterium: mängden personbils‐ och lastbilstrafik.
Analysmetoder för klimat är exempelvis:
• Vid ny- och ombyggnader av vägar är restid, ökad/minskad hastighet och vägens
förlängning/förkortning en viktig betydelse för ökning eller minskning av vägtrafiken. Nya vägar leder ofta till högre hastighet. Högre hastighet leder generellt till inducerad trafik.
• Bedömning av överflyttning mellan transportslag beror på den relativa attraktiviteten mellan olika trafikslag. En åtgärd som förbättrar framkomligheten och som
minskar restiden för biltrafiken leder i de flesta fall till en förbättrad relativ attraktivitet för biltrafik, även om busstrafik också berörs av åtgärden. Detta beror på att
busstrafiken, på grund av längre restid i de flesta fall, inte kan tillgodogöra sig
samma relativa restidsvinst som biltrafiken.
• Om en åtgärd leder till nya eller förbättrade resmöjligheter för kollektivtrafik, gång
och cykel (exempelvis bussgator, prioriterad framkomlighet i korsningar, nya cykelbanor och säkra passager) bedöms den relativa attraktiviteten för dessa trafikslag
förbättras.
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2.5.2. Hälsa inklusive trafiksäkerhet

Fokusområdet hälsa är en del av det transportpolitiska hänsynsmålet. Fokusområdet bidrar
till minskad ohälsa samt flera av de nationella miljökvalitetsmålen.
Fokusområde hälsa bedöms utifrån följande kriterier:
• Buller
o Exponering för höga bullernivåer.
o Påverkan på förekomsten av tysta områden.
Fysisk
aktivitet i transportsystemet.
•
• Tillgänglighet för alla
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•
•

o Barns, personer med funktionsnedsättnings och äldres möjlighet att på egen
hand ta sig fram till sina mål.
o Tillgänglighet med kollektivtrafik, till fots och med cykel till utbud och aktiviteter.
Luft
o Halter av NOx och inandningsbara partiklar (PM10) i tätorter.
o Antalet personer exponerade för halter över MKN i tätorter.
Trafiksäkerhet - antal döda och svårt skadade

Analysmetoder för hälsa inkl. trafiksäkerhet är exempelvis:
• Uppskattad ökning eller minskning av transporter på gator som berörs av miljökvalitetsnormer för utsläpp. Planen har i detta sammanhang en möjlighet att påverka
transportflöden i Visbys centrala delar, där MKB för partiklar överskrids.
• Generella bedömningsgrunder för ökning av cykling vid ny- eller ombyggnader av
cykelbanor. Ökad cykling har mycket positiva effekter på fysisk aktivitet.
• Ny- eller ombyggnader i tätbebyggt område respektive landsbygd. NOX och partiklar påverkas främst av åtgärder i tätort. Nya eller förbättrade cykelmöjligheter i
tätort har generellt sätt en positiv påverkan på luftkvalitet.
• Tillgängligheten till gång, cykel och kollektivtrafik påverkas generellt positivt av
satsningar på cykel och kollektivtrafik. För punktvisa åtgärder påverkas tillgängligheten av hur man löser övergångar och bör utredas närmare i MKB för enskilda
objekt.
• Breddning av väg, separering, möjlighet till omkörning och förbifarter ger generellt
positiv påverkan på trafiksäkerhet. Cykelvägar ger också generellt positiv påverkan,
men kan bli neutral/negativ om inte ökad cykling kombineras med ökat drift och
underhåll.
• Bulleremissionerna ökar med högre hastighet. Ny- eller ombyggnad av väg- och
järnvägar kombineras ofta med bullerskyddsåtgärder.
2.5.3. Landskap

Fokusområdet landskap är en del av det transportpolitiska hänsynsmålet och består av
aspekterna, (1) landskap och (2) biologisk mångfald, växt- och djurliv. Framförallt miljökvalitetsmålen rikt växt- och djurliv och god bebyggd miljö relaterar till de två aspekterna.
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Fokusområde landskap bedöms utifrån följande kriterier:
• Betydelse för upprätthållande och utveckling av landskapets utmärkande karaktär
och kvaliteter - avseende delaspekterna skala, struktur eller visuell karaktär.
• Risk för barriärer eller fragmentering.
• Risk för utradering av unika miljöer.
Analysmetoder för landskap är exempelvis:
• Ombyggnad av vägar kan innebära ökade eller minskade barriärer för djur eller
människor, bland annat genom bredd, hastighet och anläggning av mitträcken.
• Om utbyggnad sker i befintlig sträckning eller om det finns behov av markåtkomst.
• Ombyggnad av vägar kan ha inverkan på artrika vägmiljöer.
Påverkan på skyddsvärda områden kan bedömas i vissa fall men hanteras bäst i samband
med projektspecifika miljökonsekvensbeskrivningar.
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3. Nulägesbeskrivning och nollalternativ
3.1. Nuläge
3.1.1. Trafik

Gotlands läge gör att färjetrafiken till och från fastlandet är av avgörande betydelse för utvecklingen. Av stor betydelse är därför hamnarna i Visby, Slite och Klintehamn. Även flygförbindelserna till och från Gotland är på grund av ö-läget av central betydelse för tillgängligheten till Gotland. Flygets betydelse för Gotland gör att Visby flygplats har en strategisk
roll.
Dagens rikt förgrenade vägnät kan till stora delar härledas hundratals år bakåt i tiden, i vissa
fall ända till medeltiden. Få genomgripande förändringar har skett sedan 1600-talet. Det
statliga vägnätet på Gotland omfattar 150 mil, ungefär lika långt som det kommunala och
enskilda vägnätet tillsammans.
Gotland är ett glest befolkat län. Tillgängligheten till Visby, där en stor del av länets arbetsplatser och service är lokaliserad, är av stor betydelse. Pendling med bil dominerar, och kan
i hög grad förklaras med den glesa boendestrukturen. Gotland är också det biltätaste länet,
med 608 personbilar i trafik per 1 000 invånare. Pendlingen till andra län, främst Stockholm, är omfattande, och i detta avseende finns det ett stor beroende av flyget.
3.2. Klimat

På Gotland har de klimatpåverkande utsläppen sedan 1990 minskat (utsläppen från stenindustrin ingår här inte i den totala mängden då den ingår i ETS, storskalig industri för export, som inte relateras till lokalsamhället. Inte heller jordbrukets markanvändning och
djurhållning ingår.). Minskningen har ägt rum framför allt inom energiförsörjningen och
avfall- och avloppssektorn. Även transportsektorn har minskat sina utsläpp, i huvudsak beroende på övergång till andra drivmedel och energieffektivare fordon. Ökat har däremot
utsläppen från arbetsmaskiner gjort. Se Figur 1.
På Gotland svarade transporterna år 2014 för ca. 70 % av Gotlands klimatpåverkande utsläpp. Färjetrafiken ingår till viss del. Det visar transporternas dominans ifråga om klimatutsläpp ifrån användningen av fossila bränslen i det gotländska samhället. Se Figur 2.
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Bilden av utsläppen av växthusgaser inom transportsektorns olika transportslag visar sig relativt oförändrad mellan åren 1990 och 2014. Utsläppen per bil har minskat, men antalet
bilar ökat, så utsläppen är nästan desamma. Utsläppen från inrikessjöfart har minskat något
de senaste åren tack vare kraven på övergång till diesel MK1. Arbetsmaskiner är en stor
post på Gotland dels genom jordbrukets traktorer, dels genom stenindustrins arbetsmaskiner.
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Figur 2. Klimatpåverkande utsläpp på Gotland, uppdelat på sektorer, 1990-2014

Figur 3. Transportsektorns andel av CO2-utsläppen 1990-2014
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3.3. Hälsa
3.3.1. Buller

Vägtrafikbuller
Vägtrafikbuller är ett problem. Trafikbuller från landsvägarna på Gotland kan beröra upp
till 2000 hushåll, utifrån att de har en ljudnivå som överstiger 55 dBA som ekvivalentnivå
utomhus vid fasad. Även inom tätorterna finns problem med höga ljudnivåer från vägtrafiken. Antalet hushåll i tätorter med trafikljudnivåer över riktvärden är osäkert.
Flygbuller
Visby flygplats ligger i norra Visby. Flygplatsen ägs av Swedavia och är dels ett riksintresse
för totalförsvarets militära del, dels ett riksintresse för luftfarten. Buller från den militära
trafiken kommer att begränsa möjligheten till framför allt bostadsbyggande i norra och
nordöstra Visby.
3.3.2. Luft

Tabell 3 visar utsläpp till luft från transportsektorn på Gotland under perioden 1990-2015.
Statistiken visar att det finns en positiv trend avseende både kväveoxider (50 % minskning)
och svaveloxider (97 % minskning). Minskningen av kväveoxider beror till stor del på katalysatorer i bilar, medan minskningen av svaveloxider främst kan tillskrivas renare drivmedel
inom sjöfarten. När det gäller partiklar är utsläppen oförändrade avseende större partiklar
(PM10), men en svag minskning har skett av utsläppen av de allra minsta partiklarna (PM
2.5
Tabell 3. Transportsektorns bidrag till luftföroreningar på Gotland 1900-2015
Ton/år
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Kväveoxider
(NOx)
PM10 (partiklar
<10 mikrom.)
PM2.5 (partiklar
<2,5 mikrom.)
Svaveloxider
(SOx)
Totalsumma

1990

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3 822

3 233

2 903

2 505

2 357

1 809

1 807

1 943

1 810

416

420

457

446

494

416

473

439

428

170

156

173

171

174

134

145

139

121

1 336

732

824

343

270

171

191

166

46

5 744

4 541

4 357

3 465

3 296

2 531

2 616

2 688

2 405

Trafiken är den dominerande påverkansfaktorn för luftkvaliteten i nästan alla tätorter. Den
största påverkan på förutsättningarna att klara miljökvalitetsnormerna för partiklar mindre
än 0,01 mm och kväveoxider (PM10) är vägtrafiken. Hälsovådliga ämnen i luften finns
framförallt vid hårt trafikerade gator där slitage från däck, bromsar, vägbana och sand samt
återuppvirvlingen ger höga halter av partiklar. Mätningar av PM10 i Visby (Österväg) visar
att halterna tidvis är för höga, miljökvalitetsnormen överskrids. Det är framför allt under
vårvintern som det finns risk för höga partikelhalter.
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3.4. Landskap

Alla vägar innebär på något sätt att landskapet delas upp och att vissa växt- och djurpopulationer också kan delas upp i mindre delpopulationer, vilkas utbyte av individer/gener
sinsemellan kan begränsas. Vägarnas fragmenterande inverkan på Gotlands natur kan beskrivas som generellt relativt begränsad, framförallt mot bakgrund av att vägnätet är gammalt
och därmed en integrerad del i landskapet.
Vägkanterna på Gotland har sedan gammalt ett rykte att ha ett rikt växtliv och sköts med
en sådan inriktning. Gotland har också många växt- och djurarter och svampar, vilka på
sikt är hotade till sin existens (rödlistade). Detta måste beaktas vid förslag om nyanläggningar redan på en strategisk nivå.
3.5. Nollalternativets påverkan på miljön

I detta kapitel beskrivs den väntade utvecklingen av transporternas påverkan på miljön utan
ett nytt planförslag. Nollalternativet baseras på de beslut och den politik som idag är kända.
En bedömning görs också av vilken betydelse som prognoser för befolkningsutveckling,
transportarbete, energiförbrukning och alternativa drivmedel kan komma att få.
3.5.1. Befolkningsprognos

Befolkningsprognosen 2017- 2025 visar på en svag ökning av antalet invånare. Drygt hälften, 55 %, av befolkningen och jämnt fördelat mellan män och kvinnor, är i förvärvsarbetande åldrar (20 – 64 år). Denna grupp beräknas minska med ett par tusen personer under
den kommande tioårsperioden. Samtidigt ökar åldersgruppen 65 år och uppåt (kvinnorna
är här i majoritet) i ungefär motsvarande omfattning. Gruppen mellan 0 – 19 år beräknas
öka något.
Demografins påverkan på transporterna
Fler äldre och fler unga ställer nya krav på transportsystemet. Framförallt när andelen äldre
av länets befolkning ökar blir frågan om äldres resande särskilt intressant. Framtidens äldre
kommer att ha körkort och köra bil vid en högre ålder. De kommer förmodligen också totalt sett att vara mera mobila och resa mer än dagens äldre, inte minst vad gäller fritidsresor.
Genom att de som kör mest, i åldern 20-64 år beräknas minska i antal, uppväger det troligtvis i någon mån fler och mer mobila äldre och därför kommer troligtvis inte de demografiska förändringarna att sammantaget innebära någon större förändring av det totala antalet bilresor. Bilberoendet kommer fortsatt att vara stort.
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3.5.2. Prognoser för trafik och- energiutveckling

Trafikverket tar årligen fram basprognoser för person- och godstrafiken, med modellberäknade prognosscenarier för 2040 och 2060. Basprognoserna bygger på beslutade förutsättningar, styrmedel och planer för infrastrukturen, däribland den gällande Nationella planen
(som innehåller mycket få åtgärder för Gotlands del). Enbart beslutade styrmedel i form av
skatter, avgifter med flera ingår i prognosförutsättningarna. Basprognosen innebär för Gotlands del en liten ökning av personbilstrafiken (9 %), men en svag minskning av lastbilstrafiken (-6 %), 2014-2040 11.
Gällande den tekniska utvecklingen är det utan tvekan graden av förnybara drivmedel i fordonsflottan som har störst betydelse för transporternas miljöpåverkan. Andelen biodrivmedel i transportsektorn i Sverige uppgick 2015 till 13,1 TWh, vilket utgör cirka 15 procent av
11

Trafikverket, Prognos för persontrafiken 2040 – Trafikverkets Basprognoser 2016-04-01. Publikations-nummer: 2016:059.
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all energianvändning, 2008 var motsvarande andel endast 5 procent. De senaste åren har
andelen förnybar energi gradvis ökat, delvis på grund av en ökad låginblandning av HVO i
fossila drivmedel. Den procentuella ökningen är en följd av ökad biodrivmedelsproduktion
snarare än minskad energianvändning. 12
Prognoserna för drivmedelsutvecklingen är osäkra och är till stor del beroende av ekonomiska styrmedel. De förslag som presenterades av regeringen i mars 2017, om BonusMalus och Reduktionsplikten, kan om de realiseras få stor effekt på andelen fossiloberoende fordon i nybilsförsäljningen respektive andel förnybart i tanken på den befintliga och
nya fordonsflottan. Dessa är inte med i redovisade prognoser.
Det finns en viss gräns för hur stor energiförbrukning som kan ske med el, vätgas och biodrivmedel, varför andelen förnybara drivmedel i transportsektorn också är beroende av hur
mycket trafikarbetet ökar. Enligt utredning Fossilfrihet på väg (FFF), som kom 2013, uppskattades potentialen för eldrift till 9-20 procent av transportarbetet för personbilar och
lätta lastbilar till år 2030 och till 35-60 procent år 2050. Dessa andelar bygger dock på att
trafikutvecklingen begränsas och på ett mer transportsnålt samhälle. 13
3.6. Slutsatser – Miljöns utveckling med dagens fattade beslut och gällande
prognoser

Klimat
Koldioxidutsläppen från transporterna på Gotland kommer sannolikt att minska. Detta
mot bakgrund av att trafikutvecklingen bedöms bli låg och att fordonsflottan väntas drivas
med en högre andel förnybara drivmedel. I översiktsplanen ”ByggGotland” är en utbyggnadsstrategi att ny bebyggelse ska ske mer samlat. Kan detta slå igenom i den praktiska hanteringen av enskilda bygglov innebär det kanske på lång sikt litet bidrag till möjlighet att
minska utsläppen av växthusgaser från transporter. Samtidigt innebär gällande beslut att
trafiken inte minskar i den omfattning som krävs för att bidra till det nationella utsläppsmålet för transportsektorn till 2030.
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Buller
I den fördjupade översiktsplanen för Visby föreslås förändringar, som kommer att ändra
trafikströmmarna i Visby. Detta är bl a föranlett av den planerade utbyggnaden av Visborg..
Förtätning i de större städernas centrala och halvcentrala delar tillsammans med ökad trafik
bedöms öka de totala bulleremissionerna från transportsektorn utan plan för bulleråtgärder.
Förtätning bidrar inte bara till bulleremissioner utan även till att antalet störda människor
ökar, genom att de blir fler. Elfordon är tystare än fordon som drivs med fossila drivmedel,
men effekten blir stor först när en betydande del av fordonsflottan är utbytt.
Luft
Påverkan på luftkvaliteten är osäker och beroende av trafiksituationen i de större tätorterna,
framförallt i Visby där det idag finns en problematik kring utsläpp av partiklar. Sannolikt
kommer en förbättring av motorer och drivmedel, både inom sjöfarten och vägtrafiken, att
på sikt leda till minskade utsläpp. Det är dock osäkert hur snabbt som denna utveckling
kommer att gå.
12

Energimyndigheten, Transportsektorns energianvändning under 2015. ES 2016:03
Trafikverket (2016) Styrmedel och åtgärder för at minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser-med fokus på transportinfrastrukturen, 2016:043
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Landskap
Påverkan på landskap är mycket liten, eftersom det tillkommer mycket få nya barriärer.
Påverkan på miljökvalitetsmål
Utifrån beskrivningen ovan sammanfattas nedan nollalternativets påverkan på de miljökvalitetsmål som bedömts som relevanta för miljöbedömningen (se avsnitt 2.4 om styrande
mål):
Tabell 4. Nollalternativets påverkan på relevanta miljökvalitetsmål
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Miljökvalitetsmål
Positiv påverkan (+)

Begränsad klimatpåverkan

Negativ påverkan (-)

God bebyggd miljö

Neutral påverkan

Frisk luft, Ett rikt växt- och djurliv, Landskap 14

14
Inbördes förhållande mellan flera miljömål: Biologisk mångfald, Ett rikt växt- och djurliv, God bebyggd miljö samt Forn- och kulturlämningar och annat kulturarv
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4. Beskrivning av planens miljöpåverkan
I detta kapitel görs en konsekvensbedömning för vardera av de fem åtgärdsområdena i
länsplanen; ”Kollektivtrafik och tillgänglighetsanpassning”, ”Trafiksäkerhet och trygghet”,
”Cykelutveckling”, ”Stads- och tätortsutveckling” samt ”Övriga åtgärder”.
För respektive åtgärdsområde finns en lista på tänkbara åtgärder som skulle kunna ingå i
länsplanen, se bilaga 2. Konsekvensbedömningen i nedanstående kapitel redovisar den generella riktningen om de bedömda åtgärderna genomförs och inkluderas i länsplanen 2018–
2029. Effekterna av länsplanen är dock beroende av vilka av de studerade åtgärderna som
slutligen kommer att ingå i planen. I de fall som det är möjligt beskrivs nedan i vilken mån
som osäkerheten i planinnehållet har påverkat bedömningarna och vilka vägval som finns i
genomförandet av planen.
Under planperiodens gång kommer ett antal åtgärdsvalstudier och utredningar att tydliggöra vilka åtgärder som bäst löser de brister som har pekats ut. Eftersom det i dagsläget inte är möjligt att säga exakt
vilka åtgärder som dessa studier kommer att landa i,
är det också svårt att bedöma konsekvenserna av de
medel som har låsts för de pågående utredningarna.
För varje åtgärdskategori redovisas positiv eller negativ betydande miljöpåverkan utifrån samtliga utpekade kriterier i förhållande till det så kallade nollalternativet. Beskrivningen sker uppdelad på de tre fokusområdena klimat, hälsa och landskap. Omfattningen av den betydande miljöpåverkan graderas i 3
nivåer. Detta illustreras i en matris där färgsättningen illustrerar graden av påverkan:
Bedömningssymbol

Vad som menas med relativ attraktivitet
Bedömning av överflyttning mellan
transportslag beror på den relativa attraktiviteten mellan olika trafikslag. En
åtgärd som förbättrar framkomligheten och som minskar restiden för
biltrafiken leder i de flesta fall till en
förbättrad relativ attraktivitet för biltrafik. Om en åtgärd leder till nya eller
förbättrade resmöjligheter för kollektivtrafik, gång och cykel (exempelvis
bussgator, prioriterad framkomlighet i
korsningar, nya cykelbanor och säkra
passager) bedöms den relativa attraktiviteten för dessa trafikslag förbättras.

Betydelse
Åtgärden bedöms i ökande grad ge positiv miljöpåverkan
Åtgärden bedöms i ökande grad ge negativ miljöpåverkan
Åtgärden bedöms ge försumbar miljöpåverkan
Åtgärdens påverkan är osäker

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-02-01

4.1. Miljöpåverkan per åtgärdskategori
4.1.1. Kollektivtrafikutveckling och tillgänglighetsanpassning

Möjliga åtgärder i planen omfattar främst tillgänglighetsanpassning av busshållplatser inom
kollektivtrafiken, i Visby, serviceorterna och längs det statliga vägnätet.
Nedan visas en matris med bedömningarna: Grönt betyder positiv påverkan. Gult betyder
ingen påverkan.
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4.1.2. Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighetsanpassning

Åtgärder i detta åtgärdspaket innebär ombyggnationer av korsningar, anläggande av cirkulationsplatser och åtgärder längs gator, vägar och större leder, samt smärre åtgärder längs
med det statliga vägnätet. Möjliga åtgärder i planen delas in i tre underkategorier:
• Hastighetsanpassning. Mindre åtgärder längs statligt vägnät, typ vägräffling och röjning för att klara kraven för de hastigheter som gäller idag.
• Insatser efter åtgärdsvalsstudier etc. Bred grupp av åtgärder, exempelvis tillgänglighet till hamnar, trafiksäkerhetsåtgärder vid hamnområden, översyn av framkomlighet och trafiksäkerhet på 140-vägar, studie av fast förbindelse Fårö mm.
• Trafiksäkerhetsåtgärder för samtliga trafikslag, gång- och cykelvägar samt tillgänglighetsanpassning av hållplatser på Region Gotlands vägnät. Pågående utredningar
och åtgärdsvalstudier kommer troligtvis att landa i ett antal åtgärder på Region Gotlands vägnät som ingår i den här potten. Här ingår också åtgärder för att göra skolvägar säkrare
Nedan visas en matris med bedömningarna: Rött betyder negativ påverkan och grönt positiv påverkan. Gult betyder ingen påverkan och vitt ingen bedömning har kunnat göras.
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Miljöpåverkan vid genomförande av planen
För vissa aspekter och kriterier, främst klimat, buller i tätort och luftkvalitet är det svårt att
bedöma miljöpåverkan av åtgärderna i detta åtgärdsområde. Framförallt är det åtgärder
som ingår i ”Insatser efter åtgärdsvalstudier” som är svårbedömda eftersom dessa kan
landa i flera olika typer av åtgärder. Här kan ingå exempelvis tillgänglighetsförbättringar till
och från hamnområden för att ta hand om ökade godsflöden, trafiksäkerhetsåtgärder på
både det kommunala och det statliga vägnätet, gång- och cykelåtgärder i koppling till Visby
flygplats etc. De åtgärder som faller ut av en åtgärdsvalstudie kan komma att ingå i flera
olika potter. Det finns exempelvis en överlappning mellan ”Trafiksäkerhet och trygghet”
och ”Stads- och tätortsutveckling”.

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-02-01

4.1.3. Cykelutveckling

Åtgärderna inom åtgärdsområdet handlar om planering, optimering av trafiksäkerhet och
tillgänglighet och om begränsade ombyggnader. Åtgärdsområdet innehåller ett namngivet
objekt, Cykelled Västergarn – Klintehamn. Övriga medel går till åtgärder som till exempel
nya gång- och cykelvägar samt cykelleder och trafiksäkerhetsåtgärder vid cykelpassager. En
del av åtgärderna sker i Visby men det ingår också en satsning på cykelleder för att stärka
besöksnäringen och den regionala pendlingen.
Nedan visas en matris med bedömningarna: Rött betyder negativ påverkan och grönt positiv påverkan Gult betyder ingen påverkan.
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Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-02-01

4.1.4. Stads- och tätortsutveckling

Åtgärderna inom åtgärdsområdet handlar om planering, trafiksäkerhet och tillgänglighet,
om begränsade ombyggnader och omfattande nybyggnad. Åtgärderna är till stor del kopplade till nyexploateringar, till exempel Visborg samt i övriga tätorter på Gotland. Visborgsområdet är Gotlands hittills största exploateringsprojekt och kommer att sträcka sig över
flera decennier. Området omfattar ca. 450 hektar och planeras för ca. 3 500 bostäder, näringsliv, offentliga verksamheter, idrott och rekreation etc. En utbyggnad enligt nuvarande
planer kommer att medföra en ökad traﬁkbelastning på Toftavägen. Det kan avhjälpas med
minst två nya huvudgator inom stadsdelen. En huvudgata i nord-sydlig riktning med en ny
anslutning till Färjeleden samt en väst-östlig huvudgata mellan en ny cirkulationsplats vid
Toftavägen/väg 627 och en anslutning till Visbyleden. Denna lösning innebär att traﬁkmängderna är hanterbara såväl tekniskt som miljömässigt. För att ytterligare stärka sambandet med övriga Visby norrut föreslås en gång- och cykelbro över Färjeleden till det norra
området.
Nedan visas en matris med bedömningarna: Grönt betyder positiv påverkan och gult betyder ingen påverkan.
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Miljöpåverkan vid genomförande av planen
Pågående utredningar och åtgärdsvalstudier kommer troligtvis att landa i ett antal åtgärder
på Region Gotlands vägnät som ingår i den här potten. Detta gör också att miljöeffekterna
till viss del är svårbedömda. Exempelvis är flera åtgärder är kopplade till pågående utredningar om tillgänglighet till hamnar, där miljöpåverkan till stor del är beroende av om satsningarna leder primärt till trafiksäkerhet eller också ökad tillgänglighet för person- och lastbilstrafik.
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4.1.5. Övriga åtgärder

Åtgärdsområdet ”Övriga åtgärder” innebär snabbt genomförbara åtgärder på det statliga
vägnätet. Det kan röra sig om mindre trafiksäkerhetsåtgärder, vattenskyddsåtgärder, belysning m.m.
Nedan visas en matris med bedömningarna: Rött betyder negativ påverkan och grönt positiv påverkan. Gult betyder ingen påverkan.
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4.2. Samlad konsekvensbedömning

I detta avsnitt görs en Samlad konsekvensbedömning av planförslaget, dels för de tre fokusområdena klimat, hälsa och landskap, dels avseende de mål som följs upp i miljöbedömningen. Konsekvensbedömningen avser effekter i förhållande till nollalternativet.
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4.2.1. Klimat

Samtliga cyklingsfrämjande åtgärder bedöms som positiva ur klimatsynpunkt. De flesta medel som satsas på statlig medfinansiering har en positiv påverkan på klimat eftersom dessa
leder till ökad trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter. Detta har
också en potentiell positiv påverkan på minskad personbilstrafik.
Åtgärder på det statliga vägnätet har negativ påverkan på klimat eftersom det leder till
ökade hastigheter eller förbättrad framkomlighet som främst den motorburna trafiken kan
tillgodogöra sig. Den motorburna trafiken blir därigenom relativt sett mer attraktiv och kan
därigenom komma att öka.
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Jämfört med nollalternativet och de effekter som skapas av ökad andel förnybara drivmedel
i fordonsflottan, samt en mer koncentrerad bebyggelse med möjlighet till god kollektivtrafikförsörjning, bedöms planförslaget ha en relativt liten påverkan.
4.2.2. Hälsa inklusive trafiksäkerhet

Samtliga cyklingsfrämjande åtgärder bedöms ge en positiv påverkan på hälsa på grund av
ökad fysik aktivitet. Merparten av åtgärderna ökar tillgängligheten för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning samt ökar tillgängligheten med kollektivtrafik samt gång
och cykel. I stort sett samtliga åtgärdsområden bedöms ha positiva trafiksäkerhetseffekter.
Påverkan på buller är i många fall svårbedömd. Flera av de åtgärdsvalstudier och utredningar som pågår kommer att kunna påverka trafiken i tätbebyggda områden, där det kan
finnas bullerproblematik. Dock är det svårt att veta exakta vilka åtgärder som kommer att
föreslås och i vilken mån dessa leder till ökade hastigheter eller mer trafik, eller om fokus
för åtgärderna kommer att ligga på trafiksäkerhet. Effekten beror också av vilka bullerdämpande åtgärder som eventuellt genomförs i samband med projekten.
Statlig medfinansiering till trafiksäkerhetshöjande åtgärder och cykelvägar bedöms ha en
positiv påverkan på luftkvaliteten i tätort. Åtgärder inom statlig medfinansiering, som sker i
Visby, bedöms ha en positiv påverkan på möjligheten att klara miljökvalitetsnormer för utomhus luft, vilka idag överskrids i Visby avseende partiklar.
Åtgärder inom länsplanen utgår ifrån och har ett direkt samband till bl.a. samhällsplaneringen vilket också skapar stora möjligheter att påverka trafiksituationen i Gotlands tätorter, främst Visby där den största buller- och luftproblematiken finns. Länsplanen bedöms
därför ha en relativt stor möjlighet att påverka hälsa och trafiksäkerhet i jämförelse med
nollalternativet.
4.2.3. Landskap

De flesta åtgärdsområden har en mycket försumbar påverkan på landskap. Landskapsbild
och påverkan på vägmiljöer sker framförallt vid åtgärder på det statliga vägnätet. Den enda
åtgärd som innebär helt ny infrastruktur är ny cykelled Västergarn-Klintehamn.
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Påverkan i jämförelse med utvecklingen i ett nollalternativ är försumbar.
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Figur 4. Värdering av hur de olika åtgärderna inom länsplanen går i positiv eller negativ riktning avseende de avgränsade aspekter och uppsatta mål. Rött betyder negativ påverkan och grönt positiv påverkan. Gult betyder ingen påverkan och vitt att ingen bedömning gjorts. Kolumnbredden är satt i förhållande till summan som investeras.
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4.2.4. Påverkan på nationella mål

Begränsad klimatpåverkan/ Nationellt utsläppsmål för transportsektorn
Som indikator på planens påverkan på klimatet har en expertbedömning gjorts om åtgärderna kan påverka bilresandet och andelen gång, cykel och kollektivtrafik enligt principer
om relativ attraktivitet mellan färdmedel. Sammantaget innebär de bedömda åtgärderna en
positiv påverkan på klimat, eftersom merparten innebär ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet för gång och cykel.
God bebyggd miljö
• Bebyggelse. Planförslaget bedöms sammantaget ge en positiv påverkan. Satsningar
gång och cykel ger möjlighet till mer transportsnål samhällsplanering.
• Buller. Flera av de åtgärdsvalstudier och utredningar som pågår kommer att kunna
påverka trafiken i tätbebyggt område. Dock är det svårt att veta exakta vilka åtgärder som kommer att föreslås och i vilken mån dessa leder till ökade hastigheter eller
mer trafik, eller fokus för åtgärderna kommer att ligga på trafiksäkerhet. Effekten
beror också av vilka bullerdämpande åtgärder som eventuellt genomförs i samband
med projekten.
• Frisk luft. Statlig medfinansiering till trafiksäkerhetshöjande åtgärder och cykelvägar bedöms ha en positiv påverkan på luftkvaliteten i tätort. Åtgärder inom statlig
medfinansiering, som sker i Visby, bedöms ha en positiv påverkan på möjligheten
att klara miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vilka idag överskrids i Visby avseende partiklar. Påverkan på målet bedöms som svagt positiv, men beroende av prioriteringarna i genomförandet av planen.
Ett rikt växt- och djurliv
Merparten av åtgärderna innebär smärre ombyggnader som har begränsad påverkan på
växt- och djurliv. Åtgärder längs statliga vägar och ny cykelled Västergarn-Klintehamn har
dock en potentiellt negativ påverkan på de biologiskt viktiga miljöerna längs vägarna. Detta
bör beaktas i planeringsskedet av enskilda åtgärder.
Landskap (inbördes förhållande mellan flera miljömål)
Påverkan på landskapsbilden bedöms sammantaget som försumbar.
Folkhälsomålen
Många av de bedömda åtgärderna innebär ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet för gång
och cykel, vilket bedöms leda till ökad fysisk aktivitet.
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Nollvisionen
Merparten av de bedömda åtgärderna bedöms ha positiva trafiksäkerhetseffekter.
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4.2.5. Påverkan på regionala mål

Vision Gotland 2050
Relevanta mål:
• Alla människor på Gotland ska ha möjlighet att effektivt, säkert och på miljömässigt långsiktigt
hållbart vis förflytta sig mellan bostad, arbete, skola och fritidsaktiviteter.
• De lokala transportsystemen ska vara säkra och tillgängliga för alla.
• Cykelåkandet ska öka med 30 procent över en 15-årsperiod.
De bedömda åtgärderna bedöms ha en positiv påverkan på ovanstående mål. Framförallt
bidrar åtgärderna till att oskyddade trafikanter, barn, äldre och personer med funktionsnedsättning får en ökad tillgänglighet.
De bedömda åtgärderna är inte tillräckliga för att öka cyklandet med 30 %, men kan bidra
till ökad cykling tillsammans med en cykelvänlig samhällsplanering.
4.3. Åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka betydande negativ miljöpåverkan

Drygt 80 % av den summa som satsas i länsplanen går till åtgärder som förebygger eller
hindrar en betydande miljöpåverkan avseende fokusområdena klimat och hälsa. Hit hör cykelvägsåtgärder och statlig medfinansiering.
För att motverka den negativa påverkan av planen är det viktigt att en uppföljning av planen sker för att säkerställa att kompensatoriska åtgärder genomförs. Uppföljningen är viktig i samband med MKB för enskilda objekt eller åtgärdsvalsstudier i de fall de ska genomföras. Likaså kan en noggrannare bedömning göras i samband med projekteringen som leder till en negativ miljöpåverkan för landskap.
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En stor del av planens utrymme satsas på åtgärder som innebär ökad cykeltrafik. Ökad cykling kan ge negativa trafiksäkerhetseffekter, men då främst genom fler singelolyckor. Utökat och förbättrat drift- och underhåll kan motverka en sådan effekt och påverka trafiksäkerheten i positiv riktning.
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5. Uppföljning av planens miljöpåverkan
Finns det risk för betydande miljöpåverkan ska detta följas upp och övervakas. Miljökonsekvensbeskrivningen har översiktligt bedömt att sådan betydande påverkan inte uppkommer
som resultat av föreslagna åtgärder, eller i vissa fall att åtgärdens konsekvenser är osäkra.
Uppföljning av enskilda åtgärder kommer även att aktualiseras i samband med miljöbedömningar på detaljerad nivå. Det är emellertid av intresse att mer systematiskt följa upp
förändringar som kan kopplas till genomförda åtgärder. Uppföljningen kan lämpligen vara
en del av den redovisning av plangenomförandet som varje år ska göras till regionstyrelsen.
Dessa ligger sedan som ett av grundmaterialen för arbetet med planen i nästa planperiod.
Uppföljning som särskilt har ansetts bör ske är mätningar av cykeltrafiken på ett urval av
vägar över hela ön samt uppföljning av hur cyklister upplever trafiksäkerheten, mm. Detta
senare kan ske genom enkäter och uppföljning av olycksstatistiken för cyklister.
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Hur planens åtgärder och förändringar utanför planen inverkar på utsläppen av växthusgaser följs upp på nationell nivå. För övriga miljökvalitetsmål sker uppföljning på länsnivå.
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Bilaga 1-Avgränsning av mål och aspekter
Fokusområde

Miljökvalitetsmål

Miljöaspekter

Hanteras
i MKB

Klimatfaktorer

JA

Kriterier i bedömningsgrunder

Begränsad klimatpåverkan

Klimat

God bebyggd miljö

Mängden personbils ‐
och lastbilstrafik

Hälsa

Frisk luft

Luft

JA

Halter av NOx och inandningsbara partiklar (PM10) i tätorter.

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-02-01

Antalet personer exponerade för halter
över MKN i tätorter.

God bebyggd miljö

Människors hälsa

JA

Buller – exponering
för höga bullernivåer.
Buller – påverkan på
förekomsten av tysta
områden.
Fysisk aktivitet i
transportsystemet

Motiv till avgränsning
Vägtransporterna
står för en betydande del av utsläppen av växthusgaser. Transporterna
har en strukturbildande funktion
med påverkan på
övrigt samhällsbyggande och formar
därmed människors
livsmiljö, men också
framtida transportbehov. Länsplanen
kan påverka transportbehovet på det
statliga vägnätet,
och genom bidrag
till Region Gotlands
infrastruktur även
på det regionala
vägnätet. Prioriteringarna i länsplanen påverkar den
relativa attraktiviteten för olika trafikslag, bil, kollektivtrafik resp gång/cykel.
Transporterna står
för en hög andel av
de svenska utsläppen till luft. Åtgärder i tätorter som
ingår i länsplanen
kan påverka trafiken och därmed
halterna av NOx
och partiklar i
tätort. Påverkan på
de totala emissionerna i transportsystemet är små. Eftersom det är i
tätort som det finns
en problematik är
det relevant att avgränsa till påverkan
i tätort.
Transportsektorn
utsätter fler än två
miljoner människor
för buller, där järnvägstrafiken står för
ca 20 %. Åtgärderna i länsplanen
påverkar trafiken i
tätorter, där den
största påverkan
från höga ekvivalentnivåer finns.
Tillgängligheten
med gång, cykel
och kollektivtrafik
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Befolkning

Bara naturlig försurning

Människors hälsa
Mark
Vatten
Biologisk mångfald,
växt och djurliv

NEJ

Giftfri miljö

Mark
Vatten
Materiella tillgångar

NEJ

har betydelse för
den fysiska aktiviteten i transportsystsmet.
Åtgärder för ökad
trafiksäkerhet och
trygghet kan förbättra människors
livskvalité. Åtgärderna i länsplanen
bedöms kunna påverka trafiksäkerTrafiksäkerhet - antal heten för persondödade och svårt ska- bilstrafik och oskyddade
dade trafikanter.
Åtgärder på vägar,
cykelvägar och kollektivtrafik påverkar
på vilket sätt befolkningen väljer att
resa, vilket kan ha
både positiva och
negativa effekter på
Barns, personer med övriga miljökvalifunktionsnedsättnings tetsmål.
och äldres möjlighet
Positiva effekter kan
att på egen hand ta
också nås genom
sig fram till sina mål. att befolkningen får
lättare att transporTillgängligheten med tera sig dit de ska
kollektivtrafik, till fots med olika transoch med cykel till ut- portslag, ex. bil, cybud och aktiviteter.
kel och kollektivt.
Transporter bidrar
till utsläpp av försurande ämnen. Den
nationella vägtrafiken har dock en
marginell påverkan
på försurningen av
mark och vatten.
Den försurning som
sker nu är främst
relaterad till markanvändning och
utsläpp från sjöfart
och trafik på kontinenten.
Trafikolyckor är en
bidragande orsak till
spridning av miljöoch hälsofarliga kemikalier i mark och
vatten. Vattenskyddsområden,
vattendrag och
känsliga våtmarksområden måste därför beaktas vid utbyggnad av vägar.
Aspekten hanteras
främst genom att
bedöma specifka
objekts påverkan på
vattenskyddsområden, vattentäkter
och vattendrag. I
Gotlands länsplan
finns endast ett
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namngivet objekt,
vilket gör aspekten
svår att hantera på
en strategisk nivå.
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Landskap

Levande sjöar och
vattendrag

Vatten

NEJ

Grundvatten av god
kvalitet

Vatten

NEJ

Ingen övergödning

Mark
Vatten

NEJ

Se Giftfri miljö
Trafikens påverkan
på grundvattenkvalitén uppkommer
dels genom drift av
vägar, där saltning
kan bidra till saltinträngning i grundvattnet, dels kan
olyckor leda till att
grundvatten förorenas av dels drivmedel eller andra kemikalier vid olyckor
vid transport av farligt gods. Aspekten
hanteras främst genom att bedöma
specifka objekts påverkan på vattenskyddsområden. I
Gotlands länsplan
finns endast ett
namngivet objekt,
vilket gör aspekten
svår att hantera på
en strategisk nivå.
Miljömålet påverkas
främst av jordbruk
och enskilda avlopp.
Trafiken har en
marginell påverkan
genom sina utsläpp
av luftburet kväve.

Skyddande ozonskikt

NEJ

Påverkas ej av
transportsektorn

Säker strålmiljö

NEJ

Påverkas ej av
transportsektorn
Infrastrukturutbyggnad innebär ofta ett
intrång och fragmentering av landskapet genom att
ny mark tas i anspråk. Vägkanterna
på Gotland har sedan gammalt ett
rykte om att ha ett
rikt växtliv och sköts
med en sådan inriktning. Gotland
har också många
växt- och djurarter
och svampar, vilka
på sikt är hotade till
sin existens (rödlistade). Detta måste
beaktas vid förslag
om nyanläggningar
redan på en strategisk nivå och påverkas även av smärre

Ett rikt växt- och
djurliv

Biologisk mångfald,
växt- och djurliv

JA

Risk för barriärer eller
fragmentering
Risk för utradering av
unika miljöer.
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utbyggnader, exempelvis cykelvägar.

Inbördes förhållande
mellan flera

Landskap

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-02-01

Ja, översiktligt

Myllrande våtmarker

Vatten

NEJ

Levande skogar

Biologisk mångfald,
växt- och djurliv

NEJ

Landskapsaspekten
handlar om landskapets helhet och
karaktärsdrag och
bedöms kunna påverkas av planens
Betydelse för upprätt- konkreta innehåll.
hållande och utveckl- För utbyggnad cying av landskapets ut- kelvägar och trafikmärkande karaktär
säkerhetshöjande
och kvaliteter
åtgärder, ex mitträcken, är aspekten
av betydelse och
kräver fortsatt utredning inför kommande utredningsoch planeringssteg.
Infrastrukturen påverkar våtmarksmiljöer genom att
mark tas i anspråk
och bidrar till att
skapa barriäreffekter och fragmentisering av landskapet.
Nybyggnad, samt
drift och underhåll
kan även resultera i
ändringar av de
hydrologiska förhållandena i våtmarken.
Risk för påverkan
på myllrande våtmarker i samband
med byggnation
hanteras bättre i
den fortsatta planeringen av enskilda
projekt.
Infrastrukturutbyggnad innebär ofta ett
intrång och fragmentering av landskapet genom att
ny mark tas i anspråk. Mitträcken
skapar en barriär
som försvårar framkomligheten för exempelvis skogsbruksmaskiner,
detta kan även resultera i ett ökat behov av nya skogsbilvägar.
Risk för påverkan
på levande skogar i
samband med
byggnation hanteras bättre i den fortsatta planeringen av
enskilda projekt.
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Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-02-01

Ett rikt odlingslandskap

Biologisk mångfald,
växt- och djurliv
Forn- och kulturlämNEJ
ningar, bebyggelse och
annat kulturarv

Hav i balans samt levande kust och skärgård

NEJ

Storslagen fjällmiljö

NEJ

Infrastrukturutbyggnad kan innebära
intrång och fragmentering av landskapet genom att
ny mark tas i anspråk. Ny infrastruktur kan även
ha en påverkan på
småbiotoper som
skyddas av det generella biotopskyddet.
På Gotland finns ett
gammalt vägnät
som till liten del har
ändrats sedan
1600-talet och som
är en naturlig del av
kulturmiljön.
Gotlands länsplan
innehåller ingen utbyggnad av nya
vägar vilket gör att
intrång i odlingsmiljö eller kulturmiljö bedöms som
försumbara.
Påverkas ej av
transportsektorn
Påverkas ej av
transportsektorn
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Bilaga 2 – Bedömda åtgärder
•

Visby hamn. Volymökningar i färjetrafiken och den kommande kryssningskajen
gör att insatser för en säkrare och tillgängligare trafikmiljö i hamnområdet behövs.

•

Reservhamn för färjetrafiken, Slite hamn. Nuvarande trafikavtal innehåller inte
krav på att reservhamn ska finnas. Utan reservhamn är Gotland sårbart om något
skulle inträffa som gör att Visby hamn inte kan användas.

•

Ökad godshantering i Klintehamns hamn ger effekter på trafikmiljön. Region
Gotland har inlett planering om utveckling i Klintehamn. Åtgärdsvalsstudie inom
Trafikverket (2018) planeras.

•

För att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten till Visby flygplats bedrivs ett gemensamt projekt mellan Swedavia och Region Gotland. Förslag till konkreta åtgärder ska ges i början av 2018, för att i första hand lösa gång-och cykeltrafik på infartsvägen till flygplatsen och trafiksäker lösning för anslutningen/korsningen flygplatsinfarten/Lummelundsväg (väg 149).

•

Infrastrukturinvesteringar på Visborgsområdet:
•
•
•
•

•

Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser inom kollektivtrafiken. I Visby, i serviceorterna och på det statliga vägnätet.

•

Cykelåtgärder:
•
•

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-02-01

Trafiksäkra och attraktiva gång- och cykelövergångar, Färjeleden.
Trafiksäker gång- cykelförbindelse mellan Visborgsområdet och Södra Hällarna,
Toftavägen, väg 140.
Sandhedsvägen, förbindelse mellan Toftavägen, väg 140, från cirkulationen
Högklintsvägen, till väg 142.
Medfinansiering till Region Gotlands investeringar för gång- och cykelvägar
och tillgängliga hållplatser

•
•
•
•
•

Åtgärder inom Cykelplan Visby. Säker gång- och cykeltrafik till arbetsplatser,
skolor och affärscentra.
Anpassa förutsättningarna för gång- och cykeltrafik till Campus Gotland på
grund av ökat elevantal.
Gång- och cykelväg, Lummelundsväg, väg 149/Visby flygplats, se ovan
Arbetspendling, cykling, till Visby, tätorter
Cykelled Västergarn - Klintehamn, från nuvarande plan.
Gång- och cykeltrafik, förbättra trafiksäkerheten Fårö.
Cykling besöksnäringen, fortsatt utveckling, bl.a. förstudierna Sudret, Fårö, Östergarn. Sammanhängande led.
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•

Statliga vägnätet
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förbättringsåtgärder på Gotlands vägnät

•

Genom budgetpropositionen 2017/18:1 ökades anslaget 1:1 Utveckling av statens
transportinfrastruktur med 50 miljoner kronor 2018 avsedda för förbättringsåtgärder på Gotlands vägnät. Trafikverket ska enligt budgetpropositionen, planera åtgärderna i samråd med Gotlands kommun.
Enligt Region Gotlands uppfattning ska åtgärderna prioriteras till norra Gotland.

•

Åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter inom Region
Gotlands verksamhet är:
•
•
•
•

Ärendenr RS 2017/322 Datum 2018-02-01

Åtgärder på väg 148, mellan Visby och Fårösund. Vägen är viktig för näringsliv,
pendlare, kollektivtrafik och besökare med bil eller cykel. Vägen är smal och
därmed mycket osäker för oskyddade trafikanter, gående eller på cykel. Bl.a. genom förbättrade förbindelser till Fårö ökar trafiken på vägen. Åtgärder, som
bl.a. breddning är viktiga att genomföra.
Översyn/åtgärdsvalsstudie övriga 140-vägar, standard, brister, behov av åtgärder. Med utgångspunkt från Trafikverkets rapport.
Åtgärder för förbättrad standard på vägar som är viktiga för tillgängligheten på
landsbygden.
Åtgärder hastighetsgränser.
Belysning, vägnätet.
Fast förbindelse Fårö, inkl. behov för gång, cykel och parkering.
Mindre åtgärder, statliga vägar.
Färjeleden, åtgärdsvalsstudie.
Vattenskyddsåtgärder, Visby. Åtgärdsvalsstudie.
Klintehamn. Åtgärdsvalsstudie.
Behov av ytterligare åtgärdsvalsstudier.
Gångbro 7 strömmar, Slite

•

Åtgärder som ökar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, till exempel att
bygga säkra gång- och cykelpassager.
Korsningsåtgärder, som förbättrar trafiksäkerheten för samtliga trafikanter.
Detta kan till exempel innebära att en korsning byggs om till en cirkulationsplats.
Separering av oskyddade trafikanter och biltrafik längs länsvägarna, till exempel
anläggande av en ny gångväg.
Åtgärder för att öka tillgängligheten.

Säkra skolvägar:
•

Barns och ungdomars säkra skolvägar måste prioriteras. Det gäller framför allt
förbättringar av gång- och cykelvägar, hållplatser, vägrenar, cykelbanor, angöringsplatser vid skolorna. Här kan särskilt framhållas Slite, övergången väg 147,
mellan skola och idrottshall och trafiksituationen vid Dalhem skola.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-10-25

Handlingar till

Ärende 4

Ny taxemodell för verksamheter inom
livsmedelslagen
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-10-25, § 268
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-05
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-06-19, § 50
• Konsekvensanalys – Ny taxemodell för Livsmedelslagens område

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 268

Ny taxemodell för verksamheter inom
livsmedelslagen

RS 2018/728
AU § 267

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ny taxemodell för verksamheter inom
livsmedelslagen godkänns.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår en ny taxemodell för verksamheter inom
livsmedelslagen. Den nya modellen innehåller enbart en rörlig del för debitering. Den
nuvarande fasta avgiften föreslås tas bort och istället bakas in i den rörliga delen.
Nämnden hänvisar till att detta blir en mer rättvisande taxa då den motsvarar en
faktiskt nedlagd handläggningstid och att varje enskilt ärende får rätt avgift för
kontrollen.
I samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse hänvisas också till att både
Statskontoret och Livsmedelsverket har påvisat för Näringsdepartementet att
lagstiftningen bör ses över utifrån nackdelarna med nuvarande modell och att en
efterdebitering skulle bli en mer accepterad betalningsform. Detta är dock inte gjort.
Enligt Förordning 2006:1166 har en kommun skyldighet att ta ut en årlig avgift för
att täcka kommunens kostnader för offentlig kontroll. Den årliga avgiften ska betalas
med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas.
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
Avgiften skall betalas efter särskilt beslut av kontrollmyndigheten. I en kommun ska
avgiften fastställas av den nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa som
kommunfullmäktige bestämmer.
Regionstyrelseförvaltningen kan hålla med om att den nya modellen medför de
fördelar som nämnden framhåller och att den nya modellen skulle uppfattas som mer
transparent och tydligare för de enskilda verksamheterna. Förvaltningen menar dock
att den nya modellen bryter mot innehållet i förordningen då den fasta delen av
avgiften tas bort.
Regionstyrelseförvaltningen avstyrker beslut enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens
förslag.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag om att ny taxemodell
godkänns och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-06-19, § 50
Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-05
13 (121)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/728
5 september 2018

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Ny taxemodell för verksamheter inom livsmedelslagen
Förslag till beslut

•

Förslaget till ny taxemodell återremitteras till miljö- och hälsoskyddsnämnden då
modellen inte uppfyller lagkraven enligt Förordning (2006:1166) om avgifter för
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår en ny taxemodell för verksamheter inom
livsmedelslagen. Den nya modellen innehåller enbart en rörlig del för debitering. Den
nuvarande fasta avgiften föreslås tas bort och istället bakas in i den rörliga delen.
Nämnden hänvisar till att detta blir en mer rättvisande taxa då den motsvarar en
faktiskt nedlagd handläggningstid och att varje enskilt ärende får rätt avgift för
kontrollen.
I samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse hänvisas också till att både
Statskontoret och Livsmedelsverket har påvisat för Näringsdepartementet att
lagstiftningen bör ses över utifrån nackdelarna med nuvarande modell och att en
efterdebitering skulle bli en mer accepterad betalningsform. Detta är dock inte gjort.
Bedömning

Enligt Förordning 2006:1166 har en kommun skyldighet att ta ut en årlig avgift för
att täcka kommunens kostnader för offentlig kontroll. Den årliga avgiften ska betalas
med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas.
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
Avgiften skall betalas efter särskilt beslut av kontrollmyndigheten. I en kommun ska
avgiften fastställas av den nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa som
kommunfullmäktige bestämmer.
Regionstyrelseförvaltningen kan hålla med om att den nya modellen medför de
fördelar som nämnden framhåller och att den nya modellen skulle uppfattas som mer
transparent och tydligare för de enskilda verksamheterna. Förvaltningen menar dock
att den nya modellen bryter mot innehållet i förordningen då den fasta delen av
avgiften tas bort.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/728

Regionstyrelseförvaltningen avstyrker beslut enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens
förslag.
Beslutsunderlag

MHN 2018-06-19, §50

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Protokoll

Miljö och hälsoskyddsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-06-19

MHN § 50

MHN §50

Ny taxemodell för verksamheter inom
livsmedelslagen

MHN 2018/2817

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår regionfullmäktige att godkänna
förvaltningens förslag till ny taxemodell för livsmedelslagens
verksamhetområden.

Bedömning

Revidering av taxan är en av åtgärderna Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår för
att kunna få ekonomin i balans för Enhet livsmedel.
Taxan blir rätt utifrån självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen, vilket
innebär att förvaltningen kan arbeta mer rätt, både strategiskt och långsiktigt utifrån
ett ekonomiskt perspektiv.
Taxan blir en konsekvens av faktisk nedlagd handläggningstid, det vill säga
motprestationen
Företagarna slipper den årliga administrativa avgiften.
Det innebär att de administrativa resurserna som förvaltningen varje år lägger på
förberedelser av register inför utskicket , kommer försvinna.
Koncernnyttan blir stor i och med att man inte kommer behöva skickat ut ca 800
stycken pappers fakturor årligen, man spar resurser för både
samhällsbyggnadsförvaltningen samt regionstyrelseförvaltningen.
Bidrar till att sänka koncernens kostnader för porto årligen, både fakturor och
påminnelser.
Frågor från företagarna efter fakturorna gått ut minskar för handläggare på enhet
livsmedel och alkoholtillstånd och RSF, vilket frigör tid till att lägga resurser på rätt
saker som ger mer samhällsnytta.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av enhetschef Andreas Larsson.
Beslutsunderlag

Handling
Datum
Tjänsteskrivelse
2018-05-17
Ny Livsmedelstaxa
Konsekvensanalys – Ny taxemodell för livsmedelslagens område
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Bilaga

Samhällsbyggnadsförvaltningen

MHN 2018/2817

Johan Berglund

12 juni 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Konsekvensanalys – Ny taxemodell
för Livsmedelslagens område

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Bilaga
MHN 2018/2817

Sammanfattning

Denna konsekvensanalys utgör underlag för ett beslut att antingen behålla eller frångå
nuvarande taxemodell inom Livsmedelslagens område.
Nuvarande taxemodell består av både en fast avgift och rörlig del. Den rörliga
kostnaden beräknas efter faktisk nedlagd kontrolltid och debiteras efteråt. Den
fasta delen debiteras årligen även om företagaren inte får någon kontroll från
enhet livsmedel och alkoholtillstånd (enheten)
Den nya taxemodellen, innehåller enbart den rörliga delen. Syftet med modellen är
att ge en tydlig motprestation med ökad transparens och tydlighet, detta i enlighet
med självkostnadsprincipen (8 kap. 3c § kommunallagen) och likställighetsprincipen
(2 kap. 2 § kommunallagen).
Införandet av den nya taxemodellen bedöms få följande effekter:

Fördelar
• Företagarna slipper den årliga
administrativa avgiften.
•

Taxan blir en konsekvens av
faktisk nedlagd
handläggningstid, det vill säga
motprestationen

•

Minskad administrativ börda
inom Region Gotland
Handläggarna på enheten
förordar att taxan ska ändras

•

Nackdelar
• Kräver en informationsinsats i
startskedet, extern och internt

Förvaltningen bedömer att enheten kommer att klara att täcka upp bortfallet genom
att overhead kostnaderna räknas in i timavgiften för 2019 och att den minskade
administrativa bördan på handläggarna på enheten kommer ge ett ökat antal
kontrolltimmar.
I §3 Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter framgår att kontrollmyndigheten ska ta ut en årlig kontrollavgift
för att täcka kommunens kostnader för offentlig kontroll. En obligatorisk avgift har
ansetts skapa rättvisare konkurrensvillkor mellan företag lokaliserade i olika
kommuner. En obligatorisk avgift har också ansetts förhindra att
kontrollmyndigheter prioriterar ner kontrollerna med hänvisning till bristande
resurser.
Den fasta avgiften Region Gotland debiterar uppfyller inte dessa kriterier då den är
betydligt lägre än den årliga avgiften för andra kommuner och inkomsterna från den
fasta avgiften uppgår endast till 481 tkr (2018) vilket inte hindrar att
kontrollmyndigheten skulle kunna prioriterar ner kontrollerna med hänvisning till
bristande resurser. Därför anser Samhällsbyggnadsförvaltningen (förvaltningen) att
ett beslut att ta bort den fasta delen inte skulle innebära någon förändring gentemot
kontrollförordningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Bilaga
MHN 2018/2817

Nuvarande taxemodel

Avgiften för livsmedelstillsyn består av en fast och en rörlig del.
• Den fasta delen är kommunens overheadkostnader för tillsynsorganisationen
fördelat på antalet livsmedelsanläggningar som ska få tillsyn.
• Den rörliga kostnaden (kontrollavgiften) är per tillsynstimme och beräknas
efter arbetskraftskostnaden och hur många inspektionstimmar en inspektör
ska hinna på ett år.
Den rörliga kostnaden beräknas efter faktisk nedlagd kontrolltid och debiteras
efteråt. Den fasta delen debiteras årligen även om företagaren inte får någon kontroll.
Avgiften för den fasta delen är samma för alla livsmedelsanläggningar. Nuvarande
taxa antogs av fullmäktige 12 oktober 2015, Rf § 248.
Ny taxemodell

Föreslagen taxa innehåller enbart den rörliga delen. Den rörliga kostnaden är per
tillsynstimme och beräknas i enlighet med SKL:s underlag för att beräkna
handläggningskostnad per timme, från april 2015. I handläggningskostnaden ingår
bl.a. arbetskraftskostnaden, overheadkostnaden och hur många inspektionstimmar en
inspektör ska hinna med.
Bedömning

Dagens modell har kritiserats eftersom det är svårt för företagarna att förstå vad de
betalar för när det gäller den fasta avgiften. T.ex. kan en företagare få två fasta
avgifter om de har en verksamhet med både livsmedel och dricksvatten, dessa räknas
som två stycken livsmedelsanläggningar.
Handläggare på enheten för livsmedel och alkoholtillstånd lägger många timmar på
att svara på frågor kring den fasta avgiften. Verksamhetsutvecklare på
förvaltningsstöd lägger ca 4 arbetsdagar bara på att kontrollera underlaget till de fasta
avgifterna inför och efter debitering. Ekonomiassistenter på RSF lägger även de
mycket tid på den årliga avgiften.
I §3 Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter framgår att kontrollmyndigheten ska ta ut en årlig kontrollavgift
för att täcka kommunens kostnader för offentlig kontroll. Detta då en obligatorisk
avgift har ansetts skapa rättvisare konkurrensvillkor mellan företag lokaliserade i olika
kommuner. En obligatorisk avgift har också ansetts förhindra att
kontrollmyndigheter prioriterar ner kontrollerna med hänvisning till bristande
resurser.
Den årliga avgiften Region Gotland debiterar uppfyller inte dessa kriterier då den
årliga avgiften är betydligt lägre än för andra kommuner och inkomsterna från den
fasta avgiften uppgår endast till 481 tkr (2018) vilket inte hindrar att
kontrollmyndigheten skulle kunna prioriterar ner kontrollerna med hänvisning till
bristande resurser.
Tidigare regering gav Statskontoret ett uppdrag att se över avgiftssystemet och lämna
förslag på en effektiv avgiftsfinansiering. Uppdraget utmynnade i Statskontorets
rapport 2015:17 där statskontoret bl.a. föreslår att efterhandsdebitering av kontroll
bör bli möjlig.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Bilaga
MHN 2018/2817

Livsmedelsverket anser i sin rapport om översyn av riskklassningsmodell för
livsmedelskontroll 17 april 2018 att kontroll uteblir är en av de främsta anledningarna
till att systemet med förhandsdebitering saknar legitimitet. Det skulle stärka
förtroendet för kontrollsystemet och myndigheterna om kontrollen skulle övergå till
en obligatorisk efterhandsdebitering, en mer accepterad betalningsform där uteblivna
kontroller inte längre behöver belasta företagarna. Denna fråga har utretts särskilt
och Livsmedelsverket har begärt att Näringsdepartementet utreder en sådan
förändring.
Sedan Region Gotland införde den nuvarande taxemodellen har ett flertal kommuner
visat intresse kring vår nuvarande taxemodell. Norrköpings kommun har från och
med 1:a januari 2018 gått över till att enbart efterdebitera genomförd kontrolltid.
Ekonomiska effekter för enheten

Vid oförändrad timavgift innebär bortfallet på 481 tkr från den fasta avgiften att
enheten ska debitera ytterligare 463 timmar.
Förvaltningen bedömer att enheten kommer att klara att täcka upp bortfallet genom
att overheadkostnaderna räknas in i timavgiften för 2019 och att den minskade
administrativa bördan på inspektörerna kommer ge ett ökat antal kontrolltimmar.
Ekonomiska konsekvenser för företagarna

Kontrolltid
(timmar)
0,5-1 timmar
1,5- 4,5 timmar
5-9,5 timmar
10-15,5 timmar
>16 timmar

Taxa 2018 (kr)
1040-1560
2080-5200
5720-10400
10920-16640
17160

Ny taxa 2019 (kr)
600-1200
1800-5400
6000-11400
12000-18600
19200

Antal
verksamheter
169
496
251
18
1

Kommentar
För de verksamheterna med låg risk får en lägre avgift med nya taxemodellen. De
med högre risk får en marginell höjning av avgiften.
Slutsats

Taxan blir rätt utifrån självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. Taxan blir
en konsekvens av faktisk nedlagd handläggningstid, det vill säga motprestationen.
Förslaget till taxa innebär att varje enskilt ärende får rätt avgift för kontrollen.
Transparensen ökar och det blir tydligare för såväl den sökande som för
handläggarna.
Region Gotland kan inte med nuvarande taxa anses uppfylla kontrollförordningens
anda med årlig kontrollavgift, därför bör inte beslutet att ta bort den fasta delen
innebära någon förändring.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-11-19

Handlingar till

Ärende 5

Delårsrapport 2 för 2018
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-10-25, § 296
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-10-12
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Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Delårsrapporten godkänns.
x Samtliga nämnder får i uppdrag att vidta kostnadsbesparande åtgärder för att
säkerställa att hela nämndverksamheten bedrivs inom beslutad budget. Detta gäller
särskilt hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, tekniska nämnden och byggnadsnämnden.
x

Delårsrapporten har i allt väsentligt upprättats enligt de krav som ställs på en delårsrapport i kommunallagen, lag om kommunal redovisning, rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22 samt god redovisningssed i övrigt.
Det ekonomiska resultatet i perioden uppgår till 253 mnkr. Prognostiserat resultat för
året uppgår till 204 mnkr. Ett av de finansiella målen är att resultatet ska uppgå till
2 procent av nettokostnaden vilket motsvarar 100 mnkr. Detta mål uppnås om
resultatet blir som prognostiserats. Balanskravsresultatet beräknas dock endast till
41 mnkr. I balanskravsresultatet får i princip inga reavinster från försäljningar
medräknas, däremot får vinster från exploateringsverksamhet räknas in.
Balanskravsresultatet är viktigt vid bokslutet då det finns en regel om att ett negativt
balanskravsresultat ska återställas inom tre år.
Årsprognosen för nämnderna uppgår till – 47 mnkr. 6 av 10 nämnder räknar med
underskott jämfört med budget. Det är oroande i ett längre perspektiv då det allra
viktigaste för en långsiktigt stabil ekonomi är att verksamheten bedrivs inom den
budget som beslutats.
Investeringsutgifterna uppgår i perioden till 419 mnkr varav exploateringsutgifter på
7 mnkr. Investeringsprognosen för hela året uppgår till 720 mnkr vilket är mycket
högt i förhållande till hur det sett ut tidigare år.
Nettokostnadsutvecklingen uppgår totalt i perioden till 4,5 procent. Enligt Region
Gotlands mål ska inte den totala nettokostnadsökningen överstiga skatteintäkter och
generella statsbidrag. Ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag är 3,1
procent under samma period. Målet uppnås alltså inte. Nämndernas
nettokostnadsökning i perioden är mycket hög, 5,5 procent. Regionfullmäktige
beslutade i juni 2018 att samtliga nämnder skulle vidta kraftfulla åtgärder för att
minska nettokostnadsutvecklingen till högst 2,5 procent som är den nivå som är
möjlig för att nämndernas verksamhet totalt sett ska rymmas inom beslutad budget.
Åtgärderna har hittills inte haft önskad effekt.
forts
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Regionfullmäktige har satt upp 32 övergripande mål för perioden 2016-2019.
Samtliga nämnder arbetar för att nå dessa mål. Nämnder och förvaltningar har i sina
rapporter analyserat måluppfyllelsen för sina tillämpliga mål samt beskrivit vilka
utvecklingsområden man jobbar med för att nå målen.
De finansiella målen samt övriga mål inom verksamhetsperspektivet är de mål som
definierar hur regionen ska uppnå god ekonomisk hushållning. Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att det inte går att avgöra om kravet på god ekonomisk
hushållning är uppfyllt eller inte. Många aktiviteter pågår inom målområde kvalitet
och medarbetare men för samtliga dessa mål finns väldigt få nya resultat som visar
någon effekt. Dessa resultat kommer att redovisas i årsredovisningen. Av de
finansiella målen är endast målet om att årets ekonomiska resultat ska uppgå till
minst 2 procent av nettokostnaden uppfyllt. Övriga mål nås inte eller kan inte
bedömas vid delårsbokslutet.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det beslut regionfullmäktige tog i samband
med att delårsrapport 1 behandlades i juni är tillräckligt för att nämnderna ska vidta
de åtgärder som krävs för att nå ekonomisk balans vid årets slut.
Hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden
och byggnadsnämnden ska omedelbart vidta åtgärder för att nå ekonomisk balans vid årets slut.
Samtliga nämnder får i uppdrag att vidta kraftfulla åtgärder för att minska nettokostnadsutvecklingen till högst 2,5 procent. Effekterna av åtgärderna ska återrapporteras i delårsrapport 2.
Det finns ändå en oro för att nämndernas underskott trots allt inte minskar utan har
ökat något under året. De nämnder som har störst underskott, socialnämnden och
hälso- och sjukvårdsnämnden, har beslutat om åtgärder som ska ge effekt, även om
vissa av åtgärderna bedöms ge effekt på längre sikt än innevarande år.
Det är av största vikt framåt att nämnderna vidtar åtgärder som gör att budgeten inte
överskrids. De ekonomiska förutsättningarna för Region Gotland kommer inte att
förbättras framöver, snarare tvärtom. Enligt den senaste skatteprognosen kommer
inte skatteintäkterna att öka lika mycket som de senaste åren och stora besparingar
kommer att krävas.
Nämndernas arbete mot regionfullmäktiges mål bedöms bedrivas fokuserat och
intensivt. Mycket arbete sker i organisationen för att öka måluppfyllelsen inom
samtliga mål.
forts
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Det är inte bra att det under innevarande år är så få indikatorer där det finns nya
resultat som kan analyseras i delårsrapporten. Det bör inför arbetet med nytt styrkort
för kommande mandatperiod övervägas hur det kan åtgärdas för att även under ett
verksamhetsår ha fakta som medger väl genomarbetade analyser av måluppfyllelsen.
Ärendets behandling under mötet

Delårsrapport 2:2018, 2018-10-15
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Åsa Högberg, ekonomidirektör, Ulrika Jansson, bitr. ekonomidirektör och Mikael Wollbo, redovisningsdirektör, regionstyrelseförvaltningen
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.

65 (121)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/295
12 oktober 2018

Ulrika Jansson
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Delårsrapport 2018:2 Region Gotland
Förslag till beslut

•
•

Delårsrapporten godkänns.
Samtliga nämnder får i uppdrag att vidta kostnadsbesparande åtgärder för att
säkerställa att hela nämndverksamheten bedrivs inom beslutad budget. Detta
gäller särskilt hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, tekniska nämnden och byggnadsnämnden.

Sammanfattning

Delårsrapporten har i allt väsentligt upprättats enligt de krav som ställs på en
delårsrapport i kommunallagen, lag om kommunal redovisning, rådet för kommunal
redovisnings rekommendation 22 samt god redovisningssed i övrigt.
Det ekonomiska resultatet i perioden uppgår till 253 mnkr. Prognostiserat resultat för
året uppgår till 204 mnkr. Ett av de finansiella målen är att resultatet ska uppgå till 2
procent av nettokostnaden vilket motsvarar 100 mnkr. Detta mål uppnås om
resultatet blir som prognostiserats. Balanskravsresultatet beräknas dock endast till 41
mnkr. I balanskravsresultatet får i princip inga reavinster från försäljningar
medräknas, däremot får vinster från exploateringsverksamhet räknas in.
Balanskravsresultatet är viktigt vid bokslutet då det finns en regel om att ett negativt
balanskravsresultat ska återställas inom tre år.
Årsprognosen för nämnderna uppgår till – 47 mnkr. 6 av 10 nämnder räknar med
underskott jämfört med budget. Det är oroande i ett längre perspektiv då det allra
viktigaste för en långsiktigt stabil ekonomi är att verksamheten bedrivs inom den
budget som beslutats.
Investeringsutgifterna uppgår i perioden till 419 mnkr varav exploateringsutgifter på
7 mnkr. Investeringsprognosen för hela året uppgår till 720 mnkr vilket är mycket
högt i förhållande till hur det sett ut tidigare år.
Nettokostnadsutvecklingen uppgår totalt i perioden till 4,5 procent. Enligt Region
Gotlands mål ska inte den totala nettokostnadsökningen överstiga skatteintäkter och
generella statsbidrag. Ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag är 3,1
procent under samma period. Målet uppnås alltså inte. Nämndernas
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nettokostnadsökning i perioden är mycket hög, 5,5 procent. Regionfullmäktige
beslutade i juni 2018 att samtliga nämnder skulle vidta kraftfulla åtgärder för att
minska nettokostnadsutvecklingen till högst 2,5 procent som är den nivå som är
möjlig för att nämndernas verksamhet totalt sett ska rymmas inom beslutad budget.
Åtgärderna har hittills inte haft önskad effekt.
Regionfullmäktige har satt upp 32 övergripande mål för perioden 2016-2019.
Samtliga nämnder arbetar för att nå dessa mål. Nämnder och förvaltningar har i sina
rapporter analyserat måluppfyllelsen för sina tillämpliga mål samt beskrivit vilka
utvecklingsområden man jobbar med för att nå målen.
De finansiella målen samt övriga mål inom verksamhetsperspektivet är de mål som
definierar hur regionen ska uppnå god ekonomisk hushållning.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att det inte går att avgöra om kravet på
god ekonomisk hushållning är uppfyllt eller inte. Många aktiviteter pågår inom
målområde kvalitet och medarbetare men för samtliga dessa mål finns väldigt få nya
resultat som visar någon effekt. Dessa resultat kommer att redovisas i
årsredovisningen. Av de finansiella målen är endast målet om att årets ekonomiska
resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden uppfyllt. Övriga mål nås
inte eller kan inte bedömas vid delårsbokslutet.
Ärendebeskrivning

Region Gotland är enligt den kommunala redovisningslagen (KRL), skyldiga att
minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för
verksamheten från årets början. Rapporten ska omfatta minst 6 och högst 8 månader
av ett räkenskapsår.
Region Gotland gör 2 delårsrapporter. Delårsrapport 2 är den rapport som är
upprättad enligt kraven i KRL. Rapporten omfattar perioden januari-augusti.
Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål
fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska grundas på det ekonomiska resultatet och
uppfyllelsen av fullmäktiges mål för ekonomi och verksamhet. Revisorernas skriftliga
bedömning ska biläggas delårsrapporten.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det beslut regionfullmäktige tog i samband
med att delårsrapport 1 behandlades i juni är tillräckligt för att nämnderna ska vidta
de åtgärder som krävs för att nå ekonomisk balans vid årets slut.
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, barn- och
utbildningsnämnden och byggnadsnämnden ska omedelbart vidta åtgärder för att nå ekonomisk
balans vid årets slut.

•

Samtliga nämnder får i uppdrag att vidta kraftfulla åtgärder för att minska
nettokostnadsutvecklingen till högst 2,5 procent. Effekterna av åtgärderna ska återrapporteras i
delårsrapport 2.

Det finns ändå en oro för att nämndernas underskott trots allt inte minskar utan har
ökat något under året. De nämnder som har störst underskott, socialnämnden och
hälso- och sjukvårdsnämnden, har beslutat om åtgärder som ska ge effekt, även om
vissa av åtgärderna bedöms ge effekt på längre sikt än innevarande år.
Det är av största vikt framåt att nämnderna vidtar åtgärder som gör att budgeten inte
överskrids. De ekonomiska förutsättningarna för Region Gotland kommer inte att
förbättras framöver, snarare tvärtom. Enligt den senaste skatteprognosen kommer
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inte skatteintäkterna att öka lika mycket som de senaste åren och stora besparingar
kommer att krävas.
Nämndernas arbete mot regionfullmäktiges mål bedöms bedrivas fokuserat och
intensivt. Mycket arbete sker i organisationen för att öka måluppfyllelsen inom
samtliga mål.
Det är inte bra att det under innevarande år är så få indikatorer där det finns nya
resultat som kan analyseras i delårsrapporten. Det bör inför arbetet med nytt styrkort
för kommande mandatperiod övervägas hur det kan åtgärdas för att även under ett
verksamhetsår ha fakta som medger väl genomarbetade analyser av måluppfyllelsen.
Beslutsunderlag

Klicka här för att ange text.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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1 Sammanfattning
Region Gotland har 32 övergripande mål som är fastställda i koncernstyrkortet för perioden 2016-2019. Samtliga nämnder arbetar för att nå dessa mål. Nämnderna har i sina
verksamhetsplaner tagit fram prioriterade utvecklingsområden och aktiviteter som syftar till
att öka måluppfyllelsen eller bevara goda resultat. Nämnderna har även identifierat de mål
som är tillämpliga. Samtliga regionfullmäktiges mål är omnämnda av minst en nämnd. I
nämndernas delårsrapporter kan utläsas att det pågår en mängd aktiviteter och fokuserat
utvecklingsarbete i syfte att nå målen. Eftersom det finns väldigt få delårsresultat på indikatorerna analyseras målen främst genom att beskriva det arbete som görs för att öka
måluppfyllelsen. Ingen bedömning av god ekonomisk hushållning i perioden kan göras.
Den varma sommaren har påverkat Region Gotlands verksamheter på flera olika sätt. Den
långvariga torkan har medfört vattenbrist och bevattningsförbud infördes på hela Gotland.
Kampanjen ”Spara Vatten” har genomförts även i år och har haft effekt på vattenförbrukningen. Räddningstjänstens bistod med personal till andra räddningstjänster under sommarens skogsbränder. Inom äldreomsorgen var vissa brukare tvungna att få dropp för att få i
sig tillräckligt med vätska. På Visby lasarett kunde endast akuta operationer genomföras under period och många klagomål lämnades på inomhusklimatet i Region Gotlands fastigheter.
Digitalisering av olika tjänster är viktigt och kommer att bli allt viktigare framöver både ur
ett tillgänglighets- och ett medborgarperspektiv. Regionfullmäktige fastställde i juni en digitaliseringsstrategi som styr hur digitaliseringen ska användas 2018-2022 för att bidra till
Region Gotlands utveckling. Strategin ska användas som ett stöd för Region Gotlands
verksamheter och blir en bas för hur den gemensamma utvecklingen inom regionen ska
ske. Till strategin ska årliga handlingsplaner knytas.
Det ekonomiska resultatet i perioden uppgår till 253 mnkr. Resultatet vid delårsbokslutet
2017 uppgick till 173 mnkr. Resultatet har alltså förbättrats rejält. I periodresultatet ingår
reavinster med 132 mnkr och exploateringsintäkter med 17 mnkr. Balanskravsresultatet
uppgår i perioden till 123,5 mnkr.

Ärendenr RS 2018/295 Datum 2018-10-15

Prognosen för 2018 ligger på 204 mnkr för regionen totalt. Detta är en förbättring sedan
delårsrapport 1 då prognosen beräknades till 127 mnkr. Balanskravsresultatet för helåret
prognostiseras till 41 mnkr efter att reavinster frånräknats. Nämnderna redovisar ett samlat
underskott på -47 mnkr (-38, delår 1). De nämnder som prognostiserar en negativ avvikelse
mot budget är hälso- och sjukvårdsnämnden (-35 mnkr), socialnämnden (-28 mnkr), barnoch utbildningsnämnden (-3 mnkr), byggnadsnämnden (-3 mnkr), tekniska nämnden (-3
mnkr) samt överförmyndarnämnden (-1 mnkr). Trots den positiva prognosen för regionen
som helhet är det därmed 6 av 10 nämnder som inte kan utföra sitt uppdrag inom den budgetram som är beslutad. Det är oroande i ett längre perspektiv då vinster från försäljningar
inte är ett sätt att finansiera verksamheten långsiktigt.
Investeringsutgifterna uppgår till 419 mnkr varav exploateringsutgifterna uppgår till 7
mnkr. Det är en hög nivå. Investeringsprognosen uppgår till 720 mnkr vilket är mycket
högt i förhållande till hur det sett ut tidigare år.
Sjuktalet för perioden är i stort sett oförändrat sedan förra året och uppfyller inte målnivån.
Arbetsmiljöarbetet är prioriterat och flera olika insatser pågår. Antal anställda uppgår till
6 646 vilket är 108 fler än föregående år.
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Händelser av väsentlig betydelse

En varm sommar

Det varma vädret har påverkat Gotland och regionens verksamheter på flera olika sätt. Den
långa torkan från maj till augusti har gjort att nivån i Tingstäde träsk nu är mycket under
det normala. För att hantera vattenbristen införde Region Gotland bevattningsförbud först
för ”bristområden” och sedan från mitten av juli över hela Gotland. Kampanjen ”Spara
Vatten” har genomförts även i år och bestod av både annonsering och skyltning.
Räddningstjänsten på Gotland skickade personal till Västmanland och Ljusdal i samband
med de stora skogsbränderna. Befälspersonal har arbetat både i internationella staber och
förstärkt ledningscentralen i Täby samt stab i Dalarna. Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap utfärdade riktlinjer till länsstyrelserna i hela landet om ett utökat eldningsförbud.
Det genomfördes på Gotland i samarbete mellan räddningstjänsten och länsstyrelsen.
På Visby Lasarett medförde värmen problem med luftfuktigheten vilket bland annat innebar att sterilförpackat gods fick flyttas till annat förråd med extra avfuktare och noggranna
kontroller. Värmen medförde också arbetsmiljöproblem främst på operationsavdelningen
och endast akuta operationer kunde utföras under en period. Inom äldreomsorgen var vissa
brukare tvungna att få dropp för att få i sig tillräckligt med vätska.
Fastighetsförvaltningsavdelningen fick många klagomål på att inomhusklimatet var för
varmt. Vädret innebar även att ett antal kylar/frysar gick sönder och att matvaror blev förstörda.
Kryssningstrafik

Den nya kryssningskajen invigdes den 29 april 2018. Fram till och med augusti har det varit
69 anlöp till Gotland jämfört med 59 hela förra året. Ytterligare 17 fartyg är inbokade under
året. Totalt har hittills drygt 69 000 kryssningspassagerare välkomnats till Gotland jämfört
med 41 000 under 2017. Kryssningskajen har så här långt fungerat mycket bra och efter avslutad säsong planeras ett flertal olika utvärderingar.
Ny verksamhet inom hjärtsjukvården

Beslut om att PCI-verksamhet ska inrättas vid Visby lasarett har tagits. PCI är en förkortning av Percutan Coronar Intervention och innebär en undersökning då en ballongvidgning
kan göras vid förträngningar i hjärtats kranskärl, vanligen vid akut hjärtinfarkt. Idag skickas
dessa patienter till Karolinska sjukhuset. Ju snabbare patienten genomgår undersökning och
behandling efter att symptom uppstått desto mindre blir risken för komplikationer och bestående men.

Ärendenr RS 2018/295 Datum 2018-10-15

Trygg och effektiv utskrivning

Från 1 januari 2018 gäller en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård. Syftet är att personer som inte längre har behov av slutenvård så snart som
möjligt ska kunna lämna sjukhuset på ett snabbt och tryggt sätt. Överenskommelsen mellan
socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen har reviderats. Det nya arbetssättet för ”Trygg och effektiv utskrivning” startade 1 februari 2018. Nya riktlinjer, rutiner,
checklistor, utbildningsinsatser och tillskapande av strukturer för samordnad individuell
vårdplanering (SIP) har tagits fram.
Sammanhållen beroendevård

En sammanhållen beroendevård är under uppstart och är ett samarbete mellan socialförvaltningen och hälso- och sjukvården. Arbetet kan sägas vila på ”omvänd inskrivningsordning” och snabb social utredning med placering på beroendeenhetens boende. En annan
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viktig del som kommer att startas är ett samarbete mellan beroendemottagningen på psykiatrin, beroendeenheten och primärvården där medicindelning till krävande patienter kommer att tas om hand och erbjudas stöd.
Rekrytering

Trots en stor rekryteringskampanj under hela våren är det fortsatt svårt att rekrytera personal inom äldreomsorgen. Drygt 100 medarbetare inom hemtjänsten och på särskilda boenden tog emot erbjudande om ersättning när de flyttade sin huvudsemester till annan del av
året. Ändå har det i vissa fall varit brist på vikarier.
Inom hälso- och sjukvården var bemanningsläget inför sommaren bättre än föregående år.
Periodvis var det dock en utmaning att hantera bemanningsfrågor vid korttidsfrånvaro, bemanning av extra vårdplatser samt behov av extra vak. Arbete utifrån handlingsplanen
”Oberoende av hyr” har fortsatt i verksamheterna och på övergripande nivå. Konkreta resultat kan visas genom att antalet pass för hyrsjuksökterkor minskat med 44% samtidigt
som fler sjuksköterskor är anställda jämfört med samma tid föregående år. Översynen av
schemafrågor inom akuten har bidragit till att enheten inte längre är beroende av inhyrd
personal.
Inom förskolan är det svårt att rekrytera utbildad, kompetent personal. En del av Region
Gotlands förskolor har fler medarbetare utan adekvat utbildning än utbildade. Kompetensförsörjningen inom grundskolan är även den en stor utmaning. Det saknas behöriga lärare i
flera klassrum och 40 dispenser har till höstterminen utfärdats för medarbetare som saknar
lärarlegitimation. Rekrytering skedde in i det sista innan skolstart och tar alltmer tid av rektors arbetstid.
Nya lokaler

I februari invigdes Gotlands nyaste förskola, Törnekvior förskola i Visby. Förskolan har
fem avdelningar inklusive tillagningskök och plats för 100 barn i åldern 1-5 år och pedagoger. Törnekviors förskola har ritats utifrån ett miljötänk och både inne- och utemiljö har
utformats med utgångspunkten att stimulera barnens lärande.
Västerhejde skola har renoverats under året. Eleverna i årskurs 3-6 var under en tid evakuerade och fick sin undervisning i andra lokaler. Skolan är nu återinvigd och eleverna har fått
flytta tillbaka till nyrenoverade lokaler. Återstår ett mindre arbete i matsal och slöjdsal vilket
gör att eleverna får äta i bygdegården.
Sveriges första deponigasanläggning

Ärendenr RS 2018/295 Datum 2018-10-15

Driften av deponigasanläggningen på Visby gamla deponi är igång från augusti. Avfallsgas
kan nu förse 200 kilowattimmar till GEAB:s fjärrvärmenät. Tekniken är tidigare prövad i
Tyskland men inte i Sverige.
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3

Förväntad utveckling

Kompetensförsörjning

Ingen avmattning syns i utmaningen kring framtida kompetensförsörjning och att klara rekryteringsutmaningarna. Satsningen på arbetsgivarvarumärket är en del men mer behövs
också inom områden som hållbart ledarskap, organisationskultur och värderingar.
Under 2017 påbörjades en nationellt gemensam satsning; oberoende av inhyrd personal.
Den demografiska utvecklingen kombinerat med snabb medicinsk utveckling ger dock
goda grunder för att anta att bemanning i hälso- och sjukvården kommer att vara en stor
utmaning också fortsättningsvis.
Skolverket pekar i sin lägesbedömning för 2017 ut att strategier för lärarförsörjningen är ett
viktigt utvecklingsområde. Med kunskapen om att lärosätena under kommande år inte
kommer att kunna utbilda tillräckligt med lärare inom samtliga ämneskompetenser för att
täcka behovet, kommer sannolikt rekryteringsutmaningarna att öka.
Ett nära samarbete med Uppsala universitet Campus Gotland är viktigt för att säkra kompetensförsörjningen inom vissa yrkesgrupper. Till exempel väntas det nya socionomprogrammet bidra till att fler socionomer kan anställas. Räddningstjänsten har under en tid
jobbat med flera olika åtgärder för att rekrytera personal till deltidskåren. Trots det ses
ingen större ökning av sökande som räddningstjänstpersonal i beredskap.
Samverkan för att få fler i arbete eller studier

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen har utrett hur arbetet mellan förvaltningarna kan förenklas och effektiviseras för att fler gotlänningar ska nå en egen
försörjning och därmed minska kostnaderna för försörjningsstöd. I utredningsrapporten
har man kommit fram till att ett så kallat Vuxkomp bör inrättas som stödjer vuxna i att
komma i arbete och/eller studier. Den som söker försörjningsstöd ska snabbt slussas vidare och få stöd i att utarbeta en plan och aktiviteter för att komma vidare till ett arbete
och självförsörjning. Det nya arbetssättet införs från 1 oktober.
Förändrad och förstärkt vårdgaranti i primärvård

Regeringen har fattat beslut om en förstärkt och förändrad vårdgaranti i primärvården från
1 januari 2019. Förändringen innebär att istället för att erbjudas läkarbesök inom 7 dagar så
ska patienterna utifrån behov erbjudas bedömning av legitimerad personal inom 3 dagar.
Förändringarna avser således både formen, berörda yrkeskategorier och tidsperspektiv.
Beslutet innebär att medborgarna snabbare än i dag ska få bedömning av bäst lämpad yrkeskategori, vilket är positivt.
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Förändring i plan- och bygglagen från årsskiftet

I lagändringen som träder i kraft vid årsskiftet införs ett system med avgiftsreducering. Systemet innebär att byggnadsnämnderna måste minska avgifterna om handläggningstiderna
drar ut på tiden så att tidsfristerna inte hålls. Avgiften ska reduceras med en femtedel varje
vecka som tidsfristerna överskrids. Syftet är att uppnå en effektiv bygglovsprocess.
Lagändringen är en ytterligare del i pågående förändringsarbete som måste vägas in, tas
hänsyn till och som kommer att påverka arbetet och organisationen. Det finns en åtgärdsplan framtagen och beslutad av byggnadsnämnden som ska börja genomföras från och
med september 2018.
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Försäljning av hamnar

Det pågår ett gemensamt arbete mellan regionstyrelseförvaltningen, teknikförvaltningen
och samhällsbyggnadsförvaltningen för att fullfölja hamnstrategin. De hamnar som bedöms kunna säljas direkt utan exempelvis nytt planarbete är prioriterade. Nu förs dialog om
direktförsäljning till arrendatorerna av följande hamnar: Flundreviken, Hallshuk, Lännahamnen, Katthammarsvik och Gnisvärd. Försäljningen av hamnen i Burgsvik har slutförts
under året och endast överlämnandet återstår. Beslut om försäljning av hamnen i Vändburg
är även taget sedan tidigare men processen har inte slutförts på grund av olika överklaganden.
Förändringar föreslås inom Komvux

Den 31 augusti 2018 redovisades slutbetänkandet kring förändringar av kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna (En andra och en annan chans – ett komvux i tiden,
SOU 2018:71). Där föreslås en rad förändringar för att göra Komvux till en naturlig del av
individens livslånga lärande. Utredarna vill bland annat att skollagen förtydligas så att det
framgår att Komvux även utgör en del i arbetsmarknadens kompetensförsörjning och förberedelser till fortsatta studier. Utredarna vill också ändra urvalsreglerna till gymnasial nivå
så att det inte längre är den med minst utbildning som automatiskt ska ha förtur vid urval,
utan individer med störst behov av utbildningen. Nästa steg för utredningen är lagrådsremissen.
Mottagandet och etablerandet av nyanlända

Från den 1 januari 2018 gäller ett nytt regelverk för nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Reglerna för etableringen harmoniseras i större utsträckning med regelverket för
övriga arbetssökande. De nya reglerna innebär bland annat att nyanlända med kort utbildning, som inte bedöms kunna matchas mot arbete, i huvudsak ska ta del av utbildningsinsatser i form av SFI, samhällsorientering och vuxenutbildning. Det är i sammanhanget viktigt att säkerställa att det finns en mottagningskapacitet inom vuxenutbildningen innan anvisning sker. Utbildningsplikten innebär att vuxenutbildning måste erbjudas elever inom ramen för etablering med heltidsstudier förutom SFI.
Resultatet av utredningen Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22) kan på sikt komma att påverka integrationsenhetens verksamhet.
Mottagandeutredningen redovisar i betänkandet ett huvudförslag där staten, kommunerna
och landstingen tar ett gemensamt ansvar för mottagandet. Förslaget föreslår bland annat
att så kallade ankomstcentra ska bildas på några platser i landet med följande uppgifter:
asylprövning, information om Sverige, hälsoundersökning, frågor om utbildning och vad
man arbetat med tidigare samt kontakt med myndigheter och eventuell förberedelse för
flytt till annan kommun i Sverige.
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Digitalisering

Den ökade digitaliseringen innebär såväl möjligheter som utmaningar. Utvecklingen ställer
krav på breddad verksamhetsutveckling där IT blir ett medel och stöd för att nå uppsatta
mål kring tillgänglighet och kvalitet. Inom skolan har ett forum bestående av avdelningschefer skapats som ska prioritera och driva utvecklingsarbetet. Ett antal olika utvecklingsprojekt pågår, som är viktiga förutsättningar för verksamhetsutvecklingen. Bland annat rör
det skoladministrativa system, digitala läromedel och digitalisering av det systematiska kvalitetsarbetet.
Arbetet med att införa framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) pågår. FVM är en mer
modern och flexibel ”miljö” för vårddokumentation, med bättre integration mot andra
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vårdgivare och med olika e-hälsotjänster. Införandet innebär i hög grad förändrade arbetssätt vilket innebär både nya möjligheter och nya utmaningar.
Ett system för verksamhetsplanering, uppföljning och analys har upphandlats under våren.
Alla Region Gotlands 250 chefer ska arbeta i systemet, liksom ett 50-tal ytterligare medarbetare. Syftet är att genom förändrat arbetssätt skapa ett effektivare planerings- och uppföljningsarbete och därmed ha mer tid för analys och verksamhetsutveckling.
Utifrån den nationella IT-strategin har förtydliganden och förstärkningar även gjorts i
bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan.
Bland annat införs programmering i flera ämnen redan från första klass och elevernas förmåga att vara källkritiska på nätet ska stärkas. Syftet med förändringarna är att tydliggöra
skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna rör bland annat rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen från
och med den 1 juli 2018.
Ökad statlig styrning

Den statliga styrningen av både kommun- och landstingsverksamhet ökar genom allt fler
riktade satsningar som huvudmännen får statsbidrag för att genomföra. Att den statliga
styrningen på detta sätt ökar har både positiva och mindre positiva effekter. De positiva effekterna är att det frigörs medel för satsningar och åtgärder där det finns förbättringsområden som kommer patienter/elever/brukare till gagn. De mindre positiva effekterna är att
undanträngningseffekter av andra lokalt politiskt prioriterade områden kan förekomma på
grund av brist på de personella resurser som krävs för att arbeta med utvecklingsarbeten.
Det kommunala självstyret och möjligheter till prioriteringar kan därmed påverkas negativt.
Inom skolområdet styr dessa satsningar i stora delar det utvecklingsarbete som genomförs.
Regeringen beslutade i februari om en förstärkning av den statliga finansieringen av förskoleklassen och grundskolan genom ett statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i enlighet med Skolkommissionens förslag (förordning 2018:49). Fullt utbyggt innebär att sex miljarder kronor årligen avsätts fr o m 2020. För Region Gotlands del innebär
det uppskattningsvis någonstans mellan 25 till 30 miljoner kronor per år fr o m 2020. Bidraget är villkorat så att de tillförda medlen ska leda till ökade insatser för jämlikhet, kunskapsutveckling och kvalitet i verksamheten. Samtliga huvudmän som tar del av bidraget
förbinder sig att inte sänka de egna kostnaderna för undervisning och elevhälsa, sett till ett
genomsnitt av föregående tre år. Om så skulle ske blir huvudmannen återbetalningsskyldig
till Skolverket.
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Inom hälso- och sjukvården har överenskommelser mellan SKL och staten som är direkt
styrande blivit vanligare. Med överenskommelserna kommer också ekonomiska medel som
landsting/regioner erhåller om kraven i överenskommelserna uppfylls och redovisas. Under 2018 kommer cirka 50 mnkr av hälso- och sjukvårdens intäkter från sådana överenskommelser i form av direkta statsbidrag. Det motsvarar ca 3,2 procent av den budget som
hälso- och sjukvårdsnämnden erhåller från regionfullmäktige.
En utmaning med överenskommelserna är att de är tidsbegränsade. Resursförstärkningen
som kommer med satsningarna är tillfällig och det är inte helt ovanligt att delar av de förbättringsåtgärder som utförts med hjälp av direkta statsbidrag måste finansieras inom ordinarie budget då överenskommelserna upphör.
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4 God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska regionfullmäktige ta beslut om riktlinjer för att säkerställa god
ekonomisk hushållning. De ska innehålla finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning och även mål för verksamheten. Tillsammans utgör visionen, värderingarna, verksamhetsidén samt målen inom verksamhetsperspektivet i styrkortet det som
definierar hur regionen ska uppnå God ekonomisk hushållning. Målen inom samhällsperspektivet är mer en målsättning för hur regionen ska bidra till samhällsutvecklingen på hela
Gotland i samverkan med andra aktörer.
Planen för året är regionfullmäktiges verktyg för att styra och planera verksamheten i syfte
att säkerställa god ekonomisk hushållning. Planen är formulerad i dokumentet Strategisk
plan och budget 2018-2020.
I samband med delårsrapporten ska en samlad bedömning om huruvida målen för god
ekonomisk hushållning kommer att uppnås, om balanskravet är uppfyllt och om de finansiella målen är uppfyllda.
Många aktiviteter pågår inom målområde kvalitet och medarbetare. Inom kvalitet finns väldigt få nya resultat, dock pågår en hel del arbete vilket redovisas nedan under målområdet.
Resultatet för flera mål inom målområde medarbetare grundar sig på resultatet av medarbetarundersökningen. Planering av en mindre omfattande medarbetarundersökning pågår
och genomförs i september-oktober. Då görs en avstämning om förändring sedan senaste
mätning samt uppfyllelse av mål, men till delåret finns endast resultaten från förra året.
Sjuktalet för perioden är i stort sett oförändrat sedan förra året och uppfyller inte målnivån.
Prognosen för balanskravsresultatet visar att balanskravet kommet att uppfyllas. Av de finansiella målen är endast mål 28 uppfyllt. Mål 31 redovisas på indikatorsnivå, mål 32 går
inte att bedöma och mål 27, 29 och 30 är inte uppfyllda.
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Sammantaget kan inte en bedömning om kravet på god ekonomisk hushållning är uppfyllt
göras.
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5 Måluppfyllelse
Region Gotland har 32 övergripande mål som är fastlagda för perioden 2016-2019. Målen
är gemensamma för alla nämnder och förvaltningar men berör verksamheterna på olika
sätt. Nämnderna har antagit verksamhetsplaner där man beskriver vilka mål som är tillämpliga och vilka som prioriteras under året. Utifrån målen fastställs också vilka prioriterade utvecklingsområden och aktiviteter som ska genomföras. Syftet med verksamhetsplanerna i
styrmodellen är att förstärka och synliggöra den röda tråden från regionfullmäktige till
nämnder, förvaltningar, avdelningar och enheter. Genom verksamhetsplanen konkretiseras
de mål regionfullmäktige beslutat om.
I den här rapporten rapporteras status för samtliga regionfullmäktiges mål. De utvecklingsområden och aktiviteter som nämnderna prioriterat kommenteras också där det är lämpligt.
På de allra flesta indikatorer finns inga delårsresultat för 2018. Därför är fokus i delårsrapporten på vad som görs för att öka måluppfyllelsen. I årsredovisningen analyseras måluppfyllelsen genom att följa resultaten på de indikatorer som hör till respektive mål samt i övrigt väga in det som har betydelse för målet. Då görs också en bedömning av om målen för
god ekonomisk hushållning är uppnådda.
Målen i verksamhetsperspektivet är de mål som definierar god ekonomisk hushållning.
Region Gotland ska bedriva tillgänglig service och välfärd med god kvalitet i en verksamhet
där medarbetare och ledare har goda möjligheter att bidra och utvecklas, inom ekonomiskt
givna ramar.
Mer information om Region Gotlands styrmodell samt nämndernas verksamhetsplaner
finns på www.gotland.se/styrkort.
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Eftersom inte varje nämnd kan, eller ens bör, arbeta mot samtliga 32 mål, är det intressant
att utvärdera om det finns mål som inte någon nämnd bedriver verksamhet kring. En sammanställning av detta finns i bilaga 1. Det kan konstateras att samtliga mål tillämpliga för
minst en nämnd. Det finns också minst ett beslutat prioriterat utvecklingsområde som syftar till att öka måluppfyllelsen, till varje mål.

Bild 1: Region Gotlands styrmodell

11 (81)

Region Gotland
Regionstyrelsen

Delårsrapport 2, 2018

5.1

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 1: God folkhälsa

Utbildning och sysselsättning är viktiga faktorer för att uppnå god hälsa. Både barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har som prioriterade mål
att skapa en god lärmiljö för livslångt lärande som leder till att elever och studerande fullföljer sina studier med goda resultat och därigenom får goda förutsättningar för en positiv
framtid, arbete och delaktighet i samhällslivet. En utmaning på Gotland är att högre andel
både barn, unga och vuxna har neuropsykiatriska funktionsvariationer i jämförelse med riket. Kompetens att anpassa verksamheterna till barns och elevers olikheter är därför särskilt
viktigt. För att stödja det arbetet har ett långsiktigt samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten inletts i förskola, grundskola och gymnasiet.
Gotland har låg arbetslöshet men matchning mellan personer som står till marknadens förfogande och lediga arbeten är inte bästa möjliga. En viktig del för att öka sysselsättningsgraden är integration av personer som flyttat till Sverige och att ge stöd till personer som
idag står utanför arbetsmarknaden. Exempel på arbete för ökad sysselsättning är att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sökt och fått ett antal olika statsbidrag för bland annat yrkesutbildning, traineejobb och lärlingsvux. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
och socialförvaltningen har även utrett hur arbetet mellan förvaltningarna kan förenklas
och effektiviseras för att fler gotlänningar ska nå en egen försörjning. Med stöd av medel
från Naturvårdsverket har anställningar gjorts inom arbetsmarknadsenheten med placering
inom teknikförvaltningens parkenhet samt en handledare för gruppen. Arbete med implementering av integrationsstrategin pågår i förvaltningarna. En internkontroll har genomförts för att se på genomslag i nämndernas verksamhetsplaner. I projektet IPA (Integration
på arbetsplats) har 11 personer under sommaren arbetat på särskilda boenden runt om på
ön.
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Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökar på Gotland liksom i riket, främst på grund
av ångestproblematik och stressrelaterad ohälsa. Det är vanligare bland kvinnor än bland
män och i arbeten inom välfärdssektorn. Sjukskrivningarna följs upp i förvaltningarna och
strukturerat arbete görs för att sänka sjukskrivningarna. Läs mer under avsnittet medarbetare.
Utifrån Region Gotlands handlingsplan för främjande av psykisk hälsa och program för förebyggande av självmord pågår en mängd olika åtgärder. Några exempel är arbete inom
hälso- och sjukvården och socialförvaltningen att starta upp sammanhållen vård och omsorg för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblematik, självinläggning i psykiatrin, införandet av tydliga rutiner med stöd av arbetsbok, för främjandet av psykisk hälsa
och förebyggande av självmord i skolan, hälso- och sjukvårdens deltagande i projektet ”säker suicidprevention” från LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringbolag).
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Andra viktiga faktorer för hälsa är exempelvis vår miljö, trygghet och fokus på hälsofrämjande åtgärder i samhället. Inom miljöområdet pågår bland annat arbete för att ta fram ett
åtgärdsprogram för luft och en kretsloppsstrategi och fortsatt arbete med klart vatten och
VA-plan. Arbetet med musikbuller i Visby innerstad har också varit en prioriterad fråga.
Som en del för ökad trygghet och säkerhet pågår förstärkning av regionens förmågor inom
beredskapsområdet och civilt förvar. För att ytterligare öka det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet har regionen och polisen fördjupat samverkan utifrån samverkansavtal och medborgarlöften. Omfattande kunskapsspridning är genomförd i tvärsektoriell samverkan kring alkohol- narkotika-, tobak- och dopingfrågor.
Inom det hälsofrämjande området strävar förvaltningarna på. Exempel är hälso- och sjukvården med levnadsvanemottagningar och föräldrasamtal inom barnhälsovården, samhällsbyggnadsförvaltningens integrering av social hållbarhet i planarbetet, hälsofrämjande mobila team från den hälsofrämjande enheten inom socialförvaltningen, utbildning i MI (motiverande samtal) i socialförvaltningen och barn- och elevhälsans förebyggande arbete i skolan.
INDIKATOR (jämförelse)
Andel av befolkningen 16-84 år med självupplevd bra hälsa,
4-årsmedelvärden, %
- kvinnor
- män
Sjukskrivningar för psykisk ohälsa, antal pågående sjukfall
- kvinnor
- män
Registrerade försäkrade 19-24 år med sjuk- och aktivitetsersättning
p.g.a. psykisk ohälsa i länet, antal/1 000 inv.
- kvinnor
- män
Andel av befolkningen 16-84 år som röker dagligen,
4-årsmedelvärden, %
- kvinnor
- män
Andel av befolkningen 16-84 år med upplevelse av otrygghet,
4-årsmedelvärden, %
- kvinnor
- män

2018

2017*

2016

2015

–

–

69 (73)
67 (71)
72 (75)

69 (73)
67 (70)
72 (75)

–

–

416
322
94

396
298
98

–

–

23 (12)
20 (12)
26 (13)

21
19
23

–

–

12 (10)
12 (11)
11 (9)

12 (11)
13 (12)
12 (10)

–

–

17 (22)
27 (35)
6 (8)

15 (21)
25 (33)
6 (8)

Tabell 1: Indikatorer mål 1, God folkhälsa
* Den nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor genomfördes inte 2017

Mål 2: Gotlänningar känner sig delaktiga

Ärendenr RS 2018/295 Datum 2018-10-15

Arbete pågår för att ta fram förslag till aktiviteter för ökad delaktighet utifrån delaktighetsindex och att ta fram förslag för att Region Gotlands kommunikation ska bli mer tillgänglig
och inkluderande. Framtagande av utbildning för förtroendevalda i samband med ny mandatperiod pågår också.
I flera förvaltningar pågår arbete med utökat användande av IT, synpunktshantering och
dialoger med medborgarna för att möjliggöra delaktighet. Socialförvaltningen arbetar vidare
med att implementera Individens behov i centrum, IBIC, som är en arbetsmetod för att
öka brukarnas delaktighet och rättssäkerhet. Inom individ- och familjeomsorgen har arbetet
fortsatt utifrån Västernorrlandsmodellen som bygger på intervjuer med barn och ungdomar
för öka delaktigheten.
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Förbättring av synpunktshanteringen har gjorts i flera verksamheter, bland annat i socialförvaltningen och i hälso- och sjukvården. Patientnämnden har fått nationellt uppdrag att
stödja och hjälpa den enskilde patienten eller dess närstående i klagomålshanteringen samt
att analysera och återföra till vården i högre grad än tidigare.
I regionstyrelseförvaltningen har en projektanställning gjorts för att driva utvecklingsarbete
kring folkbiblioteken, kompetensutvecklingsinsatser för att driva ”digitalt först” samt mötesplatser för barn och unga ur ett integrationsperspektiv. Samhällsbyggnadsförvaltningen
har gjort informationsinsatser till allmänheten för att höja medvetenheten kring tillsynsfrågor och de har samarbete med kompetenscentrum och Uppsala Universitet Campus Gotland för att starta en handläggarutbildning på yrkeshögskolenivå. Samhällsbyggnadsförvaltningen har även ett pågående projekt som digitaliserar samhällsbyggnadsprocessen, digitalsamhällsbyggnad (DiSa) för att underlätta för företag, boende och besökare på Gotland i
kontakten med Regionen. I socialförvaltningen pågår arbete med att öka tillgängligheten
för brukarna genom fler e-tjänster, wifi-täckning på boenden och som även möjliggör ytterligare införande av digitala tjänster. Under april månad arrangerade Region Gotland åtta
möten runt om på ön gällande serviceutbud och framtidens kollektivtrafik, möjlighet fanns
även att delta via webben.
En annan aspekt på delaktighet är människors möjlighet att delta i sociala sammanhang.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har fortsatt samarbete med arbetsförmedlingen,
socialtjänsten för att bland annat skapa mötesplatser. Ett exempel är att motsvarande
”medborgarplatsen” på Kompetenscentrum i Visby nu även finns i Hemse och Fårösund. I
socialförvaltningen har planering påbörjats för att under hösten göra ett mer omfattande
arbete kring vad som ligger bakom äldres känsla av ensamhet.
Ytterligare en aspekt av delaktighet är möjligheten att kunna ta del av den digitalisering som
sker. Skolan är en viktig arena för att ge kunskap om digitalisering som främjar delaktighet
och demokrati. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har arbetat fram en lokal handlingsplan kring digitalisering för åren 2018–2022.
INDIKATOR (jämförelse)

2018

2017

2016

2015

Nöjd-Inflytande-Index - Helheten
- kvinnor
- män

–

–

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

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

Delaktighetsindex, andel av maxpoäng, %

–

54 (57)

56 (56)

56 (55)

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

–

–

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

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

Tabell 2: Indikatorer mål 2, Gotlänningar känner sig delaktiga

Ärendenr RS 2018/295 Datum 2018-10-15

* Medborgarundersökningen och Den nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor genomfördes inte 2017
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Mål 3: Ett jämställt och jämlikt Gotland

Ett område där arbete pågår är jämställd regional tillväxt. Utvecklingsarbetet har ökat kunskapen och förmågan att se genus- och jämställdhetsperspektiv i det regionala utvecklingsuppdraget. Det öppnar för planering som långsiktigt stärker jämlika och jämställda livsvillkor på Gotland. Regionstyrelseförvaltningen har arbetet med projektet ”så många fler” i
samarbete med Gotlands Idrottsförbund med syfte att höja kompetensen inom bland annat
mångfald och jämställdhet. Exempel på andra regionövergripande aktiviteter för jämställdhet och jämlikhet är om HBTQ+-frågor och projektet heltid som norm. I hälso- och sjukvårdsförvaltningen har satsning fortsatt för att införa standardiserade vårdförlopp inom
cancervården för att säkerställa att patienter får likvärdig vård oberoende av exempelvis ålder och socioekonomisk position.
Ett nationellt mål är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Ett förslag till strategi för att
förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor är framtaget för remiss efter beslut i regionstyrelsen. Utbildningsinsatser har gjorts i hälso- och sjukvården och socialförvaltningen,
tillsammans med polisen, om mäns våld mot kvinnor.
Utifrån det nationella jämställdhetsmålet om utbildning ska flickor och pojkar ha likvärdiga
möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Andelen pojkar som påbörjar studier på universitet/högskola inom 2 år efter gymnasiet är fortfarande lägre än andelen flickor och resultaten visar sjunkande andel för pojkar. Kunskapsresultaten för pojkar i skolan i alla åldrar och skolformer ligger över tid lägre i jämförelse med
flickor. Till detta kommer ett ökande antal elever i behov av särskilt stöd samt barn och
unga med psykisk ohälsa. Detta ställer höga krav på alla som arbetar i skolan att kunna anpassa utbildningen för elevers olikheter. Till exempel är språk- och kunskapsutvecklande
arbetssätt som är bra för alla elever, men avgörande för vissa. I utbildnings- och arbetslivsförvaltningen lyfts det kompensatoriska uppdraget som ett viktigt utvecklingsområde liksom en förebyggande och främjande elevhälsa samt god samverkan kring eleverna både
inom och utom skolan och förvaltningen. Övergångarna mellan skolformerna behöver säkerställas och överlämningarna bli mer genomarbetade. Tidiga och riktade insatser samt
flexibel och behovsstyrd resursanvändning är några stödjande åtgärder som görs för att öka
likvärdigheten. En likvärdig tillgång och användning av tidsenliga och digitala verktyg, samt
digital kompetens är en viktig rättvisefråga och i skolan görs arbete för att alla elever sak få
tillgång till digitala verktyg.
INDIKATOR (jämförelse)
Andel av befolkningen 16-84 år med självupplevd bra hälsa,
4-årsmedelvärden, %
- kvinnor
- män

Ärendenr RS 2018/295 Datum 2018-10-15

Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd
gymnasieutbildning, hemkommun, andel, %
- kvinnor
- män
Föräldrapenning uttagen av kvinnor respektive män, andel, %
- kvinnor
- män
Anmälda misshandelsbrott mot kvinna inomhus i nära relation med offret, antal/100 000 inv.

2018

2017

2016

2015

–

–

69 (73)
67 (71)
72 (75)

69 (73)
67 (70)
72 (75)

–

–

21(31)
24 (36)
18 (26)

24 (32)
25 (37)
23 (27)

–
–

70 (72)
30 (28)

69 (73)
31 (27)

71 (74)
29 (26)

–

67 (100)

66 (104)

82 (141)

Tabell 3: Indikatorer mål 3, Ett jämställt och jämlikt Gotland

15 (81)

Region Gotland
Regionstyrelsen

Delårsrapport 2, 2018

Mål 4: Alla barn har goda uppväxtvillkor

Förskolan är betydelsefull för lärandet och har positiv påverkan för det framtida livet. Deltagandet i förskoleverksamhet är högt. Den höga andelen barn inskrivna i förskola på Gotland tyder på att förskolans verksamhet har goda möjligheter att bidra till målet.
Väl genomförd skolgång har betydelse för hälsa under uppväxten och i vuxenlivet. En utmaning är att cirka var tionde elev i årskurs 9 saknar behörighet till gymnasieskolan. I utbildnings- och arbetslivsförvaltningen pågår arbete för att lyfta pojkars resultat till flickors
nivå samt att höja resultaten för skolor som har lägre resultat. Region Gotland har stärkt
förmågan att ta emot nyanlända elever. De insatser som de senaste åren gjorts med stöd av
Skolverket inom projektet Nyanländas lärande har utvärderats och en plan för fortsatt implementering tagits fram. Projektet avslutades den 30 juni och vid projekttidens slut kan
konstateras att samarbetet med Skolverket varit framgångsrikt och de uppsatta målen har
uppnåtts samtidigt som flera nya utvecklingsbehov har identifierats. Bland resultaten kan
nämnas etableringen av mottagningsenheten Lotsen, som är en gemensam verksamhet för
grundskolan och gymnasiet för kartläggning och introduktion. Där tas samtliga nyanlända
barn och unga 6-19 år emot för att kartläggas och ges en introduktion till det svenska skolsystemet och till det gotländska samhället. Då det finns många elever som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd går stor del av barn- och elevhälsoteamets arbete åt till
akuta insatser. Elevhälsans arbete behöver därför i större grad riktas mot det förbyggande
arbetet och till elever i lägre stadier. Ett särskilt betonat område inom elevhälsan är att arbeta förebyggande kring att motverka psykisk ohälsa och att främja närvaro. Ett hälsofrämjande temapaket erbjuds nu alla elever i årskurs 2, 5 och 7. Barn- och elevhälsan på gymnasiet erbjuder alla elever i årskurs 1 lektionspass med tema psykisk ohälsa.

Ärendenr RS 2018/295 Datum 2018-10-15

Ett antal olika statsbidrag har sökts och beviljats för kvalitetsarbete i skolan, bland annat
för ökad jämlikhet, läslyftet, mindre barngrupper i förskolan, lovskola, läxhjälp samt gratis
simskola för barn födda år 2011 och 2012. Förutom dessa har bidrag beviljats till exempelvis karriärtjänster och lärarlönelyftet. Det systematiska kvalitetsarbetet i skolan på Gotland
har stort fokus och uppmärksammas även av Skolverket, som i sina utbildningspaket lyfter
fram Region Gotland (och ytterligare en kommun) som inspiratör för andra huvudmän.
Ett svårtolkat resultat är att antalet barn och ungdomar placerade på institution eller familjehem är i nivå med riket, samtidigt som det är vanligare på Gotland att barn och ungdomar fått biståndsbedömda öppna insatser inom socialtjänsten. Som i ett led i arbetet med
att stötta familjer så att placeringar i största möjliga mån undviks är Familjerådslagsteamet
och Silvergatans HVB viktiga nystartade resurser. Båda verksamheterna har till syfte att ta
tillvara på brukarnas resurser och ge stöd åt föräldrar och närstående så att placering utanför nätverket förhindras. Trots viktiga insatser har antalet placeringar ökat vilket är bekymmersamt både för de drabbade och för den ekonomiska utvecklingen. För placerade barn
är Skolfam en viktig del av det förebyggande arbetet som familjehemsteamet i socialtjänsten arbetar med. Genom ett aktivt arbete kring placerade barns skolgång främjas bland annat en bättre psykisk hälsa och utanförskap motverkas.
Fortsatt arbete görs regiongemensamt för att främja barn och ungas psykiska hälsa utifrån
handlingsplan för psykisk hälsa, bland annat har arbetet fortsatt i socialpsykiatriskt team.
Utifrån BarnSam har bland annat arbetet fortsatt med att förbättra stöd till våldsutsatta
barn liksom att sprida kunskap om samordnad individuell vårdplanering (SIP). Samarbete
mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst fortsätter för att stärka första linjens vård för
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unga vid psykisk ohälsa. Planering finns för start av pilottest av sammanhållen första linje
över förvaltningsgränser.
INDIKATOR (jämförelse)

2018

2017

2016

2015

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel, %

–

86 (84)

88 (84)

89 (83)

82**
88**
77**

88 (83)
89 (86)
86 (79)

90 (87)
91 (89)
89 (86)

88 (86)
86 (87)
89 (84)

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

–

–

7,5 (9,0)

9,2 (9,6)

Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem eller i familjehem, antal/1 000
inv. 0-20 år

–

–

11,0 (10,6)

12,4 (12,1)

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

–

–

2,3 (1,5)

2,4 (1,5)

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun,
andel, %
- flickor
- pojkar

Tabell 4: Indikatorer mål 4, Alla barn har goda uppväxtvillkor
**Endast kommunala skolor

Mål 5: Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

Området kultur- och fritid är ett område som dels är ett mål i sig, ett rikt och tillgängligt
kultur- och fritidsliv och dels är en viktig faktorerna som påverkar folkhälsa och möjlighet
till delaktighet i samhället. Ett exempel är kultur som verktyg för integration. Kulturskolan
har för år 2018 erhållit en ramförstärkning för att kunna bedriva integrationsinsatser för att
gotländska ungdomar och ungdomar som inte har svenska som modersmål ska kunna mötas i gemensamma aktiviteter.
Andra viktiga insatser som gjorts inom området är genomförda aktiviteter i enlighet med
den antagna kulturplanen och filmstrategin. En regiongemensam strategi för idrottsanläggningar är under framtagande. Arbete har gjorts med förnyad biblioteksplan, projektet
mångspråkiga bibliotek, införande av mer öppna bibliotek, investering i konstgräsplaner
och förstudie för nybyggnation av badhus i Visby.
INDIKATOR (jämförelse)

2018

2017*

2016

2015

Nöjd-Medborgar-Index – Kultur
- kvinnor
- män

–

–

64 (62)
65 (65)
63 (60)

62 (62)
67 (65)
58 (59)

Nöjd-Region-Index – Fritidsmöjligheter
- kvinnor
- män

–

–

64 (61)
66 (62)
63 (60)

65 (60)
68 (61)
62 (58)

Nöjd-Medborgar-Index – Idrotts- och motionsanläggningar
- kvinnor
- män

–

–

49 (60)
48 (61)
51 (59)

53 (60)
53 (61)
52 (59)

Tabell 5: Indikatorer mål 5, Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

Ärendenr RS 2018/295 Datum 2018-10-15

* Medborgarundersökningen genomfördes inte 2017
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Mål 6: En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans

Inom regionen pågår kontinuerligt strategiskt utvecklingsarbete med inriktning på målsättningen. En strategi har antagits av regionfullmäktige, Ett långsiktigt hållbart serviceutbud
på Gotland 2019-2030. Strategin är avgränsad till den platsbundna service som Region
Gotland tillhandahåller för både boende och besökare. I strategin ingår hälso- och sjukvård,
omsorg, kultur i form av bibliotek, fritid i form av badhus och ishall samt skola.
Målet med strategin är att säkerställa att Region Gotlands service utvecklas så att den bidrar
till en långsiktigt hållbar regional utveckling, där hela Gotland ska vara attraktivt för boende, besökare och näringsliv. En genomförandeplan ska tas fram liksom ett koncept för
servicepunkter.
Inom den översiktliga planeringen pågår ett planprogramarbete för Klintehamn. Visioner,
möjligheter och behov för Klintehamns utveckling ska tas fram. Erfarenheter från arbetet
används i utvecklingsarbetet för öns övriga tätorter.
Inflyttningen till Visby och det fria skolvalet medför ett behov av förskole- och skollokaler.
Kryssningskajen har medfört att antalet kryssningsgäster och antalet anlöp ökat. Ett flertal
olika projekt pågår för att över hela Gotland utveckla besöksnäringen. Några är Gotland
Året Runt, kopplat till företagen och Hållbar natur- och kulturturism, en utveckling av besöksplatser på landsbygden.
En väl fungerande infrastruktur är viktig för att utveckla Gotland. Planering pågår bl.a. för
åtgärder på väg 148 och Visby ringled.
INDIKATOR

2018

2017

2016

2015

Relativ befolkningsutveckling Gotland exkl. Visby tätort, %
- 5-årsperiod, %

–
–

0,2
-2,8

-1,1
-3,5

0,4
-2,9

Relativ befolkningsutveckling Visby tätort, %
- 5-årsperiod, %

–
–

-0,3
4,1

1,6
5,2

-0,5
4,5

Ärendenr RS 2018/295 Datum 2018-10-15

Tabell 6: Indikatorer mål 6, En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans
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5.2

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 7: Ingen bostadsbrist

Bostadsbyggandet på Gotland befinner sig fortsatt i ett starkt och expansivt skede. Under
2018 har en konkurrensutsatt markanvisning genomförts där fokus var att öka bostadsbyggandet på landsbygden. Detta gjordes genom att en tomt i Hemse och en i Klintehamn
markanvisades i ett paket med en tomt i Visby. Intresset var stort och flera entreprenörer
var med och tävlade. Under 2018 fortsätter även genomförandet av A7-området i Visby,
där det beräknas att antalet bostäder vid en fullt genomförd utbyggnad kommer att uppgå
till närmare 1000 stycken. Första inflyttning skedde 2015 och det beräknas att hela området
kommer att vara färdigbyggt senast år 2020.
Antalet nyanlända som ska anvisas till Gotland under 2018 uppgår till 125 personer. Det
förvaltningsöverskridande arbetet tillsammans med Gotlandshem fortsätter att resultera i
att de nyanlända som anvisas till ön får en bostad. En ny arbetsprocess kring hantering och
fördelning av förturer har beslutats om i regionfullmäktige och denna nya process kommer
att implementeras under hösten. Det är viktigt att fortsätta utveckla och förbättra arbetet
kontinuerligt för att klara framtida åtagande där vi bland annat kommer att få se fler familjeåterföreningar.
Den förbättrade processen för arbetet med exploatering (ExiSam) har implementerats och
kommer att fortsätta förfinas under året. Arbetet med ExiSam har även lett fram till att
man under våren har identifierat och rekryterat kompetenser kopplat till bostadsförsörjning
som saknats eller varit brist på inom organisationen.
Intresset för att bygga på Gotland kan konstateras vara fortsatt stort och det har varit fokus
på mindre lägenheter för framför allt studenter och ungdomar.
INDIKATOR

2018

2017

2016

2015

Vakansgrad i Gotlandshems bostadsbestånd i Visby respektive
övriga Gotland, %

–

0,36/0,82

0,26/0,65

0,05/0,39

Utbud av privatbostäder till försäljning på Gotland, antal

–

1 069

2 633

3 400

Andel bosatta av anvisade nyanlända, %

–

100

100

–

Antal startbesked för bostäder (lägenheter i småhus eller flerbostadshus)

–

507

305

299
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Tabell 7: Indikatorer mål 7, Ingen bostadsbrist

19 (81)

Region Gotland
Regionstyrelsen
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Mål 8: Alla elever fullföljer gymnasieskolan

Att fullfölja gymnasieskolan är ett mycket viktigt och prioriterat mål för att ungdomar ska
få ett arbete på en arbetsmarknad där arbetsgivare efterfrågar alltmer välutbildad arbetskraft. En förutsättning att kunna fullfölja en gymnasieutbildning är behörighet till gymnasiet. Att så många unga som möjligt når grundskolans mål och söker samt fullföljer en gymnasieutbildning är därmed väsentligt för Gotlands framtid. En hög andel av eleverna i Region Gotlands grundskolor uppnår behörighet till yrkesprogram på gymnasieskolan. Resultaten indikerar att de kommunala grundskolorna i stor utsträckning bidrar till målet om att
alla elever ska fullfölja gymnasieskolan. Det finns fortsatt ett arbete att göra för att lyfta
pojkars resultat till flickors nivå samt att lyfta grundskolor med lägre resultat. Tidiga och
riktade insatser samt flexibel och behovsstyrd resursanvändning är några stödjande åtgärder
för att öka likvärdigheten.
Gotland är i stort behov av god och hållbar kompetensförsörjning. Som ett led i detta pågår projektet Kompetenta Gotland som har fokus på att höja utbildningsnivån på Gotland.
Arbetet fortgår enligt plan och innehåller bland annat en förstudie av möjligheterna till att
bilda s.k. Teknikcollege samt Vård- och omsorgscollege på Gotland. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer att ta ställning om eventuella ansökningar för att gå vidare
med collegelösningar under hösten 2018.
En nationell IT-strategi är beslutad av regeringen. Syftet med förändringarna är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. En likvärdig tillgång och användning av tidsenliga och digitala verktyg, samt digital kompetens är en viktig rättvisefråga.
Inom socialförvaltningen sker ett förebyggande arbete genom ”Skolfam”, ett aktivt arbete
kring placerade barns skolgång för att främja en bättre psykisk hälsa och motverka utanförskap. Den goda responsen på det ökade samarbetet med skolan har visat ett behov av förebyggande arbete. Medarbetare vid familjestödsenheten kommer därför att träffa elevhälsoteamen i skolan två gånger per termin framöver.
INDIKATOR (jämförelse)
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun,
andel, %
- flickor
- pojkar
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel, %
- flickor
- pojkar

2018

2017

2016

2015

82**
88**
77**

88 (83)
89 (86)
86 (79)

90 (87)
91 (89)
89 (86)

88 (86)
86 (87)
89 (84)

–

71 (71)
73 (74)
68 (68)

68 (71)
72 (75)
65 (67)

67 (69)
71 (73)
64 (66)

Tabell 8: Indikatorer mål 8, Alla elever fullföljer gymnasieskolan

Ärendenr RS 2018/295 Datum 2018-10-15

**Endast kommunala skolor

20 (81)

Region Gotland
Regionstyrelsen
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Mål 9: Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

För en långsiktig ekonomisk hållbarhet är det angeläget att arbeta för att en så stor andel
som möjligt av befolkningen är i arbete eller studier. En hög måluppfyllelse bidrar till en
ökad egenförsörjning och därmed minskade samhällskostnader i form av exempelvis försörjningsstöd. Även för arbetsgivares tillgång till arbetskraft och därmed möjligheter till tillväxt är det viktigt med en hög måluppfyllelse.
Att förbereda barn och elever för framtida yrkesval är ett huvudsakligt uppdrag för skolan
och där ingår yrkesvägledningen som en viktig del. Ett brett och anpassat utbud av utbildningar, både på gymnasiet och vuxenutbildningen, är grundläggande för att möta elevernas
önskemål och arbetsgivarnas behov. Kompetensförsörjningen på Gotland är en utmaning
för trots att arbetslösheten är lägre än på länge så finns det personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Samtidigt har gotländska företagare och arbetsgivare svårt att hitta rätt
kompetens för att kunna utveckla sina verksamheter och därmed Gotland. Ökad samverkan med öns arbetsgivare, vuxenutbildning och olika arbetsmarknadsinsatser är viktiga
komponenter i detta.
Andelen av befolkningen i åldern 25-64 år som har minst 3 års högskoleutbildning har inte
förändrats, skillnaden på 6 procentenheter gentemot riket kvarstår. På Gotland är andelen
21 % och i riket 27 %. Andelen gymnasieelever som börjat på universitet eller högskola
inom två år efter fullföljd gymnasieutbildning har dock minskat med 3 procentenheter sen
föregående år medan minskningen för riket är 1 procentenhet. Minskningen syns tydligast
för gotländska män där minskningen är hela 5 procentenheter från 2015. Det senaste året
har männen åter sjunkit i förhållande till kvinnorna på Gotland vilket inte är fallet i riket.
Förklaringen kan vara att många väljer att skjuta på högre studier när jobbmöjligheterna är
goda.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har fått i uppdrag att tillsammans med socialförvaltningen ta fram aktiva insatser med starkt arbetsmarknadsfokus. I utredningsrapporten
har man kommit fram till att ett så kallat Vuxkomp bör inrättas, som stödjer vuxna i att
komma i arbete och/eller studier där de båda förvaltningarna samarbetar tillsammans med
Arbetsförmedlingen.
En stor utmaning för nästa år kommer att vara matchningen till arbete, etablering på arbetsmarknaden för de utomeuropeiskt födda samt att motverka allt längre tider i arbetslöshet, enligt Arbetsförmedlingen.
INDIKATOR (jämförelse)

2018

2017

2016

2015

–

–

21(31)
24 (36)
18 (26)

24 (32)
25 (37)
23 (27)

–

21 (27)
27 (32)
15 (22)

21 (27)
27 (32)
15 (22)

21 (26)
26 (31)
15 (21)

Relativt arbetslöshetstal, %
- kvinnor
- män

-

4,5 (6,7)
5,2 (6,4)
3,7 (6,9)

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

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

Andel av hela befolkningen, 15-74 år, som är i sysselsättning, %
- kvinnor
- män

–

69 (68)
67 (66)
70 (70)

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

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

–

97

65

–
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Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd
gymnasieutbildning, hemkommun, andel, %
- kvinnor
- män
Andel i befolkningen, 25-64 år, som har minst 3 års högskoleutbildning, %
- kvinnor
- män

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

Tabell 9: Indikatorer mål 9, Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

21 (81)

Region Gotland
Regionstyrelsen
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Mål 10: God tillgång till vuxenutbildning

Arbetsmarknaden är föränderlig och de kompetenser som arbetsgivare efterfrågar ändras
ständigt. Att kunna vidareutbilda sig är därför viktigt för både individens utveckling och
möjlighet till ett arbete, men också utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv. God tillgång till vuxenutbildning på olika nivåer skapar förutsättningar för att byta yrkeskarriär eller
att läsa in behörighet för att ta sig vidare i utbildningssystemet.
Regeringen har aviserat särskilda satsningar på kompetensförsörjning i ett landsbygdspaket
och vill rikta vuxenutbildning mot den arbetsmarknad som finns nära. En stor förstärkning
har gjorts av antalet platser inom yrkeshögskolan, regionalt yrkesvux, folkhögskolan, universitet och högskolor. För att klara de statliga satsningarna på vuxenutbildningens område
har tre yrkessamordnare med yrkeslärarerfarenhet samt två yrkeslärare anställts vid Komvux. Folkhögskolan levererar betydligt mer verksamhet idag än vad det statliga bidraget
från folkbildningsrådet ersätter vilket eventuellt till viss del kan komma att tillgodoräknas
inom ramen för den nya tilldelningen.
Antalet utlandsfödda i vuxenutbildningen har fortsatt öka. Även Gotlands folkhögskola har
på senare år fått en förändrad rekryteringsbas där nyanlända är en målgrupp. Begränsad tillgång till kompetens inom modersmålsstöd kan riskera att försvåra språkutvecklingen för
vuxenstuderande med annat modersmål än svenska.
De nya reglerna för nyanländas etablering innebär bland annat att nyanlända med kort utbildning, som inte bedöms kunna matchas mot arbete, i huvudsak ska ta del av utbildningsinsatser i form av SFI, samhällsorientering och vuxenutbildning. Därför blir det i sammanhanget viktigt att säkerställa att det finns en mottagningskapacitet inom vuxenutbildningen
innan anvisning sker.
I augusti 2018 redovisades slutbetänkandet kring förändringar av kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna (En andra och en annan chans – ett komvux i tiden,
SOU 2018:71). Där föreslås en rad förändringar för att göra Komvux till en naturlig del av
individens livslånga lärande. Utredarna vill bland annat att skollagen förtydligas så att det
framgår att Komvux även utgör en del i arbetsmarknadens kompetensförsörjning och förberedelser till fortsatta studier.
INDIKATOR (jämförelse)
Andel invånare som deltar i vuxenutbildning, %
- kvinnor
- män
Pågående yrkeshögskoleutbildningar i egen regi eller i samarbete med
andra utbildningsaktörer, antal

2018

2017

2016

2015

–

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

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

4,6 (6,1)
5,7 (7,3)
3,5 (5,0)

–

3

2

2

Ärendenr RS 2018/295 Datum 2018-10-15

Tabell 10: Indikatorer mål 10, God tillgång till vuxenutbildning

22 (81)

Region Gotland
Regionstyrelsen

Delårsrapport 2, 2018

Mål 11: Långsiktigt goda och stabila kommunikationer

Resandeutvecklingen från januari t.o.m. augusti visar för den upphandlade färjetrafiken att
antalet passagerare ökat något, med drygt 5 000 passagerare jämfört med samma period föregående år. Ökningen gäller den norra linjen, den södra har minskat något. Utanför den
upphandlade trafiken har Västervik trafikerats, drygt 65 000 personer reste på den linjen, en
ökning med knappt 8 000 passagerare. Även godstrafiken ökade under perioden, med drygt
5 %, större delen av ökningen stod Oskarshamnslinjen för.
Sett till sommaren (juni t.o.m. augusti) ökade antalet passagerare på den norra linjen, medan
de på de södra, minskade på Oskarshamnslinjen och ökade på Västervikslinjen. Ökningen
gällde särskilt besökare, gotlänningar valde i högre grad än tidigare att semestra hemma.
Godstrafiken var omfattande under hela sommaren, särskilt under juli månad på Oskarshamnslinjen. Utöver färjorna användes lastfartyget MS Gute för godstransporterna.
Till skillnad mot färjetrafiken, har passagerarantalet inom flygtrafiken minskat under året.
De flesta svenska regionala flygplatser har minskat sina passagerarströmmar. För Visby
minskade antalet passagerare från januari till 15 september med knappt 18 000 personer.
INDIKATOR (jämförelse)

2018*

2017

2016

2015

Antal båtpassagerare per år
- varav Destination Gotland (linjetrafiken Nynäshamn och Oskarshamn)
- varav Gotlandsbåten (Västervik och Nynäshamn)

1 380 008
1 380 008
–

1 748 602
1 748 602
–

1 772 240
1 622 899
149 341

1 652 876
1 652 876
–

Antal flygpassagerare per år

351 195

491 446

463 559

430 977

Längdmeter färjegods

580 484

803 276

786 638

753 019

–

15

16 (82)

15 (79)

Antal resor per invånare med kollektivtrafik, buss

Tabell 11: Indikatorer mål 11, Långsiktigt goda och stabila kommunikationer
*Avser januari-augusti

Mål 12: Ett gott näringslivsklimat
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Region Gotland arbetar sedan flera år strategiskt med att förbättra näringslivsklimatet. Enligt 2017 års mätningar har vi fortsatt utmaningar för att ta oss uppåt i rankingen som
främst relateras till långa handläggningstider på bygglov. Handläggningstiderna, även för
enklare bygglovsärenden, är den faktor som har störst påverkan på mätningen av företagsklimatet. De förbättringar som gjorts genom lanseringen av de nya e-tjänsterna för bygglov
förväntas ge effekt i form av fler kompletta ärenden och därmed kortare total handläggningstid. Ungefär 42 procent av bygglovsansökningarna kommer nu in via e-tjänsten och
48 procent av förhandsbeskeden. Övriga verksamheter med företagskontakter håller en relativt homogen nivå som för perioden hamnar runt rikssnittet.
Det senaste halvåret har präglats av organisatoriska förändringar samt rekrytering av chef
och näringslivsstrateg på enheten för Hållbar tillväxt. Organisationen är nu på plats med en
fullt bemannad styrka. Insatsplan Företagsklimat är under framtagande och ett antal aktiviteter baserade på Tillväxtprogrammet Gotland 2016-2020 är sedan en tid påbörjade, bl.a.
workshops om bemötande och en utökad intern samverkan mellan berörda förvaltningar.
Likaså har kontakten och dialogen med näringslivets representanter genom Tillväxtrådet
utvecklats till en ökad samsyn och vilja till att bidra till förbättringsarbetet. En exploateringsgrupp inom ramen för ett förvaltningsövergripande arbete EXiSAM (Exploaterings i
samverkan) har startats upp. Målet är förbättrad dialog och samverkan med bostadsmarknadens aktörer.
23 (81)

Region Gotland
Regionstyrelsen
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Region Gotland arbetar mot att bli årets tillväxtkommun enligt de kvalitativa och kvantitativa kriterier som Arena för tillväxt fastställt. Dessa kriterier innefattar befolkningsutveckling, skattekraftsutveckling, sysselsättningsutveckling likväl som politiskt ledarskap, samarbetsförmågan med övriga offentliga och privata organisationer, kommunalt utvecklingsarbete och förmågan till att vara nytänkande.
De aktiviteter som kan kopplas till ovanstående mål har följts upp med bland annat Sveriges Kommuner och Landstings Insiktsmätningar som i sig innehåller en finmaskighet med
olika mätparametrar. Ett antal andra externa organisationers mätningar har också analyserats; Svenskt Näringslivs ranking, Företagarnas småföretagarbarometer och Vismas upphandlingsbarometer. Ett gott näringslivsklimat innefattar även andra områden, till exempel
Sysselsättningsgrad och tillgång till arbetskraft. Därtill har Gotland ett högt småföretagande
sett till riket.
INDIKATOR (jämförelse)

2018

2017

2016

2015

Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking

-

257

256

248

Företagsklimat enl. Öppna Jämförelser (Insikt) – Totalt, NKI

–

69 (71)

66 (72)

–

Tabell 12: Indikatorer mål 12, Ett gott näringslivsklimat

Mål 13: Ökad folkmängd

31 december 2017 var 58 595 personer folkbokförda på Gotland. Det var en ökning med
592 personer, eller 1,0 procent, jämfört med 2016. Detta är en av de största befolkningsökningarna, både procentuellt och i antal, som Gotland haft de senaste 49 åren. Befolkningsökningen var dock inte i nivå med riket som ökade 1,3 procent. Orsaken till den
ökade befolkningen på Gotland under 2017 beror framför allt på stor inflyttning. Flyttnettot var positivt med +661 personer och födelsenettot negativt med -86 personer.
Vid halvårsskiftet 30 juni hade befolkningen ökat ytterligare till 58 778 vilket är en ökning
med +183 personer, 0,3 procent, sedan årsskiftet. Även här beror ökningen på det positiva
flyttnettot. Riket ökade under samma period med 0,5 procent.
Den senaste befolkningsprognosen uppskattar befolkningen på Gotland vid kommande
årsskifte till 59 030 personer. Om befolkningsökningen följer de senaste två årens utveckling per kvartal, kommer utfallet för 2018 stämma väl med prognosen. Utfallet de senaste
två åren är dock avvikande jämfört med tidigare år då befolkningsutvecklingen brukar avta
under hösten.
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BEFOLKNINGSUTVECKLING 2018-06-30

Totalt

Män

Kvinnor

Födda

268

136

132

Döda

327

159

168

Inflyttade

1 261

651

310

Utflyttade

1 018

529

489

58 778

29 330

29 448

Folkmängd 30 juni 2018

Tabell 13: Befolkningsutveckling första halvåret 2018
INDIKATOR

2018

2017

2016

2015

Folkmängd Gotland

58 778*

58 595

58 003

57 391

Tabell 14: Indikator mål 13, Ökad folkmängd
*Avser 2018-06-30

24 (81)
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Regionstyrelsen
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5.3

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 14: Utveckla Gotland som ekokommun

Arbete med att utveckla ekokommunen styrs inom Region Gotlands egna verksamheter av
det av fullmäktige antagna miljöprogrammet och nämndvis beslutade handlingsplaner för
att nå miljöprogrammets mål och intentioner. Under 2018 har regionstyrelseförvaltningen
tagit fram en handlingsplan som regionstyrelsen fastställt, när den kompletteras med åtgärder kommer den att kunna visa uppföljningsbara resultat. Nu återstår handlingsplaner från
byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden att ta fram. Att miljöfrågor inom
båda dessa nämnders ansvarsområden till stor del är lagstyrt miljöansvar kan kanske upplevas begränsande för det regionala politiska beslutsutrymmet, men är samtidigt av stor betydelse för ekokommunutvecklingen.
INDIKATOR (jämförelse)

2018

2017

2016

2015

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler, %

–

–

99 (91)

99 (91)

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken, %

–

36

21 (82)

27 (75)

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under årets första 6
månader enligt KKiK, andel, %

–

31 (28)

24 (26)

28 (24)

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

–

–

54 (39)

55 (39)

Insamlat hushållsavfall totalt kommun, kg/person

–

–

515 (518)

546 (527)

Tabell 15: Indikatorer mål 14, Utveckla Gotland som ekokommun
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Mål 15: Ställ om till lokalproducerad och förnybar energi

Målet delas in i ökad andel lokalproducerad förnybar el från vind och sol, ökad andel förnybar värme i industri och bebyggelse och ökad andel förnybara drivmedel/el till transporter.
Under 2018 har det skett en positiv utveckling ifråga om energiprojekt på Gotland. Det
finns projekt inom transporter, lantbruk och livsmedelsindustri, energicoachning för småföretag och lokal energiförsörjning. En försiktig bedömning är att regeringsuppdraget som
pekar ut Gotland som pilot i den svenska energiomställningen väcker förväntningar på ökat
stöd till olika energiprojekt på Gotland. Inom regionens verksamheter och ansvar kan fortsatta/ökade satsningar på höga energikrav i fastigheter vilket inkluderar solcellsinstallationer, satsningar för att underlätta övergång från bilresor till gång/cykel och kollektiva resor, omställning till biogas såväl inom transporter som inom industri; vara betydelsefulla bidrag från regionens verksamheter till att pilotprojektet blir en framgångsfaktor för hela
Gotland. Samverkan i Klintehamn mellan industri och kommunal VA-sektor är ett gott exempel på arbetssätt för omställning till förnybar energi.
Under hösten 2018 har störningsmoment i form av en rad elavbrott skett på Gotland. Orsaken kopplas till arbeten på kraftstationen i Ygne. De är ett led i pilotprojektet och ska
leda till en säkrare elöverföring mellan Gotland och fastlandet samt förhoppningsvis en
viss, om än liten, ökning av tillåten kapacitet på installerad elproduktion på Gotland.
25 (81)
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INDIKATOR

2018

2017

2016

2015

Lokalt producerad biogas, GWh/år

–

>30

29,7

27,4

Lokalt producerad solel, GWh/år

–

1,7

1,1

0,6

Lokalt producerad vindkraft, GWh/år

–

554

432

484

Tabell 16: Indikatorer mål 15, Ställ om till lokalproducerad och förnybar energi

Mål 16: Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

Efter en nederbördsrik höst och en relativ snörik vinter var Tingstäde träsk fullt vid ingången av maj månad. Även grundvattennivåerna var i stort sett normala. Men den exceptionellt långa torkan från maj till mitten av augusti gjorde att nivån i Tingstäde träsk, liksom
grundvattennivåerna överlag, hamnade mycket under det normala. För att hantera vattenbristen införde Region Gotland bevattningsförbud, men slapp trycksänkningar i näten.
Högsommarens värmebölja gjorde att vattenförbrukningen i Visby i juli ökade markant
jämfört med fjolåret. Kampanjen ”Spara Vatten” får ändå antas ha haft en dämpande effekt
på förbrukningen.
Arbetet med en ny VA-plan bestående av sju delplaner avslutades under våren. Tillsammans med den övergripande strategin, som antogs av regionfullmäktige i december 2017,
lägger planen grunden för hur vatten- och avloppsfrågorna ska säkras långsiktigt. Teknikförvaltningen bedömer att tillgången på kompetens och kunskap inom VA utgör den särdeles största risken att Region Gotlands VA-plan inte kan hålla planerad utbyggnadstakt. Antalet planremisser för nya exploateringsområden har fördubblats sedan 2012 och förväntas
öka ytterligare.
Även Länsstyrelsens regionala vattenförsörjningsplan blev klar, ett arbete där Region Gotland deltagit aktivt. Planen tar ett samlat grepp om hela samhällets behov av dricksvatten.
Regionstyrelsen ställde sig positiv till planen vid remissyttrandet i augusti.
När det gäller övrigt framåtsyftande arbete i målets riktning deltar Region Gotland bland
annat i Vinnovaprojektet ”Testbädd Storsudret”, som går ut på att testa olika tekniker att
tillvarata och lagra mer av den naturliga nederbörden. Regionen deltar också i vattensamarbetet Blått Centrum Gotland tillsammans med Länsstyrelsen och Uppsala universitet Campus Gotland. Nationellt är dricksvattenfrågorna nu mer uppmärksammade än tidigare, exempelvis genom det nybildade nationella dricksvattenrådet med Livsmedelsverket som ansvarig.
INDIKATOR

2018

2017

2016

2015

Andel mängd levererat kommunalt vatten från skyddade
vattentäkter, %

–

94

94

–

Antal kommunala vattenskyddsområden

–

17

20

20

Procentuell andel tjänligt* provresultat i enskilda vattentäkter, %

–

70

70

70

Ärendenr RS 2018/295 Datum 2018-10-15

Tabell 17: Indikatorer mål 16, Säkra tillgången till vatten av god kvalitet
*inklusive tjänligt med anmärkning. Data från 2015 års 100-brunnarsundersökning
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Mål 17: Gotlands klimatavtryck ska minska

Utvecklingen går sakta åt rätt håll, takten i utsläppsminskningarna måste öka betydligt, under 2018 deltar Region Gotland i ett projekt med Uppsala universitet för att slå fast utsläpputrymme i form av en koldioxidbudget på regional nivå.
INDIKATOR (jämförelse)

2018

2017

2016

2015

Andel nyregistrerade bilar med alternativa bränslen, %

–

5,3 (6,5)

4,5 (4,6)

6,2 (4,2)

Sektorsvisa klimatutsläpp Gotland, CO2e
- stenindustri, exkl. arbetsmaskiner
- jordbruk inkl. djurhållning men utan traktorer mm.
- mark- vägtransport inkl. arbetsmaskiner
- inrikes civil sjöfart
- inrikes flyg
- militärtransport
- övrigt

–

–
1 763 512
275 489
136 864
15 621
7 500
8 435
39 209

1 856 616
273 541
141 846
21 178
6 726
8 009
41 738

Utsläpp av CO2 från fossila bränslen i egna verksamheter, kton/år

–

–

–

–

Utsläpp av CO2 från tillförda fossila bränslen, kton/år

–

216

215

199

Tabell 18: Indikatorer mål 17, Gotlands klimatavtryck ska minska

Mål 18: Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön

Ärendenr RS 2018/295 Datum 2018-10-15

Under året har arbetet med Program Klintehamn 2030 gått vidare. Under sommaren genomfördes ett uppskattat försök med ”öppet kontor” på plats i centrala Klintehamn. De
förslag och idéer som fångades upp kommer att bearbetas i det fortsatta arbetet med att
färdigställa programmet. I början av sommaren slutfördes det första försöket med att anvisa mark på ett nytt sätt – dubbel markanvisning. Exploatörer erbjöds att i konkurrens
tävla om att tilldelas mark för byggande dels i ett område i Visby och dels i två områden i
Klintehamn och Hemse. Ett stort intresse med flera aktörer gjorde att avtal kunde tecknas
med den vinnande aktören inför sommaren. Projektet med utbyggnaden av den nya stadsdelen Visborg fortsätter, en projektledare har anlitats och arbetsgrupper har formerats. Utbyggnaden av A7-området går nu in i sin sista fas, med markanvisningar och markförsäljningar inom de kvarter som återstår att bebygga. Totalt kommer området att inhysa mer än
800 bostäder, en förskola och ett stort antal verksamheter.
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5.4

Kvalitet

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

Det finns inför delåret väldigt få nya resultat. Det pågår dock ett flertal aktiviteter för att
uppå målen.
För att uppnå god tillgänglighet inom Region Gotland pågår arbete med att förbättra
telefontillgängligheten genom ökad samverkan mellan regionens kundtjänster.
För att uppnå god kvalitet i skolan pågår aktiviteter för ökad kompetensutveckling, ökad
tillgänglighet samt arbete för mer likvärdig undervisning och tydligare struktur på skolornas
systematiska kvalitetsarbete.
För att uppnå god kvalitet i vården pågår aktiviteter för att behålla och rekrytera medarbetare, skapa en nära vård med utgångspunkt från patienten och att säkra att rätt läkemedel
ges till rätt patient.
För att uppnå god kvalitet inom omsorgen har man prioriterat arbetet med att utöka den
digitala tillgängligheten, utöka tillvaratagande av synpunkter från brukare och en ökad rättssäkerhet rörande dokumentation.
En viktig del i kvalitetsarbetet är att ta in synpunkter från medborgare och kunder. Alla
nämnder utom två har redovisat sina inkomna synpunkter och åtgärder, vilket visar att
verksamheterna har en systematisk synpunktshantering och att det är en del av deras förbättringsarbete.
Digitalisering för ökad tillgänglighet och effektivare processer

En digitaliseringsstrategi har arbetats fram och fastställdes av regionfullmäktige i juni. Strategin syftar till att beskriva hur digitaliseringen ska användas under 2018-2022 för att bidra
till Region Gotlands utveckling. Under 2018 har regionens verksamheter genomfört digitaliseringsaktiviteter för ökad tillgänglighet, framförallt i form av olika e-tjänster, som exempelvis e-tjänst för ansökan om försörjningsstöd, ansökan om parkeringstillstånd, inpassering Almedalsveckan samt bokning av idrottshallar.

Ärendenr RS 2018/295 Datum 2018-10-15

Hälso- och sjukvården har genom den nationella plattformen 1177 möjliggjort informationshantering och behandling. Till exempel har primärvården etablerat möjligheten för
kognitiv beteendeterapi och flera specialistmottagningar har anslutit sig till vårdguiden vilket möjliggör för patienter att själva boka eller om-/avboka tider.
En nationell IT-strategi för skolan trädde i kraft 1 juli med syftet att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Bland annat införs programmering i flera ämnen redan från första klass och elevernas förmåga att vara källkritiska på nätet ska stärkas.
Samtliga chefer fortbildats i en satsning som heter "Förändringsledning i skolan” (FLIS) för
att ledarna behöver vara förebilder och ta täten i digitaliseringen av skolan.
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Region Gotland har anslutit sig till ”Mina Meddelanden” vilket kommer att möjliggöra säker digital kommunikation till boende, besökare och företagare. Ett stort arbete har också
genomförts för att helt digitalisera den politiska ärendehanteringen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har startat projektet, DiSa (digitalsamhällsbyggnad), för att
digitalisera samhällsbyggnadsprocessen och bidra till förbättrad tillgänglighet, transparens i
ärendehanteringen samt en snabbare handläggning.
I samband med att EU:s dataskyddsförordning, GDPR, trädde i kraft 25 maj, har många
analoga processer kartlagts och arbete pågår nu för att säkra och digitalisera dessa.

Mål 19: God tillgänglighet till Region Gotland

Tillgänglighet är det mål som fått lägst resultat utifrån den servicemätning som gjordes
2017. Ett intensivt arbete har påbörjats för att öka telefontillgänglighet och bemötande i
hela regionen. Beslut har tagits att skapa en samverkan mellan kundtjänsterna inom regionstyrelseförvaltningen (regionupplysningen), teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ett så kallat ”kundråd” för kundtjänsterna ska säkra det nära samarbetet.
Regionupplysningen ska svara på enkla frågor från medborgare för de förvaltningar som
inte har egna kundtjänster. Arbetet syftar till att en större andel av medborgarnas enkla frågor via telefon, ska besvaras inom en minut. Samtidigt pågår det ett ständigt arbete att utveckla information till medborgare via regionens hemsida.
Teknikförvaltningens kundtjänst har utökat öppettiderna och har även ökat tillgängligheten
genom minskade väntetider i telefon.
Utvecklingsområden och aktiviteter

Digitaliseringsprojektet, DiSa, syftar bland annat till att öka tillgängligheten för kunder till
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Inom teknikförvaltningen har man ökat tillgängligheten genom att förbättra och skapa fler
e-tjänster, förbättrat tillgängligheten av busstidtabeller, underlättat biljettförsäljning genom
att införa kortbetalning, skapat fler försäljningsställen och man planerar att kollektivtrafiken
ska gå till och från de större arbetsplatserna.

Ärendenr RS 2018/295 Datum 2018-10-15

Överförmyndarnämnden har förbättrat sin tillgänglighet när det gäller telefontider, besök
och e-post.
Tillgängligheten till den gotländska vården är generellt fortsatt god inom flera områden och
målen för tillgänglighet uppnås delvis. Resultatet för indikatorn, kontakt med primärvården
samma dag, ligger under snittet för samtliga landsting men resultatet varierar mellan de
olika vårdcentralerna och värdet för en vårdcentral drar ner det totala resultatet. De flesta
av patienterna inom primärvården är dock nöjda med de sätt de kan komma i kontakt med
vårdcentralen (per telefon, e-post eller besök) och anser att de får komma till läkare inom
rimlig tid.
Inom socialförvaltningen pågår ett arbete med att öka tillgängligheten för brukarna genom
fler e-tjänster och trådlöst internet på boenden.
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INDIKATOR (jämförelse)

2018

2017

2016

2015

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

–

80 (86)

94 (86)

76 (84)

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

–

37 (51)

41 (52)

31 (46)

Kontakt med primärvården samma dag – telefontillgänglighet, %

77(86)*

85 (89)

83 (89)

87 (89)

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

–

76 (81)

72 (78)

–

Informationsindex för regionens webbplats – Totalt

–

92 (79)

84 (76)

85 (80)

Tabell 19: Indikatorer mål 19, God tillgänglighet till Region Gotland
*Avser våren 2018

Mål 20: God kvalitet i skolan

Under våren 2018 skickades en enkät ut till vårdnadshavare till barn i förskolan och fritidshem. Resultatet visar att de flesta är nöjda. Den övergripande nöjdheten har ökat sedan
mätningen 2017. Många förskolor arbetar aktivt med att analysera enkätresultaten och bjuder även in vårdnadshavarna till dialog kring enkätresultat och framkomna synpunkter.
Resultaten av tidigare enkätundersökningar till grundskoleelever i årskurs 3, 5, 8 samt elever
i årskurs 2 på gymnasiet visar att frågor som rör delaktighet har relativt låga resultat som
dessutom sjunker betydligt med ökande ålder. Därför är delaktighet fortsatt ett utvecklingsområde för Gotlands kommunala skolor.
Under 2018 har en undersökning på folkhögskolan genomförts som visar att studenternas
nöjdhet har ökat betydligt jämfört med 2017 års undersökning.
Kostnaden per betygspoäng i åk 9 har ökat 2017 i jämförelse med 2016 och ligger över rikets nivå.
Ett viktigt mått för förskolan är den språkscreening som genomförs i förskoleklass. Språkscreeningen genomförs vid två tillfällen, en gång per termin, och resultatet delar in elever i
tre grupper; ”God förmåga”, ”Uppmärksammas” och ”Stödbehov”. Resultaten av screeningen visar att pojkar fortfarande uppnår ett lägre resultat än flickor och att resultaten för
både pojkar och flickor försämrats vid vårens test. Trenden över tid är att andel elever med
god förmåga har sjunkit mellan åren 2016 till 2018 samt att andelen elever som ska uppmärksammas och har stödbehov har ökat under samma tidsperiod.
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Det finns än så länge endast tillgängliga resultat för de kommunala skolarna på indikatorn;
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram. Resultatet visar att flickorna i större utsträckning når behörighet till yrkesprogram i jämförelse med pojkarna. Den totala andelen
elever som är behöriga till yrkesprogram har ökat jämfört med 2017.
Andelen av kommunens elever i årskurs 9 som fått godkänt i samtliga ämnen, är högre än
tidigare år. Resultatet visar skillnader mellan olika skolor och bakom detta finns en likvärdighetsproblematik. Skolan har ett viktigt kompensatoriskt uppdrag och detta arbete måste
stärkas för att nå målet att alla elever ska klara sin utbildning och uppnå gymnasiebehörighet. Analysen visar på utmaningar i form av brist på behöriga lärare, vakanser inom elevhälsoteamet och brister i samarbetet över förvaltningsgränser. Skolan har också tagit emot nyanlända elever med svag studiebakgrund som kommit sent in i den svenska skolan. Det
finns även ett samband mellan det arbete som görs på förskolan och resultatet i skolan.
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Det totala resultatet för andel elever med examensbevis efter avslutad gymnasieutbildning
på Wisbygymnasiet ligger på samma nivå som föregående år. Resultatet skiljer sig för elever
inom högskoleförberedande program och yrkesprogram, där eleverna som läser högskoleförberedande program visar betydligt bättre resultat för 2018 medan elever som läser yrkesprogram visar betydligt sämre resultat. En jämförelse med riket för 2018 kan först göras vid
verksamhetsberättelsen för 2018 då nationell statistik finns tillgänglig.
Utvecklingsområden och aktiviteter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat om fyra prioriterade aktiviteter för
att nå målet God kvalitet i skolan: kompetenta Gotland med medel från Tillväxtverket, tillgängliga lärmiljöer i samarbete med specialpedagogiska skolmyndigheten, digitalisering och
nyanländas lärande i samarbete med Skolverket.
Barn- och utbildningsnämnden har fem aktiviteter för att nå målet God kvalitet i skolan:
tillgängliga lärmiljöer, digitalisering, SKL:s satsning PRIO för mer likvärdig undervisning
och tydligare struktur på skolornas systematiska kvalitetsarbete, kompetenta Gotland samt
nyanländas lärande.
INDIKATOR (jämförelse)

2018

2017

2016

2015

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn, %
- flickor
- pojkar

–

45 (60)
–
–

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

40 (64)
–
–

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn

–

156 571 (147 477)

152 988 (142 232)

151 336 (136 712)

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel, %

–

–

80 (72)

–

82**
88**
77**

88 (83)
89 (86)
86 (79)

90 (87)
91 (89)
89 (86)

88 (86)
86 (87)
89 (84)

–

457 (440)

421 (382)

415 (375)

–

71 (71)
73 (74)
68 (68)

68 (71)
72 (75)
65 (67)

67 (69)
71 (73)
64 (66)

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun,
andel, %
- flickor
- pojkar
Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor,
kr/betygspoäng
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel, %
- flickor
- pojkar

Tabell 20: Indikatorer mål 20, God kvalitet i skolan
**Endast kommunala skolor och är därför inte jämförbart bakåt
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Mål 21: God kvalitet i vården

Inom primärvården genomfördes under hösten 2017 en nationell undersökning där samtliga vårdcentraler deltog. För samtliga dimensioner (frågeområden) var Gotlands resultat
något lägre än genomsnittet i riket. I jämförelse med undersökningen 2015 har resultaten
försämrats något. För de flesta dimensionerna uppger männen på Gotland en något mer
positiv upplevelse än kvinnorna av den vård de har fått. Flertalet patienter upplever att de
får ett gott bemötande på öns vårdcentraler. Inom området kontinuitet och koordinering
anger patienterna i lägre grad än genomsnittet i riket att de får träffa samma läkare vid sina
besök på vårdcentralen. Det finns också förbättringspotential när det gäller råd till patienter
om vad man själv kan göra för att förbättra sin hälsa. I egenregi pågår åtgärder för att förbättra kontinuitet och koordinering till exempel fortsatt arbete med att rekrytera läkare och
att boka patienter till samma återkommande hyr- eller vikarierande läkare.
I en nationell undersökning om patienternas upplevelse av standardiserade vårdförlopp
inom cancervården, ligger resultaten i nivå med riket med undantag av tillgänglighet där
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Gotland har bättre resultat än riket och för delaktighet och involvering där Gotland har
lägre resultat. Liksom i riket är de patienter som har mottagit ett cancerbesked och startat
sin första behandling mer nöjda med utredningsförloppet än de vars utredning visar att
misstanken om cancer kunnat avskrivas. För de flesta dimensionerna uppger kvinnorna på
Gotland en mer positiv upplevelse än männen av den vård de har fått.
Inom psykiatrin har under våren för första gången en nationell undersökning genomförts
med förändrad metod som innebär att personalen delar ut enkäter. På Gotland ger patienter och anhöriga som har varit på besök på BUP högre andel positiva svar för sina upplevelser av vården jämfört med öppen och slutenvård i vuxenpsykiatrin. Pojkar uppger en något högre andel positiva svar för samtliga dimensioner jämfört med flickor.
För vuxenpsykiatrin öppenvård finns det inte någon tydlig skillnad mellan könen. Det finns
viss osäkerhet i resultaten beroende på metoden och den låga svarsfrekvensen i slutenvården.
Hälso- och sjukvården har ett mål att 80 procent av patienterna ska uppleva att de är delaktiga och involverade. Detta mål uppnås inom rehabilitering och på barn- och ungdomspsykiatrin. Inom primärvården, cancervården och vuxenpsykiatrins öppenvård, uppnås inte
målet.
Resultat kopplat till god kvalitet i vården uppnås delvis och viss förbättring över tid kan
ses. Förbättringsinsatser för identifierade brister planeras och genomförs kontinuerligt.
Under perioden har 183 klagomål inkommit till patientnämnden. Under samma period
2017 inkom 158 klagomål. En ökning med 25 klagomål. Socialförvaltningen har fått 4 klagomål och resterande 179 är klagomål på hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Klagomål på
primärvården ökade kraftigt under föregående år. Hittills i år har primärvården fått 62 klagomål, det är ett mindre antal än föregående år vid samma tid. Däremot har antalet klagomål på Visby lasarett ökat. Klagomålen delas in i problemområden och hittills i år så ses en
ökning av klagomål på tillgänglighet, företrädesvis i primärvården och bemötande.
Utvecklingsområden och aktiviteter

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har pågående aktiviteter inom följande områden; behålla
och rekrytera medarbetare, hälso- och sjukvård nära, och med utgångspunkt från patienten
(förbättra information till patienten, välinformerade och förberedda patienter inför operation, trygg och effektiv utskrivning efter slutenvård, fast vårdkontakt inom psykiatrin,) och
rätt läkemedel till rätt patient (öka medvetenheten hos förskrivare om förskrivningsmönster, veckovis genomgång med farmaceut avseende läkemedel för kirurgiska patienter, information och utbildning av läkare som tjänstgör på akutmottagning som primärjourer).
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Patientnämnden har aktiviteter för att uppnå målet som handlar om kvalitetsutveckling, patientsäkerhet och patient och personcentrering i vården.
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INDIKATOR (jämförelse)

2018

2017

2016

2015

–

74
78
72

71
68
73

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

95 (90)*
95 (90)*
95 (91)*

91 (89)
91 (89)
92 (89)

90 (89)
89 (89)
91 (89)

88 (90)
88 (90)
88 (90)

Patientupplevd kvalitet avseende helhetsintryck i primärvården, index
- kvinnor
- män

–

77 (79)
75 (78)
79 (81)

–

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

Patienter i sluten vård med vårdrelaterad infektion, andel, %

–

5,1 (8,9)

2,2 (8,1)

1,7 (9,1)

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

–

–

–

–

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

–

–

28 499 (25 875)

28 280 (25 272)

Andel approximalt kariesfria 19 åringar, %
- flickor
- pojkar
Patienter som erbjuds läkarbesök i primärvården inom 7 dagar,
andel, %
- kvinnor
- män

Tabell 21: Indikatorer mål 21, God kvalitet i vården
*Avser våren 2018

Mål 22: God kvalitet i omsorgen

Brukarundersökningar som genomfördes föregående år visar att på Gotland såväl som i riket upplever äldre ensamhet i stor utsträckning. Arbete pågår med att öka kunskapen kring
vad som ligger bakom resultatet.
Inom samtliga avdelningar pågår aktiviteter för att öka tillvaratagandet av synpunkter. Nya
uppföljningsmetoder, mallar för uppföljningssamtal, enkäter och workshops är några goda
exempel på utvecklingsarbeten som pågår för att öka kunskapen om målgruppernas synpunkter och förslag till förbättringar. Inom individ- och familjeomsorgen fortsätter arbetet
utifrån Västernorrlandsmodellen som bygger på intervjuer med barn och ungdomar för att
öka delaktigheten. Avdelningen för särskilda boenden har påbörjat arbetet med att identifiera förbättringsområden utifrån brukarundersökningen. Arbetet med levnadsberättelser
fortlöper. Brukarråd förekommer på flertal boenden och utskick görs av ”Lämna dina synpunkter” för att få in brukares synpunkter. Inom avdelningen omsorgen om funktionsnedsatta skickas ”Lämna dina synpunkter” ut årligen. I daglig verksamhet har brukarna arbetsplatsträffar och i bostäderna har man olika former av möten för att fånga synpunkter från
brukare. Hemtjänsten har upprättat en mall för uppföljningssamtal där man bland annat
samlar in brukares synpunkter för att kunna jobba med förbättringar och ge återkoppling
till brukare vad verksamheten gör. Avdelningen boende för ensamkommande unga har
husmöten där alla har möjlighet att ta upp frågor och förslag. Förslagslådor finns i verksamheten om man vill lämna anonyma synpunkter.

Ärendenr RS 2018/295 Datum 2018-10-15

Ett arbete pågår för att säkra att medarbetare har goda kunskaper kring dokumentation och
arbetet med införandet av IBIC, individens behov i centrum pågår parallellt. Inom några
avdelningar arbetar man med systematisk dokumentationsgranskning.
Utvecklingsområden och aktiviteter

I arbetet med att förbättra kvaliteten i vård och omsorg har socialförvaltningen valt att prioritera; utökad digital tillgänglighet, utökat tillvaratagande av synpunkter från brukare och
ökad rättssäkerhet rörande dokumentation.
Inom förvaltningens verksamheter pågår en hel del förebyggande och hälsofrämjande arbete. Arbetet bygger till stor del på kunskapsbaserade metoder och syftar till att öka kunskapen, motverka utanförskap och förebygga ohälsa.
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INDIKATOR (jämförelse)

2018

2017

2016

2015

–

93 (89)
94 (89)
93 (90)

93 (89)
94 (89)
91 (90)

92 (89)
93 (89)
90 (89)

–

–

260 503 (267 656)

260 494 (271 419)

–

85 (82)
87 (83)
79 (83)

85 (83)
88 (83)
79 (82)

83 (82)
84 (83)
83 (81)

Kvalitetsaspekter inom särskilt boende äldreomsorgen,
andel av maxpoäng, %

–

60 (69)

60 (68)

56 (66)

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare

–

798 989 (893 396)

830 565 (851 232)

839 787 (826 845)

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

–

80 (81)

84 (80)

78 (82)

–

63 (78)
66 (78)
59 (77)

76 (78)
70 (77)
81 (78)

68 (78)
66 (76)
70 (76)

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn,
andel, %
- kvinnor
- män
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn,
andel, %
- kvinnor
- män

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning
eller insats, andel, %
- flickor
- pojkar
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Tabell 22: Indikatorer mål 22, God kvalitet i omsorgen
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5.5

Medarbetare

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

Region Gotland arbetar för att medarbetare ska förstå sin verksamhet, sitt uppdrag och
vara engagerade och vilja bidra till verksamhetsutveckling. Det är viktigt med ledare som
skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemanget hos medarbetare i en arbetsmiljö
som ger bibehållen god hälsa.
Med utgångspunkt i de utmaningar som regionen står inför har koncernledningsgruppen
kommit överens om ett antal områden att fokusera kring för att nå målen. Dessa områden
är regionens rekryteringsutmaningar, arbetsmiljön i form av sjuktal och hälsa, lönebildning i
form att få till konkurrenskraftiga löner, lyfta ledarskapet samt arbeta för en gemensam organisationskultur. Aktiviteter inom dessa områden bidrar positivt till måluppfyllelsen
Planering av en mindre omfattande medarbetarundersökning pågår och genomförs i september/oktober. Då görs en avstämning om förändring sedan förra årets mätning samt
uppfyllelse av mål.
Mål 23: Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling

För att kunna bidra till verksamhetens utveckling är det viktigt att medarbetare upplever sitt
arbete meningsfullt, ser fram emot att gå till arbetet och upplever att de lär nytt och utvecklas i det dagliga arbetet. Dialogen är viktig för att kunna föra fram synpunkter och idéer
som kan göra verksamheten ännu bättre. Region Gotland har ett samverkansavtal där intentionen är att i så nära dialog med de som påverkas av ett beslut ska dialogen kring verksamheten föras. Det är av stor vikt att chefen är lyhörd och öppen för inspel och medarbetarsamtalet, arbetsplatsträffen och samverkansgruppen är viktiga forum att föra dessa dialoger.
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I november 2017 tog Sveriges kommuner och landsting (SKL) och parterna (de centrala
fackliga organisationerna) fram ett nytt samarbetsavtal. I samband med det har Region
Gotland tillsammans med lokala fackliga representanter fört en dialog under våren om behovet av att ersätta alternativt revidera det lokala samverkansavtalet. Dialogen fortsätter.
Planering pågår för en workshop med samtliga förvaltningars övergripande samverkansgrupper i september. Detta i syfte att nå en gemensam målbild kring samverkan i Region
Gotland samt identifiera aktiviteter som bidrar till att uppfylla avtalets intention med samverkan. En årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt samverkansavtalet
har genomförts och resultatet kommer att bearbetas under hösten.
Ett sätt att arbeta med verksamhetsutveckling och som genomförts inom regionen i flera år
är ”Förnyelsepriset”. Priset delas ut en gång om året i samband med en dag då medarbetare
har möjlighet att visa upp bidrag till förnyelse och utveckling av sina olika verksamheter.
Flera av förvaltningarnas verksamheter lämnar bidrag som visas upp denna dag.
Flera förvaltningar har arbetat med att stärka medarbetarnas påverkansmöjligheter bland
annat genom dialogmöten med medarbetarna inför framtagande av verksamhetsplaner och
också genom att strukturerat hantera verksamhetsutvecklingsfrågor i så kallade kvalitetsråd.
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Rekryteringsutmaningar

Region Gotland står inför stora rekryteringsutmaningar. För att långsiktigt ta tillvara medarbetares kompetens togs under förra året fram en övergripande kompetensförsörjningsplan för hela Region Gotland. Den övergripande kompetensförsörjningsplanen ska bidra
till att Region Gotland lyckas möta framtidens utmaningar genom att attrahera, rekrytera,
utveckla/engagera/behålla och avveckla medarbetare. Hur omvärld och framtid påverkar
regionens behov av kompetens tydliggörs i planen. Den utmanar och styr kompetensförsörjningsarbetet i förvaltningarna med strategin att öka den interna rörligheten. Förvaltningarnas egna kompetensförsörjningsplaner har kopplats till den övergripande planen och
aktiviteter utifrån planerna genomförs både på övergripande- och förvaltningsnivå.
Bland annat har samarbetet med Uppsala Universitet Campus Gotland intensifierats inför
uppstart av olika program som gynnar regionens behov av kompetenser, till exempel lärare
och socionomer. Förvaltningarna tar emot ett flertal praktikanter inom olika yrken och utbildningar. Ett stort antal extratjänster tas också emot av förvaltningarna med en förhoppning att kunna rekrytera nya medarbetare utifrån den arbetsmarknadspolitiska satsningen.
Andra exempel på projekt är integration på arbetsplatsen (IPA) som vänder sig till nyanlända och där förvaltningarna har kunnat hitta möjligheter till rekrytering både i närtid och
på sikt.
INDIKATOR

2018

2017

2016

2015

–

89
90
87

–

87
89
84

–

80
81
77

–

78
79
74

Medarbetare ser fram emot att gå till arbetet, skala 0-100
- kvinnor
- män

–

76
76
74

–

73
73
70

Medarbetarengagemang (HME) totalt – Motivationsindex 0-100
- kvinnor
- män

–

82
82
79

–

–

Medarbetare upplever arbetet som meningsfullt, skala 0-100
- kvinnor
- män
Medarbetare upplever att de lär nytt och utvecklas i det dagliga arbetet, skala 0-100
- kvinnor
- män

Tabell 23: Indikatorer mål 23, Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling

Mål 24: Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna

Ledare med god insikt i regionens breda verksamhet och vilja och förmåga att leda sina
medarbetare på ett sätt som stödjer engagemang och goda insatser samt ger sina medarbetare ansvar att utföra sina uppdrag på bästa sätt är avgörande för en framgångsrik verksamhet och en förutsättning för att få engagerade och motiverade medarbetare.
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Alla förvaltningar arbetar med resultaten av medarbetarundersökningen för att ta fram aktiviteter som skapar engagemang och motivation hos medarbetare.
För att ta tillvara medarbetares engagemang och vilja till karriärutveckling och för att säkra
chefsförsörjningen på längre sikt, erbjuder regionen varje år utbildningen vägen till ledarskap till medarbetare som kan tänka sig att gå vidare in i ett ledarskap.
Ledarskap

Att sätta fokus på och ta fram gemensamma insatser som ytterligare lyfter ledarskapsfrågorna i Region Gotland är ett prioriterat område. Ett antal aktiviteter har påbörjats under
året för att få till ett ledarskap som är hållbart över tid. Det har handlat om att förtydliga
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chefsstödet, både det interna och stödet från företagshälsovården. Ett beslutsstödsystem
har upphandlats och även externt stöd för insatser inom ledarutveckling. Fyra gånger per år
genomförs chefsforum för regionens 250 chefer i syfte att ge övergripande information, inspiration, erfarenhetsutbyte och möjlighet till nätverkande chefskollegor emellan. Teman
för 2018 utgår ifrån medarbetarundersökningens index – ledarskap, engagemang, teameffektivitet, hållbart medarbetarengagemang samt uppföljning av arbetet med handlingsplanerna. Hittills har två forum genomförts.
Årligen genomförs introduktion för nya chefer genom regionens chefsskola. I år har det genomförts en chefsskola.
Flera förvaltningar arbetar med att hitta nya sätt att göra chefers arbetssituation hållbar, till
exempel genom att tillsätta biträdande chefer, dela upp stora områden i flera mindre samt
tillsätta administrativt stöd.
INDIKATOR
Chefer upplevs visa uppskattning för medarbetares arbetsinsatser,
skala 0-100
- kvinnor
- män
Chefer upplevs visa förtroende för medarbetare, skala 0-100
- kvinnor
- män
Chefer upplevs ge förutsättningar för att ta ansvar i arbetet,
skala 0-100
- kvinnor
- män
Medarbetarengagemang (HME) totalt – Ledarskapsindex 0-100
- kvinnor
- män

2018

2017

2016

2015

–

72
72
73

–

74
74
72

–

80
80
80

–

80
80
78

–

79
80
79

–

80
80
78

–

77
77
77

–

–

Tabell 24: Indikatorer mål 24, Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna

Mål 25: Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag
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En framgångsfaktor för att nå Region Gotlands mål med goda prestationer och resultat är
att medarbetare vet vad som förväntas av dem i sitt arbete, är insatt i arbetsplatsens mål
och att dessa följs upp och utvärderas på ett bra sätt. Ett forum för att prata om sitt uppdrag, hur det hänger ihop med arbetsplatsens och i förlängningen förvaltningens och regionens uppdrag är det årliga medarbetarsamtalen.
Återkoppling av prestationer görs systematiskt i samband med de årliga lönesamtalen. Där
är det viktigt att dialogen i samtalen har hög kvalitet så att medarbetare förstår sin del i arbetet att nå verksamhetens uppsatta mål. Medarbetare ska bedömas och belönas för goda
insatser i verksamheterna. Under året har en utbildning för chefer i lönebildning planerats.
Utbildningen kommer framför allt att rikta in sig på löneprocessen samt lönesamtalet och
genom teori och praktiska övningar ge cheferna verktyg att genomföra sina lönesamtal med
bra kvalitet.
Region Gotlands satsning på utbildning för chefer i det coachande ledarskapet är också en
grund för att återkopplingssamtal och feedback från chefer till medarbetare görs på ett konstruktivt och professionellt sätt. Sådan utbildning genomförs årligen.
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Löneöversyn 2018 har genomförts under våren med samtliga fackliga organisationer förutom Lärarförbunden. Där blev förhandlingar om ett nytt löneavtal på central nivå klart
först i september.
Särskilda jämställdhets- och bristyrkessatsningar har genomförts i årets löneöversyn där 22
mnkr har fördelats med 16 mnkr för jämställdhet och brist samt 6 mnkr för rena bristyrken. Jämställdhet och bristyrkesatsningar har gjorts på bland annat sjuksköterskor och socialsekreterare. Bristyrkessatsningar har gjorts på ingenjörer, läkare, bygglovshandläggare med
flera grupper. Satsningarna har varit nödvändiga för att kunna konkurrera med övriga landet vad gäller lönenivåer och för att kunna rekrytera och behålla erfarna medarbetare.
INDIKATOR
Medarbetare är insatta i arbetsplatsens mål, skala 0-100
- kvinnor
- män
Medarbetare upplever att arbetsplatsens mål följs upp och
utvärderas på ett bra sätt, skala 0-100
- kvinnor
- män
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i sitt arbete,
skala 0-100
- kvinnor
- män
Medarbetarengagemang (HME) totalt – Styrningsindex 0-100
- kvinnor
- män

2018

2017

2016

2015

–

79
80
76

–

80
81
75

–

66
67
64

–

69
70
64

–

84
84
82

–

84
85
80

–

76
77
74

–

–

Tabell 25: Indikatorer mål 25, Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag

Mål 26: Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa

Att medarbetare är friska och i arbete är grunden för att kunna bygga bra samarbetskulturer
utan konflikter, där alla arbetar mot samma mål och vet sin roll och sitt uppdrag. Konflikter och sjukskrivningar kan minska en verksamhets effektivitet med upp till 20 procent och
arbetsmiljö och hälsa är därför ett viktigt och prioriterat område för Region Gotland.
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Det långsiktiga målet i Region Gotland är att medarbetarna är friska och sjuktalen hålls
låga. I den regiongemensamma jämställdhetsplanen är ett av målen att sjuktalet inte ska
överstiga 4,5 oavsett kön. Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag av regionfullmäktige att samordna insatser med målet att minska sjuktalet i genomsnitt i regionen till högst
4,5 procent redan år 2020. Till detta mål har koncernledningen satt som delmål att sjuktalet
vid årsskiftet 2018 ska ha slutat att stiga inom alla förvaltningar och gått från 5,8 till 5,5.
Sjuktalet till och med augusti 2018 är 5,86. Jämförbar siffra med förra året är 5,93. Det har
slutat att stiga men ytterligare arbete behöver göras för att nå målet 5,5 vid årsskiftet.
Under våren påbörjades en implementering av ett rehabiliteringsverktyg för samtliga chefer
i regionen. Verktyget ska göra det enklare för chefen att följa upp både korttids- och långtidssjukfrånvaro samt bidra till att chefen i ett tidigare skede kan agera med förebyggande
åtgärder för att hålla medarbetare friska.
Region Gotland har ett företagshälsovårdsavtal. Det går att se att en förskjutning skett utifrån användandet av företagshälsovårdens tjänster. Främjande och förebyggande insatser
nyttjas alltmer på förvaltningarna. Det förs en kontinuerlig dialog mellan Region Gotland
och företagshälsovården för att ta fram tjänster som passar de behov som finns. Inom förvaltningarna pågår det riktade projekt för att förebygga ohälsa.
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Förra året genomfördes med hjälp av företagshälsovården en stresscreening på regionens
samtliga chefer. Resultatet medförde att dialog kring chefers förutsättningar fördes i olika
forum på förvaltningarna, i koncernledningsgruppen, HR-nätverket samt i den centrala
samverkanskommittén. En ny mätning kommer att genomföras i september/oktober för
att se om insatta åtgärder och aktiviteter gett effekt.
Under året har en ny arbetsmiljöutbildning tagits fram och genomförts för nya chefer och
skyddsombud.
Region Gotland har möjlighet att söka medel utifrån avtalet TLO-KL, tidig lokal omställning, via Omställningsfonden. Insatserna kan nyttjas bland annat efter avslutad rehabilitering, till insatser för att stödja medarbetare i omställning eller för att förhindra en befarad
omställning på sikt. Arbete pågår att ta fram projekt i linje med avtalet.
Arbetet med Heltid som norm har kommit igång på förvaltningarna och det har tagits fram
handlingsplaner med aktiviteter för att kunna implementera heltid som norm senast 2021.
Införandet innebär ett stort förändringsarbete som kräver ett gediget förankringsarbete i
alla led från politiken, chefer och medarbetare. Det kommer att behöva avsättas både personella och ekonomiska resurser.
INDIKATOR (jämförelse)
Sjukfrånvaro, %
- kvinnor
- män

2018*

2017

2016

2015

5,9
6,6
3,7

5,8 (6,7)
6,4 (7,4)
3,9 (4,2)

5,9 (6,9)
6,6 (7,6)
3,6 (4,2)

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

Tabell 26: Indikatorer mål 26, Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa
*Avser 2017-09-01 - 2018-08-31 övriga år är kalenderår
2018-08-31,
senaste 12 mån
period

Motsvarande
period
föregående år

Kvinnor

6,6

6,5

Män

3,7

4,0

Totalt

5,9

5,9

2018-08-31,
senaste 12 mån
period

Motsvarande
period
föregående år

Regionstyrelseförvaltningen

5,4

5,0

Teknikförvaltningen

3,8

4,7

Samhällsbyggnadsförvaltningen

3,6

5,2

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

5,6

5,7

BUN

5,9

5,8

GVN

Ärendenr RS 2018/295 Datum 2018-10-15

Tabell 27: Sjuktal (%)

4,5

4,7

Socialförvaltningen

7,2

7,1

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

5,4

5,4

Tabell 28: Sjuktal per förvaltning (%)
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Medarbetarundersökning

Planering av en mindre omfattande medarbetarundersökning pågår och genomförs i september/oktober. Undersökningen har två syften, dels att stämma av om det har skett någon förändring sedan förra mätningen och dels utgör den grunden för den psykosociala
skyddsronden. När resultatet delges ska arbetsgrupperna fokusera på att följa upp resultatet
och arbeta vidare med den handlingsplan som togs fram vid förra årets undersökning. Resultatet kommer också vara underlag till analys av måluppfyllelse för 2018.
Personalvolym

Antalet medarbetare uppgick 31 augusti 2018 till 6 646, varav 5 869 var tillsvidareanställda
och 777 var tidsbegränsat anställda. Motsvarande tidpunkt 2017 var antalet tillsvidareanställda 5 824 och antalet tidsbegränsat anställda 714, totalt 6 538. En ökning har skett med
45 tillsvidareanställda och 63 tidsbegränsade anställningar. Ökningen av tillsvidareanställningar kan till en del förklaras med att vissa förvaltningar har lyckats rekrytera medarbetare
till vakanta tjänster. Den faktiskt arbetade tiden har ökat med totalt 2,4 procent med anledning av att det numera är fler medarbetare.
Av de tillsvidareanställda är 81,9 procent heltidsanställda. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för deltidsanställda med tillsvidareanställning är 81,0 procent, vilket innebär att
den genomsnittliga sysselsättningsgraden i jämförelse med augusti 2017 är oförändrad.
Totalt antal anställda (månadsavlönade)

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalt

2018-08-31

Motsvarande
period
föregående år

Förändring

5 869

5 824

+45

777

714

+63

6 646

6 538

+108

2018 jan - aug

Motsvarande
period
föregående år

Förändring (%)

Tabell 29: Totalt antal anställda (månadsavlönade), 2018

Faktiskt arbetad tid

Tillsvidareanställda

4 771 732

4 660 454

2,4

Visstidsanställda

725 481

694 931

4,4

Timavlönade

627 862

582 294

7,8

6 125 075

5 937 678

3,1

Totalt
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Tabell 30: Faktiskt arbetad tid, timmar
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5.6

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

Målet uppnås inte. Det budgeterade resultatet är 65 mnkr. Verksamhetens nettokostnader
beräknas till 4 976 mnkr vilket innebär att det budgeterade resultatet uppgår till 1,3 procent
av nettokostnaden.
Mål 28: Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 % av nettokostnaden

Årets ekonomiska resultat beräknas uppgå till 204 mnkr, vilket är 4,3 procent av den beräknade nettokostnaden. Målet är alltså uppfyllt. Dock är nämndernas resultat negativt vilket
är oroande för stabiliteten i det ekonomiska resultatet.
Både socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden förhåller sig till detta mål. Socialnämnden har som prioriterat utvecklingsområde Ekonomi i balans. Det finns fyra påbörjade aktiviteter. Hälso- och sjukvårdsnämnden har formulerat ett eget mål kopplat till detta,
Ekonomiskt resultat enligt budget.
Ingen av nämnderna kommer att uppnå målet.
Mål 29: Soliditeten skall vara minst 45 %

Soliditet är ett mått på finansiell styrka och visar hur stor andel av de totala tillgångarna
som är finansierade med eget kapital. Soliditetsutvecklingen är beroende av två faktorer,
dels hur det egna kapitalet förändras, dels hur tillgångarna förändras.
Målet för soliditeten uppnås inte. För perioden är soliditeten 44,8 procent vilket är en förbättring mot föregående år (44,1). Prognosen för soliditeten vid årets slut exklusive ansvarsförbindelsen är 42 procent.
Mål 30: Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och
generella statsbidrag

Målet uppnås inte.
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Den totala nettokostnadsökningen i perioden efter finansnetto och med hänsyn tagen till
jämförelsestörande poster, är 4,5 procent. Skatteintäkter och statsbidrag har ökat med 3,1
procent under samma period.
För helåret prognostiseras nettokostnadsökningen till 3,7 procent medan skatteintäkter och
statsbidrag endast beräknas öka med 2,6 procent.
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Mål 31: Regionens materiella tillgångar ska vårdas

Alla nämnder utom patientnämnden, överförmyndarnämnden och socialnämnden har angett detta som ett mål som nämnden förhåller sig till. Dock finns relativt få aktiviteter.
Regionstyrelsen ska ta fram en regional lokalförsörjningsplan, riktlinjer för investeringsprocessen är framtagna för beslut samt en regiongemensam strategi för idrottsanläggningar är
under framtagande.
Tekniska nämnden har påbörjat ett antal aktiviteter för att bidra till måluppfyllelsen. Exempelvis är en skogsförvaltningsstrategi framtagen, sluttäckningsplaner för deponier ska påbörjas och en översyn av avfallstaxan har påbörjats. Slutförda aktiviteter är att nya kassaskåp är installerade vid återvinningscentralerna, nya kortterminaler är installerade på kollektivtrafikens bussar samt en databas för interna beställningar inom teknikförvaltningen är
framtagen.
Tekniska nämnden följer upp indikatorerna för målet. För 2018 är 101 kr per m2 budgeterat för planerat underhåll. Det baserar sig på en lokalyta på totalt 523 948 m2 . Reinvesteringar i andel av VA-budgeten är 22 procent, prognosen visar att endast 8 procent kommer
att upparbetas.
INDIKATOR

2018*

2017

2016

2015

Planerat underhåll, kr per m2

101

75

96

127

Andel av VA-budget som avser reinvesteringar

8,0

11,4

9,4

Tabell 31: Indikatorer mål 31, Regionens materiella tillgångar ska vårdas
*prognos

Mål 32: Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 %
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Investeringar i skattefinansierad verksamhet ska vara egenfinansierade till 100 procent.
Måluppfyllelse kommenteras i samband med bokslutet.
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5.6.1

Resultat i perioden

Resultatet i perioden uppgår till +253 mnkr. Jämfört med motsvarande period föregående
år har resultatet förbättrats med 80 mnkr. I periodresultatet ingår reavinster med 132 mnkr
och exploateringsintäkter med 17 mnkr, vilket är huvudorsaken till det förhållandevis höga
resultatet. Reavinsterna kommer till största del från försäljningen av Högskolan och Almedalsbiblioteket (Kanonen 1) samt försäljning av mark vid Norderstrand. Om dessa jämförelsestörande poster exkluderas blir periodresultatet istället +105 mnkr.
En förklaring till att resultatet i perioden är högre än det prognostiserade resultatet beror på
att efter sommaren är skulderna för ferielön och upphållslön reglerade. Även semesterlöneskulden har minskat till följd av uttagen semester. Totalt påverkar detta periodresultatet
med lägre kostnader på 40 mnkr.
Verksamhetens intäkter har ökat med 7 procent huvudsakligen på grund av de höga reavinsterna. Driftbidragen från staten har däremot minskat med 8 procent eller 28 mnkr.
Verksamhetens kostnader har ökat med 3,3 procent. Personalkostnaderna har ökat med 4,1
procent medan kostnaderna för hyrpersonal minskat med 6,3 procent. Sammantaget har
arbetskraftskostnaderna ökat med 3,8 procent. Avskrivningarna har minskat med 11 procent eller 18 mnkr. Förklaringen till minskningen är en övergång till komponentavskrivning
för befintliga anläggningstillgångar från 2018. Skatteintäkter och generella statsbidrag har
ökat med 3,1 procent.
Finansnettot uppgår till +7 mnkr vilket är 18 mnkr högre än motsvarande period 2017.
Förklaringen är att de finansiella intäkterna ökat på grund av utdelningar från Gotlands
Energi AB och Kommuninvest samt vinster från pensionsmedelsplaceringar.
Balanskravsresultatet för perioden uppgår till 123,5 mnkr efter att reavinster frånräknats.
Nämndernas budgetavvikelse för perioden januari - augusti är -14 mnkr. För helåret prognostiseras en budgetavvikelse på -47 mnkr. Fyra nämnder redovisar en negativ budgetavvikelse i perioden. För helåret är det sex nämnder som bedömer att de inte kommer att
klara sin budget.
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Diagram 1: Nämndernas budgetavvikelse netto 2014-2018, mnkr
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5.6.2

Prognos

Det prognostiserade resultatet för helåret är 204 mnkr, vilket innebär en budgetavvikelse på
+139 mnkr. Prognosen har förbättrats med 81 mnkr sedan månadsrapporten för maj. Då
beräknades ett resultat på 123 mnkr (delårsrapport 1; 127 mnkr). Den förbättrade årsprognosen beror bland annat på att nämndernas prognostiserade budgetavvikelse nu är -47
mnkr vilket är 31 mnkr lägre än vid föregående prognostillfälle.
För finansförvaltningen har prognosen också förbättrats sedan månadsrapporten för maj.
Vinster från fastighetsförsäljningar bedöms bli 35 mnkr högre, sociala avgifter 4 mnkr
lägre, skatteintäkter 4 mnkr lägre och finansnettot 13 mnkr högre. Avskrivningarna bedöms
bli 3 mnkr lägre.
Balanskravsresultatet för helåret prognostiseras till 41 mnkr efter att reavinster frånräknats.
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Diagram 2: Periodresultat och årsresultat 2014-2018, mnkr

Nämndernas prognos

Nämnderna redovisar i sina prognoser ett samlat underskott på -47 mnkr jämfört med budget. Det är en förbättring jämfört med den prognos som gjordes i maj då underskottet beräknades bli -78 mnkr och vid delårsrapport 1, -38 mnkr.
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Tekniska nämnden har förbättrat sin prognos med 19 mnkr, vilket huvudsakligen beror på
att kostnaderna för återställning av deponier reviderats. Regionstyrelsen har höjt sin prognos med 11 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har förbättrat sina prognoser med 7 mnkr respektive 4 mnkr.
Samtidigt har några nämnder försämrat sina prognoser. Byggnadsnämndens prognos har
försämrats med 2 mnkr. Socialnämndens prognos har blivit 8 mnkr sämre och beror på att
kostnaderna för LSS-verksamheten, individ- och familjeomsorgen samt ensamkommande
flyktingbarn ökar.
Hälso- och sjukvårdsnämndens prognos är oförändrad sedan föregående prognostillfälle.
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De nämnder som prognostiserar en negativ avvikelse mot budget är hälso- och sjukvårdsnämnden (-35 mnkr), socialnämnden (-28 mnkr), barn- och utbildningsnämnden (-3 mnkr),
byggnadsnämnden (-3 mnkr), tekniska nämnden (-3 mnkr) samt överförmyndarnämnden (1 mnkr). Övriga 4 nämnder räknar med ett överskott eller att klara budget.
Nämnd

Regionstyrelsen

Budget
Jan-aug
2018
249

Utfall Avvikelse
Jan-aug
Jan-aug
2018
2018
233

16

Årsbudget
2018
384

Prognos Helårsav2018
vikelse
368

16

Bokslut
2017
25

varav
Politikerorganisation

14

14

0

26

27

-1

1

235

219

16

358

341

17

24

117

121

-4

176

179

-3

-3

Teknikförvaltning

84

85

-1

125

126

-1

0

Samhällsbyggnadsförvaltning

33

36

-3

51

53

-2

-3

Regionstyrelseförvaltning
Tekniska nämnden

varav

Byggnadsnämnden

17

20

-3

19

22

-3

10

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

8

8

0

11

11

0

0

Kultur- och fritidsnämnden

0

0

0

0

0

0

1

Barn- och utbildningsnämnden

734

734

0

1 144

1 147

-3

8

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

194

176

18

301

292

9

19

Socialnämnden

879

898

-19

1 318

1 346

-28

-8

1 025

1 047

-22

1 568

1 603

-35

-54

3 223

3 237

-14

4 921

4 968

-47

-2

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Summa
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Tabell 32: Sammanställning av budget, utfall och prognos för Region Gotlands nämnder (mnkr)
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5.6.3

Nettokostnadsökning

Den totala nettokostnadsökningen i perioden för Region Gotland, efter finansnetto och
med hänsyn tagen till jämförelsestörande poster, är 4,5 procent. Skatteintäkter och statsbidrag har ökat med 3,1 procent under samma period.
För helåret prognostiseras nettokostnadsökningen till 3,7 procent medan skatteintäkter och
statsbidrag endast beräknas öka med 2,6 procent.
Det skulle innebära att det finansiella målet ”Den totala nettokostnadsökningen ska inte
överstiga ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag” inte kommer att klaras. Utvecklingen av skatteintäkter och generella statsbidrag har under 2014 till 2017 legat på förhållandevis hög nivå till följd av högkonjunkturen och en höjning av de generella statsbidragen. Från 2018 avtar ökningen av skatteintäkterna. Det är därför viktigt att nettokostnadernas utveckling hålls tillbaka genom aktiva åtgärder i nämnderna.

7,0%
6,0%
5,0%

6,0%

5,9%
5,0%

4,5%

4,3%

4,3%

4,5%
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Skatteintäkter och bidrag
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Nettokostnad inkl finansnetto (jämförelsestörande poster har exkluderats)

Diagram 3: Skatte- och nettokostnadsutveckling för åren 2014-2018 (procent)
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Nämndernas nettokostnadsökning i perioden är mycket hög 5,5 procent. Motsvarande period föregående år var nettokostnadsökningen endast 0,9 procent.
Den stora nettokostnadsökningen beror framför allt på att nämndernas intäkter minskat
med 3,1 procent. Det är de externa intäkterna som minskat mest, 5 procent. Bland de externa intäkterna har de riktade statsbidragen minskat med 10 procent eller 36 mnkr. Statsbidragen från migrationsverket har minskat mest med 54 procent motsvarande 65 mnkr.
Bruttokostnaderna ökade med endast 1,4 procent, vilket beror på att de interna kostnaderna minskat mycket till följd av att internhyran sänktes 2018. De externa kostnaderna inklusive avskrivningar ökade med 2,7 procent.
Regionfullmäktige beslutade i juni 2018 att samtliga nämnder skulle vidta kraftfulla åtgärder
för att minska nettokostnadsutvecklingen till högst 2,5 procent.
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Nämnd

Regionstyrelsen

Nettoutfall aug
2017, mnkr
159

Nettoutfall aug Procentuell för- Procentuell för2018, mnkr
ändring 2017ändring 20162018
2017
233

46,5

21,4

0

varav
Politikerorganisation

14

14

0,0

145

219

51,0

92

121

31,5

-14,0

Teknikförvaltning

55

85

54,5

-15,4

Samhällsbyggnadsförvaltning

37

36

-2,7

-11,9

12

20

66,7

-14,3

5

8

60,0

-28,6

93

0

-100,0

-5,1

Barn- och utbildningsnämnden

702

734

4,6

-1,1

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

159

176

10,7

-3,0

Socialnämnden

838

898

7,2

-0,1

1 009

1 047

3,8

3,9

3 069

3 237

5,5

0,9

Regionstyrelseförvaltning
Tekniska nämnden

varav

Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Summa

Tabell 33: Nettokostnadsökning 2018 per nämnd, ackumulerat utfall januari-augusti, interna transaktioner är inkluderade

Regionstyrelsens nettokostnadsökning i tabellen ovan beror på att kultur- och fritidsverksamhet övertagits från kultur- och fritidsnämnden från och med 2018. Om hänsyn tas till
detta så har regionstyrelsen istället en nettokostnadsminskning till följd av de beslutade besparingskraven.
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Tekniska nämndens stora nettokostnadsökning beror bland annat på en hög kostnad för
avsättning för deponier. Även exklusive kostnaden för avsättningen för deponier är kostnadsutvecklingen hög. En anledning är att interndebitering för projektledare på avdelningen mark och stadsmiljö släpat efter i perioden. Det finns även utgifter i driftredovisning som blivit felklassificerade och ska redovisas som investering, vilket kommer att rättas
i redovisningen under hösten. Nämndens intäkter har också minskat med 5 procent.
Byggnadsnämndens nettokostnadsökning beror på en utökning av personalstyrkan inom
enhet Bygg. Intäkterna har inte ökat i motsvarande utsträckning. Produktiviteten och därmed intäkterna behöver öka framöver. Nettokostnadsökningen beror också på att GIS-enheten övergått från förskottsfakturering till fakturering i efterskott vilket gör att periodens
intäkter är 3 mnkr lägre än jämfört med föregående år.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens nettokostnadsökning är hänförlig till lägre intäkter, vilket
beror på en eftersläpning av intäkterna för alkoholtillstånd.
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Barn- och utbildningsnämndens nettokostnadsökning beror bland annat på att personalkostnaderna ökat med 5,6 procent varav 2,6 procentenheter förklaras av lönerevisionen. Intäkterna från migrationsverket har minskat med 6 mnkr jämfört med föregående år.
Gymnasie- och utbildningsnämndens nettokostnadsökning förklaras till största del av att
personalkostnaderna ökat med 16,7 procent. En del av förklaringen till de ökade personalkostnaderna är att ungdomsverksamhet övertogs från kultur- och fritidsnämnden från och
med 2018.
Socialnämndens nettokostnadsökning är hänförlig till minskade statsbidrag från migrationsverket och högre kostnader för barn- och ungdomsvård, beroende vård och LSS-verksamheten.
Hälso- och sjukvårdsnämndens nettokostnadsökning är 3,8 procent beror bland annat på
att de externa intäkterna ökat med 7,7 procent. Personalkostnaderna har ökat med 7,9 procent medan kostnaderna för hyrpersonal minskat med 14,3 procent. Nämnden prognostiserar en nettokostnadsökning på 2,8 procent för helåret.

Totala intäkter
Personalkostnader

varav övertid, mertid
Utbildning, kurs o konferensavgifter
Representation

Periodens utfall
Jan 17 - Aug 17,
mnkr

Periodens utfall
Jan 18 - Aug 18,
mnkr

Procentuell
skillnad

2 770

2 685

-3,1

2 139

2 227

4,1

15

20

29,7

19

23

19,2

2

2

18,8

Konsulter

25

27

6,9

Hyrpersonal

65

61

-7,1

Förbrukningsmaterial, inventarier

300

310

3,3

3 289

3 273

-0,5

Summa kostnader

5 839

5 922

1,4

Nettokostnad

3 069

3 237

5,5

Övriga kostnader

Tabell 34: Kostnader och intäkter januari-augusti 2018 jämfört med januari-augusti 2017 (inklusive interna poster)

Ärendenr RS 2018/295 Datum 2018-10-15

Personalkostnaderna har ökat med 4,1 procent jämfört med samma period förra året och
antal anställda har ökat med 108 personer jämfört augusti 2017. Beräknad kostnad för
samtliga löneökningar 2018 är uppbokade i perioden.
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5.6.5

Låneskuld och likviditet

Låneskulden har under perioden minskat med 179 mnkr till 486 mnkr. Försäljningen av
Högskolan (Kanonen 1) möjliggjorde att ett kortfristigt lån på 175 mnkr kunde lösas i februari. Amortering har också gjorts med 4 mnkr under perioden.
Den genomsnittliga räntan i skuldportföljen uppgår till 1,40 procent och har stigit med
0,53 procentenheter sedan årsskiftet. Genomsnittsräntan har stigit som en följd av att det
kortfristiga lånet på 175 mnkr löstes och att andelen lån med fast ränta därmed ökat. Periodens räntekostnader för låneskulden uppgår till 4 mnkr. För helåret prognostiseras räntekostnaderna för lån till 7 mnkr.
Likviditeten har under perioden försämrats med 103 mnkr. Checkräkningskrediten var på
balansdagen utnyttjad med 15 mnkr. Under perioden har investeringsutgifterna uppgått till
418 mnkr vilket påverkat likviditeten. Fordringarna på migrationsverket uppgick vid periodens slut till 40 mnkr, en minskning med 12 mnkr sedan årsskiftet.
5.6.6

Investeringar

Den totala investeringsbudgeten för 2018 inklusive kompletterings- och exploateringsbudget (bruttokostnad) samt tilläggsanslag uppgår till 1 043,2 mnkr. Något missvisande är att
tilläggsanslag för att återköpa Tingsbrogården ingår med 54,2 mnkr. Utan detta är summan
989 mnkr (2017: 820,1 mnkr). Nivån på investeringsbudgeten är mycket hög, högre än
2017. De största investeringarna ligger inom VA-verksamheten, trafiklösning vid kryssningskajen, fastighetsinvesteringar samt elanslutning i hamnen.
Utfall för investeringar januari till augusti uppgår till 419,0 mnkr. Utfall för exploatering
samma period uppgår till 6,8 mnkr. Mätutrustning för geografisk information skjuts fram
till kommande år eftersom nuvarande utrustning håller längre än tidigare bedömt. Om- och
tillbyggnad av IFO:s entré på Polhemsgatan genomförs under nästa år då den största delen
av investeringsbudgeten ligger på 2019. Under året har trygghetssystem börjat installeras på
särskilda boenden. De sista etapperna av ombyggnation på lasarettet utifrån arbetsmiljöverkets påpekanden slutförs under året. De beräknas vara klara innan tidsfristen för vitesföreläggande löper ut. Ombyggnationen av akutmottagningen är påbörjad i form av att framtagande av upphandlingsunderlag pågår.
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Enligt nämndernas uppskattning och prognos kommer helårsutfallet för investeringar att
ligga på 719,9 mnkr varav 45,2 mnkr för exploatering. Prognosen är rimlig utifrån tidigare
års utfall.
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Nämnd/Förvaltning

Investeringsbudget 2018

Förbrukat
31/8

Prognos
helår

Budget
2017

Bokslut
2017

129,3

7,2

31,7

51,4

17,2

88,9

0,2

9,6

823,8

387,3

613,1

720,6

369,0

58,2

6,6

35,6

TN/SBF

5,0

1,8

5,0

4,1

2,1

BN/SBF

2,0

0,2

0,8

0,8

0,7

MHN/SBF

0,8

0,4

0,8

0,5

0,4

1,6

1,6

BUN/UAF

29,1

11,4

29,1

38,2

13,1

GVN/UAF

13,3

1,3

13,3

7,9

7,8

SON/SOF

7,4

0,9

5,0

6,6

3,9

HSN/HSF

32,6

8,5

21,1

21,9

20,5

1 043,2

419,0

719,9

853,6

436,3

147,1

6,8

45,2

100,0

19,0

RS/RSF

varav exploatering
TN/TKF

varav exploatering

KFN/KFF

Totalt samtliga investeringar
Varav exploateringsbudget
Grundbudget 2018
Exploatering grundbudget 2018
Kompletteringsbudget 2018 1
Tilläggsanslag 2018
Totalt samtliga investeringar

524,8
67,8
379,7
70,9
1 043,2
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Tabell 35: Investeringsprognos för helåret 2018 (mnkr)

1

Varav exploatering 79,3
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6 Sammanfattning av nämndernas delårsrapporter
Här följer korta sammanfattningar av nämndernas/förvaltningarnas delårsrapporter. För
mer information om nämndernas verksamheter hänvisas till respektive nämnds delårsrapport.
6.1

Regionstyrelsen – Regionstyrelseförvaltningen

Ett aktivt arbete bedrivs för att bidra till regionens måluppfyllelse samtidigt som verksamheten anpassas och förändras för att motsvara de kraftiga krav på kostnadssänkningar som
föreligger under perioden 2017-2019.
Enligt verksamhetsplanen bedrivs aktiviteter inom de fyra prioriterade utvecklingsområdena; koncernstyrningen, utveckling av det gotländska samhället, stöd och service till regionens förvaltningar samt kvalitet i den egna förvaltningen.
Under årets första månader har en rad viktiga händelser inträffat som både förstärker pågående utveckling och utmanar i genomförande. Att förvaltningen från årsskiftet också
omfattar kultur, fritid, besöksnäring och turism ger möjligheter men också ytterligare krav
på kostnadssänkningar. De nya verksamheterna gör också att jämförande statistik är svår
att få fram för analys mellan olika perioder.
Kompetensförsörjningen är fortsatt en utmaning och åtgärder har gjorts bland annat genom kompetenshöjande insatser och riktade satsningar i årets löneöversyn. Sjukfrånvaron
är fortsatt hög inom delar av förvaltningen och har också ökat generellt. Insatser görs inom
bland annat det hälsoförebyggande området för att förbättra arbetsmiljön på såväl kort som
lång sikt.
Den sammanfattade prognosen för året visar ett överskott på 16,6 mnkr vilket är nödvändigt för att skapa de förutsättningar som krävs för att förvaltningen ska klara 2019 års kostnadssänkningar. Regionstyrelseförvaltningen har sammantaget 60 mnkr i besparing att hantera inom treårsperioden 2017-2019, för 2019 kvarstår 16 mnkr. Det förväntade årsresultatet har förbättrats med 10,2 mnkr i jämförelse med prognosen i april. Detta beror i huvudsak på lägre kapitalkostnader utifrån ny beräknad investeringstakt och personalrelaterade
orsaker såsom vakanser, sjukskrivningar samt lägre avvecklingskostnader än tidigare beräknat.
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6.2

Tekniska nämnden – Teknikförvaltningen

2018 är ett händelserikt år för teknikförvaltningens verksamheter. Året började med en riktig vinter som prövat snöröjningen och halkbekämpningen med gott resultat. Dock har
vintern lämnat spår efter sig i såväl ekonomiskt utfall som i vägnätet. Efter en kall vinter
kom en varm sommar vars exceptionella och oväntade väderläge fick en rad konsekvenser
för Gotland. Torkan prövade ånyo dricksvattenförsörjningen och gav en antydan till vad vi
måste kunna räkna med framöver. Att behovet av att kunna komplettera dagens försörjning med vattenverk i Kvarnåkershamn är nu tydligt liksom behovet av ett förstärkt ledningsnät på södra Gotland. Detta kommer att möjliggöra för ett betydande antal nya anslutningar. På norra Gotland ser vi möjligheter i en annan lösning som bygger på vatten
från Cementas och Nordkalks brott.
En rad steg har tagits i den långsiktiga utvecklingen av Gotland; en ny parkeringsstrategi
ligger i regionens beslutsprocess liksom en ny skogspolicy. En uteserveringsstrategi arbeta-
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des fram i nära samarbete med en rad berörda organisationer och ett nytt trafikförsörjningsprogram är på remiss. I Visby har kryssningskajen invigts och ställplatser för husbilar
etablerats. En projektorganisation har byggt upp för projekt Visborg.
Många av förvaltningens medarbetare är hårt belastade av dagligt operativt arbete. I syfte
att försöka skaffa en bild av vad som skulle tänkas ske ”runt hörnet” arbetar vi nu löpande
med en riskanalys där de största riskerna för att vi inte skulle kunna möta de förväntningar
våra uppdragsgivare ställer på verksamheten definieras och hanteras.
En fortsatt satsning att förbättra servicen till medborgarna har kundtjänstfunktionens öppettider förlängts och felanmälan möjliggjorts med en app kopplad till systemet Infracontrol.
Resultatet för 2018 prognostiseras att uppgå till ca – 904 tkr vilket då inkluderar en ny avsättning för efterbehandling av gamla deponier på 20 300 tkr. Avsättningen ska täcka kostnader för åtgärder vid Slite deponi med totalt 19 300 tkr och utredningar av deponierna vid
Tofta och Visby med 500 tkr vardera.
Det ständiga arbetet med att utveckla förvaltningen tar under hösten ytterligare ett steg genom etableringen av en ny avdelning för avfall. Ambitionen är att den nya organisationen
kommer att möjliggöra att lyfta avfallsverksamheten ytterligare.
Arbetet med att vidareutveckla samarbetet med näringslivsorganisationer fortgår. De goda
exempel vi kunnat se under året kommer att ligga som bas för en fortsatt utveckling.
Ett stort fokus läggs på att säkerställa vattenförsörjningen nästa sommar i händelse av att vi
får en värmebölja även då. Hanteringen av VA på längre sikt framgår av VA-planen som nu
är på väg mot beslut i tekniska nämnden. I planen lyfts tre områden fram där behovet av
VA kräver att utredningar snarast startas, Visby, Fårö och nordöstra Gotland.
6.3

Tekniska nämnden – Samhällsbyggnadsförvaltningen, räddningstjänsten

Sommarens extrema väder med den långvariga torkan har gett konsekvenser för räddningstjänsten över hela landet. Räddningstjänsten Gotland har under sommaren skickat folk till
Västmanland, 7 personal i 5 dygn. Vi har skickat folk till Ljusdal 5 personer i 5 omgångar
om tre dygn. Vi har haft befälspersonal både i internationella staber och förstärkt ledningscentralen i Täby, samt en person i stab i Dalarna. I samtliga av dessa fall kommer vi att få
ekonomisk kompensation. Det är just nu osäkert om vi hinner få den kompensationen innan 2018 års bokslut.
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På Gotland så höjde vi våra larmplaner under den mest intensiva perioden av torkan, det
innebär att vi larmat fler stationer vid markbränder initialt vid varje larm. Vi har också gjort
överenskommelser med åkerinäringen och maskinringen där dessa enheter också larmats
initialt vid markbränder. På grund av dessa åtgärder så har vi inte fått någon storbrand på
Gotland 2018 trots att vi enligt SMHI haft torrast i landet under några veckor i juli.
Den extrema torkan gjorde att myndigheten för samhällsskydd och beredskap gick ut med
riktlinjer till länsstyrelserna om ett utökat eldningsförbud. Det genomfördes på Gotland i
samarbete med räddningstjänsten och länsstyrelsen på Gotland. Samarbetet löpte mycket
bra.
Under året fortsätter det påbörjade arbetet för att få en modern och miljöanpassad övningsplats. Arbetet med ett nytt handlingsprogram skall påbörjas efter sommaren 2018,
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som sen skall antas under 2019. Räddningstjänsten och regionstyrelseförvaltningen kommer att lyfta frågan om att prolongera nuvarande handlingsprogram på grund av den utredning som är genomförd om LSO (lagen om skydd mot olyckor). Utredaren föreslår kommunerna att göra det.
6.4

Byggnadsnämnden

Organisationsmodellen som enhet bygg införde okt-16 har stabiliserats och delvis utvärderats. Organisationens arbetsmodell med sortering av ärendetyper och fördelning ärenden
och resurser har succesivt förbättrat sin effektivitet men det är nu dags att ta nästa steg i utvecklingen. Enhetens arbete och statistik har förbättrats vilket påverkat ärendebalansen åt
rätt håll.
Den 1/1 2019 införs en ny lagparagraf i plan- och bygglagen innebärande ett system med
avgiftsreducering. Systemet innebär att byggnadsnämnderna måste minska avgifterna om
handläggningstiderna drar ut så mycket på tiden att tidsfristerna inte hålls. Avgiften ska reduceras med en femtedel varje vecka som tidsfristerna överskrids. Syftet är att uppnå en effektiv bygglovsprocess. Lagändringen är inte ett startskott för enhet byggs förbättringsarbete. Den är en ytterligare del i det pågående arbetet som måste vägas in, tas hänsyn till och
som kommer att påverka arbetet och organisationen.
En generell trend i samhällsbyggande är ett stort fokus på Visby. Under 2018 satsade Region Gotland stort på att tillskapa en fungerande exploateringsprocess för att kunna hantera
kommunala exploateringar i Visby. Ett exempel är det s.k. " big 3" som innefattar exploateringar inom Visborgsområdet, Inre hamnen och Östercentrum.
När det gäller den översiktliga planeringen pågår ett planprogramarbete för Klintehamn.
Detta är ett spännande projekt där vi försöker hitta formerna för hur vi ska kunna utveckla
öns tätorter. Även om ett planprogram är ett fysiskt dokument så är ambitionen att kunna
hantera/redovisa hur olika frågor kommer att hanteras. T.ex. effekter av utökad kalkbrytning och trafiklösningar för att knyta samhället närmare hamnen.
Viktigt framöver för förvaltningen är att lokalfrågan löses och att alla medarbetare har en
engagerande fysisk arbetsmiljö. Planerad flytt för delar av förvaltningen pågår.
6.5

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Enhet miljö och hälsoskydd har under andra delåret fortsatt med processer som initierades
under första delåret. De viktigaste och mest omfattande arbetet har varit framtagande och
medverkande till VA-planen, åtgärdsprogrammet för luft (pm10) och kretsloppsstrategin.
Enheten har också prioriterat arbetet med musikbuller i Visby innerstad. Arbetet har bedrivits via information, möten och i vissa fall tillsynsbesök.
Inom miljöteamet har följderna av det nya vattenskyddsområdet i Visby fortsatt varit betydande. Antalet remisser, anmälningar och tillsyner kopplade till de nya föreskrifterna ökar.
Arbete som har prioriterats är att genomföra tillsynsbesök hos miljöfarliga verksamheter
inom vattenskyddsområde.
Inom lantbruksverksamheten har årets torka till viss inneburit nya förfrågningar och inriktning på tillsynen. Även hantering av nya ärendetyper har behövts i samband med att
Regionen ha upplåtit regional detaljplanerad mark för bete för djur
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Länsstyrelsen genomförde en revision av livsmedelskontrollen och som en följd av icke
uppnått kontrollmål för 2017 och nämnda revision har miljö- och hälsoskyddsnämnden givit förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av livsmedelskontrollen. Första delarna i
denna översyn genomfördes av enheten tillsammans med enhet förvaltningsstöd och bland
annat har man gått fram med förslag till ny taxa för livsmedelskontrollen till regionfullmäktige.
6.6

Barn- och utbildningsnämnden

Skolresultat liksom nöjdhet har förbättrats i Region Gotlands grundskolor. Behörigheten
till yrkesprogram var 82 procent vid vårterminens slut jämfört med 80 procent förra året
och andelen elever som slutade grundskolan med godkända betyg i samtliga ämnen ökade
till 76 procent, jämfört med 75 procent förra läsåret. Det systematiska kvalitetsarbetet har
stort fokus och uppmärksammas även av Skolverket, som i sina utbildningspaket lyfter
fram Region Gotland (och ytterligare en kommun) som inspiratör för andra huvudmän.
Prognosen för helåret 2018 baserad på augusti månads utfall visar ett negativ resultat på 3,9
miljoner kronor. Nämnden är underfinansierad när det gäller barn- och elevvolymer motsvarande minst 41,7 miljoner kronor. Under delår 1 vidtog nämnden åtgärder för att
minska det då prognostiserade underskottet på 16,4 miljoner kronor till beräknade tio miljoner kronor. Sammanlagt för alla skolformer och huvudmän saknas budget för 637 barn
och elever. Nettokostnaden för året är prognostiserad till att hamna under 2,5 procent. Investeringarna genomförs i enlighet med planering och beslut, vilket innebär att investeringsbudgeten beräknas användas fullt ut för sitt ändamål.
Statliga reformer och riktade satsningar genom till exempel statsbidrag påverkar i stora delar det utvecklingsarbete som genomförs inom nämndens verksamhetsområde och en del
av inriktningen framåt. De riktade statsbidragen skapar en osäkerhet kring de ekonomiska
förutsättningarna (eventuella satsningar och rekryteringar).
Det ökade antalet barn och elever totalt på Gotland i kombination med en ökad inflyttning
till Visby är en utmaning som på sikt behöver hanteras genom tillgång till fler förskole- och
skollokaler i Visby.
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Rekryteringsutmaningarna är fortsatt stora. Höjda lönenivåer och ökade förväntningar gällande lönenivå vid nyrekrytering bidrar till svårigheten att rekrytera. Flera insatser görs och
Region Gotland måste ta ett större eget ansvar för att vidareutbilda personal för att undvika
en långsiktig förstärkt lärarbrist.
Sjuktalet har minskat med 0,08 procentenheter i förhållande till motsvarande period 2017
för hela nämndens ansvarområde. Inom förskolan genomförs under 2018 ett projekt i samarbete med företagshälsovården på temat ”insatser för ett hållbart arbetsliv” och inom
denna verksamhet har sjuktalen sänkts till 6,79 procent jämfört med 7,52 procent förra
året. Under en följd av år har skolledares ansträngda arbetssituation uppmärksammats i
medarbetarenkäter och stressmätningar. För att underlätta för rektor och förskolechef att
vara pedagogisk ledare så har förvaltningen på försök inrättat intendenter som hanterar administrativa uppgifter för att avlasta skolledarna. Detta (i kombination med andra insatser)
har sannolikt påverkat sjuktalet bland skolledarna i grundskolan, vilket har minskat från
4,32 till 1,37.
6.7

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Förändringstakten inom nämndens ansvarområde är fortsatt hög med flera statliga reformer som påverkar verksamheten. Det handlar dels om satsningar på vuxenutbildningar och
54 (81)

Region Gotland
Regionstyrelsen

Delårsrapport 2, 2018

folkhögskola dels om omfattande reformer inom gymnasieskolan. Dessutom pågår utvecklingsarbeten med att förbättra samverkan mellan förvaltningar inom Region Gotland samt
andra aktörer för att fler gotlänningar ska komma i arbete eller studier.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens prognos för helåret 2018 är ett positivt resultat
på 9,3 miljoner kronor. Investeringarna genomförs i enlighet med plan och beslut, vilket
innebär att investeringsbudgeten beräknas användas fullt ut. Nettokostnaden för året är
prognostiserad till att hamna under 2,5 procent.
Det systematiska kvalitetsarbetet har stort fokus och uppmärksammas även av Skolverket,
som i sina utbildningspaket lyfter fram Region Gotland (och ytterligare en kommun) som
inspiratör för andra huvudmän.
Skolresultaten är stabila och andelen med examensbevis efter avslutad gymnasieutbildning
är 92 procent, vilket är samma nivå som förra året. Den genomsnittliga betygspoängen för
elever med examensbevis i gymnasieskolan var i år 14,6. Förra året var nivån 14,8 och riket
hade då 14,6.
Rekryteringsutmaningarna är fortsatt stora. Höjda lönenivåer och ökade förväntningar gällande lönenivå vid nyrekrytering bidrar till svårigheten att rekrytera. Region Gotland måste
ta ett större eget ansvar för att vidareutbilda personal för att undvika en långsiktig förstärkt
lärarbrist.
Sjuktalet har minskat med 0,04 procentenheter i förhållande till motsvarande period 2017
för hela nämndens ansvarområde och uppgår nu till 5,98 procent (6,02 procent). Variationen är dock stor mellan verksamheterna.
6.8

Socialnämnden

Resultatet av de brukarundersökningar som genomfördes föregående år visar att på Gotland såväl som i riket upplever äldre ensamhet i stor utsträckning. Utifrån detta resultat så
pågår planeringen med att öka vår kunskap kring vad som ligger bakom äldres känsla av ensamhet.
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Inom förvaltningens verksamheter pågår en hel del förebyggande och hälsofrämjande arbete. Arbetet bygger till stor del på kunskapsbaserade metoder och syftar till att öka kunskapen, motverka utanförskap och förebygga ohälsa. Förvaltningens hälsofrämjande enhet
har inrättat mobila team för att nå fler geografiska områden över ön och kan därmed nå
fler inom målgruppen. Inom avdelningarna har man utbildat medarbetare inom motiverande intervju, MI i syfte att kunna ge råd om levnadsvanor samt att motivera och stödja
brukare/patienter för att nå mål. En utbildning i systematisk uppföljning har genomförts
för att kunna ge verksamheter redskap att systematiskt identifiera områden där vi kan behöva arbeta förebyggande.
Arbete pågår med att öka tillgängligheten för brukarna genom fler e-tjänster, wifi-täckning
på boenden och som även möjliggör ytterligare införande av digitala tjänster. Under året
har förvaltningen infört e-tjänst för ansökan av LSS-insats till barn.
Som ett led i att säkra sommarbemanningen antog 143 ordinarie medarbetare förvaltningens erbjudande om kompensation för att flytta semestern. Resursteamet lyckades rekrytera
totalt 399 sommarvikarier varav ett flertal av vikarierna därefter valt att fortsätta sina anställningar under hösten.
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Sjuktalet, som under ett flertal månader visat en positiv trend, har dessvärre åter vänt upp.
Förvaltningens medvetna arbete med att aktivt arbeta för en ökad frisknärvaro fortsätter.
Förvaltningens ekonomi är inte i balans och för perioden januari till augusti är underskottet
mot budget 19,2 mnkr, exklusive flyktingmottagning är det ett underskott på 5,2 mnkr.
Nettokostnaden för perioden har ökat med 7,0 procent.
Helårsprognosen visar på ett underskott mot budget på 28,0 mnkr (2017 var underskottet
8,6 mnkr efter tillskott för flyktingmottagningen med 3,7 mnkr). Underskottet exklusive
flyktingmottagning är 14,7 mnkr. Nettokostnaden befaras öka med 6,3 procent.
För äldreomsorgen prognostiseras ett överskott medan det finns ett underskott för LSSverksamheten, individ- och familjeomsorgen samt ensamkommande flyktingbarn. Underskottet härrör framför allt från LSS-verksamheten där volymerna ökar och mottagningen
av ensamkommande flyktingbarn där volymerna minskar snabbt.
Större delen av medarbetarna inom socialförvaltningen övergick från årsarbetstidsavtal till
kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser, AB från och med 1 mars. Detta innebär minskad
flexibilitet vid bemanning med fler vikarier, ökade kostnader för fyllnads- och mertid samt
sjuklöner och det nya avtalet befaras leda till en merkostnad på över 6 mnkr för 2018.
6.9

Hälso- och sjukvårdsnämnden

I juni månad fattade regionfullmäktige beslut om investeringsmedel för att inrätta PCIverksamhet på Visby lasarett. Etableringen innebär att patienterna kan erbjudas undersökning och behandling på Gotland i stället för på fastlandet.
Arbetet med oberoende av inhyrd personal ger effekter. Översyn av schemafrågor inom
akuten har bidragit till att man nu inte är beroende av inhyrd personal. Fortsatt fokus med
arbetet av oberoende av hyrpersonal fortsätter.
Sommarens värme skapade problem med specialförpackat gods och också arbetsmiljöproblem i vissa lokaler. Sommarens värmebölja påverkade inledningsvis inte sjukvården men i
slutet av sommaren var värmen sannolikt en bidragande orsak till ökat vårdbehov.
Tillgängligheten till vården är fortsatt god, i samma nivå som riket, inom flertalet områden
och en stor andel av patienterna upplever att de får ett gott bemötande. För de olika dimensionerna i enkätundersökningar uppger kvinnorna en något mer positiv upplevelse av
den vård de har fått än männen, men skillnaderna är dock små.
Förvaltningen står inför stora utmaningar och möjligheter med tanke på den nationella utredningen för God och Nära vård, framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) samt den nationella strukturen för kunskapsstyrning.
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Överenskommelser mellan SKL och staten som involverar verksamheten inom hälso- och
sjukvården är under arbete enligt de ramar som överenskommelserna ger.
Periodens resultat är -22,1 miljoner. Helårsprognosen är efter augusti månad -35 miljoner.
6.10 Patientnämnden

Patientnämnden är en lagstadgad verksamhet. Ansvarsområdet är offentligt finansierad
hälso- och sjukvård samt tandvård.
Patientnämnden har fyra huvuduppgifter
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•
•
•
•

Stödja och hjälpa patienter och deras närstående som har klagomål eller synpunkter på
vården
Bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i vården
Bidra till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas
behov och förutsättningar, dvs. bidra till ökad patient/personcentrering
Ge tvångsvårdade patienter möjlighet att få en stödperson

Patientnämnderna har fått ett utökat uppdrag från årsskiftet. Detta innebär utökat stöd och
hjälp till klagande men också utökade krav på analys och återkoppling till vården. Analysen
ska bidra till vårdens kvalitetsutveckling, patientsäkerhet och att vården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar, dvs är patient/personcentrerad.
Patientnämnderna i Sverige har, för första gången, funnits på plats i Almedalen. En bemannad monter med informationsmaterial fanns uppställd. Rubriken för deltagandet var ”Har
du synpunkter på vården?”
6.11 Överförmyndarnämnden

Under perioden har nämnden sammanträtt 5 gånger, enligt ordinarie plan.
Nämnden redovisar ett minusresultat med 1 084 tkr för perioden. Minusresultatet beror på
kostnader för ensamkommande barn samt kostnader för arvoden till gode män.
Nämnden prognostiserar ett underskott på 500 tkr för helåret till följd av ökade kostnader
för arvoden till ställföreträdare och ett underskott på 1000 tkr för kostnader till för ensamkommande barn. Nämnden har ett eget kapital på 465 tkr som skall användas till att delvis
täcka kostnaderna för gode män för ensamkommande barn.
Av nämndmålen är 5 av 7 mål uppfyllda. De mål som vi inte uppfyller är;
- Kansliets handläggningstid är 73 dagar och målet är maximalt 70 dagar.
- Inom områdena information, tillgänglighet, bemötande, kompetens och kvalitet ska
minst 80% av kunderna vara nöjda enligt kundenkäten. För samtliga områden
nådde vi över 80% förutom tillgänglighet där resultatet blev 76%.
Glädjande är att vi även i år klarade av att granska årsräkningar som inkommit i tid och är
kompletta till det utsatta datumet 2018-08-31.
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När det gäller digitalisering kommer vi arbeta vidare med att digitalisera nämndprocessen
och för ärendeprocessen gäller att implementera nya ärendehanteringssystemen Wärna Go
och e-Wärna.
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7 Region Gotlands bolag
Nedan redovisas halvårsbokslut för de bolag där Region Gotland har ett bestämmande eller
betydande inflytande. Med betydande inflytande avses de fall där regionens röstandel i bolaget överstiger 20 procent. Företag vars verksamhet är av obetydlig omfattning, det vill
säga att Region Gotlands andel av omsättning och omslutning är mindre än två procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag har undantagits. Med anledning av detta har Stiftelsen Gotlandsmusiken, Almi Företagspartner AB, Gotlands Stuveri AB, Visby Centrum AB,
Gotland Grönt Centrum AB samt Gotlands Filmfond AB undantagits.
7.1

AB Gotlandshem

Under 2018 har de fastighetsförsäljningar som inleddes 2017 avslutas innebärande att fastigheter i När och Havdhem såldes i januari 2018 och fastigheter i Gråbo, Visby såldes i
april 2018. Totalt inbringade försäljningen över 500 mkr till Gotlandshem, pengar som har
används till att omstrukturera bolagets lån- och ränteportfölj vilket förväntas minska bolagets låneräntor redan under 2018.
Fastighetsförvaltningen i övrigt följer till stora delar budget, med något lägre kostnader för
vattenförbrukning vilket i huvudsak beror på de vattenbesparande åtgärder företaget vidtagit under det senaste året.
Viktigare händelser

Under 2018 har Gotlandshem jobbat vidare med sitt kontinuerliga förbättringsarbete vilket
bland annat inneburit lansering av en projektmodell för hela företaget samt en modell för
sitt systematiska kvalitetsarbete – Gotlandshems arbetssätt.
Under våren genomfördes även kund- och medarbetarundersökningar vilka utgör en viktig
grund för verksamhetens inriktning och åtgärder.
Utveckling framåt

Gotlandshem har påbörjat ett arbete tillsammans med hyresgästförening, där en ny systematik för hyressättning skall tas fram. Arbete syftar till att göra hyressättning mer transparant och mer rättvis. Detta förväntas dock inte ge någon negativ effekt på företagets hyresintäkter i helhet.
Den ekonomiska utvecklingen av fastighetsförvaltningen förväntas fortgå likt tidigare år.
Bolaget kommer dock, tack vare de omstruktureringar som kunde göras av lån- och ränteportfölj, kunna minska sina ränteutgifter kommande år. Detta är en nödvändig förutsättning eftersom bolaget är i inledningen av en investeringstung period där nyproduktion
kommer att fortgå parallellt med återinvesteringar i det äldre beståndet.
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7.2

Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB

Bolagets enda tillgångar numera är aktierna i dotterbolagen Wisby Strand Congress &
Event Gotland AB och Inspiration Gotland. Ingen verksamhet pågår i bolaget mer än att
fullfölja den skadeståndsprocess som pågår mot några av bolagets tidigare företrädare. På
grund av Gotland Tingsrätts saktfärdighet har målet ännu inte satts ut till förhandling vilket
är ytterst olyckligt för samtliga berörda parter.
Periodens visar en förlust på drygt 200 tkr. Inga intäkter finns som motsvarar driftkostnaderna för bl.a. advokater, redovisning och revision. Knappt 30 tkr återstår innan hälften av
aktiekapitalet är förbrukat och kontrollbalanskravet aktiveras.
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För att bolagets styrelse ska kunna fortsätta driva den rättsliga processen har regionfullmäktige beslutat om en kapitaltäckningsgaranti som innebär att bolaget vid varje tidpunkt garanteras det egna kapitalet genom kapitaltillskott från ägaren Region Gotland. Sannolikheten är stor för att bolaget måste utnyttja denna garanti för 2018. Vilket belopp det kan
röra sig om är svårt att uppskatta på grund av tingsrättens agerande den men en grov uppskattning kan stanna på 200-300 tkr.
Viktigare händelser

Huruvida skadeståndsprocessen avslutas under 2018 eller ej i dagsläget svårt att sia om. Bedömningen är ändå så att det framstår som mest sannolikt att den inte är slutligt avgjord
under 2018.
Utveckling framåt

Skadeståndsprocessen fortskrider men med ett okänt utfall. Då inga andra intäkter förväntas under 2018, förutom vad som kan falla ut genom skadeståndsprocessen, finns risken att
bolaget kommer behöva ett kapitaltillskott tillskott 2018. Prognosen är att bolaget ska
kunna likvideras under 2019.
7.3

Wisby Strand Congress & Event Gotland AB

Resultatet per sista augusti är liksom tidigare år vid denna tid negativt och mer än hälften av
aktiekapitalet är förbrukat. Den slutfakturering av resterande del av den omsättningsbaserade hyran som görs efter årsskiftet kommer som vanligt förbättra resultatet men ett ägartillskott blir dock oundvikligt liksom tidigare år, beräknat till ca 1,5-2 mnkr. På grund av
gynnsamma ränteläge är räntekostnaderna fortfarande extremt låga vilket bidrar positivt till
resultatet. Tyvärr har fr.o.m. 2018 den årliga återbetalningen av byggmomsen på 5 mnkr/år
upphört varför ingen amortering på lånen kan ske med detta belopp vilket skett tidigare år.
Viktigare händelser

Det trådlösa mikrofonsystemet har bytts ut på grund av ändrade myndighetsregler om tilllåtna frekvensband, kostnad ca 360 tkr. Även det krånglande ljudmixerbordet har bytts ut,
kostnad ca 300 tkr.
Utveckling framåt

Efter förhandlingar med hyresgästen har enighet uppnåtts om nya villkor i hyresavtalet
fr.o.m. 1 januari 2019. Avtalet har förlängts i 10 år, den omsättningsbaserade hyran har
höjts 1 procentenhet till 9 procent och hyresgästen ska stå för samtliga driftskostnader för
fastigheten, inkl. fastighetsskatten. Intäktsökningen till följd av detta beräknas till drygt 1
mnkr förutsatt oförändrade förhållanden för hyresgästen.
Kongresshallen har nu varit i drift i drygt 10 år vilket börjar märkas på inventariernas förslitning. Den tekniska livslängden och utvecklingen kommer medföra ett ökat investeringsbehov på anläggningen kommande år.
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7.4

Inspiration Gotland AB

Verksamheten efter 1 april 2018 har endast bestått av Central Baltic Hansaprojektet som
ska vara självfinansierat till 100% och som därför inte kommer belasta bolagets ekonomi
eller finansiella ställning när de ekonomiska transaktionerna väl är slutreglerade 2019. När
projektet är avslutat kommer bolaget inte att ha några anställda eller någon verksamhet
kvar. Resultatet i perioden är minus 0,6 mnkr. Underskottet hänförs i princip helt till första
kvartalet då bolaget saknat intäkter. Det egna kapitalet uppgick vid årets början till 1,0
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mnkr. Ägaren Region Gotland beslutade 2017-12-18 om en kapitaltäckningsgaranti innebärande att bolaget vid varje tidpunkt garanteras det bundna egna kapitalet genom kapitaltillskott. Årsprognosen beräknas till ett underskott om max 1,2 mkr.
Viktigare händelser

Ägaren Region Gotland och styrelsen har beslut om avveckling av bolaget vilket skulle vara
genomförd till årsskiftet 2017/2018. Avvecklingen fördröjdes dock varför samtliga ordinarie verksamheter och personal övergick till regionstyrelsen och dess förvaltning först den 1
april 2018. Kvar i IG blev endast Hansaprojektet Central Baltic med 1,5 anställda.
Samma dag överflyttades också ansvaret för Donnerska huset, dess hyresgäster och drift till
tekniska nämndens fastighetsförvaltningsavdelning. Kvar på sin plats i fastigheten är fortfarande turistbyrån för vars verksamhet regionstyrelsen ansvarar.
Utveckling framåt

Den nu kvarvarande projektverksamheten ska avslutas under året med en slutlig projektrapport. Med anledning av att IG har rollen som huvudpartner i projektet och ansvarar för
dess ekonomi och transaktioner med projektets övriga deltagare och Central Baltic kommer
viss eftersläpning ske av projektets ekonomiska slutredovisning till 2019.
7.5

Gotlands Energi AB

Gotlands Energi AB ansvarar för elnät och värme och ägs till 75 procent av Vattenfall AB
och till 25 procent av Region Gotland. Gotlands Energi AB har två dotterbolag. Gotlands
Elförsäljning AB som ansvarar för elförsäljningen samt Gotlands Elnät AB som bygger
och underhåller el- och energianläggningar.
Rörelseresultatet för GEAB-koncernen är 135,7 mnkr, vilket är i linje med budget. Resultatet för Värme ligger något under budget, vilket främst beror på höga bränslekostnader. Resultatet för Elnätsverksamheten ligger något över budget vilket främst beror på högre anslutningsintäkter. Resultatet för elhandelsverksamheten ligger något över budget, främst beroende på lägre inköpskostnader. Prognosen för helåret är att GEAB koncernen får ett resultat i linje med budget. Investeringsutfallet är 134 mnkr vilket är något över budget. Prognosen för helåret är att investeringarna ska uppgå till den budgeterade nivån.
Viktigare händelser

GEAB har ett entreprenaduppdrag om att sköta driften vid Vattenfalls station i Ygne, där
kablarna som förser Gotland med ström kommer in. Vattenfall byter kontrollsystem vid
anläggningen under pågående drift denna sommar och höst, vilket har stor påverkan på arbetet.

Ärendenr RS 2018/295 Datum 2018-10-15

Investering i ackumulatortank inom värmeverksamheten pågår, vilken syftar till att öka
nyttjandegraden av förnybar energi i produktionen, samt öka kostnadseffektiviteten avseende bränsle. Extern revision av ledningssystemen i arbetsmiljö, miljö och kvalitet genomfördes i maj.
Utveckling framåt

Under 2017 tog Svenska Kraftnät överraskande beslut om att inte bygga ny fastlandsförbindelse. Regeringen gav Energimyndigheten i uppdrag att utreda hur Gotland kan få ett
helt förnybart energisystem. Utredningen redovisades i april 2018 och pekade på möjliga
åtgärder för att skapa förutsättningar för hållbara lösningar för framtidens energisystem. En
av dessa åtgärder var att en studie om hur nyanslutning och ökad leveranssäkerhet kan göras möjlig genom exempelvis teknik för storskalig energilagring.
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Sammanställning summa netto per nämnd, mnkr
Nämnd

Budget
Jan-aug
2018

Utfall Avvikelse
Jan-aug
Jan-aug
2018
2018

Budget
2018

Prognos
Helårs2018 avvikelse

Bokslut
2017

Regionstyrelsen

249

233

16

384

368

16

25

varav
Politikerorganisation
Regionstyrelseförvaltningen

14
235

14
219

0
16

26
358

27
341

-1
17

1
24

Tekniska nämnden

117

121

-4

176

179

-3

-3

varav
Teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

84
33

85
36

-1
-3

125
51

126
53

-1
-2

0
-3

Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

17
8

20
8

-3
0

19
11

22
11

-3
0

10
0

0
734
194

0
734
176

0
0
18

0
1 144
301

0
1 147
292

0
-3
9

1
8
19

879
1 025

898
1 047

-19
-22

1 318
1 568

1 346
1 603

-28
-35

-8
-54

3 223

3 237

-14

4 921

4 968

-47

-2

Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Summa
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Budget och utfall per verksamhet jan-aug 2018, mnkr
Periodens Periodens utfall
budget netto
netto

Avvikelse mot
budget

Årsbudget
netto

0,2

-0,2

0,0

-

0,2

-0,2

0,0

1

Politisk verksamhet

38,3

35,4

2,9

57,3

11

Nämnd- och styrelseverksamhet

13,8

11,5

2,3

20,6

12

Stöd till politiska partier

4,8

6,5

-1,7

7,1

13

Revision

2,5

2,0

0,5

3,7

14

Nämndadministration

7,8

7,6

0,2

11,7

15

Övrig politisk verksamhet

9,4

7,8

1,6

14,2

123,2

133,3

-10,1

184,9

2,3

2,1

0,2

3,5

2

Infrastruktur, skydd mm

20

Infrastruktur, skydd mm

21

Fysisk och teknisk planering

22

Teknisk verksamhet

23

Särskilda uppdrag skattefinansierad

24
25

11,5

19,0

-7,5

17,2

-13,1

-13,4

0,3

-19,7

6,3

3,4

2,9

9,5

Gatu- och väghållning

29,7

34,7

-5,0

44,5

Parkverksamhet

13,3

11,8

1,5

19,9

26

Näringslivsfrämjande åtgärder

31,3

30,8

0,5

47,0

27

Miljö- och hälsoskydd

28

Räddningstjänst

29

5,4

5,1

0,3

8,1

36,1

38,6

-2,5

54,2

Övrig infrastruktur

0,4

1,2

-0,8

0,7

3

Fritid och kultur

103,6

101,0

2,6

155,4

30

Kultur och fritidsverksamhet

31

Kulturverksamhet

32

Fenomenalen Sience Center

35

Biblioteksverksamhet

36

Fritidsverksamhet

38
39
4

Pedagogisk verksamhet

40

Central administration

41

Förskola

42

Pedagogisk omsorg

43
44
45

3,3

1,4

1,9

5,0

21,4

21,5

-0,1

32,1

0,0

0,0

0,0

0,0

19,5

18,6

0,9

29,3

36,1

35,9

0,2

54,1

Ungdomsverksamhet

11,3

12,0

-0,7

16,9

Kulturskolan

12,0

11,6

0,4

18,0

923,3

881,1

42,2

1384,9

54,1

7,6

46,5

81,3

214,4

226,4

-12,0

321,6

1,0

1,3

-0,3

1,4

Fritidshem

48,5

53,6

-5,1

72,7

Förskoleklass

31,1

28,3

2,8

46,7

Obligatoriska skolan

383,4

387,6

-4,2

575,1

158,7

146,5

12,2

238,1

17,7

15,3

2,4

26,5

0,2

0,9

-0,7

0,2

14,2

13,6

0,6

21,3

46

Gymnasieutbildning

47

Vuxenutbildning

48

Uppdragsutbildning

49

Folkhögskola

62 av 81

Region Gotland
Regionstyrelsen

Delårsrapport 2, 2018

Periodens Periodens utfall
budget netto
netto
5

Vård och omsorg

51

Gemensamt socialförvaltningen

52
53

Avvikelse mot
budget

Årsbudget
netto

873,5

878,2

-4,7

1310,0

20,6

16,8

3,8

30,8

Vård och omsorg enligt SOL

508,7

492,3

16,4

763,0

Insatser enligt LSS

152,6

167,7

-15,1

228,9

54

Individ och familjeomsorg

171,2

183,1

-11,9

256,8

55

Handläggning

14,1

13,2

0,9

21,1

59

Bostadspolitiska frågor

6,3

5,1

1,2

9,4

6

Särskilt riktade insatser

13,4

18,7

-5,3

20,2

61

Flyktingmottagning

2,2

12,6

-10,4

3,3

62

Arbetsmarknadsåtgärder

11,2

6,1

5,1

16,9

7

Affärsverksamhet

48,2

68,9

-20,7

72,3

71

Näringsliv och bostäder

2,7

3,4

-0,7

4,0

72

Hamnverksamhet

3,6

-3,5

7,1

5,5

73

Buss- och biltrafik

41,8

49,2

-7,4

62,6

74

Vatten och avlopp

0,0

3,7

-3,7

0,0

75

Avfallshantering

0,1

16,1

-16,0

0,2

1044,6

1046,8

-2,2

1566,8

99,2

112,0

-12,8

148,6

520,1

545,4

-25,3

780,1

8

Hälso- och sjukvård

80

Primärvård

81

Somatisk specialistvård

82

Psykiatrisk specialistvård

77,1

75,4

1,7

115,7

83

Tandvård

17,6

17,9

-0,3

26,4

84

Övrig hälso- och sjukvård

85

Medicinsk service

83,8

92,8

-9,0

125,7

119,2

117,0

2,2

178,8

86

Försörjningsverksamhet

92,5

94,4

-1,9

138,8

87

Administrativ service

35,1

-8,1

43,2

52,7

112,7

73,4

39,3

169,0

114,4

100,6

13,8

171,6

-1,7

-21,4

19,7

-2,6

0,0

-5,8

5,8

0,0

3280,8

3237,0

43,8

4920,8

9

Gemensam verksamhet

92

Regiongemensam administration

94

Fastighetsförvaltning

97

Försörjningsverksamhet

Summa
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Investerings- och exploateringsutgifter per verksamhet, tkr
Verksamhet

Årsbudget 2018

Utgift jan-aug
2018

Avvikelse

11

Nämnd- och styrelseverksamhet

1 000

0

1 000

20

Infrastruktur, skydd mm

4 614

21

4 594

21

Fysisk och teknisk planering

1 200

177

1 023

22

Teknisk verksamhet

7 206

3 312

3 894

23

Särskilda uppdrag, skattefinansierade

3 568

181

3 387

24

Gatu- och väghållning

127 468

14 894

112 574

25

Parkverksamhet

9 903

4 682

5 221

26

Näringslivsfrämjande åtgärder

90 892

0

90 892

27

Miljö- och hälsoskydd

0

50

-50

28

Räddningstjänst

5 569

2 099

3 470

29

Övrig infrastruktur

0

19

-19

30

Kultur och fritidsverksamhet

500

42

458

36

Fritidsverksamhet

6 500

1 490

5 011

38

Ungdomsverksamhet

0

119

-119

39

Kulturskolan

0

76

-76

40

Central administration

9 000

3 165

5 835

41

Förskola

13 141

18 503

-5 362

45

Obligatoriska skolan

19 278

31 588

-12 310

46

Gymnasieutbildning

6 200

3 417

2 783

47

Vuxenutbildning

17 394

5 587

11 807

49

Folkhögskola

14 599

167

14 433

51

Gemensamt socialförvaltningen

4 953

119

4 833

52

Vård och omsorg enligt SOL

0

1 554

-1 554

53

Insatser enligt LSS

0

1 126

-1 126

54

Individ och familjeomsorg

2 468

74

2 394

71

Näringsliv och bostäder

54 210

97 710

-43 500

72

Hamnverksamhet

51 973

40 339

11 635

73

Buss- och biltrafik

2 863

573

2 290

74

Vatten och avlopp

383 939

153 794

230 146

75

Avfallshantering

15 124

105

15 019

84

Övrig hälso- och sjukvård

13 763

11 049

2 715

86

Försörjningsverksamhet

9 418

6 364

3 054

87

Administrativ service

32 594

8 501

24 093

92

Regiongemensam administration

29 150

6 657

22 493

94

Fastighetsförvaltning

92 505

443

92 062

97

Försörjningsverksamhet

12 255

1 025

11 230

1 043 246

419 019

624 227

Summa
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Region Gotland
Resultaträkning, mnkr
Utfall

Bokslut

Prognos

Rev
Budget

jan-aug 2018 jan-aug 2017

2017

2018

2018

Utfall

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

not 1,8
not 2,8
not 3

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster

not
not
not
not

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

1 033
-4 017
-151
-3 135

964
-3 890
-169
-3 095

1 442
-5 975
-257
-4 790

4 168
-8 808
-231
-4 871

4 300
-9 031
-245
-4 976

2 552
829
26
-19
253

2 492
787
6
-17
173

3 749
1 195
19
-22
151

3 834
1 239
31
-29
204

3 824
1 249
7
-39
65

0
0
253

0
0
173

0
0
151

0
0
204

0
0
65

Utfall
2018-08-31

Utfall
2017-08-31

Bokslut
2017

253

173

151

151
78
-132
0
350

169
68
-11
0
399

257
76
-24
7
467

not 16, 17

-1

0

1

not 18, 19

-36

-50

-23

-277
36

-218
131

130
575

-418
0
224
0
-7
-201

-261
0
23
-1
-239

-436
0
35
1
-1
-401

0
62

0
101

-14
-59

62

101

-73

-103

-7

101

4
5
6
7

not 9

Kassaflödesanalys, mnkr
Den löpande verksamheten
Årets resultat

Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster
Avskrivningar
Avsättningar
Realisationsvinster
Realisationsförluster
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Förändring av förråd och exploateringstillgångar
(ökn -, minskn +)
Förändring av kortfristiga fordringar och placeringar
(ökn -, minskn +)
Förändring av kortfristiga skulder (ökn +, minskn -)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringar
Investeringsutgifter
Inköp av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Finansiell leasing anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

not 3
not 23

not 25

not 10

Finansiering
Förändring av långfristiga fordringar
Förändring av långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

not 14
not 24
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Balansräkning, mnkr
TILLGÅNGAR

Utfall

Utfall

Bokslut

2018-08-31

2017-08-31

2017

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

not 11

16

14

19

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

not 12
not 13
not 14

3 754
322
105
4 197

3 490
325
91
3 920

3 561
329
105
4 014

Bidrag till statlig infrastruktur

not 15

16

17

17

Omsättningstillgångar
Förråd
Exploateringstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

not
not
not
not
not

23
8
434
167
15
647

22
9
442
150
9
632

22
8
407
158
118
713

4 860

4 569

4 744

1 993
253
2 246

1 842
173
2 015

1 842
151
1 993

64
2 182

27
1 987

64
1 929

16
17
18
19
20

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

varav resultatutjämningsreserv
varav övrigt eget kapital

not 21

Avsättningar
Avsättning för pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar

not 22
not 23

909
31
940

840
14
854

850
12
862

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

not 24
not 25

942
732
1 674

1 039
661
1 700

880
1 009
1 889

4 860

4 569

4 744

1 349
2 375
12

1 280
2 422
9

1 563
2 395
13

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensförbindelser
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998
Framtida leasingkostnader

not 26
not 27
not 28
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Noter, Region Gotland
jan-aug 2018

jan-aug 2017 jan-dec 2017

Not 1 - Verksamhetens intäkter, mnkr
Försäljning av varor och tjänster

79

76

108

320

323

477

82

83

119

Driftbidrag från staten

346

374

532

Bidrag och ersättningar

12

15

21

132

11

24

Exploateringsintäkter

17

19

67

Övriga intäkter

45

63

94

1 033

964

1 442

Avgifter och taxor
Hyror och arrenden

Reavinster

Summa verksamhetens intäkter

Not 2 - Verksamhetens kostnader, mnkr
Material, inventarier

jan-aug 2018

jan-aug 2017 jan-dec 2017

-56

-49

-88

Bidrag, transfereringar

-139

-148

-211

Köp av huvudverksamhet

-673

-628

-961

Konsulter

-27

-26

-45

Tillfälligt inhyrd personal

-60

-64

-98

-2 180

-2 095

-3 067

Pensioner, löneskatt

-141

-154

-353

Lokal- och fastighetskostnader

-157

-190

-299

-46

-47

-67

Förbrukningsmaterial

-254

-244

-381

Transporter och resor

-83

-77

-129

Övriga köpta tjänster

-74

-66

-111

0

0

-7

-1

-2

-5

-126

-100

-153

-4 017

-3890

-5 975

Löner och sociala avgifter

Bränsle och energi

Reaförluster, utrangering av tillgångar
Exploateringsutgifter
Övriga verksamhetskostnader
Summa verksamhetens kostnader

Not 3 - Avskrivningar, mnkr
Avskrivningar immateriella tillgångar
Avskrivningar byggnader
Avskrivning maskiner och inventarier

jan-aug 2018
-3

-4

-6

-100

-116

-176

-48

-49

-75

Nedskrivning av anläggningstillgång
Summa avskrivningar

Not 4 - Skatteintäkter, mnkr
Kommunalskatt, preliminär
Slutavräkning
Prognos slutavräkning
Summa skatteintäkter

Not 5 - Statsbidrag och utjämning, mnkr

jan-aug 2017 jan-dec 2017

-151

jan-aug 2018

0

0

-169

-257

jan-aug 2017 jan-dec 2017

2 564

2 508

-12

7

5

0

-23

-18

2 552

2 492

3 749

jan-aug 2018

3 762

jan-aug 2017 jan-dec 2017

Inkomstutjämning

700

671

1 006

Strukturbidrag

107

106

159

LSS-utjämning

-1

-4

-6

Fastighetsavgift

98

88

132

Generella statsbidrag
Kostnadsutjämning
Regleringsavgift/-bidrag
Summa statsbidrag och utjämning

18

14

35

-87

-72

-107

-6

-16

-24

829

787

1 195
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Not 6 - Finansiella intäkter, mnkr
Utdelning aktier och andelar
Ränteintäkter
Vinst avyttr finansiella tillgångar
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

Not 7 - Finansiella kostnader, mnkr
Räntekostnad långfristiga lån
Räntekostnad pensioner
Övriga räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Kreditivränta
Summa finansiella kostnader
Not 8 - Jämförelsestörande poster, mnkr
Reavinster
Exploateringsintäkter
Summa jämförelsestörande intäkter
Reaförluster, utrangering anläggningstillgångar
Exploateringsutgifter
Nedskrivning av anläggningstillgångar
Summa jämförelsestörande kostnader
Summa jämförelsestörande poster

Not 9 -Balanskravsutredning, mnkr
Periodens resultat enligt resultaträkningen

Delårsrapport 2, 2018
jan-aug 2018

jan-aug 2017 jan-dec 2017

16

2

0

1

2
3

10

3

10

0

0

4

26

6

19

jan-aug 2018

jan-aug 2017 jan-dec 2017

-4

-4

-6

-18

-13

-17

0

0

0

-1

-1

-2

4

1

3

-19

-17

-22

jan-aug 2018

jan-aug 2017 jan-dec 2017

132

11

17

19

67

149

30

91

0
-1
0

0
-2
0

-7
-5
0

-1

-2

-12

148

28

79

jan-aug 2018

24

jan-aug 2017 jan-dec 2017

253,0

172,6

150,9

-131,6

-10,7

-23,4

+ justering för realisationsvinster enl undantagsmöjlighet

2,1

8,4

8,4

- justering för realisationsförluster enl undantagsmöjlighet

0,0

0,0

0,0

+ orealiserade förluster i värdepapper

0,0

0,0

0,0

- reducering av samtliga realisationsvinster

- juster. för återför orealiserade förluster i värdepapper

0,0

0,0

0,0

123,5

170,3

135,9

- reservering av medel till resultatutjämningsreserv

0,0

0,0

-37,0

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv

0,0

0,0

0,0

123,5

170,3

98,9

0,0

-15,8

-15,8

123,5

154,5

0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

Balanskravsresultat
Balanskravsunderskott från tidigare år
Summa balanskravsresultat kvar att reglera

varav från år 2015 återställs senast 2018
Not 10 - Försäljning av anläggningstillgångar, mnkr

0,0
2018-08-31

2017-08-31

2017-12-31

224

22

33

Maskiner och inventarier

0

0

2

Aktier

0

1

0

224

23

35

2018-08-31

2017-08-31

2017-12-31

19

16

16

0

0

0

-3

-4

-6

Investeringar

0

2

9

Årets avyttringar, utrangeringar och nedskrivningar

0

0

0

16

14

19

Fastigheter och mark

Summa
Not 11 - Immateriella anläggningstillgångar, mnkr
Redovisat värde vid årets början
Justeringspost/omklassificering pågående
Årets avskrivningar

Redovisat värde vid årets slut
Anskaffningsvärde

89

82

89

Ackumulerade avskrivningar

-73

-68

-70

Redovisat värde vid årets slut

16

14

19

IT-system
- varav externt förvärvade

16

14

19

0

0

0

3-5 år

3-5 år

3-5 år

- varav internt upparbetade
Avsk rivningstider
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2018-08-31

2017-08-31

2017-12-31

3 561

3 395

3 395

0

0

0

-100

-116

-176

Investeringar

384

222

361

Årets avyttringar, utrangeringar och nedskrivningar

-91

-11

-19

3 754

3 490

3 561

Redovisat värde vid årets början
Justeringspost/omklassificering pågående
Årets avskrivningar

Redovisat värde vid årets slut
Anskaffningsvärde

6 289

5 975

6 092

Ackumulerade avskrivningar

-2 535

-2 485

-2 531

Redovisat värde vid årets slut

3 754

3 490

3 561

varav
Markreserv
Verksamhetsfastigheter
Fastigheter affärsverksamhet
Publika fastigheter
Fastigheter annan verksamhet
Pågående investeringar
Sum m a

84
1 799
1 390
235
32
214
3 754

44
1 693
1 102
219
68
364
3 490

44
1 786
1 105
227
70
329
3 561

10-60 år

10-60 år

10-60 år

2018-08-31

2017-08-31

2017-12-31

329

336

336

0

0

0

-43

-44

-68
67

Avsk rivningstider

Not 13 - Maskiner och inventarier, mnkr
Redovisat värde vid årets början
Justeringspost/omklassificering pågående
Årets avskrivningar
Investeringar

33

37

Finansiell leasing lös egendom

3

-4

-5

Årets avyttringar, utrangeringar och nedskrivningar

0

0

-1

Redovisat värde vid årets slut
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

322

325

329

1 674

1 607

1 642

-1 352

-1 282

-1 313

Redovisat värde vid årets slut

322

325

329

varav
Maskiner
Inventarier
Transportmedel och speciella anläggningar
Finansiell leasing lös egendom
Sum m a

14
249
35
24
322

12
254
35
24
325

14
256
37
22
329

3-20 år

3-20 år

3-20 år

2018-08-31

2017-08-31

2017-12-31

53

53

53

4

4

4

48

34

48

105

91

105

2018-08-31

2017-08-31

2017-12-31

16

17

17

2018-08-31

2017-08-31

2017-12-31

Avsk rivningstider
Not 14 - Finansiella anläggningstillgångar, mnkr
Aktier i koncernföretag och intresseföretag
Utlämnade lån
Övrigt
Summa
Not 15 - Bidrag statlig infrastruktur, mnkr
Bidrag till cirkulationsplats väg 142 Visbyleden

Regionen har genom avtal med trafikverket finansierat en ny cirkulationsplats på statlig väg.
Bidraget upplöses på 25 år.
Not 16 - Förråd, mnkr

Inventerat värde
Hjälpmedelscentral

18

18

18

Varuförsörjning

4

4

4

TKF utförarnas förråd

1

0

0

23

22

22

Summa
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2018-08-31

2017-08-31

2017-12-31

Redovisat värde vid årets början

8

9

8

Omklassificering/justering

0

0

0

Årets exploateringsutgifter

1

2

2

Försäljning/avyttring

-1

-2

-2

Redovisat värde vid årets slut

8

9

8

2018-08-31

2017-08-31

2017-12-31

Statsbidragsfordringar

Not 18 - Kortfristiga fordringar, mnkr

44

17

59

Kundfordringar

70

64

60

297

340

251

22

20

36

1

1

1

434

442

407

2018-08-31

2017-08-31

2017-12-31

Aktiefonder

95

72

72

Räntefonder och obligationer

72

78

86

167

150

158

112

80

87

77

92

91

189

172

178
2017-12-31

Interimsfordringar
Mervärdesskatt
Övrigt
Summa
Not 19 - Kortfristiga placeringar, mnkr

Pensionsmedel

Summa

M ark nadsvärden
Aktiefonder
Räntefonder och obligationer
Summa

2018-08-31

2017-08-31

Bank

Not 20 - Kassa och bank, mnkr

15

9

118

Summa

15

9

118

Regionen har en checkräkningskredit på 275 mnkr som på balanskdagen var utnyttjad med 15 mnkr och
är upptagen bland de kortfristiga skulderna, not 24.
2018-08-31

2017-08-31

2017-12-31

Pensionsreserv

Not 21 - Övrigt eget kapital, mnkr

61

61

61

Vatten och avloppsverksamhet

-1

8

-1

2 122

1 918

1 869

2 182

1 987

1 929

Övrigt eget kapital
Summa

I balanskravsutredning 2005 respektive 2007 avsattes totalt 60,9 mnkr som en pensionsreserv inom det egna kapitalet.
Avsikten är att använda reserveringarna för att matcha motsvarande framtida kostnader.
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2018-08-31

2017-08-31

2017-12-31

684

620

620

61

66

80

42
18
0
1
0

53
13
0
0
0

63
17
0
1
-1

Avsatt till pensioner exkl ÖK-SAP
Ingående avsättning
Nya förpliktelser under året

varav
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Sänkning av diskonteringsränta
Pension till efterlevande
Övrig post
Årets utbetalningar
Utgående avsättning pensioner exkl ÖK-SAP
Löneskatt

-13

-10

-16

732

676

684

177

164

166

909

840

850

0

0

0

Summa avsättning pensioner totalt inkl löneskatt

909

840

850

varav löneskatt

177

164

166

2
0

2
0

2
0

Utgående avsättning pensioner exkl ÖK-SAP inkl löneskatt
Avsatt till särskild avtalspension (ÖK-SAP)

Antal visstidsförordnanden
Förtroendevalda
Tjänstemän
Ej utlösta visstidspensioner för förtroendevalda har upptagits i ansvarsförbindelsen.
Pensioner för förtroendevalda (OPF-KL) omfattas av en pensionslösning som innebär att pensionspremier utbetalas
och placeras i en kapitalförsäkring. Pensionslösningen är redovisad i enlighet med Rådet för kommunal redovisnings
information.

Aktualiseringsgrad, %

97

96

97

2018-08-31

2017-08-31

2017-12-31

Ingående avsättning

12

15

16

Nya avsättningar

20

0

0

0

0

0

-1

-1

-4

31

14

12

2018-08-31

2017-08-31

2017-12-31

485

665

485

16

12

11

Förutbetalda investeringsbidrag

191

141

155

Förutbetalda intäkter VA

237

209

216

12

12

12

1

0

1

942

1 039

880

Not 23 - Andra avsättningar, mnkr
Deponier; åtgärder för efterbehandling

Övriga förändringar
Ianspråktagna avsättningar
Utgående avsättning

Avsättning för deponier beräknas tas i anspråk i samband med att återställningsarbete utförs.
Not 24 - Långfristiga skulder, mnkr
Långfristiga lån
Långfristig leasingskuld

Premieskuld Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag
Övriga långfristiga skulder
Summa

2018-08-31

2017-08-31

2017-12-31

Leverantörsskulder

Not 25 - Kortfristiga skulder, mnkr

117

110

151

Semesterlöneskuld

190

183

236

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

324

276

367

15

0

180

9

11

10

61

57

53

Kortfristiga skulder till kreditinstitut
Kortfristig leasingskuld
Personalens källskatt
Redovisad moms
Övrigt
Summa

0

0

7

16

24

5

732

661

1 009
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Not 26 - Borgensförbindelser, mnkr

2018-08-31

2017-08-31

2017-12-31

Regionens egna och närstående företag

1 340

1 270

1 554

Egna hem

0

1

0

Övriga

9

9

9

1 349

1 280

1 563

Summa

Region Gotland har i maj 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 286 kommuner som per 2018-06-30 var medlemmar i
Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av
Region Gotlands ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-06-30 uppgick
Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 418 874 mnkr och totala tillgångar till 413 618 mnkr.
Regionens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 337 mnkr och andelen av de totala tillgångarna till
2 289 mnkr
Not 27 - Pensionsförpliktelser, mnkr

2018-08-31

2017-08-31

2017-12-31

1 928

1 965

1 965

Ränteuppräkning

13

13

19

Basbeloppsuppräkning

32

39

39

-65

-64

-96
-1

Ingående ansvarsförbindelse

Utbetalningar
Aktualisering

0

0

Övrig post

4

-4

1

1 912

1 949

1 928

Summa pensionsförpliktelse
Löneskatt
Utgående ansvarsförbindelse

464

473

468

2 375

2 422

2 395

2018-08-31

2017-08-31

2017-12-31

8
16
1
25

11
13
0
24

11
11
0
22

7
5
0
12

7
2
0
9

8
5
0
13

I pensionsförpliktelsen ingår ej utlösta visstidspensioner för förtroendevalda.
Not 28 - Framtida leasingkostnader, mnkr
Finansiella leasingavtal - maskiner och inventarier

Nuvärdet av framtida minimileaseavgifter
Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år
Summa
Operationella leasingavtal

Framtida minimileaseavgifter
Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år
Summa
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Sammanställd redovisning, koncernen
Resultaträkning, mnkr
Koncern
utfall

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

Koncern
utfall

Bokslut

Prognos

jan-aug 2018 jan-aug 2017

2017

2018

1 370
-4 230
-203
-3 063

1 306
-4 096
-220
-3 010

1 951
-6 333
-331
-4 713

4 715
-9 199
-314
-4 798

2 552
829
467
-150
635

2 492
787
6
-41
234

3 749
1 195
19
-59
191

3 834
1 239
475
-172
578

0
0
635

0
0
234

0
0
191

0
0
578
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Balansräkning, mnkr
Koncern
utfall

Koncern
utfall

Bokslut

2018-08-31

2017-08-31

2017

16

14

19

Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

5 995
343
53
6 407

5 645
348
45
6 052

5 775
344
53
6 191

Bidrag till statlig infrastruktur

16

17

17

Omsättningstillgångar
Förråd
Exploateringstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

28
8
481
167
63
747

28
9
482
151
55
725

28
8
459
158
162
815

7 170

6 794

7 023

2 395
635
3 030

2 222
234
2 456

2 204
191
2 395

64
2 966

27
2 429

64
2 331

Avsättningar
Avsättning för pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar

926
107
1 033

856
52
908

868
88
956

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

2 248
859
3 107

2 614
816
3 430

1 583
2 089
3 672

7 170

6 794

7 023

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

varav resultatutjämningsreserv
varav övrigt eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
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STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensförbindelser

1 350

1 281

1 393

Pensionsförpliktelser intjänad

2 375

2 422

2 395

34

13

31

Framtida leasingkostnader

Koncerninterna mellanhavanden
Bidrag, tillskott och utdel Ägd andel

Ägartillskott
Givna

Region Gotland

100%

AB GotlandsHem

100%

GotlandHem Värme AB

100%

Gotlands näringslivs- och eta

100%

Wisby Strand Congress & Eve

100%

Inspiration Gotland AB

100%

Gotlands Energi AB

Givna

9

9
0

Försäljning
Säljare

22

14

21

100%
100%

Gotlands näringslivs- och eta

100%

Wisby Strand Congress & Eve

100%

Inspiration Gotland AB

100%
25%

2

2

Lån

Köpare
AB GotlandsHem

Mottagna

2

100%

GotlandHem Värme AB

Summa

Utdelning
Mottagna

2

0

Kostnader, intäkter, fordrÄgd andel

Gotlands Energi AB

Givna

25%

Summa

Region Gotland

Koncernbidrag
Mottagna

9

9

Givare

Mottagare

Borgen
Givare

Mottagare

1 554

9

1 498

1
1

55
1

1

20

45

45

1
0

0

1 554

1 554

75 av 81

Region Gotland
Regionstyrelsen

Delårsrapport 2, 2018

8.8

Redovisningsprinciper

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

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

Anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde reducerat med gjorda avskrivningar och nedskrivningar. Beloppsgräns för investering är ett prisbasbelopp.
Avskrivning påbörjas i samband med ianspråktagande av anläggningstillgången. Avskrivningstiderna baseras på tillgångarnas beräknade ekonomiska livslängd och med utgångspunkt från ”Rådet för kommunal redovisnings” skrift om avskrivningar. Linjär avskrivningsmetod tillämpas. Komponentavskrivning tillämpas för byggnader, vatten- och avloppsanläggningar samt hamnar.
Lånekostnader för årets investeringsutgifter inom den avgiftsfinansierade verksamheten har
aktiverats med 4 mnkr, (internränta 2 procent). För övriga investeringar har inga lånekostnader aktiverats.
Försäljning och köp av materiella anläggningstillgångar redovisas vid dagen för tillträdet.
Finansiella tillgångar

Huvuddelen av de finansiella tillgångarna utgörs av pensionsmedelsplaceringar i aktiefonder, räntefonder och realränteobligationer. Pensionsmedlen redovisas som omsättningstillgångar och värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Pensionsmedlen har värderats i sin helhet. Övriga finansiella tillgångar redovisas
som anläggningstillgångar och utgörs till största del av aktier i dotterbolag och långfristiga
fordringar. De finansiella anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningsvärde.
Leasing

Finansiell leasing avser i huvudsak fordon med en avtalstid längre än tre år. Övriga leasingavtal är klassificerade som operationella i enlighet med rekommendation 13.2 från Rådet
för kommunal redovisning.
Investeringsbidrag

Investeringsbidrag redovisas som förutbetald intäkt bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningstillgångarnas respektive avskrivningstid. Investeringsbidrag understigande ett prisbasbelopp intäktsförs direkt.

Ärendenr RS 2018/295 Datum 2018-10-02

Pensioner

Regionens pensionsskuld redovisas enligt den lagstadgade "blandmodellen", vilket innebär
att all pension som intjänats före 1998 i tidigare pensionsavtal inte tas upp som avsättning,
utan redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen. Inom linjen redovisas även framtida
förväntad särskild löneskatt. Utbetalningar avseende pensionsförmåner intjänade före 1998
redovisas som kostnad i resultaträkningen.
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Pensionsförmåner intjänade i pensionsavtal från och med 1998 redovisas som en kostnad i
resultaträkningen och en avsättning i balansräkningen. För samtliga pensionsförmåner redovisas även särskild löneskatt.
Pensioner för förtroendevalda ingår i avsättningen respektive ansvarsförbindelsen för pensioner. Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. Beräkning av pensionsförpliktelsen har gjorts av regionens
pensionsadministratör och följer aktuella pensionsavtal samt Sveriges kommuner och
landstings riktlinjer för beräkning pensionsskuld ”RIPS17”.
Avsättning för deponier

Framtida efterbehandlingsåtgärder för deponier redovisas som en avsättning i balansräkningen. Planen för efterbehandlingsåtgärder revideras inför varje årsbokslut och avsättningen redovisas med det nya beräknade värdet för de framtida åtgärderna. Värdet beräknas baserat på vad samtliga åtgärder skulle kosta att genomföra om de skulle genomförts på
balansdagen.
Semesterlöneskuld

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

Periodisering av skatteintäkter har gjorts baserat på Sveriges Kommuners och Landstings
augustiprognos 2018 för skatteavräkningen 2018 samt justering av skatteavräkning 2017.
Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen för koncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden
med proportionell konsolidering, vilket innebär att det av regionen vid förvärvstillfället förvärvade egna kapitalet i dotterbolaget har eliminerats. Proportionell konsolidering innebär
att endast den ägda andelen av räkenskapsposterna har tagits med.
I koncernens egna kapital ingår härmed, förutom regionens egna kapital, endast den del av
dotterbolagen egna kapital som intjänats efter förvärvet. Obeskattade reserver har vid konsolideringen, exklusive uppskjuten skattedel, hänförts till respektive dotterbolags egna kapital. Den uppskjutna skattedelen har redovisats som avsättning.

Ärendenr RS 2018/295 Datum 2018-10-02

I resultaträkningen har dotterbolagens bokslutsdispositioner återförts. Interna mellanhavanden har eliminerats. Aktieutdelning från dotterbolag har eliminerats bort. Skillnader i redovisningsprinciper som väsentligen påverkat utfallet har inte förekommit.
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Bilagor
Bilaga 1: Sammanställning mål per nämnd

Perspektiv: Samhälle
Social hållbarhet
Mål

BN

BUN

GVN

HSN

MHN

PAN

ÖFN

RSF

SON

TN

1. God folkhälsa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Gotlänningar känner sig delaktiga

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Ett jämställt och jämlikt Gotland

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Alla barn har goda uppväxtvillkor

X

X

X

X

X

X

X

5. Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

BN

BUN

GVN

RSF

SON

X

X

X

X

X

X

Ekonomisk hållbarhet
Mål
7. Ingen bostadsbrist

X

8. Alla elever fullföljer gymnasieskolan
9. Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

X

10. God tillgång till vuxenutbildning

HSN

MHN
X

X

X

X

X

X

X

X

PAN

ÖFN

TN

X
X

11. Långsiktigt goda och stabila kommunikationer
12. Ett gott näringslivsklimat

X

X

X

X

X

13. Ökad folkmängd

X

X

X

X

X

X
X

X

78 (81)

Ekologisk hållbarhet
Mål

BN

BUN

GVN

14. Utveckla Gotland som ekokommun

X

X

X

15. Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar energi

X

16. Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

X

X

17. Gotlands klimatavtryck ska minska

X

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

X

HSN

MHN

PAN

ÖFN

RSF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SON

TN

X
X

X
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Perspektiv: Verksamhet
Kvalitet
Mål
19. God tillgänglighet till Region Gotland

BN

BUN

GVN

HSN

MHN

PAN

ÖFN

RSF

SON

TN

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20. God kvalitet i skolan

X
X

21. God kvalitet i vården
22. God kvalitet i omsorgen

X

X

X

X

X

X

ÖFN

RSF

SON

TN

X

X

X

X

X

X

X

Medarbetare
Mål

BN

BUN

GVN

HSN

MHN

PAN

23. Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

25. Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget
uppdrag

X

X

X

X

X

X

X

X

X

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren
att bibehålla god hälsa

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Ekonomi
Mål

BN

BUN

GVN

X

X

HSN

MHN

PAN

ÖFN

RSF

SON

TN

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

X

X

29. Soliditeten ska vara minst 45 procent
30. Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga
ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag

X

X

X

31. Regionens materiella tillgångar ska vårdas

X

X

X

32. Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 procent

X

X
X

X

X

X

X
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Regionens revisorer

utlåtande

i (2)

Region Gotland

2018-11-06

Till Regionfullmäktige

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2018
Vi revisorer har översiktligt granskat Region Gotlands delårsrapport per
31 augusti 2018. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och mer
inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet
framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av PwC.
Resultatet för perioden uppgår till 253 mnkr medan prognosen för helåret
uppgår till 204 mnkr, vilket är en positiv budgetawikelse om 139 mnkr. I det
prognostiserade resultatet ryms en negativ budgetawikelse för nämnderna
uppgående till -47 mnkr.
Regionfullmäktige har för perioden 2016-2019 fastställt 32 övergripande mål
inom sex målområden, varav sex stycken mål är finansiella mål och 26 stycken
är verksamhetsmål. I föreliggande delårsrapport har fyra av sex finansiella mål
följts upp. Bedömning av måluppfyllelse och prognos till helåret har inte gjorts
avseende de 26 verksamhetsmålen.
Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av regionens
delårsrapport:
•

Utifrån den översiktliga granskningen, har det inte framkommit några
omständigheter som tyder på att regionens delårsbokslut inte, i allt
väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt. Ett antal avvikelser redogörs för i PwC:s
granskningsrapport men digniteten av dessa är inte så stor att det
påverkar den övergripande bedömningen om följsamhet till lag och
god redovisningssed.

•

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med de
finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2018. Ett av sex mål
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E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Gotland

Regionens revisorer
Region Gotland

bedöms kunna uppfyllas, tre mål bedöms ej kunna uppfyllas och två är
ej utvärderade.
Eftersom måluppfyllelsen för verksamhetsmålen inte bedöms i
delårsrapporten kan vi inte göra någon bedömning i denna del. Vår
uppfattning är att redovisningen ger fullmäktige begränsade möjligheter
att bedöma måluppfyllelsen för de verksamhetsmässiga målen.
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat regionens delårsrapport för perioden 2018-01-01 - 2018-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2018.
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge regionens revisorer ett underlag för sin
bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som regionfullmäktige fastställt.
Resultatet för perioden uppgår till 253 mnkr medan prognosen för helåret uppgår till 204
mnkr, vilket är en positiv budgetawikelse om 139 mnkr. I det prognostiserade resultatet
ryms också en negativ budgetawikelse för nämnderna uppgående till -47 mnkr.
En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas som innebär att
balanskravet uppnås.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:
•

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Utifrån den översiktliga granskningen, har det inte kommit fram några omständigheter
som tyder på att regionens delårsbokslut inte, i allt väsentligt, är upprättat i enlighet med
lagens krav och god redovisningssed i övrigt.

•

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med de finansiella mål
som fullmäktige fastställt i budget 2018. Ett av sex mål bedöms kunna uppfyllas, tre ej
uppfyllas och två är ej utvärderade.
Eftersom måluppfyllelsen för verksamhetsmålen inte bedöms i delårsrapporten kan vi
inte göra någon bedömning i denna del. Vår uppfattning är att redovisningen ger fullmäktige begränsade möjligheter att bedöma måluppfyllelsen för de verksamhetsmässiga målen.
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l.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Kommuner är skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början och i revisorernas uppgift ingår att
granska kommunens delårsrapport.
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.
Revisionsobjekt är regionstyrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

1.2.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken
skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
•

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

•

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen
för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

1.3.

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:
•

Kommunallag (KL), kap 12

•

Lag om kommunal redovisning (KRL), kap 9

•
•

Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22, Delårsrapport
Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

•

Fullmäktiges anvisningar avseende delårsrapport

1.4.

Avgränsning och metod

Granskningen av delårsrapporten avgränsas till följande:
•

översiktlig granskning av det siffermässiga bokslutet per 2017-08-31,

•

förvaltningsberättelsens innehåll,
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•

hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
målen för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga
mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning
och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande.
Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att
i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är
översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information
som ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter
kan förekomma.
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har.
Rapportens innehåll har sakgranskats av berörda tjänstemän.
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2.

Iakttagelser och bedömningar

2.1.

Lagens krav och god redovisningssed

2.1.1.

Iakttagelser

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari - augusti. Resultatet för perioden uppgår till 253 mnkr (173 mnkr). I resultatet ingår realisationsvinster om 132 mnkr
(11,8 mnkr). Prognosen för helåret uppgår till 204 mnkr, vilket är en positiv budgetavvikelse om 139 mnkr. I det prognostiserade resultatet ryms också en negativ budgetawikelse för nämnderna uppgående till -47 mnkr.
Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse samt resultaträkning, balansräkning
och kassaflödesanalys. En sammanställd redovisning har upprättas i delårsrapporten,
dock lämnas inte koncernens siffror i anslutning till regionens, vilket medför ett avsteg
från RKR 22. Vi rekommenderar att detta åtgärdas till nästkommande delårsbokslut.

Översiktlig förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse som inträffat under eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten upprättas. Upplysningar om regionens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet beskrivs.
En samlad, övergripande redovisning av regionens investeringsverksamhet framgår av
förvaltningsberättelsen.
En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den
löpande verksamheten görs. Nämndernas prognostiserade resultat för helåret visar på ett
samlat underskott om -47 mnkr jämfört med budget. De nämnder som prognostiserar en
negativ avvikelse mot budget är främst hälso- och sjukvårdsnämnden (- 35 mnkr) och
socialnämnden (-28 mnkr). Regionstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse (16
mnkr).
En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas. Balanskravsresultatet uppgår i perioden till 123,5 mnkr. Det prognostiserade balanskravsresultatet uppgår till 41 mnkr.
Upplysningar om hur regionens koncern definierats/avgränsats, vilka juridiska personer
den består av och hur den förändrats i sin sammansättning under delårsperioden framgår.

Finansiella rapporter
Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt noter.
Räkenskaperna omfattar periodens utfall samt jämförelsetal i enlighet med gällande rekommendation. Sammanställda räkenskaper ställs inte upp jämte regionens, utan redovisas separat, vilket medför ett avsteg från RKR 22.
Följande iakttagelser från den översiktliga granskningen är även värt att nämna:
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•

Under 2018 har komponentavskrivning införts för samtliga fastigheter (byggnader), Va-anläggningar och hamnar. Komponentavskrivning tillämpas inte för gator
och vägar, vilket också indirekt framgår i avsnittet om redovisningsprinciper i delårsrapporten då det explicit står att "komponentavskrivning tillämpas för byggnader, vatten- och avloppsanläggningar samt hamnar". Regionen bedömer att
det inte finns materiella komponenter för dess gator och vägar varför de bedömer att komponentindelning för gator/vägar inte är befogat. PwC kommer
under 2018 genomföra en fördjupad granskning av regionens anläggningstillgångar där denna hantering kommer följas upp.

•

Liksom tidigare år finns det en eftersläpning i bokföringen avseende köpt vård
från Karolinska Universitetssjukhuset. Vi rekommenderar, i likhet med tidigare år,
att regionen ser över sina periodiseringsprinciper avseende köpt vård så att kostnaden för utförda tjänster bokförs på det år som tjänsten utförs i enlighet med god
redovisningssed.

•

Regionen upplöser fortfarande försäkringsersättningen avseende Gärda skola med
i mnkr årligen, vilket innebär ett avsteg från RKR:s information som avser redovisning av försäkrings- och skadeståndsersättning m.m (2012). Förklaringen som
ges är att hanteringsbeslutet togs innan Rådet utkom med informationen och
därav gjordes en bedömning i enlighet med då rådande praxis. Regionen har därefter valt att behålla samma hanteringsförfarande för detta specifika ärende. Vår
bedömning är dock att anpassning av denna redovisning bör göras redan nu genom att öka regionens egna kapital med återstoden av försäkringsersättningen
som motsvarar drygt 22 mnkr och att den årliga kostnaden ökar med i mnkr.

Vissa andra upplysningar
Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som ett eget avsnitt i delårsrapporten. I
respektive principbeskrivning framgår de ändringar som gjorts gentemot föregående årsbokslut.
Förklaring till säsongsvariationer beskrivs ej särskilt. Karaktären och storleken på jämförelsestörande poster lämnas som upplysningar i not till resultaträkningen. Förändring av
väsentliga ansvarsförbindelser framgår av not till balansräkningen.

2.1.2.

Bedömning

Utifrån den översiktliga granskningen, har det inte kommit fram några omständigheter
som tyder på att regionens delårsbokslut inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med
lagens krav och god redovisningssed i övrigt.

2.2.

God ekonomisk hushållning

Regionfullmäktige har fastställt ett måldokument för perioden 2018-2020 innehållande
ett antal finansiella mål och verksamhetsmål.
Region Gotland har 32 övergripande mål som är fastställda av regionfullmäktige för perioden 2016-2019. Målen är gemensamma för alla nämnder och förvaltningar men berör
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respektive nämnd och förvaltning på olika sätt, något som nämnderna specificerar i sina
verksamhetsberättelser.
De 32 målen är samlade under 6 områden uppdelade i två perspektiv - samhällsperspektivet och verksamhetsperspektivet. 14 av målen har bäring på god ekonomisk hushållning,
varav sex mål utgör de finansiella målen och åtta mål utgör verksamhetsmål.

Finansiella mål
Inom målområdet för ekonomi finns det totalt 6 beslutade mål. Målen utvärderas baserat
på helårsprognosen i delårsrapporten. Ett mål prognostiseras uppfyllas, tre mål prognosticeras att ej uppfyllas och två mål utvärderas inte (varav det för ett mål lämnas uppgift
om indikatorerna utan att någon faktisk utvärdering av måluppfyllelsen görs).

Mål 27: Budgeterat resultat
ska uppgå till minst 2 % av
nettokostnaden

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

Mål 29: Soliditeten skall
vara minst 45 %

Målet uppnås inte.
Det budgeterade resultatet är 65 mnkr. Verksamhetens nettokostnader beräknas till 4 976 mnkr vilket innebär att det budgeterade resultatet uppgår till 1,4 procent av nettokostnaden.
Målet uppnås
Årets ekonomiska resultat beräknas uppgå till 204 mnkr, vilket är
4,3 procent av den beräknade nettokostnaden. Målet är alltså uppfyllt. Dock är nämndernas resultat negativt vilket är oroande för
stabiliteten i det ekonomiska resultatet.
Både socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden förhåller sig
till detta mål. Socialnämnden har som prioriterat utvecklingsområde
Ekonomi i balans. Det finns fyra påbörjade aktiviteter. Hälso- och
sjukvårdsnämnden har formulerat ett eget mål kopplat till detta,
Ekonomiskt resultat enligt budget. Ingen av nämnderna kommer att
uppnå målet.
Målet uppnås inte
För perioden är soliditeten 44,8 procent vilket är en for-bättring mot
föregående år (44,1). Prognosen för soliditeten vid årets slut exklusive ansvarsförbindelsen är 42 procent.

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

Målet uppnås inte

Mål 31: Regionens materiella tillgångar ska vårdas

Utvärderas inte

Mål 32: Skattefinansierade
investeringar ska vara

Utvärderas inte
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Den totala nettokostnadsökningen i perioden efter finansnetto och
med hänsyn tagen till jämförelsestörande poster, är 4,5 procent.
Skatteintäkter och statsbidrag har ökat med 3,1 procent under
samma period.
För helåret prognostiseras nettokostnadsökningen till 3,7 procent
medan skatteintäkter och statsbidrag endast beräknas öka med 2,6
procent.

Dock lämnas uppgift om indikatorernas utveckling
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egenfinansierade till 100 %

Verksamhetsmål
I delårsrapporten redogörs för vilka mål som fullmäktige beslutat om inom respektive
område. En beskrivning av nämndernas arbete för att öka måluppfyllelsen lämnas men en
bedömning av måluppfyllelsen gör ej, detta med hänvisning till att det saknas utfall för
flertalet av de indikatorer som används för utvärdering av målen. I delårsrapporten konstateras att en bedömning av god ekonomisk hushållning inte kan göras för perioden. I
tabellen nedan redogörs för de mål som fullmäktige beslutat om inom respektive område:
Mål 19: God tillgänglighet till Region Gotland
Mål 20: God kvalitet i skolan
Mål 21: God kvalitet i vården
Mål 22: God kvalitet i omsorgen
Mål 23: Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling
Mål 24: Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna
Mål 25: Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag
Mål 26: Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa

2.2.1.

Bedömning

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med de finansiella mål
som fullmäktige fastställt i budget 2018. Ett av sex mål bedöms kunna uppfyllas, tre ej
uppfyllas och två är ej utvärderade.
Eftersom måluppfyllelsen för verksamhetsmålen inte bedöms i delårsrapporten kan vi
inte göra någon bedömning i denna del. Vår uppfattning är att redovisningen ger fullmäktige begränsade möjligheter att bedöma måluppfyllelsen för de verksamhetsmässiga målen.

2018-11-06

Carin Hultgren
Uppdragsledare
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-10-25

Handlingar till

Ärende 6

Begäran om tilläggsanslag för
ombyggnad av Gråboskolans kök samt
översyn av processer och rutiner för
nyinvesteringar och underhåll
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-10-25, § 270
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-13
• Tekniska nämnden 2018-04-25, § 122

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 270

Tilläggsanslag Ombyggnad av Gråboskolans
kök - samt process och rutiner för
nyinvesteringar och underhåll i befintliga
lokaler

RS 2018/516
AU § 269

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x
x
x
x
x

x

Begäran om tilläggsanslag för investering medges med 3,8 mnkr för ombyggnad av
Gråboskolans kök. Finansiering sker genom regionens Eget kapital.
Begäran om tilläggsanslag för ökade driftskostnader avslås.
Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra planerat underhåll i samband med
ombyggnad av köket.
Investeringsbudgeten för 2019 och 2020 revideras och samtliga köksinvesteringar
stryks.
Regionstyrelsen får tillsammans med tekniska nämnden i uppdrag att återkomma
till budgetberedningen 2019 med nya uppdaterade beräkningar av samtliga
kvarvarande ombyggnationer av skolkök utifrån inriktningen i Kostutredningen.
Regionstyrelsen får tillsammans med tekniska nämnden i uppdrag att se över och
föreslå förändringar i processen och rutinerna för nyinvesteringar och/eller
underhåll i befintliga lokaler. I uppdraget ska särskilt roller och ansvar belysas.
Uppdraget ska redovisas på budgetberedningen 2019.

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag på 3,8 mnkr för ombyggnad av Gråboskolans kök. Nämnden har också begärt tilläggsanslag för ökade driftskostnader på
420 000 kronor.
Den sen tidigare beslutade investeringsbudgeten för ombyggnaden av köket på
Gråboskolan är 2,2 mnkr. Den totala uppskattade kostnaden för ombyggnaden
beräknas till 6,0 mnkr.
Ombyggnaden av köket är en del av den inriktning att öka kvaliteten på hela måltiden
som beslutades i Kostutredningen från 2010. I slutet av 2014 genomfördes en
översyn/uppdatering av kostnadsberäkningarna i utredningen. Inriktningen att laga
mat nära gästen, sänka varmhållningstiderna och öka andelen mat lagad från grunden
låg fast.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att tilläggsanslaget för ombyggnaden ska
beviljas utifrån inriktningen i utredningen, kökets skick och den utdragna beslutsprocessen.
forts

15 (121)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 270 forts
RS 2018/516

Regionfullmäktige beslutade i budgetbeslutet för 2019 och 2020 att ytterligare 5 kök
ska byggas om. Eftersom det inte kan uteslutas att även dessa ombyggnader blir
väsentligt dyrare än budgeterat föreslås att samtliga köksinvesteringar stryks till dess
att nya uppdaterade beräkningar gjorts.
Äskandet om tilläggsanslag för ökade driftskostnader föreslås avslås. De ökade
driftskostnaderna kommer inte att betalas av tekniska nämnden. I internhyrorna
ligger redan de driftskostnader som uppstår till följd av planerat underhåll. Övriga
driftskostnader uppstår hos hyresgästen. Hur stor del av den här ombyggnaden som i
slutänden blir ökad hyra och hur stor del som redan ligger i hyran genom vanligt
planerat underhåll är i det här läget inte möjligt att avgöra.
Om behov finns kan regionstyrelseförvaltningen återkomma till budgetavstämningen
i oktober eller budgetberedningen våren 2019 med ett äskande som motsvarar den
överenskomna hyreshöjningen.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att tilläggsanslaget för ombyggnaderna
ska beviljas utifrån inriktningen i Kostutredningen, kökets skick och den utdragna
beslutsprocessen.
Det finns dock mycket att önska utifrån hur processen bedrivits och bristen på
information när besluten tidigare tagits. Bedömningen är ändå att ombyggnaderna
ska genomföras men att samtliga ombyggnader som ligger i budget 2019 och framåt
stoppas till dess att uppdaterade tillförlitliga kostnadsberäkningar kan tas fram. De
kök som regionfullmäktige beviljat budgetmedel för och som ska byggas om 2019
och 2020 är:
Det går inte att utesluta att även dessa kök blir väsentligt dyrare när projektering
startar vilket innebär att investeringsplaneringen behöver göras om. Regionstyrelseförvaltningens förslag är att dessa budgetanslag stryks och att regionstyrelsen tillsammans med tekniska nämnden ska återkomma till budgetberedningen 2019 med
uppdaterade beräkningar.
När investeringsanslaget för ombyggnaden beviljades av regionfullmäktige 2016 och
2017 tillsköts även driftanslag för ökade hyreskostnader till regionstyrelsen. I det här
ärendet har tekniska nämnden begärt tilläggsanslag för ökade kapitalkostnader. Detta
anslag ska inte tillfalla TN eftersom den ökade kapitalkostnaden omvandlas till hyra
som hyresgästen betalar. Hur mycket hyran kommer att höjas avgörs av vad i
ombyggnaden som betraktas planerat underhåll och därmed redan ligger i dagens
hyra. Detta kan i dagsläget inte bedömas. I riktlinjerna för internhyra anges i 12 §
Kostnader för yttre periodiskt underhåll, yttre löpande underhåll, grundtillsyn,
centrala tekniska försörjningssystem och underhåll av byggnadsstomme ingår i
bashyran.
forts
16 (121)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 270 forts
RS 2018/516

Vad som i ombyggnaden är att betrakta som planerat underhåll och vad som ligger
utanför lämnas i det här ärendet att avgöras av förvaltningarna. Om inte en överenskommelse nås får särskild skrivelse till regionstyrelsen göras. Riktlinjerna för internhyressättning ska följas.
Regionstyrelsen får återkomma med ett äskande som i så fall motsvarar den överenskomna hyreshöjningen.
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden yrkar att regionstyrelsen tillsammans med tekniska nämnden får i
uppdrag att se över och föreslå förändringar i processen och rutinerna för
nyinvesteringar och/eller underhåll i befintliga lokaler. I uppdraget ska särskilt roller
och ansvar belysas. Uppdraget ska redovisas på budgetberedningen 2019.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande om tilläggsuppdrag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2018-04-25 § 122
Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-13

17 (121)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/516
13 juli 2018

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för ombyggnad av Gråboskolans kök
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•
•
•
•

Begäran om tilläggsanslag för investering medges med 3,8 mnkr för ombyggnad
av Gråboskolans kök. Finansiering sker genom regionens Eget kapital.
Begäran om tilläggsanslag för ökade driftskostnader avslås.
Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra planerat underhåll i samband
med ombyggnad av köket.
Investeringsbudgeten för 2019 och 2020 revideras och samtliga köksinvesteringar
stryks.
Regionstyrelsen får tillsammans med tekniska nämnden i uppdrag att återkomma
till budgetberedningen 2019 med nya uppdaterade beräkningar av samtliga
kvarvarande ombyggnationer av skolkök utifrån inriktningen i Kostutredningen.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag på 3,8 mnkr för ombyggnad av
Gråboskolans kök. Nämnden har också begärt tilläggsanslag för ökade
driftskostnader på 420 000 kronor.
Den sen tidigare beslutade investeringsbudgeten för ombyggnaden av köket på
Gråboskolan är 2,2 mnkr. Den totala uppskattade kostnaden för ombyggnaden
beräknas till 6,0 mnkr.
Ombyggnaden av köket är en del av den inriktning att öka kvaliteten på hela måltiden
som beslutades i Kostutredningen från 2010. I slutet av 2014 genomfördes en
översyn/uppdatering av kostnadsberäkningarna i utredningen. Inriktningen att laga
mat nära gästen, sänka varmhållningstiderna och öka andelen mat lagad från grunden
låg fast.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att tilläggsanslaget för ombyggnaden ska
beviljas utifrån inriktningen i utredningen, kökets skick och den utdragna
beslutsprocessen.
Regionfullmäktige beslutade i budgetbeslutet för 2019 och 2020 att ytterligare 5 kök
ska byggas om. Eftersom det inte kan uteslutas att även dessa ombyggnader blir
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väsentligt dyrare än budgeterat föreslås att samtliga köksinvesteringar stryks till dess
att nya uppdaterade beräkningar gjorts.
Äskandet om tilläggsanslag för ökade driftskostnader föreslås avslås. De ökade
driftskostnaderna kommer inte att betalas av tekniska nämnden. I internhyrorna
ligger redan de driftskostnader som uppstår till följd av planerat underhåll. Övriga
driftskostnader uppstår hos hyresgästen. Hur stor del av den här ombyggnaden som i
slutänden blir ökad hyra och hur stor del som redan ligger i hyran genom vanligt
planerat underhåll är i det här läget inte möjligt att avgöra.
Om behov finns kan regionstyrelseförvaltningen återkomma till budgetavstämningen
i oktober eller budgetberedningen våren 2019 med ett äskande som motsvarar den
överenskomna hyreshöjningen.
Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige beslutade (2015-11-23 § 280) i investeringsbudgeten för 2016 om
ett anslag på 1 300 tkr för renovering och upprustning av Gråboskolans kök. År 2016
beslutades om ett allmänt investeringsstopp i regionen vilket gjorde att den här
ombyggnaden inte genomfördes. När bygget skulle återupptas 2017 gjordes en ny
projektering vilket medförde ökade kostnader och ett tilläggsanslag på 0,7 mnkr
beviljades av RF 2017-05-15 § 56. När det ärendet passerat regionstyrelsen på väg till
fullmäktige kom nya beräkningar som medförde begäran om ytterligare tilläggsanslag
på 0,2 mnkr som beviljades av regionstyrelsen 2017-04-27 § 95.
Budgeten för ombyggnaden beräknades våren 2017 då till totalt 2,2 mnkr.
När arbetet med ombyggnaden aktualiserades igen under senare delen av 2017
påvisades att kostnaderna för framförallt ventilation och el inte tagits med i
beräkningarna. I den projektering som nu gjorts beräknas kostnaden till 6,0 mnkr.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att tilläggsanslaget för ombyggnaderna
ska beviljas utifrån inriktningen i Kostutredningen, kökets skick och den utdragna
beslutsprocessen.
Det finns dock mycket att önska utifrån hur processen bedrivits och bristen på
information när besluten tidigare tagits. Bedömningen är ändå att ombyggnaderna
ska genomföras men att samtliga ombyggnader som ligger i budget 2019 och framåt
stoppas till dess att uppdaterade tillförlitliga kostnadsberäkningar kan tas fram. De
kök som regionfullmäktige beviljat budgetmedel för och som ska byggas om 2019
och 2020 är:
Kök

Belopp (tkr)

Wisbygymnasiet

2 100

Mottagningskök

1 200

Havdhem skola kök

2 900

Lärbro skola kök

3 000

Fole skola kök

1 000

Det går inte att utesluta att även dessa kök blir väsentligt dyrare när projektering
startar vilket innebär att investeringsplaneringen behöver göras om.
Regionstyrelseförvaltningens förslag är att dessa budgetanslag stryks och att
regionstyrelsen tillsammans med tekniska nämnden ska återkomma till
budgetberedningen 2019 med uppdaterade beräkningar.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/516

När investeringsanslaget för ombyggnaden beviljades av regionfullmäktige 2016 och
2017 tillsköts även driftanslag för ökade hyreskostnader till regionstyrelsen. I det här
ärendet har tekniska nämnden begärt tilläggsanslag för ökade kapitalkostnader. Detta
anslag ska inte tillfalla TN eftersom den ökade kapitalkostnaden omvandlas till hyra
som hyresgästen betalar. Hur mycket hyran kommer att höjas avgörs av vad i
ombyggnaden som betraktas planerat underhåll och därmed redan ligger i dagens
hyra. Detta kan i dagsläget inte bedömas. I riktlinjerna för internhyra anges i 12 §
Kostnader för yttre periodiskt underhåll, yttre löpande underhåll, grundtillsyn, centrala tekniska
försörjningssystem och underhåll av byggnadsstomme ingår i bashyran.
Vad som i ombyggnaden är att betrakta som planerat underhåll och vad som ligger
utanför lämnas i det här ärendet att avgöras av förvaltningarna. Om inte en
överenskommelse nås får särskild skrivelse till regionstyrelsen göras. Riktlinjerna för
internhyressättning ska följas.
Regionstyrelsen får återkomma med ett äskande som isåfall motsvarar den
överenskomna hyreshöjningen.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2018-04-25 § 122

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-04-25

TN § 122

TN § 122

Tilläggsanslag Ombyggnad av Gråboskolans
kök

TN 2017/1301
TN AU § 105

Tekniska nämndens beslut

Att hos regionstyrelsen hemställa om tilläggsanslag med 3 800 000 kr för utökad
köksombyggnad vid Gråboskolan projekt nr 10407.

Ursprunglig beställning av ombyggnad kök och matsal i Gråboskolan innebär
ombyggnad av förråd och kylrum som i dag ligger i källarplanet och av bl.a.
arbetsmiljömässiga skäl behöver finnas på samma plan som köket. Utöver detta
behöver ett kylrum ersättas med ett nytt och flödet vid diskinlämningen ses över.
Under projekteringens gång har man konstaterat att diskrum och kök även har behov
av nya ventilationskåpor samt ett antal tillkommande golvbrunnar. Nya golvbrunnar
innebär byte av golvbeläggning. Befintligt klinkergolv byts mot massagolv.
Den befintliga ventilationsanläggningen är redan i dagsläget något underdimensionerad och behöver vid ombyggnad ersättas med ett nytt
luftbehandlingsaggregat med placering i befintligt aggregatrum i källarvåningen. Nya
kanaler, don samt ventilationskåpor installeras i kök och diskrum.
Investeringen kommer att genomföras år 2018. Ombyggnaden kommer att innebära
att standarden i lokalerna höjs.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag behövs med 3 800 tkr för att kunna
bygga om Gråboskolans kök. Befintlig investeringsbudget uppgår till 2 200 tkr.
En ny kalkyl för investeringen har gjorts som visar en total investeringsutgift på
6 000 tkr. För att kunna genomföra ombyggnaden behövs därför tilläggsanslag på
3 800 tkr.
Investeringen kommer att innebära ökade kapitalkostnader med 420 tkr, för första
året därefter minskad räntekostnad med minskad kapitalskuld under avskrivningstidens längd, för måltidsverksamheten varför tilläggsanslag begärs. Avskrivningstiden
är 20 år och internräntan 2 %. Övriga driftkostnader kan inrymmas i befintlig
budget.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-04-25

TN § 122

Tekniska nämnden beslutar att hos regionstyrelsen hemställa om tilläggsanslag med
3 800 000 kr för utökad köksombyggnad vid Gråboskolan projekt nr 10407.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-03-27.
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-10-25

Handlingar till

Ärende 7

Begäran om tilläggsanslag för
ombyggnad av Terra Novaskolans kök
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-10-25, § 271
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-13
• Tekniska nämnden 2018-04-25, § 121

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 271

Tilläggsanslag Ombyggnad av Terra
Novaskolans kök

RS 2018/515
AU § 270

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Begäran om tilläggsanslag för investering medges med 3,9 mnkr för ombyggnad av
Terra Novaskolans kök. Finansiering sker genom regionens Eget kapital.
x Begäran om tilläggsanslag för ökade driftskostnader avslås.
x Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra planerat underhåll i samband med
ombyggnad av köket.
x Investeringsbudgeten för 2019 och 2020 revideras och samtliga köksinvesteringar
stryks.
x

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag på 3,9 mnkr för ombyggnad av Terra
Nova skolans kök. Nämnden har också begärt tilläggsanslag för ökade driftskostnader på 455 000 kronor.
Den sen tidigare beslutade investeringsbudgeten för ombyggnaden av köket på Terra
Nova skolan är 2,6 mnkr. Den totala uppskattade kostnaden för ombyggnaden
beräknas därmed till 6,5 mnkr.
Ombyggnaden av köket är en del av den inriktning att öka kvaliteten på hela måltiden
som beslutades i Kostutredningen från 2010. I slutet av 2014 genomfördes en
översyn/uppdatering av kostnadsberäkningarna i utredningen. Inriktningen att laga
mat nära gästen, sänka varmhållningstiderna och öka andelen mat lagad från grunden
låg fast.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att tilläggsanslaget för ombyggnaden ska
beviljas utifrån inriktningen i utredningen, kökets skick och den utdragna beslutsprocessen.
Regionfullmäktige beslutade i budgetbeslutet för 2019 och 2020 att ytterligare 5 kök
ska byggas om. Eftersom det inte kan uteslutas att även dessa ombyggnader blir
väsentligt dyrare än budgeterat föreslås att samtliga köksinvesteringar stryks till dess
att nya uppdaterade beräkningar gjorts.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 271 forts
RS 2018/515

Äskandet om tilläggsanslag för ökade driftskostnader föreslås avslås. De ökade
driftskostnaderna kommer inte att betalas av tekniska nämnden. I internhyrorna
ligger redan de driftskostnader som uppstår till följd av planerat underhåll. Övriga
driftskostnader uppstår hos hyresgästen. Hur stor del av den här ombyggnaden som i
slutänden blir ökad hyra och hur stor del som redan ligger i hyran genom vanligt
planerat underhåll är i det här läget inte möjligt att avgöra.
Om behov finns kan regionstyrelseförvaltningen återkomma till budgetavstämningen
i oktober eller budgetberedningen våren 2019 med ett äskande som motsvarar den
överenskomna hyreshöjningen.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att tilläggsanslaget för ombyggnaderna
ska beviljas utifrån inriktningen i Kostutredningen, kökets skick och den utdragna
beslutsprocessen.
Det finns dock mycket att önska utifrån hur processen bedrivits och bristen på
information när besluten tidigare tagits. Bedömningen är ändå att ombyggnaderna
ska genomföras men att samtliga ombyggnader som ligger i budget 2019 och framåt
stoppas till dess att uppdaterade tillförlitliga kostnadsberäkningar kan tas fram. De
kök som regionfullmäktige beviljat budgetmedel för och som ska byggas om 2019
och 2020 är:
Det går inte att utesluta att även dessa kök blir väsentligt dyrare när projektering
startar vilket innebär att investeringsplaneringen behöver göras om. Regionstyrelseförvaltningens förslag är att dessa budgetanslag stryks och att regionstyrelsen
tillsammans med tekniska nämnden ska återkomma till budgetberedningen 2019 med
uppdaterade beräkningar.
När investeringsanslaget för ombyggnaden beviljades av regionfullmäktige 2016 och
2017 tillsköts även driftanslag för ökade hyreskostnader till regionstyrelsen. I det här
ärendet har tekniska nämnden begärt tilläggsanslag för ökade kapitalkostnader. Detta
anslag ska inte tillfalla TN eftersom den ökade kapitalkostnaden omvandlas till hyra
som hyresgästen betalar. Hur mycket hyran kommer att höjas avgörs av vad i
ombyggnaden som betraktas planerat underhåll och därmed redan ligger i dagens
hyra. Detta kan i dagsläget inte bedömas. I riktlinjerna för internhyra anges i 12 §
Kostnader för yttre periodiskt underhåll, yttre löpande underhåll, grundtillsyn,
centrala tekniska försörjningssystem och underhåll av byggnadsstomme ingår i
bashyran.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 271 forts
RS 2018/515

Vad som i ombyggnaden är att betrakta som planerat underhåll och vad som ligger
utanför lämnas i det här ärendet att avgöras av förvaltningarna. Om inte en överenskommelse nås får särskild skrivelse till regionstyrelsen göras. Riktlinjerna för internhyressättning ska följas.
Regionstyrelsen får återkomma med ett äskande som i så fall motsvarar den överenskomna hyreshöjningen.
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2018-04-25 § 121
Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-13
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/515
13 juli 2018

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för ombyggnad av Terra Novaskolans kök
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•
•
•
•

Begäran om tilläggsanslag för investering medges med 3,9 mnkr för ombyggnad
av Terra Novaskolans kök. Finansiering sker genom regionens Eget kapital.
Begäran om tilläggsanslag för ökade driftskostnader avslås.
Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra planerat underhåll i samband
med ombyggnad av köket.
Investeringsbudgeten för 2019 och 2020 revideras och samtliga köksinvesteringar
stryks.
Regionstyrelsen får tillsammans med tekniska nämnden i uppdrag att återkomma
till budgetberedningen 2019 med nya uppdaterade beräkningar av samtliga
kvarvarande ombyggnationer av skolkök utifrån inriktningen i Kostutredningen.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag på 3,9 mnkr för ombyggnad av Terra
Nova skolans kök. Nämnden har också begärt tilläggsanslag för ökade
driftskostnader på 455 000 kronor.
Den sen tidigare beslutade investeringsbudgeten för ombyggnaden av köket på Terra
Nova skolan är 2,6 mnkr. Den totala uppskattade kostnaden för ombyggnaden
beräknas därmed till 6,5 mnkr.
Ombyggnaden av köket är en del av den inriktning att öka kvaliteten på hela måltiden
som beslutades i Kostutredningen från 2010. I slutet av 2014 genomfördes en
översyn/uppdatering av kostnadsberäkningarna i utredningen. Inriktningen att laga
mat nära gästen, sänka varmhållningstiderna och öka andelen mat lagad från grunden
låg fast.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att tilläggsanslaget för ombyggnaden ska
beviljas utifrån inriktningen i utredningen, kökets skick och den utdragna
beslutsprocessen.
Regionfullmäktige beslutade i budgetbeslutet för 2019 och 2020 att ytterligare 5 kök
ska byggas om. Eftersom det inte kan uteslutas att även dessa ombyggnader blir
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Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/515

väsentligt dyrare än budgeterat föreslås att samtliga köksinvesteringar stryks till dess
att nya uppdaterade beräkningar gjorts.
Äskandet om tilläggsanslag för ökade driftskostnader föreslås avslås. De ökade
driftskostnaderna kommer inte att betalas av tekniska nämnden. I internhyrorna
ligger redan de driftskostnader som uppstår till följd av planerat underhåll. Övriga
driftskostnader uppstår hos hyresgästen. Hur stor del av den här ombyggnaden som i
slutänden blir ökad hyra och hur stor del som redan ligger i hyran genom vanligt
planerat underhåll är i det här läget inte möjligt att avgöra.
Om behov finns kan regionstyrelseförvaltningen återkomma till budgetavstämningen
i oktober eller budgetberedningen våren 2019 med ett äskande som motsvarar den
överenskomna hyreshöjningen.
Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige beslutade (2015-11-23 § 280) i investeringsbudgeten för 2016 om
ett anslag på 800 tkr för renovering och upprustning av Terra Novaskolans kök. År
2016 beslutades om ett allmänt investeringsstopp i regionen vilket gjorde att den här
ombyggnaden inte genomfördes. När bygget skulle återupptas 2017 gjordes en ny
projektering vilket medförde ökade kostnader och ett tilläggsanslag på 1,3 mnkr
beviljades av RF 2017-05-15 § 56. När det ärendet passerat regionstyrelsen på väg till
fullmäktige kom nya beräkningar som medförde begäran om ytterligare tilläggsanslag
på 0,5 mnkr som beviljades av regionstyrelsen 2017-04-27 § 95.
Budgeten för ombyggnaden beräknades våren 2017 då till totalt 2,6 mnkr.
När arbetet med ombyggnaden aktualiserades igen under senare delen av 2017
påvisades att kostnaderna för framförallt ventilation och el inte tagits med i
beräkningarna. I den projektering som nu gjorts beräknas kostnaden till 6,5 mnkr.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att tilläggsanslaget för ombyggnaderna
ska beviljas utifrån inriktningen i Kostutredningen, kökets skick och den utdragna
beslutsprocessen.
Det finns dock mycket att önska utifrån hur processen bedrivits och bristen på
information när besluten tidigare tagits. Bedömningen är ändå att ombyggnaderna
ska genomföras men att samtliga ombyggnader som ligger i budget 2019 och framåt
stoppas till dess att uppdaterade tillförlitliga kostnadsberäkningar kan tas fram. De
kök som regionfullmäktige beviljat budgetmedel för och som ska byggas om 2019
och 2020 är:
Kök

Belopp (tkr)

Wisbygymnasiet

2 100

Mottagningskök

1 200

Havdhem skola kök

2 900

Lärbro skola kök

3 000

Fole skola kök

1 000

Det går inte att utesluta att även dessa kök blir väsentligt dyrare när projektering
startar vilket innebär att investeringsplaneringen behöver göras om.
Regionstyrelseförvaltningens förslag är att dessa budgetanslag stryks och att
regionstyrelsen tillsammans med tekniska nämnden ska återkomma till
budgetberedningen 2019 med uppdaterade beräkningar.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/515

När investeringsanslaget för ombyggnaden beviljades av regionfullmäktige 2016 och
2017 tillsköts även driftanslag för ökade hyreskostnader till regionstyrelsen. I det här
ärendet har tekniska nämnden begärt tilläggsanslag för ökade kapitalkostnader. Detta
anslag ska inte tillfalla TN eftersom den ökade kapitalkostnaden omvandlas till hyra
som hyresgästen betalar. Hur mycket hyran kommer att höjas avgörs av vad i
ombyggnaden som betraktas planerat underhåll och därmed redan ligger i dagens
hyra. Detta kan i dagsläget inte bedömas. I riktlinjerna för internhyra anges i 12 §
Kostnader för yttre periodiskt underhåll, yttre löpande underhåll, grundtillsyn, centrala tekniska
försörjningssystem och underhåll av byggnadsstomme ingår i bashyran.
Vad som i ombyggnaden är att betrakta som planerat underhåll och vad som ligger
utanför lämnas i det här ärendet att avgöras av förvaltningarna. Om inte en
överenskommelse nås får särskild skrivelse till regionstyrelsen göras. Riktlinjerna för
internhyressättning ska följas.
Regionstyrelsen får återkomma med ett äskande som i så fall motsvarar den
överenskomna hyreshöjningen.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2018-04-25 § 121

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden

3 (3)

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-04-25

TN § 121

TN § 121

Tilläggsanslag Ombyggnad av Terra
Novaskolans kök

TN 2017/1300
TN AU § 104

Tekniska nämndens beslut

Att hos regionstyrelsen hemställa om tilläggsanslag med 3 900 000 kr för utökad
köksombyggnad vid Terra Novaskolan projekt nr 10411.
Att hos regionstyrelsen hemställa om tilläggsanslag för ökade driftkostnader med
455 000 kr avseende kapitalkostnader.
Tekniska nämnden efterlyser ett uppdrag från RSF att genomföra en förstudie i syfte
att klarställa kostnaderna för att renovera regionens övriga ännu ej renoverade
skolkök.

Ursprunglig beställning av ombyggnad kök och matsal i Terra Novaskolan byggde på
en förstudie där det framgick att befintligt tillagningskök har behov av ett större
diskrum med diskinlämning.
En utbyggnad av diskrummet föreslogs genom att inkludera yta från matsalen.
Vid fortsatt projektering konstaterades dock att matsalen är klassat som skyddsrum
vilket inte medger denna typ av ombyggnad.
För att möjliggöra ett större diskrum och få en bra logistik i köket behöver två
befintliga kylrum tas i anspråk och ersättas med nya kylrum med annan placering.
Detta är en kostnadsdrivande åtgärd vilket man inte räknat med i ursprungsförslaget.
Den nya planlösningen innebär att köket behöver få nya ytskikt på väggar, golv och
tak. Ombyggnad av diskrum kräver nya ventilationskåpor.
Den befintliga ventilationsanläggningen är redan i dagsläget något underdimensionerad och behöver vid ombyggnad ersättas med ett nytt
luftbehandlingsaggregat samt nya kanaler, don och kåpor. Detta för med sig
tillbyggnad av ett nytt aggregatrum samt att en höjning av del av yttertaket behöver
göras för att komma fram med nya kanaler.
Även ny el-central samt ny el-matning behövs för att klara ny utrustning och
utformning av köket.
Investeringen kommer att genomföras år 2018. Ombyggnaden kommer att innebära
att standarden i lokalerna höjs.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att det behövs ett tilläggsanslag med 3 900 tkr för att
kunna genomföra ombyggnaden vid Terra Novaskola. Befintlig investeringsbudget
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-04-25

TN § 121

uppgår till 2 600 tkr. En ny kalkyl har gjorts och den totala investeringsutgiften
uppgår till 6 500 tkr.
Investeringen kommer att innebära ökade kapitalkostnader med 455 tkr, för första
året därefter minskad räntekostnad med minskad kapitalskuld under avskrivningstidens längd, för måltidsverksamheten varför tilläggsanslag begärs. Avskrivningstiden
är 20 år och internräntan 2 %. Övriga driftkostnader kan inrymmas i befintlig budget.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Att hos regionstyrelsen hemställa om tilläggsanslag med 3 900 000 kr för utökad
köksombyggnad vid Terra Novaskolan projekt nr 10411.
Att hos regionstyrelsen hemställa om tilläggsanslag för ökade driftkostnader med
455 000 kr avseende kapitalkostnader.
Tekniska nämnden efterlyser ett uppdrag från RSF att genomföra en förstudie i syfte
att klarställa kostnaderna för att renovera regionens övriga ännu ej renoverade
skolkök.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-03-27.
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-10-25

Handlingar till

Ärende 8

Begäran om tilläggsanslag för
reservkraft till Visby lasarett
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-10-25, § 272
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-06
• Tekniska nämnden 2018-08-29, § 203

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 272

Tilläggsanslag för reservkraft Visby lasarett

RS 2018/945
AU § 271

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med totalt 8 092 000 kr för
bruttofinansiering av investering i ny anläggning för reservkraft till Visby lasarett.
x Finansiering sker genom externt bidrag med 5 900 000 kr samt ur Region
Gotlands Eget kapital med 2 192 000 kr.
x

Befintlig reservkraftsanläggning klarar inte att försörja sjukhuset med el för normal
verksamhet vare sig vid kortvarigt eller långvarigt elavbrott. Dagens lösning med
endast en mottagningsstation som har hög ålder medför mycket stora risker.
Utbyte av befintlig- samt en ny mottagningsstation för högspänning och nytt
reservkraftsystem med kapacitet att försörja hela sjukhuset vid avbrott kommer att
installeras. Anläggningen kommer att placeras på Region Gotlands mark med
fastighetsbeteckning Visby Abborren 9.
Reservkraftförsörjningen och inkommande kraft kommer att följa kraven för robust
reservkraftförsörjning av sjukhus som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) ställer.
Regionstyrelseförvaltningen bifaller tekniska nämndens äskande. Insatserna för att
förstärka säkerheten är beslutade och medel för att slutföra arbetet är nödvändiga.
Dock ska inte budgetmedel flyttas över från hälso- och sjukvårdsnämnden utan
tilläggsanslag ska beviljas ur regionens Eget kapital. När projekt är överlämnade från
äskande nämnd till tekniska nämnden för genomförande är tekniska nämnden
ansvarig för att i förekommande fall begära tilläggsanslag.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2018-08-29, § 203
Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-06
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/945
6 september 2018

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för reservkraft Visby lasarett
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med totalt 8 092 000 kr för
bruttofinansiering av investering i ny anläggning för reservkraft till Visby lasarett.
Finansiering sker genom externt bidrag med 5 900 000 kr samt ur Region Gotlands
Eget kapital med 2 192 000 kr.
Sammanfattning

Befintlig reservkraftsanläggning klarar inte att försörja sjukhuset med el för normal
verksamhet vare sig vid kortvarigt eller långvarigt elavbrott. Dagens lösning med
endast en mottagningsstation som har hög ålder medför mycket stora risker.
Utbyte av befintlig- samt en ny mottagningsstation för högspänning och nytt
reservkraftsystem med kapacitet att försörja hela sjukhuset vid avbrott kommer att
installeras. Anläggningen kommer att placeras på Region Gotlands mark med
fastighetsbeteckning Visby Abborren 9.
Reservkraftförsörjningen och inkommande kraft kommer att följa kraven för robust
reservkraftförsörjning av sjukhus som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) ställer.
Ärendebeskrivning

Hälso- och sjukvårdsnämnden begärde inför 2012 budget för utbyte av reservkraft
med 8 600 tkr. Efter beslut överflyttades medlen till tekniska nämnden för
genomförande av projektet. Av olika anledningar har projektet inte kommit igång
och inför 2018 äskade tekniska nämnden ytterligare 12 400 tkr. Sammanlagt
beräknades projektet kosta 21 000 tkr. Beroende på ökade krav på
reservkraftförsörjningen samt ökad konkurrens på marknaden har en ny beräkning
gjorts och kostnaden för investeringen blir drygt 31 000 tkr. Tekniska nämnden
föreslår att finansiering sker, förutom med de budgetmedel som redan är beviljade,
genom externt bidrag från MSB, myndigheten för säkerhet och beredskap,
överflyttning av budgetmedel från hälso- och sjukvårdsnämnden, budgetmedel för
periodiskt underhåll samt tilläggsanslag ur Eget kapital, se nedanstående tabell.
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Beslutade budgetmedel
Överflyttning av budget från hälso- och
sjukvårdsnämnden

Tjänsteskrivelse
RS 2018/945

21 000
1 400

Periodiskt underhåll

2 000

Externt bidrag

5 900

Eget kapital
Summa

792
31 092

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bifaller tekniska nämndens äskande. Insatserna för att
förstärka säkerheten är beslutade och medel för att slutföra arbetet är nödvändiga.
Dock ska inte budgetmedel flyttas över från hälso- och sjukvårdsnämnden utan
tilläggsanslag ska beviljas ur regionens Eget kapital. När projekt är överlämnade från
äskande nämnd till tekniska nämnden för genomförande är tekniska nämnden
ansvarig för att i förekommande fall begära tilläggsanslag.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att finansiering sker enligt nedanstående tabell:
Beslutade budgetmedel

21 000

Periodiskt underhåll

2 000

Externt bidrag

5 900

Eget kapital

2 192

Summa

31 092

Beslutsunderlag

TN 2018-08-29, §203
Tjänsteskrivelse TKF, TN 2018/1602
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Tekniska nämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-08-29

TN § 203

Tilläggsanslag för reservkraft Visby lasarett

TN 2018/1602
TN AU § 147

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden begär tilläggsanslag hos regionstyrelsen med totalt 6 692 000 kr
avseende investeringar i ny anläggning för reservkraft till lasarettet.
Tekniska nämnden beslutar att finansiering delvis sker genom externt bidrag med
5 900 000 kr.
Tekniska nämnden beslutar att finansiering sker ur eget kapital med 792 000 kr.
Befintlig reservkraftsanläggning klarar inte att försörja sjukhuset med el för normal
verksamhet vare sig kortvarigt än mindre vid långvarigt elavbrott, samt dagens
lösning med endast en mottagningsstation som har hög ålder medför mycket stora
risker.
Problemen har inte blivit mindre och behovet av att säkerhetsställa patientsäkerheten
för sjukhuset ökar ju längre tid det tar innan projektet blivit utfört.
Projektet med att byta ut reservkraften har utökats till att även omfatta inkommande
kraft mottagningsstation. Detta på grund av GEABs nät ombyggnad i Visby vilket
innebär möjligheter till redundans i matningen med två av varandra oberoende
matningar. Den befintliga mottagningsstationen har uppnått hög ålder och det råder
brist på reservdelar därför byts den nu ut.
Utbyte av befintlig- samt en ny mottagningsstation för högspänning och nytt
reservkraftsystem med kapacitet att försörja hela sjukhuset vid avbrott kommer att
installeras. Anläggningen kommer att placeras på Region Gotlands mark med
fastighetsbeteckning Visby Abborren 9.
GEAB har gjort omfattande förstärkning av elnätet i Visby som innebär en ny
möjlighet att kunna leverera 2 st. inkommande matningar med separata vägar in till
sjukhuset. Sjukhuset kommer att ha en inkommande station i hus 21 och en
inkommande station i container vid reservkraftens placering norr om
helikopterplattan. Reservkraftförsörjningen och inkommande kraft kommer att följa
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) krav för robust
reservkraftförsörjning av sjukhus.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-08-29

I nedanstående tabell redovisas investeringsbudget och investeringsutgifter för
projektet under perioden 2012-2018:

Årtal

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total

Budget, tkr

Utfall, tkr

8 600

Avvikelse, tkr

12 400

371
444
138
91
767
1 035
516

8 229
7 785
7 647
7 556
6 789
5 754
17 638

21 000

3 362

17 638

Den totala investeringsutgiften är beräknad till 31 092 tkr. Den ökade
investeringsutgiften förklaras av ökade krav på reservkraftförsörjningen samt ökad
konkurrens på marknaden. Projektet är dessutom flerårigt vilket innebär att det är
olika priser mellan åren.
För investeringen har anslagits 2 000 tkr avseende periodiskt underhåll.
Extra anslag kommer att föras över från HSF med 1 400 tkr.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag erfordras med 6 692 000 kr för att
investeringsprojektet avseende reservkraft till Visby lasarett. Totalt 5 900 000 kr
finansieras genom externt bidrag från MSB.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av ekonomichef Mats Renborn.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden begär tilläggsanslag hos regionstyrelsen med totalt 6 691 000 kr
avseende investeringar i ny anläggning för reservkraft till lasarettet.
Tekniska nämnden beslutar att finansiering delvis sker genom externt bidrag med
5 600 000 kr.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-08-30
Skickas till
Regionstyrelsen
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-11-19

Handlingar till

Ärende 9

Begäran om tilläggsanslag för överförmyndarnämnden - ökade kostnader för
gode män till ensamkommande barn
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-10-25, § 298
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-26
• Överförmyndarnämnden 2018-09-11, § 89
• Överförmyndarnämndens kansli 2018-09-11

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 298

Tilläggsanslag. Överförmyndarnämnden –
delfinansiering av kostnaderna för gode män
till ensamkommande barn

RS 2018/981
AU § 302

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Överförmyndarnämndens begäran om tilläggsanslag avslås.

Reservation
Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Aino Friberg Hansson (S), Ylva Bendelin (S),
Tommy Gardell (S), Saga Carlgren (V) och Isabel Enström (MP) reserverar sig mot
beslutet.

Överförmyndarnämnden har i två olika ärenden tidigare under året begärt tilläggsanslag för ökade arvoden till gode män. Både till följd av att vissa ersättningar inte
längre går att återsöka från migrationsverket men också för att ärendevolymen totalt
ökat samt prisbasbeloppets utveckling och huvudmännens ekonomiska förutsättningar.
I båda ärenden beslutades att överförmyndarnämnden skulle återkomma i samband
med delårsrapport 2 om tilläggsanslag fortfarande var aktuellt.
I budgetbeslutet för 2019 beviljades också ett ramtillskott till överförmyndarnämnden på 500 tkr för ökade arvoden till gode män.
Nämnden har nu gjort en ny bedömning av det ekonomiska läget och beräknar
underskottet till totalt 1 000 tkr. Nämnden har 465 tkr i eget kapital som de beslutat
att utnyttja och tilläggsanslag begärs med 535 tkr.
Eftersom regionen har ett budgeterat resultat som inte uppgår till 2 procent av
nettokostnaden föreslås att begäran om tilläggsanslag avslås.
Eftersom överförmyndarnämnden inte har någon stor verksamhet finns små
möjligheter att omprioritera inom befintlig budget.
Enligt regionens regler för styrning och uppföljning ska tilläggsanslag för befintlig
verksamhet i princip inte förekomma. Budgetresultat för Region Gotland 2018 är
65 mnkr. Detta är under det finansiella målet på två procent av nettokostnaden. De
finansiella målen liksom de styrregler som är beslutade gäller och överförmyndarnämndens äskande föreslås avslås.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 298 forts
RS 2018/981
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden yrkar att överförmyndarnämndens begäran ska avslås i enlighet med
regionstyrelseförvaltningens förslag. I detta instämmer Stefan Nypelius (C), Fredrik
Gradelius (C), Mats-Ola Rödén (L) och Jesper Skalberg Karlsson (M).
Meit Fohlin (S) yrkar att arbetsutskottets förslag ska bifallas, att begäran avslås men
att nämnden medges överskrida sin budgetram med högst 535 000 kronor. Nämnden
uppmanas till fortsatta åtgärder för att begränsa underskottet. Eventuellt underskott
balanseras i bokslutet. I detta instämmer Saga Carlgren (V).
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner att det vunnit bifall.
Omröstning begärs. Den som röstar Ja avslår begäran i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag. Den som röstar Nej stödjer arbetsutskottets förslag.
Följande röstar ja: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C),
Fredrik Gradelius (C), Andreas Unger (M), Mats-Ola Rödén (L), Lars Engelbrektsson
(SD) och Eva Nypelius (C). Följande röstar nej: Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S),
Aino Friberg Hansson (S), Ylva Bendelin (S), Tommy Gardell (S), Saga Carlgren (V)
och Isabel Enström (MP). Omröstningen utfaller med rösterna 8 ja och 7 nej.
Begäran avslås i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

Överförmyndarnämnden 018-09-11, § 89
Regionfullmäktige 2018-06-18 § 312
Regionstyrelsen 2018-02-22 § 29
Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-26
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/981
26 september 2018

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för överförmyndarnämnden - ökade kostnader
för gode män till ensamkommande barn
Förslag till beslut

•

Begäran om tilläggsanslag 2018 avslås.

Sammanfattning

Överförmyndarnämnden har i två olika ärenden tidigare under året begärt
tilläggsanslag för ökade arvoden till gode män. Både till följd av att vissa ersättningar
inte längre går att återsöka från migrationsverket men också för att ärendevolymen
totalt ökat samt prisbasbeloppets utveckling och huvudmännens ekonomiska
förutsättningar.
I båda ärenden beslutades att överförmyndarnämnden skulle återkomma i samband
med delårsrapport 2 om tilläggsanslag fortfarande var aktuellt.
I budgetbeslutet för 2019 beviljades också ett ramtillskott till
överförmyndarnämnden på 500 tkr för ökade arvoden till gode män.
Nämnden har nu gjort en ny bedömning av det ekonomiska läget och beräknar
underskottet till totalt 1 000 tkr. Nämnden har 465 tkr i eget kapital som de beslutat
att utnyttja och tilläggsanslag begärs med 535 tkr.
Eftersom regionen har ett budgeterat resultat som inte uppgår till 2 procent av
nettokostnaden föreslås att begäran om tilläggsanslag avslås.
Ärendebeskrivning

Den statliga asylersättningsförordningen (2017:193) ändrades från och med 2017-0701. Förändringen innebar att det efter årsskiftet 2017/2018 inte längre går att
återsöka kostnader för gode män till de ensamkommande asylsökande barn som den
30/6 2017 fanns på Gotland och är under 18 år. Den fulla kostnaden för
godmansarvode, tolkkostnader och resekostnader ska respektive kommun stå för.
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Tjänsteskrivelse
RS 2018/981

Bedömning

Eftersom överförmyndarnämnden inte har någon stor verksamhet finns små
möjligheter att omprioritera inom befintlig budget.
Enligt regionens regler för styrning och uppföljning ska tilläggsanslag för befintlig
verksamhet i princip inte förekomma. Budgetresultat för Region Gotland 2018 är 65
mnkr. Detta är under det finansiella målet på två procent av nettokostnaden. De
finansiella målen liksom de styrregler som är beslutade gäller och
överförmyndarnämndens äskande föreslås avslås.

Beslutsunderlag

Överförmyndarnämnden § 89, 2018-09-11
Regionfullmäktige 2018-06-18 § 312, RS 2018/312
Regionstyrelsen 2018-02-22 § 29, RS 2018/19

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Överförmyndarnämnden

2 (2)

Ärendenr ÖFN § 89

Överförmyndarnämnden

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Överförmyndarnämndens kansli

Datum 2018-09-11

Överförmyndarnämnden

Delårsrapport 2 & begäran om tilläggsanslag
Förslag till beslut

•
•

•

Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna förslaget till
delårsrapport 2 2018
Överförmyndarnämnden beslutar att använda sitt eget kapital
på 465 tkr för att delfinansiera kostnaderna för gode män till
ensamkommande barn
Överförmyndarnämnden beslutar att söka tilläggsanslag om 535
tkr för att delfinansiera kostnaderna för gode män till
ensamkommande barn

- Delårsrapport 2, daterad 2018-09-11
- Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-11

Bakgrund

Varje nämnd är ålagd att innan 2019-09-20 lämna in delårsrapport 2 till
regionstyrelseförvaltningen.
För dem ensamkommande barn som fortfarande finns kvar inom
överförmyndarnämndens verksamhet efter årsskiftet 2017-2018 kommer inte
längre kostnaderna kunna återsökas vid Migrationsverket. Den fulla kostnaden
för godmansarvode, tolkkostnader och resekostnader kommer därför att
belasta överförmyndarnämnden direkt.
Detta är en kostnad som inte finns budgeterad inom överförmyndarnämnden,
och nämnden har inte några möjligheter till omfördelning av den budget som
finns, varpå nämnden utan budgetförstärkning beräknar ett underskott på i
storleksordningen 1 000 tkr kommer att uppstå under 2018.
Det är en uträkning på hur läget ser ut idag då 29 st barn kvarstår under
Överförmyndarnämnden i Region Gotlands ansvar, och hur mycket som utgått
i arvode hittills under 2018. Under 2018 har 600 tkr betalats ut. 90 tkr har
kommit in i enlighet med SON § 149 2014.
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Ärendenr ÖFN § 89

Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden

Beräknat på de senaste månadernas kostnader och att ytterligare barn blir
myndiga under hösten så landar nämndens prognos på att ytterligare 500 tkr
kommer att behöva utbetalas i arvode, resekostnader och tolkkostnader med
mera. Vi räknar även med att, om det fortsätter som hittills under året, 10 tkr
kommer att inkomma från socialnämnden.
Överförmyndarnämnden sökte 2017-12-05 1 500 tkr i tilläggsanslag för att
täcka kostnaderna för gode män till ensamkommande barn. Den ansökan
behandlades av Regionfullmäktige 2018-06-20 (Rf § 88). Där anmodades
överförmyndarnämnden att återkomma med en ny ansökan när prognosen är
säkrare och att i första hand använda sitt egna kapital för att täcka kostnaderna.
Nämndens kostnader för gode män till ensamkommande barn har sedan den
första ansökningen om tilläggsanslag alltså sjunkit markant. Det har antagligen
att göra med att när migrationsverket skriver upp barn i ålder så slutar de gode
männen att agera som gode män för barnen. Detta trots att
överförmyndarnämnden är anmodade att göra en egen åldersutredning innan
ett entledigande kan ske. I Lag (2005:429) om ensamkommande barn står det
att: ”När barnet fyller 18 år upphör godmanskapet utan särskilt beslut”. Vilket gör de
gode männens agerande förståeligt om än svåranalyserat i en ekonomisk
prognos.
Bedömning

Nämndens prognos gör gällande att det kommer att fattas 1 000 tkr när 2018
är slut.
Nämnden har 465 tkr i eget kapital och kommer att använda dem för att
delfinansiera kostnaden.
Då återstår en kostnad om 535 tkr som inte är budgeterade och som nämnden
begär tilläggsanslag för.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-11-19

Handlingar till

Ärende 10

Begäran om tilläggsanslag för att täcka
kostnader uppkomna i samband med
mottagandet av ensamkommande
ungdomar samt LSS
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-10-25, § 299
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-26
• Socialnämnden 2018-09-19, § 107

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 299

Tilläggsanslag. Socialnämnden - täckande av
kostnader uppkomna i samband med
mottagandet av ensamkommande ungdomar

RS 2018/985
AU § 303

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Socialnämnden begäran om tilläggsanslag avslås.

Reservation
Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Aino Friberg Hansson (S), Ylva Bendelin (S),
Tommy Gardell (S), Saga Carlgren (V) och Isabel Enström (MP) reserverar sig mot
beslutet.

Socialnämnden har begärt tilläggsanslag på totalt 20 mnkr för att täcka kostnader
motsvarande underskott uppkomna i samband med mottagandet av ensamkommande ungdomar samt LSS kostnader för personlig assistans.
Socialnämnden skriver i sin begäran att staten förändrat villkoren vilket lett till ökade
kostnader och begär 13 mnkr för att täcka underskott inom verksamheten för ensamkommande ungdomar. För arbetet med myndighetsutövning prognostiseras ett
underskott på 4,4 mnkr och för boende i egen regi befaras ett underskott på
8,9 mnkr vilket främst beror på omställning av personal och kostnader för tomma
lokaler. I dagsläget är det 68 ungdomar inskrivna, varav 45 ungdomar bor på boende
i egen regi. Antal medarbetare har gått från över 100 till ett femtontal och
bedömningen är att under andra kvartalet 2019 minska ytterligare.
Det har varit obalans i ekonomin för LSS i flera år och socialnämnden har äskat
medel i flera omgångar. Socialnämnden skriver i sin delårsrapport att den fortsatta
volymökningen inom LSS bland annat beror på ökat behov hos brukare, rättsläget
inom personlig assistans samt att LSS handläggare är bättre bemannade än tidigare.
Det sker en nationell utredning kring LSS som ska vara klar i december 2018. Det
blir troligen förändringar i lagstiftningen men vilka konsekvenser det får i det
ekonomiska perspektivet går inte att bedöma idag.
Enligt regionens regler för styrning och uppföljning ska tilläggsanslag för befintlig
verksamhet i princip inte förekomma. I undantagsfall kan framställning göras. Av
framställningen ska framgå hur nämnden prövat möjligheterna att inom ramen för
nämndens totala verksamhet täcka avvikelsen.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 299 forts
RS 2018/985

Nämnden menar i sin skrivning att staten i stor utsträckning styr över verksamheten
och förändrar villkoren utan att tillskjuta ytterligare finansiering. Socialnämnden
menar även att det är av yttersta vikt att grupper som har behov av socialnämndens
insatser inte ställs mot varandra. Det går dock inte att bortse ifrån att nämnden som
första åtgärd alltid ska se över möjligheten att omprioritera innan begäran om
tilläggsanslag görs.
Regionstyrelseförvaltningen håller med socialnämnden om att villkoren för de här två
verksamheterna inte helt styrs av Region Gotland. Både den kraftiga upp och
nergången av antalet ensamkommande ungdomar medför en ryckighet i
verksamheten som är svår att parera och som medför höga kostnader.
Det budgeterade resultatet för Region Gotland 2018 är 65 mnkr. Detta är under det
finansiella målet på två procent av nettokostnaden. Om socialnämnden tilldelas 20
mnkr i tilläggsanslag sjunker budgetresultatet till 0,9 procent av nettokostnaden. De
finansiella målen är styrande och därför föreslås att begäran om tilläggsanslag avslås.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden yrkar på att socialnämndens begäran om tilläggsanslag avslås i enlighet
med regionstyrelseförvaltningens förslag.
Meit Fohlin (S) yrkar att arbetsutskottets förslag ska bifallas, att begäran avslås men
att nämnden medges att överskrida sin budgetram 2018 med högst 20 miljoner
kronor för att möjliggöra fortsatt stöd enligt LSS utifrån brukarnas behov. Nämnden
uppmanas till fortsatta åtgärder för att begränsa underskottet och eventuellt
underskott balanseras i bokslutet.
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner att det vinner bifall.
Omröstning begärs. Den som röstar Ja avslår begäran i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag. Den som röstar Nej stödjer arbetsutskottets förslag.
Följande röstar ja: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C),
Fredrik Gradelius (C), Andreas Unger (M), Mats-Ola Rödén (L), Lars Engelbrektsson
(SD) och Eva Nypelius (C). Följande röstar nej: Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S),
Aino Friberg Hansson (S), Ylva Bendelin (S), Tommy Gardell (S), Saga Carlgren (V)
och Isabel Enström (MP). Omröstningen utfaller med rösterna 8 ja och 7 nej.
Begäran avslås i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-26
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/985
26 september 2018

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag för att täcka kostnader uppkomna i
samband med mottagandet av ensamkommande ungdomar
samt LSS
Förslag till beslut
•

Socialnämndens begäran om tilläggsanslag avslås.

Sammanfattning

Socialnämnden har begärt tilläggsanslag på totalt 20 mnkr för att täcka kostnader
motsvarande underskott uppkomna i samband med mottagandet av
ensamkommande ungdomar samt LSS kostnader för personlig assistans.
Socialnämnden skriver i sin begäran att staten förändrat villkoren vilket lett till ökade
kostnader och begär 13 mnkr för att täcka underskott inom verksamheten för
ensamkommande ungdomar. För arbetet med myndighetsutövning prognostiseras ett
underskott på 4,4 mnkr och för boende i egen regi befaras ett underskott på 8,9
mnkr vilket främst beror på omställning av personal och kostnader för tomma
lokaler. I dagsläget är det 68 ungdomar inskrivna, varav 45 ungdomar bor på boende
i egen regi. Antal medarbetare har gått från över 100 till ett femtontal och
bedömningen är att under andra kvartalet 2019 minska ytterligare.
Det har varit obalans i ekonomin för LSS i flera år och socialnämnden har äskat
medel i flera omgångar. Socialnämnden skriver i sin delårsrapport att den fortsatta
volymökningen inom LSS bland annat beror på ökat behov hos brukare, rättsläget
inom personlig assistans samt att LSS handläggare är bättre bemannade än tidigare.
Det sker en nationell utredning kring LSS som ska vara klar i december 2018. Det
blir troligen förändringar i lagstiftningen men vilka konsekvenser det får i det
ekonomiska perspektivet går inte att bedöma idag.
Bedömning

Enligt regionens regler för styrning och uppföljning ska tilläggsanslag för befintlig
verksamhet i princip inte förekomma. I undantagsfall kan framställning göras. Av
framställningen ska framgå hur nämnden prövat möjligheterna att inom ramen för
nämndens totala verksamhet täcka avvikelsen.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/985

Nämnden menar i sin skrivning att staten i stor utsträckning styr över verksamheten
och förändrar villkoren utan att tillskjuta ytterligare finansiering. Socialnämnden
menar även att det är av yttersta vikt att grupper som har behov av socialnämndens
insatser inte ställs mot varandra. Det går dock inte att bortse ifrån att nämnden som
första åtgärd alltid ska se över möjligheten att omprioritera innan begäran om
tilläggsanslag görs.
Regionstyrelseförvaltningen håller med socialnämnden om att villkoren för de här två
verksamheterna inte helt styrs av Region Gotland. Både den kraftiga upp och
nergången av antalet ensamkommande ungdomar medför en ryckighet i
verksamheten som är svår att parera och som medför höga kostnader.
Det budgeterade resultatet för Region Gotland 2018 är 65 mnkr. Detta är under det
finansiella målet på två procent av nettokostnaden. Om socialnämnden tilldelas 20
mnkr i tilläggsanslag sjunker budgetresultatet till 0,9 procent av nettokostnaden. De
finansiella målen är styrande och därför föreslås att begäran om tilläggsanslag avslås.
Beslutsunderlag

Klicka här för att ange text.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Socialnämnden
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Protokollsutdrag

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2018-09-19

SON § 107

SON § 107

Delårsrapport 2018:2

SON 2018/5

Socialnämndens beslut

• Socialnämnden äskar medel för att täcka kostnader motsvarande underskottet
uppkomna i samband med mottagandet av ensamkommande ungdomar samt
LSS- kostnader för personlig assistans, totalt 20 miljoner kronor.
• Socialnämnden godkänner delårsrapport 2 2018.
• Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Förvaltningens ekonomi är inte i balans och för perioden januari till augusti 2018 är
underskottet mot budget 19,2 mnkr, exklusive flyktingmottagning är det ett
underskott på 5,2 mnkr. Nettokostnaden för perioden har ökat med 7,0 procent.
Helårsprognosen visar på ett underskott mot budget på 28,0 mnkr (2017 var
underskottet 8,6 mnkr efter tillskott för flyktingmottagningen med 3,7 mnkr).
Underskottet exklusive flyktingmottagning är 14,7 mnkr. Nettokostnaden befaras öka
med 6,3 procent.
Inom förvaltningens verksamheter pågår en hel del förebyggande och hälsofrämjande
arbete som syftar till att öka kunskapen, motverka utanförskap och förebygga ohälsa.
Förvaltningens hälsofrämjande enhet har inrättat mobila team för att nå fler
geografiska områden över ön och kan därmed nå fler inom målgruppen. Arbetet
pågår också för att öka tillgängligheten för brukarna genom fler e-tjänster och wifitäckning på boenden.
För äldreomsorgen prognostiseras ett överskott medan det finns ett underskott för
LSS-verksamheten, individ- och familjeomsorgen samt ensamkommande
flyktingbarn. Underskottet härrör framför allt från LSS-verksamheten där volymerna
ökar och mottagningen av ensamkommande flyktingbarn där volymerna minskar
snabbt. Det är verksamhet som staten styr över och när de förändrat villkoren har
det lett till ökade kostnader för socialförvaltningen utan att tillföra finansiering. När
detta sker är det av yttersta vikt att grupper, som har behov av socialförvaltningens
insatser, inte ställs mot varandra. Det är därför viktigt att socialnämnden tillförs
medel motsvarande underskottet på cirka 13 mnkr för verksamheten
ensamkommande ungdomar då detta är en relativt ny verksamhet, där det förutom
Migrationsverkets ersättningar inte finns någon finansiering.
Antalet dyra placeringar inom barn- och ungdomsvården ökar, trots alla pågående
aktiviteter i syfte att minska antalet placeringar. Under året har också två större
omorganisationer skett för hemtjänst natt och enheten för personer med psykiska
funktionsnedsättningar, samtidigt som flera nya chefer börjat, detta gör att det
ekonomiskt utfallet för helåret är osäkert.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-09-19

SON § 107

Övergången från årsarbetstidsavtalet till ett nytt arbetstidsavtal, Allmänna
Bestämmelser, 1 mars 2018 rör större delen av förvaltningens medarbetare och är
kostnadsdrivande. Sjuktalet, som under ett flertal månader visat en positiv trend, har
dessvärre åter vänt upp.
Bedömning

Måluppfyllelsen utifrån verksamhetsplanen redovisas i delårsrapporten.
Ärendets behandling under mötet

Ekonomichef Anna-Lena Gutedal presenterar ärendet. HR-chef Roger Nilsson
deltar.
Socialnämnden önskar en djupare analys av kostnadsläget för placeringar av barnoch unga och ska återkomma till förvaltningen med ett skriftligt uppdrag.
Beslutsunderlag

Delårsrapport 2 januari-augusti 2018.
Tjänsteskrivelse daterad 17 september 2018.
Skickas till
RSF registrator
RSF ekonomi och styrning
Anna-Lena Gutedal, ekonomichef
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-11-19

Handlingar till

Ärende 11

Begäran om tilläggsanslag för hälso- och
sjukvårdsnämnden avseende
vårdkvalitet
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-10-25, § 300
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-26
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-09-19, § 566

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 300

Tilläggsanslag. Hälso- och
sjukvårdsnämnden

RS 2018/984
AU § 304

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Hälso- och sjukvårdsnämndens begäran om tilläggsanslag avslås.

Reservation
Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Aino Friberg Hansson (S), Ylva Bendelin (S),
Tommy Gardell (S), Saga Carlgren (V) och Isabel Enström (MP) reserverar sig mot
beslutet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden äskar i samband med sin delårsrapportering om ett
tilläggsanslag till driftbudget 2018 på 35 mnkr. Periodens ekonomiska resultat för
hälso- och sjukvårdsnämnden är efter augusti månad -22 mnkr.
Nettokostnadsutvecklingen på perioden är 3,9 procent.
Helårsprognosen beräknas till -35 mnkr. Det finns flera orsaker till detta, bland annat
fler kostsamma vårdtillfällen på fastlandet, fortsatt ökande läkemedelskostnader och
ökade kostnader för patientresor. Kostnaderna vägs till viss del upp av riktade
statsbidrag.
Enligt regionens regler för styrning och uppföljning ska tilläggsanslag för befintlig
verksamhet i princip inte förekomma. I nämndens beskrivning av orsakerna till den
negativa prognosen är det inte undantagsfall utan snarare ordinarie verksamhet som
beskrivs. Hälso- och sjukvårdsnämnden fick inför 2018 förstärkning av budgeten
med netto 62,7 mnkr vilket motsvarar en ökning med drygt fyra procent.
Budgetresultat för Region Gotland 2018 är 65 mnkr. Detta är under det finansiella
målet på två procent av nettokostnaden. Om hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelas
35 mnkr i tilläggsanslag sjunker budgetresultatet till 0,6 procent av nettokostnaden.
Regionstyrelseförvaltningen anser att de finansiella målen liksom de styrregler som är
beslutade ska gälla och att hälso- och sjukvårdsnämndens äskande ska avslås.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden yrkar på att hälso- och sjukvårdsnämnden begäran om tilläggsanslag avslås i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 300 forts
RS 2018/984

Meit Fohlin (S) yrkar att arbetsutskottets förslag ska bifallas, att begäran avslås, men
att nämnden medges att överstiga sin budgetram 2018 med högst 35 miljoner kronor
för att kunna upprätthålla vård med likvärdig kvalitet som i övriga riket, nämnden ska
uppmanas till fortsatta åtgärder för att begränsa underskottet och att eventuellt
underskott får balanseras i bokslutet.
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner att det vinner bifall.
Omröstning begärs. Den som röstar Ja avslår begäran i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag. Den som röstar Nej stödjer arbetsutskottets förslag. Följande
röstar ja: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Fredrik
Gradelius (C), Andreas Unger (M), Mats-Ola Rödén (L), Lars Engelbrektsson (SD)
och Eva Nypelius (C). Följande röstar nej: Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Aino
Friberg Hansson (S), Ylva Bendelin (S), Tommy Gardell (S), Saga Carlgren (V) och
Isabel Enström (MP). Omröstningen utfaller med rösterna 8 ja och 7 nej. Begäran
avslås i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-09-19, § 566
Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-26
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/984
26 september 2018

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag 2018, HSN
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Begäran om tilläggsanslag avslås.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden äskar i samband med sin delårsrapportering om ett
tilläggsanslag till driftbudget 2018 på 35 mnkr. Periodens ekonomiska resultat för
hälso- och sjukvårdsnämnden är efter augusti månad -22 mnkr.
Nettokostnadsutvecklingen på perioden är 3,9 procent.
Helårsprognosen beräknas till -35 mnkr. Det finns flera orsaker till detta, bland annat
fler kostsamma vårdtillfällen på fastlandet, fortsatt ökande läkemedelskostnader och
ökade kostnader för patientresor. Kostnaderna vägs till viss del upp av riktade
statsbidrag.
Bedömning

Enligt regionens regler för styrning och uppföljning ska tilläggsanslag för befintlig
verksamhet i princip inte förekomma. I nämndens beskrivning av orsakerna till den
negativa prognosen är det inte undantagsfall utan snarare ordinarie verksamhet som
beskrivs. Hälso- och sjukvårdsnämnden fick inför 2018 förstärkning av budgeten
med netto 62,7 mnkr vilket motsvarar en ökning med drygt fyra procent.
Budgetresultat för Region Gotland 2018 är 65 mnkr. Detta är under det finansiella
målet på två procent av nettokostnaden. Om hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelas
35 mnkr i tilläggsanslag sjunker budgetresultatet till 0,6 procent av nettokostnaden.
Regionstyrelseförvaltningen anser att de finansiella målen liksom de styrregler som är
beslutade ska gälla och att hälso- och sjukvårdsnämndens äskande ska avslås.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-09-19, §566
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-09-19

HSN § 566

Delårsrapport 2

HSN 2018/8
HSN-AU § 577
HSN-AU § 595

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner delårsrapport 2.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden begär hos regionfullmäktige tilläggsanslag om 35
miljoner.
Paragrafen justeras omedelbart.

I juni månad fattade regionfullmäktige beslut om investeringsmedel för att inrätta
PCI-verksamhet på Visby lasarett. Etableringen innebär att patienterna kan erbjudas
undersökning och behandling på Gotland istället för på fastlandet.
Arbetet med oberoende av inhyrd personal ger effekter. Översyn av schemafrågor
inom akuten har bidragit till oberoende av inhyrd personal. Fortsatt fokus med
arbetet av oberoende av hyrpersonal fortsätter.
Sommarens värme skapade problem med specialförpackat gods och också
arbetsmiljöproblem i vissa lokaler. Värmeböljan påverkade inte vårdplatsläget förrän i
slutet av sommaren då värmen sannolikt var en orsak till ökat vårdbehov.
Tillgängligheten till vården är fortsatt god, i samma nivå som riket, inom flertalet
områden och en stor del av patienterna upplever att de får ett gott bemötande. För
de olika dimensionerna i enkätundersökningar uppger kvinnorna en något mer
positiv upplevelse av den vård de har fått än männen, men skillnaderna är dock små.
Förvaltningen står inför stora utmaningar och möjligheter med tanke på den
nationella utredningen för God och Nära vård, framtidens vårdinformationsmiljö
(FVM) samt den nationella strukturen för kunskapsstyrning.
Överenskommelser mellan SKL och staten som involverar verksamheten inom
hälso- och sjukvården är under arbete enligt de ramar som överenskommelserna ger.
Periodens resultat är -22,1 miljoner.
Helårsprognos är efter augusti månad -35 miljoner.
Ärendets behandling under mötet

Yvonne Skovshoved, ekonomichef, föredrar ärendet.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-09-19

Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU § 595
Diskussion och resonemang kring utkast av delårsrapport 2. Underlaget färdigställs
till nämndens sammanträde den 19 september samt kompletteras med en
tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Bakgrund HSN-AU § 577
Arbetsutskottets beslut
• Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott godkänner förvaltningens
ekonomiska rapport efter juli månad.
• Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta med alla aktiviteter enligt framtagna och
beslutade handlingsplaner för att möjliggöra förväntade effekter och därmed minska
kostnadsutvecklingen.
• Förvaltningen får i uppdrag att i samband med delår 2 förbereda en skrivelse till
regionfullmäktige med en begäran om tilläggsanslag.
• Förvaltningen får i uppdrag att utifrån den negativa prognosen för 2018 göra en
bedömning över potentiella konsekvenser för de ekonomiska förutsättningarna inför
2019 som eventuellt behöver kommuniceras till regionfullmäktige inför fastställande
av budgeten för nästa år.
Beslutsunderlag

Delårsrapport 2 för år 2018
Tjänsteskrivelse daterad 14 september 2018
Resultatrapporter
Skickas till
Enligt särskild anvisning för delår 2, från regionstyrelseförvaltningen.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-11-19

Handlingar till

Ärende 12

Begäran om tilläggsanslag för
räddningstjänsten
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-10-25, § 302
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-06-19
• Tekniska nämnden 2018-04-25, § 138

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 302

Tilläggsanslag. Räddningstjänst
handlingsplan minskat ekonomiskt
underskott 2018

RS 2018/521
AU § 306

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag 2018 för räddningstjänsten avslås.

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag på sammanlagt 1 137 tkr för år 2018.
Nämnden begär även att samma summa ska ingå i budgetramen framåt. I praktiken
handlar ärendet därför om ett ramtillskott till tekniska nämnden.
Nämnden skriver i sin skrivelse att räddningstjänsten fått för låg kompensation för
RiB avtalet som trädde i kraft 2017. Dessutom har kostnaderna för OB tillägg och
storhelgstillägg ökat. Inom räddningstjänsten finns en lagstadgad skyldighet att
genomföra läkarundersökningar. När heltidsstyrkan fördubblats har även dessa
kostnader ökat, vilket nämnden nu begär tilläggsanslag för.
Regionstyrelseförvaltningens förslag är att hänsyn ska tas till räddningstjänstens
ökade kostnader för RiB avtalet i fördelningen av det anslag på 83 mnkr som avsatts
för generell personalkostnadskompensation i budget 2019. Övriga kostnadsökningar
för OB och storhelgstillägg samt läkarundersökningar ska hanteras inom ram.
I den senaste månadsrapporten från april redovisades en prognos för Region
Gotland som sannolikt innebär ett negativt balanskravsresultat för 2018. Under de
förhållandena är det inte möjligt att föreslå att tilläggsanslag beviljas.
Vid bedömning av om en nämnd kan beviljas ett tilläggsanslag under innevarande år
är den aktuella ekonomiska situationen alltid vägledande. Region Gotland har vid
senaste prognostillfället, april, en positiv prognos på 123 mnkr. Den största delen av
överskottet kommer dock från poster som inte kan räknas in i balanskravsresultatet.
En preliminär bedömning av balanskravsresultatet är att det blir ett underskott på 510 mnkr. Det finns därmed mycket små möjligheter att bevilja det tilläggsanslag som
tekniska nämnden begärt.
Man kan ändå konstatera att det nya avtalet för deltidsbrandmän inneburit ökade
kostnader för räddningstjänsten. Räddningstjänsten har både inför 2017 och 2018
kompenserats till viss del men inte fullt ut. Det är därmed rimligt att hänsyn ska tas
till de kostnadsökningar som uppstått till följd av nytt RiB avtal när fördelningen av
den generella personalkostnadskompensationen på 83 mnkr i 2019 års budget ska
göras.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 302 forts
RS 2018/521

Däremot är varken kostnadsökningarna för OB samt storhelgstillägg eller
obligatoriska läkarundersökningar kopplade till avtalsförändringar. Dessa kostnadsökningar ska hanteras inom ram.
Regionstyrelsen har gett regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma till
regionstyrelsens sammanträde den 20 september med förslag till fördelning av den
generella personalkostnadskompensationen.
Arbetsutskottet har föreslagit att tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag 2018
för räddningstjänsten avslås.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag om att tekniska
nämndens begäran om tilläggsanslag 2018 för räddningstjänsten avslås och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 22018-04-25, § 138
Regionstyrelseförvaltningen 2018-06-09
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/521
19 juni 2018

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag räddningstjänst 2018
Förslag till beslut

•
•

Begäran om tilläggsanslag 2018 avslås
Budgetkompensation för 2019 tas upp i samband med fördelningen av det
avsatta budgetanslaget för personalkostnadskompensation 2019.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag på sammanlagt 1 137 tkr för år 2018.
Nämnden begär även att samma summa ska ingå i budgetramen framåt. I praktiken
handlar ärendet därför om ett ramtillskott till tekniska nämnden.
Nämnden skriver i sin skrivelse att räddningstjänsten fått för låg kompensation för
RiB avtalet som trädde i kraft 2017. Dessutom har kostnaderna för OB tillägg och
storhelgstillägg ökat. Inom räddningstjänsten finns en lagstadgad skyldighet att
genomföra läkarundersökningar. När heltidsstyrkan fördubblats har även dessa
kostnader ökat, vilket nämnden nu begär tilläggsanslag för.
Regionstyrelseförvaltningens förslag är att hänsyn ska tas till räddningstjänstens
ökade kostnader för RiB avtalet i fördelningen av det anslag på 83 mnkr som avsatts
för generell personalkostnadskompensation i budget 2019. Övriga kostnadsökningar
för OB och storhelgstillägg samt läkarundersökningar ska hanteras inom ram.
I den senaste månadsrapporten från april redovisades en prognos för Region
Gotland som sannolikt innebär ett negativt balanskravsresultat för 2018. Under de
förhållandena är det inte möjligt att föreslå att tilläggsanslag beviljas.
Bedömning

Vid bedömning av om en nämnd kan beviljas ett tilläggsanslag under innevarande år
är den aktuella ekonomiska situationen alltid vägledande. Region Gotland har vid
senaste prognostillfället, april, en positiv prognos på 123 mnkr. Den största delen av
överskottet kommer dock från poster som inte kan räknas in i balanskravsresultatet.
En preliminär bedömning av balanskravsresultatet är att det blir ett underskott på 510 mnkr. Det finns därmed mycket små möjligheter att bevilja det tilläggsanslag som
tekniska nämnden begärt.
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Tjänsteskrivelse
RS 2018/521

Region Gotland

Man kan ändå konstatera att det nya avtalet för deltidsbrandmän inneburit ökade
kostnader för räddningstjänsten. Räddningstjänsten har både inför 2017 och 2018
kompenserats till viss del men inte fullt ut. Det är därmed rimligt att hänsyn ska tas
till de kostnadsökningar som uppstått till följd av nytt RiB avtal när fördelningen av
den generella personalkostnadskompensationen på 83 mnkr i 2019 års budget ska
göras.
Däremot är varken kostnadsökningarna för OB samt storhelgstillägg eller
obligatoriska läkarundersökningar kopplade till avtalsförändringar. Dessa
kostnadsökningar ska hanteras inom ram.
Regionstyrelsen har gett regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma till RS
20 september med förslag till fördelning av den generella
personalkostnadskompensationen.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 22018-04-25, § 138

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden

2 (2)

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-04-25

TN § 138

TN § 138

Räddningstjänst handlingsplan minskat
ekonomiskt underskott 2018

TN 2018/50

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner åtgärdsplan för 2018 för att minska det
prognostiserade underskottet som redovisats i Delårsrapport 1. Åtgärderna
beräknas minska kostnaderna med 2 124 tkr år 2018.
Tekniska nämnden begär 700 tkr i tilläggsanslag på vad nämnden anser för lågt
utbetalda kompensationer år 2016 avseende nya RiB avtalet 2017.
Tekniska nämnden begär 337 tkr i tilläggsanslag på vad nämnden anser för lågt
utbetalda kompensationer avseende OB och Storhelgstillägg.
Tekniska nämnden begär tilläggsanslag för lagstadgade läkarundersökningar, en
utökning av nuvarande kompensation med 100 tkr.

Bedömning

Budgetarbete 2018
Räddningstjänstens nettodriftskostnadsbudget för år 2018 inom tekniska nämnden är
51,2 miljoner kronor baserat på det effektiviseringsuppdrag på 2,2 miljoner kronor
som gavs av Tekniska nämnden under 2016 och som är underlag för det
handlingsprogram för LSO som gäller för år 2017-2019.
Räddningstjänstens effektiviseringar gav 0,7 miljoner i besparing + utifrån
nedanstående uträkning så har omorganisationen gett en besparing på 1 137 000 kr =
totalt 1 837 000 av betinget på 2 200 000 kr.
TN och RT fick 2016 1 400 tkr i lönekompensation. I den summan ligger
lönerevisionen för 2016, som 1,5 % och motsvarar 575 tkr. Det innebär att
kvarvarande del var avsedd för det nya RiB avtalet som skulle komma 2017 ( 1 400 –
575 ), vilket motsvarar 825 tkr. Det nya avtalet har inneburit en ökad kostnad på
1 525 tkr. Här har jämförelse gjorts mellan utfallet för personalkostnader för RiB år
2016 och utfallet 2017. Detta innebär att räddningstjänsten erhöll för låg
kompensation för att möta upp det nya avtalet som trädde i kraft 2017.
Räddningstjänstens kompensation år 2017 anser nämnden borde ha varit 500 tkr
högre för RiB avtalet. Utöver detta är kostnadsökning 252 tkr enligt avtal för
heltidsstyrkans OB- tillägg och storhelgstilägg under år 2017.
Räddningstjänsten förutsatte att den historik kring kompensation för lagstadgade
läkarundersökningar som verksamheten alltid kompenserats för, skulle fortgå och
följa utvecklingen nu när räddningstjänsten fördubblat heltidsstyrkan. Det är inget
man kan räkna med att bli kompenserad från centralt håll, där har det missats i
kommunikationen emellan förvaltningar inför budget arbetet.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-04-25

TN § 138

Räddningstjänsten hade räknat med en ökad kompensation med 100 tkr inför 2017
och framåt.
Åtgärder 2018
Utifrån ovan stycken avseende kompensation och ökade kostnader. Förvaltningens
förslag är att begära tillägg avseende, för låg kompensation som nämnden erhöll 2016
och få full kompensation för de faktiska ökade kostnaderna.
Det skulle innebära ;
RiB

700 tkr

OB/Stor helg

337 tkr

Lagstadgad, läkarundersökningar.

100 tkr

Utöver detta har förvaltningen tagit fram åtgärder för att minska kostnaderna under
2018. Räddningstjänsten kommer inte rekrytera för den halvtid som uppstår när en
medarbetare går ner till 50 % tjänst i augusti 2018. Arbetsuppgifterna kommer istället
att läggas emot befintlig personal. Utöver detta kommer man inte att tillsätta 2
vakanser man kommer få under året.
Detta innebär;
½ tid from aug

268 tkr

2 tjänster ( ca 4 mån )

319 tkr

Utbildning

400 tkr

Tillsammans skulle det innebära en kostnadsminskning för räddningstjänsten under
2018 på 2 124 tkr. Det förbättrar den prognos som redovisats i delårsrapport 1och
ger en årsprognos på ett underskott på 876 tkr istället för 3 000 tkr, detta under
förutsättning att nämnden får den kompensation som nämnts ovan. Här är det
väsentligt att den ökade kompensation som nämnden begär tilläggsanslag för kvarstår
i framtida budgetramar för räddningstjänsten, detta för att ge räddningstjänsten bra
förutsättningar för att bedriva sin verksamhet samt undvika samma situation
kommande år.
De åtgärder som vidtas har bara effekt under 2018 och kan inte fortgå under
2019,vilket därmed behöver beaktas inför budgetarbetet 2019.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av räddningschef Dick Svennefelt och ekonomichef Martin Ekepil
Ringelid.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-04-24
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-04-25

Protokollsutdrag
TN § 138

Presentation på sammanträde
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-11-19

Handlingar till

Ärende 13

Begäran om tilläggsanslag för
kollektivtrafiken
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-10-25, § 303
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-06-20
• Tekniska nämnden 2018-05-30, § 149

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 303

Tilläggsanslag. Kollektivtrafiken

RS 2018/636
AU § 307

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag 2018 för kollektivtrafiken avslås.

Tekniska nämnden har hemställt hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 5 750 000
kr avseende driften av kollektivtrafikens busstrafik. I skrivelsen anger nämnden att
prognosen för köp av tjänster från Gotlandsbuss uppgår till 5 750 000 kr mer än
budgeterat. Underskottet hänförs till köp av förstärkningsturer föranledda av att
många barn och unga reser till och från skolan i kollektivtrafiken. Även kostnader för
indexfakturor ökar i snabbare takt än vad som kompenserats i budget.
Vid bedömning av om en nämnd kan beviljas ett tilläggsanslag under innevarande år
är den aktuella ekonomiska situationen alltid vägledande. Region Gotland har vid
senaste prognostillfället, april, en positiv prognos på 123 mnkr. Den största delen av
överskottet kommer dock från poster som inte kan räknas in i balanskravsresultatet.
En preliminär bedömning av balanskravsresultatet är att det blir ett underskott på 510 mnkr. Det finns därmed mycket små möjligheter att bevilja det tilläggsanslag som
tekniska nämnden begärt.
Tekniska nämnden skriver i sin skrivelse att kompensation för indexhöjningar inte
beviljats. TN begärde i budgeten för 2018 att få kompensation för indexökning med
390 tkr. Hela den summan beviljades av regionfullmäktige i budgeten för 2018.
I budgeten för 2019 har regionfullmäktige beslutat att kompensera tekniska nämnden
med äskade 1 776 tkr för indexökning. Regionfullmäktige tog samtidigt beslut om ett
ramtillskott på 3 mnkr till kollektivtrafiken. Tekniska nämnden hade i sin strategiska
plan begärt 3 750 tkr.
Regionstyrelseförvaltningens förslag är att begäran om tilläggsanslag avslås med
hänvisning till Region Gotlands ekonomiska situation samt att kompensation för
indexökningar beviljats enligt nämndens begäran både 2018 och 2019. Även
ytterligare ramtillskott till kollektivtrafiken har beviljats i budget 2019.
Arbetsutskottet har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att begäran
avslås.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 303 forts
RS 2018/636
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag om att tekniska
nämndens begäran om tilläggsanslag 2018 för kollektivtrafiken avslås och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2018-05-30, § 149
Regionstyrelseförvaltningen 2018-06-20
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/636
20 juni 2018

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag till kollektivtrafiken
Förslag till beslut

•

Begäran om tilläggsanslag avslås.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har hemställt hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 5 750 000
kr avseende driften av kollektivtrafikens busstrafik. I skrivelsen anger nämnden att
prognosen för köp av tjänster från Gotlandsbuss uppgår till 5 750 000 kr mer än
budgeterat. Underskottet hänförs till köp av förstärkningsturer föranledda av att
många barn och unga reser till och från skolan i kollektivtrafiken. Även kostnader för
indexfakturor ökar i snabbare takt än vad som kompenserats i budget.
Regionstyrelseförvaltningens förslag är att begäran om tilläggsanslag avslås med
hänvisning till Region Gotlands ekonomiska situation samt att kompensation för
indexökningar beviljats enligt nämndens begäran både 2018 och 2019. Även
ytterligare ramtillskott till kollektivtrafiken har beviljats i budget 2019.
Bedömning

Vid bedömning av om en nämnd kan beviljas ett tilläggsanslag under innevarande år
är den aktuella ekonomiska situationen alltid vägledande. Region Gotland har vid
senaste prognostillfället, april, en positiv prognos på 123 mnkr. Den största delen av
överskottet kommer dock från poster som inte kan räknas in i balanskravsresultatet.
En preliminär bedömning av balanskravsresultatet är att det blir ett underskott på 510 mnkr. Det finns därmed mycket små möjligheter att bevilja det tilläggsanslag som
tekniska nämnden begärt.
Tekniska nämnden skriver i sin skrivelse att kompensation för indexhöjningar inte
beviljats. TN begärde i budgeten för 2018 att få kompensation för indexökning med
390 tkr. Hela den summan beviljades av regionfullmäktige i budgeten för 2018.
I budgeten för 2019 har regionfullmäktige beslutat att kompensera tekniska nämnden
med äskade 1 776 tkr för indexökning. Regionfullmäktige tog samtidigt beslut om ett
ramtillskott på 3 mnkr till kollektivtrafiken. Tekniska nämnden hade i sin strategiska
plan begärt 3 750 tkr.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/636

Regionstyrelseförvaltningens förslag är att begäran om tilläggsanslag avslås med
hänvisning till Region Gotlands ekonomiska situation samt att kompensation för
indexökningar beviljats enligt nämndens begäran både 2018 och 2019. Även
ytterligare ramtillskott till kollektivtrafiken har beviljats i budget 2019.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2018-05-30, § 149
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden

2 (2)

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-05-30

TN § 149

TN § 149

Tilläggsanslag till kollektivtrafiken

TN 2018/887
TN AU § 125

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 5 750 000 kr
avseende driften av kollektrafikens busstrafik.

Enligt helårsprognosen i delårsrapport nr 1 så kommer kollektivtrafikens busstrafik
att redovisa ett ekonomiskt underskott med -5 750 tkr.
För busstrafiken redovisas följande utfall jämfört med budget avseende januari-mars
2018:
I utfallet för köp av huvudverksamhet ingår inte kostnader för de två fakturor som
bestridits med totalt 2 470 tkr.
Busstrafikens intäkter redovisar ett utfall med 2 540 tkr (2 358 tkr), vilket är en
negativ avvikelse med -1 304 tkr. Enligt prognosen kommer intäktsbudgeten med
totalt 15 381 tkr att uppfyllas.
Busstrafikens utfall för köp av tjänster av Gotlandsbuss AB uppgår till -11 584 tkr,
exklusive de fakturor som bestridits. Enligt prognosen kommer kostnaderna för köp
av tjänster från Gotlandsbuss att uppgå till 56 000 tkr, vilket innebär en negativ
budgetavvikelse med -5 750 tkr. Underskottet hänförs till köp av förstärkningsturer
föranledda av att många barn och unga reser till och från skolan i kollektivtrafiken.
Rutiner för förstärkningsturer kommer att ses över.
Det kan konstateras att kostnaderna för indexfakturor ökar i snabbare takt än vad
som beviljats som kompensation till 2018. För 2018 har totalt 490 tkr beviljats i
kompensation för indexfakturor. Mellan år 2016 och 2017 har indexfakturorna ökat
med 1 750 tkr. Tilläggsavtal för indexfakturor har tagits fram.
Kostnaderna för köp av tjänster från Gotlandsbuss uppgår under januari - mars till
13 686 tkr (13 005 tkr), vilket inkluderar de fakturor som bestridits.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag med totalt 5 750 tkr erfordras för att
täcka prognostiserat driftbudgetunderskott för kollektivtrafikens busstrafik.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av ekonomichef Mats Renborn.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-05-30

TN § 149

Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 5 750 000 kr
avseende driften av kollektrafikens busstrafik.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-05-22
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-11-19

Handlingar till

Ärende 14

Begäran om tilläggsanslag för enskilda
vägar
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-10-25, § 304
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-02
• Tekniska nämnden 2018-06-20, § 178

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 304

Tilläggsanslag. Minskat statsbidrag enskilda
vägar

RS 2018/708
AU § 308

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag 2018 för underhåll av enskilda vägar
avslås.

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag för minskat statsbidrag för enskilda vägar
med 2,4 mnkr.
Tekniska nämnden redovisar i sin skrivelse att det totala statsbidraget för enskilda
vägar minskat år 2017 jämfört med tidigare år. Utfallet har tidigare legat mellan 9 och
11 mnkr för att sjunka till 6,4 mnkr år 2017. Prognosen för 2018 är 6,5 mnkr. Det är
Region Gotlands ansvar att underhålla enskilda vägar med statsbidrag med totalt
100 procent av den beräknade årskostnaden för var väg, förutsatt att statsbidraget
från Trafikverket tillfaller Region Gotland. För vissa vägar innebär det att regionen
står för 70 procent av årskostnaden, andra vägar 50 procent. Minskat totalbidrag från
Trafikverket gör att totalkostnaden för regionen ökar.
Regionfullmäktige beviljade i budgeten för 2019 ett ramtillskott till tekniska nämnden
med 2 mnkr som kompensation för minskade statsbidrag för enskilda vägar.
Region Gotland har en ansträngd ekonomisk situation. En preliminär bedömning av
balanskravsresultatet pekar på ett underskott. Regionstyrelseförvaltningens förslag är
därför att begäran om tilläggsanslag avslås.
Vid bedömning av om en nämnd kan beviljas ett tilläggsanslag under innevarande år
är den aktuella ekonomiska situationen alltid vägledande. Region Gotland har vid
senaste prognostillfället, april, en positiv prognos på 123 mnkr. Den största delen av
överskottet kommer dock från poster som inte kan räknas in i balanskravsresultatet.
En preliminär bedömning av balanskravsresultatet är att det blir ett underskott på 510 mnkr. Det finns därmed mycket små möjligheter att bevilja det tilläggsanslag som
tekniska nämnden begärt.
I budgeten för 2019 har regionfullmäktige beslutat att kompensera tekniska nämnden
med 2 mnkr i ramtillskott på grund av att statsbidragen för enskilda vägar minskat.
Regionstyrelseförvaltningens förslag är att begäran om tilläggsanslag avslås med
hänvisning till Region Gotlands ekonomiska situation samt att ramtillskott beviljats i
budget 2019.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 304 forts
RS 2018/708

Arbetsutskottet har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att begäran
avslås.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag om avslag på tekniska
nämndens begäran om tilläggsanslag 2018 för underhåll av enskilda vägar och finner
att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2018-06-20, § 178
Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-02
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/708
2 juli 2018

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för minskat statsbidrag enskilda vägar
Förslag till beslut

•

Begäran om tilläggsanslag avslås

Sammanfattning

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag för minskat statsbidrag för enskilda vägar
med 2,4 mnkr.
Tekniska nämnden redovisar i sin skrivelse att det totala statsbidraget för enskilda
vägar minskat år 2017 jämfört med tidigare år. Utfallet har tidigare legat mellan 9 och
11 mnkr för att sjunka till 6,4 mnkr år 2017. Prognosen för 2018 är 6,5 mnkr. Det är
Region Gotlands ansvar att underhålla enskilda vägar med statsbidrag med totalt 100
procent av den beräknade årskostnaden för var väg, förutsatt att statsbidraget från
Trafikverket tillfaller Region Gotland. För vissa vägar innebär det att regionen står
för 70 procent av årskostnaden, andra vägar 50 procent. Minskat totalbidrag från
Trafikverket gör att totalkostnaden för regionen ökar.
Regionfullmäktige beviljade i budgeten för 2019 ett ramtillskott till tekniska nämnden
med 2 mnkr som kompensation för minskade statsbidrag för enskilda vägar.
Region Gotland har en ansträngd ekonomisk situation. En preliminär bedömning av
balanskravsresultatet pekar på ett underskott. Regionstyrelseförvaltningens förslag är
därför att begäran om tilläggsanslag avslås.
Bedömning

Vid bedömning av om en nämnd kan beviljas ett tilläggsanslag under innevarande år
är den aktuella ekonomiska situationen alltid vägledande. Region Gotland har vid
senaste prognostillfället, april, en positiv prognos på 123 mnkr. Den största delen av
överskottet kommer dock från poster som inte kan räknas in i balanskravsresultatet.
En preliminär bedömning av balanskravsresultatet är att det blir ett underskott på 510 mnkr. Det finns därmed mycket små möjligheter att bevilja det tilläggsanslag som
tekniska nämnden begärt.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/708

I budgeten för 2019 har regionfullmäktige beslutat att kompensera tekniska nämnden
med 2 mnkr i ramtillskott på grund av att statsbidragen för enskilda vägar minskat.
Regionstyrelseförvaltningens förslag är att begäran om tilläggsanslag avslås med
hänvisning till Region Gotlands ekonomiska situation samt att ramtillskott beviljats i
budget 2019.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2018-06-20, § 178

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden

2 (2)

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-06-20

TN § 178

TN § 178

Tilläggsanslag för minskat statsbidrag
enskilda vägar

TN 2018/890
TN AU § 127

Tekniska nämndens beslut

•

Att hos regionstyrelsen hemställa om tilläggsanslag för minskat statsbidrag för
enskilda vägar med 2 400 000 kr.

Enligt helårsprognosen i delårsrapport nr 1 kommer statsbidragen för enskilda vägar
att uppgå till 6 500 tkr, vilket ska jämföras med budgeten som är 8 900 tkr.
Statsbidragen för enskilda vägar uppgick för 2017 till 6 380 tkr.
I nedanstående tabell redovisas planering och utvecklingsavdelningens budget och
utfall för statsbidrag till enskilda vägar för perioden 2013-2017.
Regler för statsbidrag
Statsbidrag ansöks hos trafikverket som gör bedömningen om statsbidrag är möjligt
och vilken procentuell bidrag av årskostnaden det bör vara på vägen i fråga.
Trafikverkets huvudkrav för att få årligt statsbidrag är följande;
För att en väg ska få årligt driftbidrag ska den vara cirka 1 kilometer eller längre och
tillgodose ett kommunikationsbehov för de fast boende, näringslivet eller det rörliga
friluftslivet. Vägar som är av väsentlig betydelse som genomfartsvägar eller som
uppsamlingsvägar för fritidsbebyggelse kan också få bidrag.
Väghållningen ska vara ordnad i någon form av organisation eller genom en
överenskommelse som godkänts av Trafikverket.
Det årliga bidragets storlek varierar utefter vilken vägkategori trafikverket har
fastställt för vägen. Beroende på kategori varierar det årliga statsbidraget mellan 3080% av driftkostnaden. Resterande andel (20-70%) av kostnaden ska finansieras
genom skattemedel.
Region Gotlands ansvar
Kostnaden för drift- och underhåll för den enskilda vägen med statsbidrag utgörs
med ovanstående beskrivning från trafikverket kassa, resterande del har Region
Gotland sedan 1970-talet frivilligt åtagit sig att tillföra.
Inför bildandet av Gotlands kommun beslutade sammanläggningsdelegerade, som
enligt särskild lag fullgjorde fullmäktigeuppgifter inför kommunsammanläggningen,
den 24 augusti 1970, § 78 om bestämmelser för det kommunala underhållet av de
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-06-20

TN § 178

enskilda vägarna inom Gotlands kommun. Av 1 § 16 p tekniska nämndens
reglemente framgår att nämnden svarar för bidragsgivning till enskild väghållning
enligt av regionfullmäktige antagna riktlinjer (Regionstyrelsen 2015-09-17, Rs § 285,
Au § 277).

Sammanfattningsvis är det därför Region Gotlands ansvar att underhålla enskilda
vägar med statsbidrag med totalt 100% av den beräknade årskostnaden för var väg,
förutsatt att statsbidraget från Trafikverket tillfaller Region Gotland. För vissa vägar
innebär det att Regionen står för exempelvis 70% av årskostnaden, andra vägar 50%.
Minskat totalbidrag från Trafikverket gör att totalkostnaden för Regionen ökar och
mer medel behövs.
Antalet vägar som är berättigad till statsbidrag och som driftas av regionen uppgår till
c:a 350 st. Det totala antalet kilometer som omfattas uppgår till 830 km.
På Gotland finns det ett antal vägföreningar som erhåller statsbidraget direkt och
själva står för vägunderhållet.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag erfordras för att täcka det
prognostiserade budgetunderskottet för statsbidrag med 2 400 tkr.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag för minskat
statsbidrag för enskilda vägar med 2 400 000 kr.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-05-23
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-11-19

Handlingar till

Ärende 15

Omdisponering budget till Kvarnåkershamns nya vattenverk
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-10-25, § 313
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-26
• Tekniska nämnden 2018-09-19, § 234

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 313

Omdisponering av medel. Kvarnåkershamns
nya vattenverk

RS 2017/393
AU § 317

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

x Tekniska nämnden medges en utökning av investeringsbudget 2019 för projekt
Gotlands vattenförsörjning med 16 miljoner kronor.
x Omdisponering med 41 miljoner kronor ska ske från projekt Gotlands vattenförsörjning till Kvarnåkershamns nya vattenverk.

Tekniska nämnden tog i oktober 2017 beslut om en framställan om att få
omdisponera medel från projektet Gotlands vattenförsörjning till Kvarnåkershamns
nya vattenverk, TN 2017-10-25, § 243. Detta med anledning av att vattenverkets
beräknade kostnad översteg den beslutade budgeten med 41 mnkr. Dåvarande
budget för Gotlands vattenförsörjning 2019 var 45 mnkr. Denna framställan var inte
känd av regionstyrelseförvaltningen inför budgetberedningen våren 2018.
I samband med att investeringsbehovet för VA-ledning Burgsvik – Klintehamn
(”södra linan”) ökat med 60 mnkr omfördelades i budgetbeslutet i regionfullmäktige i
juni 2018 20 mnkr från Gotlands vattenförsörjning för att täcka del av detta.
I efterhand visar det sig att tekniska nämnden redan begärt omfördelning av dessa
medel till Kvarnåkershamn vilket innebär att det uppstår en brist på 16 mnkr i
investeringsbudgeten för VA-verksamheten.
Tekniska nämnden begär nu att investeringsbudgeten för Gotlands vattenförsörjning
återställs till de ursprungliga 45 mnkr och att omfördelning sker med 41 mnkr till
Kvarnåkershamns nya vattenverk,
Regionstyrelseförvaltningen anser att investeringsbudgeten för Gotlands vattenförsörjning ska utökas med 16 mnkr till 41 mnkr, inte till 45 mnkr som tekniska
nämnden begär, och att dessa sedan omdisponeras till Kvarnåkershamns nya vattenverk.
Totalt blir då investeringsbudgeten 2019 för VA-verksamheten 212,4 mnkr varav
137,4 mnkr avser VA-ledning ”södra linan” och Kvarnåkershamns nya vattenverk.
Arbetsutskottet har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, tillstyrkt begäran.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 313 forts
RS 2017/393
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2017-10-25, § 243
Tekniska nämnden 2018-09-19, § 234
Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-26

94 (121)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/393
26 september 2018

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Omdisponering budget till Kvarnåkershamns nya vattenverk
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

1. Tekniska nämnden medges en utökning av investeringsbudget 2019 för projekt
Gotlands vattenförsörjning med 16 mnkr.
2. Omdisponering med 41 mnkr ska ske från projekt Gotlands vattenförsörjning till
Kvarnåkershamns nya vattenverk.
Sammanfattning

Tekniska nämnden tog i oktober 2017 beslut om en framställan om att få
omdisponera medel från projektet Gotlands vattenförsörjning till Kvarnåkershamns
nya vattenverk, TN 2017-10-25, §243. Detta med anledning av att vattenverkets
beräknade kostnad översteg den beslutade budgeten med 41 mnkr. Dåvarande
budget för Gotlands vattenförsörjning 2019 var 45 mnkr. Denna framställan var inte
känd av regionstyrelseförvaltningen inför budgetberedningen våren 2018.
I samband med att investeringsbehovet för VA-ledning Burgsvik – Klintehamn
(”södra linan”) ökat med 60 mnkr omfördelades i budgetbeslutet i regionfullmäktige i
juni 2018 20 mnkr från Gotlands vattenförsörjning för att täcka del av detta.
I efterhand visar det sig att tekniska nämnden redan begärt omfördelning av dessa
medel till Kvarnåkershamn vilket innebär att det uppstår en brist på 16 mnkr i
investeringsbudgeten för VA-verksamheten.
Tekniska nämnden begär nu att investeringsbudgeten för Gotlands vattenförsörjning
återställs till de ursprungliga 45 mnkr och att omfördelning sker med 41 mnkr till
Kvarnåkershamns nya vattenverk, TN 2018-09-19, §234.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att investeringsbudgeten för Gotlands
vattenförsörjning ska utökas med 16 mnkr till 41 mnkr, inte till 45 mnkr som
tekniska nämnden begär, och att dessa sedan omdisponeras till Kvarnåkershamns nya
vattenverk.
Totalt blir då investeringsbudgeten 2019 för VA-verksamheten 212,4 mnkr varav
137,4 mnkr avser VA-ledning ”södra linan” och Kvarnåkershamns nya vattenverk.

1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/393

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2017-10-25, §243
Tekniska nämnden 2018-09-19, §234
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden

2 (2)

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-09-19

TN § 234

TN § 234

Omdisponering av medel för
Kvarnåkershamns bräckvattenverk

TN 2018/6

Tekniska nämndens beslut

• Tekniska nämnden begär att regionstyrelsen verkställer beslut TN § 243 år 2017.
Den ursprungliga investeringsbudgeten för Gotlands vattenförsörjning 2019 med
45 mnkr är en förutsättning för att omdisponeringen ska kunna verkställas.

Bedömning

Tekniska nämnden ska återkomma till regionstyrelsen med en justering av
omdisponering för Kvarnåkershamns nya vattenverk.
När det gäller omdisponering av anslag för uppförande av vattenverket i
Kvarnåkershamn så föreslår Tekniska nämnden att 41 mnkr omdisponeras 2019 från
anslaget för Gotlands vattenförsörjning. Budgetberedningen har föreslagit
ett minskat anslag för Gotlands vattenförsörjning till 25 mnkr vilket då kommer att
medföra en brist i anslag på 16 mnkr.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av ekonomichef Mats Renborn.
Yrkande:
Ordförande yrkar på att Tekniska nämnden begär att regionstyrelsen verkställer
beslut TN § 243 år 2017. Den ursprungliga budgeten för Gotlands vattenförsörjning
med 45 mnkr är en förutsättning för att omdisponeringen ska kunna verkställas.
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-11-19

Handlingar till

Ärende 16

Begäran om anslag för genomförande
av val till Europaparlamentet 2019
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-10-22, § 314
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-08-31
• Valnämnden 2018-08-29

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 314

Anslag för genomförande av val till
Europaparlamentet 2019

RS 2018/921
AU § 318

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

x Valnämnden beviljas 1 571 000 kronor för att genomföra val till Europaparlamentet 2019.

2019 genomförs val till Europarlamentet. Valmyndigheten kommer att föreslå
berörda departement att utge statsbidrag för att genomföra valet. Då det inte finns
något beslut om detta ännu behöver medel för att genomföra valet säkras.
Valnämnden beräknar att valet kommer att kosta 1 571 000 kronor. I detta ingår inte
eventuella merkostnader för förtidsröstning.
Anslaget skall användas till kostnader för vallokaler, röstmottagare, valnämndens
kansli, sammanträden, utbildning, annonser m.m.
Skulle statliga medel utges kommer valnämndens resultat för 2019 bli positivt och på
så sätt återförs hela eller delar av den budget som beslutas.
Regionstyrelseförvaltningen bifaller valnämndens äskande. Eftersom beslut om
statsbidrag inte tagits behöver beslut om budgetutrymme tas så att valet säkras.
Arbetsutskottet har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen tillstyrkt begäran.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Valnämnden 2018-08-29
Regionstyrelseförvaltningen 2018-08-31
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/921
31 augusti 2018

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Anslag för genomförande av val till Europaparlamentet 2019
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Valnämnden beviljas 1 571 tkr för att genomföra val till Europaparlamentet 2019.

Sammanfattning

2019 genomförs val till Europarlamentet. Valmyndigheten kommer att föreslå
berörda departement att utge statsbidrag för att genomföra valet. Då det inte finns
något beslut om detta ännu behöver medel för att genomföra valet säkras.
Valnämnden beräknar att valet kommer att kosta 1 571 tkr. I detta ingår inte
eventuella merkostnader för förtidsröstning.
Anslaget skall användas till kostnader för vallokaler, röstmottagare, valnämndens
kansli, sammanträden, utbildning, annonser m.m.
Skulle statliga medel utges kommer valnämndens resultat för 2019 bli positivt och på
så sätt återförs hela eller delar av den budget som beslutas.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bifaller valnämndens äskande. Eftersom beslut om
statsbidrag inte tagits behöver beslut om budgetutrymme tas så att valet säkras.

Beslutsunderlag

Valnämnden 2018-08-29

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Valnämnden
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby
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Webbplats www.gotland.se

Valnämnden

Ärendenr
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
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Datum 29 augusti 2018

Regionstyrelsen
(Budgetberedningen)

Anslag för genomförande av val till Europaparlamentet
2019
Europaparlamentsval äger rum i maj 2019.
Något beslut om statsbidrag för valen 2019 har ännu inte fattats.
Valmyndigheten kommer att föreslå berörda departement att det skall utgå ett
statsbidrag för valen år 2019.
Om inte valmyndigheten bistår med medel som täcker förtidsröstningen
kommer ytterligare medel att behövas.
Anslagen skall användas till kostnader för vallokaler, röstmottagare,
valnämndens kansli, sammanträden, utbildning, annonser m.m.
Valnämndens förslag:
• Valnämnden beviljas ett anslag med l 571 000 kronor för
genomförande av val till Europaparlamentet 2019.

VALNÄMNDEN

laes Göran Nilsson
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-11-19

Handlingar till

Ärende 17

Effektbeslut av förändrat regelverk
kompensation för kapitalkostnad
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-10-25, § 315
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-05
Bilaga
Regionfullmäktige 2016-09-26, § 136, regelverk kapitalkostnader
Regionfullmäktige 2017-06-19, § 80, effektbeslut

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 315

Förändrat regelverk kompensation för
kapitalkostnader

RS 2016/223
AU § 319

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

x Kapitalkostnadsbudget för 2019 och framåt beslutas enligt nedanstående förslag.
Driftbudgeten påverkas för 2019 med 8 492 000 kronor.
x Kapitalkostnadsbudget justeras automatiskt endast i de fall nivån på internräntan
förändras.
x Kapitalkostnadsutrymme kan äskas i samband med nyinvestering i särskilda fall:
stora nyinvesteringar i verksamheten på grund av förändrade behov eller andra
särskilda förutsättningar. Äskandet stäms då av mot den budgetnivå som beslutas i
detta ärende. Kompensation får inte begäras med anledning av att budgetutrymmet
använts till att täcka andra driftkostnader i verksamheten. Beslut om förändrad
budget för kapitalkostnad ska i förekommande fall tas i samband med beslut om
investeringsbudget.
x Detta beslut ersätter tidigare beslut i regionfullmäktige 2017-06-09, § 80.

Enligt fullmäktiges beslut 2016-09-26, § 136 tas automatisk kompensation för
kapitalkostnader inom anslagsfinansierad verksamhet bort. I samband med detta togs
ett underlag till kapitalkostnadsbudget fram som baserade sig på ett tio-årigt snitt för
nämnden. Beslut togs också om årlig avstämning av nivån, främst med anledning av
viss osäkerhet om effekt av investeringar de senaste åren.
Slutligt beslut om nivå för 2018 togs i regionstyrelsen 2017-11-23, § 296.
Vid avstämning kan man se att nivåerna i huvudsak är riktiga. Dock behöver
regionstyrelsen och tekniska nämnden förändras. Dels utifrån en ökande
investeringsvolym som inte avspeglat sig i det tio-åriga snittet, dels utifrån att
sammanslagningen av ledningskontoret och serviceförvaltningen komplicerade
möjligheten att göra en beräkning av nivån för kapitalkostnaderna i den nya
förvaltningen regionstyrelseförvaltningen. I förslaget nedan är kapitalkostnaderna
ökade för regionstyrelsen och tekniska nämnden utifrån gjorda investeringar samt
plan, för TN är även kapitalkostnad för kommande bro vid kryssningskajen inräknad.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att ekonomistyrningen avseende investeringar
skärps i och med detta beslut då nämnderna måste ta hänsyn till sin kapitalkostnadsbudget vid investeringsäskanden inom anslagsfinansierad verksamhet.
Arbetsutskottet har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen tillstyrkt begäran.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 315 forts
RS 2016/223
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-05

97 (121)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/223
5 september 2018

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Effektbeslut av förändrat regelverk kompensation för
kapitalkostnad
Förslag till beslut

•

Kapitalkostnadsbudget för 2019 och framåt beslutas enligt nedanstående förslag.
Driftbudgeten påverkas för 2019 med 8 492 tkr.

•

Kapitalkostnadsbudget justeras automatiskt endast i de fall nivån på internräntan
förändras.

•

Kapitalkostnadsutrymme kan äskas i samband med nyinvestering i särskilda fall:
stora nyinvesteringar i verksamheten på grund av förändrade behov eller andra
särskilda förutsättningar. Äskandet stäms då av mot den budgetnivå som beslutas
i detta ärende. Kompensation får inte begäras med anledning av att
budgetutrymmet använts till att täcka andra driftkostnader i verksamheten. Beslut
om förändrad budget för kapitalkostnad ska i förekommande fall tas i samband
med beslut om investeringsbudget.

•

Detta beslut ersätter tidigare beslut.

Sammanfattning

Enligt beslut RF 2016-09-26, §136 tas automatisk kompensation för kapitalkostnader
inom anslagsfinansierad verksamhet bort. I samband med detta togs ett underlag till
kapitalkostnadsbudget fram som baserade sig på ett tio-årigt snitt för nämnden.
Beslut togs också om årlig avstämning av nivån, främst med anledning av viss
osäkerhet om effekt av investeringar de senaste åren.
Slutligt beslut om nivå för 2018 togs i RS 2017-11-23, §296.
Vid avstämning kan man se att nivåerna i huvudsak är riktiga. Dock behöver RS och
TN förändras. Dels utifrån en ökande investeringsvolym som inte avspeglat sig i det
tio-åriga snittet, dels utifrån att sammanslagningen av ledningskontoret och
serviceförvaltningen komplicerade möjligheten att göra en beräkning av nivån för
kapitalkostnaderna i den nya förvaltningen RSF. I förslaget nedan är
kapitalkostnaderna ökade för RS och TN utifrån gjorda investeringar samt plan, för
TN är även kapitalkostnad för kommande bro vid kryssningskajen inräknad.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/223

Fördelning per nämnd

Avskrivning Internränta Total
(tkr)
(tkr)
kapitalkostnadsbudget
(tkr)

Regionstyrelsen
Byggnadsnämnden
Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
Tekniska
nämnden/teknikförvaltningen
(inklusive bro vid
kryssningskaj)
Tekniska
nämnden/räddningstjänsten
Barn- och
utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och
sjukvårdsnämnden
Totalt anslagsfinansierad
verksamhet

15 883,0
1 050,0

1 122,8
112,5

17 005,8
1 162,5

120,0

7,5

127,5

24 246,0

5 815,5

30 061,5

3 700,0

375,0

4 075,0

15 300,0

1 125,0

16 425,0

5 210,0
3 600,0

390,0
225,0

5 600,0
3 825,0

22 800,0

1 350,0

24 150,0

91 909,0

10 523,3

102 432,3

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att ekonomistyrningen avseende investeringar
skärps i och med detta beslut då nämnderna måste ta hänsyn till sin
kapitalkostnadsbudget vid investeringsäskanden inom anslagsfinansierad verksamhet.
Beslutsunderlag

Underlag för kapitalkostnadsbudget 2019

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Fördelning per nämnd
Regionstyrelsen
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämnden/teknikförvaltningen
Tekniska nämnden/räddningstjänsten
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Totalt anslagsfinansierad verksamhet

Avskrivning (tkr) Internränta (tkr)

Total
kapitalkostnadsb
udget 2018

Förslag
förändring
2019

varav
avskrivning

varav
internränta

10 400,0
1 050,0
120,0
19 700,0
3 700,0
15 300,0
5 210,0
3 600,0
22 800,0

980,0
150,0
10,0
6 300,0
500,0
1 500,0
520,0
300,0
1 800,0

11 380,0
1 200,0
130,0
26 000,0
4 200,0
16 800,0
5 730,0
3 900,0
24 600,0

6 000,0

5 483,0

517,0

6 000,0

4 546,0

1 454,0

81 880,0

12 060,0

93 940,0

12 000,0

10 029,0

1 971,0

Sänkning
Budget 2019 internränta från 2
till 1,5 procent

Ny budget
2019

Budgetjustering
inför 2019

17 380,0
1 200,0
130,0
32 000,0
4 200,0
16 800,0
5 730,0
3 900,0
24 600,0

1 122,8
112,5
7,5
5 815,5
375,0
1 125,0
390,0
225,0
1 350,0

17 005,8
1 162,5
127,5
30 061,5
4 075,0
16 425,0
5 600,0
3 825,0
24 150,0

5 625,8
-37,5
-2,5
4 061,5
-125,0
-375,0
-130,0
-75,0
-450,0

105 940,0

10 523,3

102 432,3

8 492,3

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 136
Förändrat regelverk avseende kompensation för kapitalkostnader
RS 2016/223

- Ledningskontoret 2016-08-08
- Regionstyrelsen 2016-09-01, § 175

Regionfullmäktiges beslut
•

Region Gotland upphör att automatiskt kompensera anslagsfinansierad verksamhet
för förändrade kapitalkostnader. Förändringen har följande effekter:
−

Beslut måste tas på nivån för kapitalkostnadsbudget per anslagsfinansierad
nämnd. Nivån baseras på ett tioårigt snitt.

−

Förändring av nivån ska ske i samband med beslut om förändrad internräntenivå.

−

Återinvesteringar (reinvesteringar) ska finansieras inom budgeterat utrymme.

−

Rutin ska finnas för att stämma av nämndernas kapitalkostnadsbudget mot nivå
beslutad i detta ärende.

−

Kapitalkostnadsutrymme kan äskas i samband med nyinvestering i särskilda fall:
stora nyinvesteringar i verksamheten på grund av förändrade behov eller andra
särskilda förutsättningar. Kompensation får inte begäras med anledning av att
budgetutrymmet använts till att täcka andra driftkostnader i verksamheten. Beslut
om förändrad budget för kapitalkostnad ska tas i samband med beslut om
investeringsbudget.

Kapitalkostnader

Begreppet kapitalkostnader används för kostnader som är direkt kopplade till
finansiering av investeringar gjorda i verksamheten. Kapitalkostnaderna består av
avskrivningskostnad och räntekostnader kopplade till beslutad internränta.
Kapitalkostnaderna är en del av internredovisningen. De är ett av flera styrmedel
avseende bedömningen av en investeringskostnad i relation till nyttan. De är också en
del av en rättvisande redovisning av verksamhetens kostnader vid jämförelse med andra,
vid konkurrensutsättning och avgiftssättning.
Nuvarande rutiner

Kapitalkostnaderna hanteras olika beroende på om verksamheten är anslagsfinansierad
eller finansierad på annat sätt.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 136 forts.
Kapitalkostnaderna justeras i början av året till årets nivå i budgeten. Det innebär att
differensen mellan budget och redovisning rättas till.
Anslagsfinansierad verksamhet får budgetkompensation för ökade kapitalkostnader eller
en neddragning för minskade kapitalkostnader. Avseende resultatenheter och affärsdrivande verksamhet används kapitalkostnaderna som en del i underlaget för
prissättning. De får alltså ingen kompensation via budget.
En fördel med nuvarande modell är möjligheten att omfördela kapitalkostnadsbudget
mellan nämnderna baserat på faktiska kapitalkostnader. En nackdel är att modellen
enbart tillämpas för anslagsenheter, styrning av investeringar kan leda fel om nämnden
automatiskt blir kompenserad för ökade kapitalkostnader, incitament för att ha god
ordning i investeringsredovisningen minskar för anslagsenheter eftersom det inte får
några ekonomiska driftkonsekvenser.
Förslag på förändrade rutiner

Förslaget innebär att regionen slutar att automatiskt kompensera anslagsfinansierad
verksamhet för förändrade kapitalkostnader.
Effekter:
−

Beslut måste tas på nivån för kapitalkostnadsbudget per anslagsfinansierad nämnd.
Nivån baseras på ett tioårigt snitt.

−

Förändring av nivån ska ske i samband med beslut om förändrad internräntenivå.

−

Återinvesteringar (reinvesteringar) ska finansieras inom budgeterat utrymme.

−

Rutin ska finnas för att stämma av nämndernas kapitalkostnadsbudget mot nivå
beslutad i detta ärende.

−

Kapitalkostnadsutrymme kan äskas i samband med nyinvestering i särskilda fall: stora
nyinvesteringar i verksamheten på grund av förändrade behov eller andra särskilda
förutsättningar. Kompensation får inte begäras med anledning av att budgetutrymmet använts till att täcka andra driftkostnader i verksamheten. Beslut om
förändrad budget för kapitalkostnad ska tas i samband med beslut om
investeringsbudget.

Ledningskontoret föreslår att regionfullmäktige beslutar enligt ovanstående förslag.
Ekonomistyrningen avseende investeringar skärps då nämnderna i varje enskilt fall
måste överväga möjligheten att täcka kapitalkostnaderna inom befintlig budget.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 136 forts.
Regionstyrelsen har till fullmäktige föreslagit att regelverket förändras i enlighet med
ledningskontoret förslag.
Expedieras

Alla nämnder
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 80

Förändrat regelverk kompensation för kapitalkostnader
RS 2016/223

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-11
- Regionstyrelsen 2017-05-30, § 122

Regionfullmäktiges beslut
•

Som konsekvens av beslut i regionfullmäktige 2016-09-26, § 136, fördelas
kapitalkostnadsbudget för anslagsfinansierad verksamhet enligt nedan.

•

Avstämning ska ske vid budgetavstämningen 2017 mot ny beslutad
kapitalkostnadskompensation efter delår 2:2017.

•

Avstämning framåt ska ske årligen i enlighet med beslut 2016-09-26, § 136 tills annat
beslutas.

Fördelning per

Avskrivning (tkr)

Internränta (tkr)

Total kapitalkostnadsbudget(tkr)

Regionstyrelsen

9 000

700

9 700

Byggnadsnämnden

1 050

50

1 100

100

10

110

Tekniska nämnden
/teknikförvaltningen

19 500

5 500

25 000

Tekniska nämnden/
Räddningstjänsten

3 600

450

4 050

Kultur- och fritidsnämnden

Miljö-och hälsoskyddsnämnden

2 400

300

2 700

Barn-och utbildningsnämnden

15 000

1 400

16 400

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden

5 000

400

5 600

Socialnämnden

3 500

300

3 800

Hälso- och sjukvårdsnämnden

22 000

1 700

23 700

Totalt anslagsfinansierad
verksamhet

81 150

10 810

91 960

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 80 forts.
Enlig tidigare beslut ska fördelningen basera sig på ett tioårigt snitt av utfall av avskrivningskostnader och internränta. I översikten har också tagits hänsyn till förändringar i
investeringsplaner om det skiljer sig stort. Framförallt gäller det den del av tekniska
nämnden som är anslagsfinansierad och där samhällsbyggandet varit stort de senaste
åren. Det gäller även investeringar inom IT framåt där arbetet med digitaliseringsstrategin kommer att påverka storleken på IT-investeringarna.
Enligt beslut ska avstämning göras årligen mot nivå som beslutas i detta ärende.
Justering kan dock ske i budgetavstämningen utifrån det beslut om kapitalkostnadskompensation som tas i samband med delår 2. Ekonomistyrningen avseende investeringar skärps då nämnderna i varje enskilt fall måste överväga möjligheten att täcka
kapitalkostnaderna inom befintlig budget.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionfullmäktige beslutar enligt ovanstående
förslag. Ekonomistyrningen avseende investeringar skärps då nämnderna i varje enskilt
fall måste överväga möjligheten att täcka kapitalkostnaderna inom befintlig budget.
Regionstyrelsen har i sitt förslag till beslut tillstyrkt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-11-19

Handlingar till

Ärende 18

Förändring i planeringsprocess
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-10-25, § 317
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-10-12

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 317

Förändring planeringsprocess

RS 2018/972
AU § 321

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

x Processen för investeringsbudget tidigareläggs så att nämnderna beslutar om
kommande års budget och plan i februari.
x Koncernmöte införs i mars inför dialogmötena.
x Arbetsutskottets dialogmöten genomförs i april efter att nämndernas strategiska
planer är färdigställda.
x Alla nämnder/förvaltningar ska lämna in verksamhetsplan för kommande år i
december för gemensam publicering på gotland.se.
x Förändringarna gäller från 1 januari 2019 utom förändringen av investeringsprocessen som gäller från 1 januari 2020.

Ny planeringsprocess för Region Gotland beslutades i regionstyrelsen 2014-10-30,
§ 314. Efter utvärdering av denna föreslås ett antal förändringar.
Regionstyrelseförvaltningen sammanför sina resurser i ett mer strukturerat sätt att
analysera resultat som underlag in i planeringsprocessen.
Processen för investeringsbudget tidigareläggs. Nämnderna tar beslut om
investeringsbudget och -plan i februari. Detta beslut är en del av underlaget till
dialogmötena med arbetsutskottet. Beslutet tas sedan med som en del av nämndens
strategiska plan där också driftkonsekvenser beskrivs.
Ett koncernmöte införs i mars där en gemensam bild av förutsättningarna inför
planeringen för kommande år ges. Informationen utgår ifrån de samhällsekonomiska
förutsättningarna samt befolkningsprognos och demografisk utveckling.
Arbetsutskottets dialogmöten med nämnder/förvaltningar genomförs i april efter att
den strategiska planen för nämnden är klar.
Nämndernas/förvaltningarnas verksamhetsplaner ska lämnas in till regionstyrelseförvaltningen i december för gemensam publicering på gotland.se
Nämndernas internbudget ska ingå som en del i regionens gemensamma Strategiska
plan och budget.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 317 forts
RS 2018/972

Det är viktigt att planeringsprocessen följs. Den tidigare förändringen att budgetbeslutet för nämnderna tas i juni och inte genomgår större förändringar i november
har gett nämnderna bättre möjlighet att arbeta med sin internbudget och sin
verksamhetsplan inför kommande år. Även beslutet om två-årig investeringsbudget
har gett större möjlighet för planering i verksamheten.
Regionstyrelseförvaltningen anser att ytterligare förändringar av processen kommer
att få flera positiva effekter. Framförallt ges bättre möjlighet att genomföra dialogmöten utifrån nämndernas inkomna planer. Även separering av beslut om
investeringsbudget ger större möjlighet att bereda denna inför beslut i regionfullmäktige i juni 2019.
Arbetsutskottet har tillstyrkt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-10-12

100 (121)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/972
12 oktober 2018

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Förändring planeringsprocess
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Processen för investeringsbudget tidigareläggs så att nämnderna beslutar om
kommande års budget och plan i februari.

•

Koncernmöte införs i mars inför dialogmötena

•

RSau:s dialogmöten genomförs i april efter att nämndernas strategiska planer är
färdigställda.

•

Alla nämnder/förvaltningar ska lämna in verksamhetsplan för kommande år i
december för gemensam publicering på gotland.se

•

Förändringarna gäller från 1 januari 2019 utom förändringen av
investeringsprocessen som gäller från 1 januari 2020.

Sammanfattning

Ny planeringsprocess för Region Gotland beslutades i RS 2014-10-30, § 314. Efter
utvärdering av denna föreslås ett antal förändringar.
Regionstyrelseförvaltningen sammanför sina resurser i ett mer strukturerat sätt att
analysera resultat som underlag in i planeringsprocessen.
Processen för investeringsbudget tidigareläggs. Nämnderna tar beslut om
investeringsbudget och -plan i februari. Detta beslut är en del av underlaget till
dialogmötena med RSau. Beslutet tas sedan med som en del av nämndens strategiska
plan där också driftkonsekvenser beskrivs.
Ett koncernmöte införs i mars där en gemensam bild av förutsättningarna inför
planeringen för kommande år ges. Informationen utgår ifrån de samhällsekonomiska
förutsättningarna samt befolkningsprognos och demografisk utveckling.
RSau:s dialogmöten med nämnder/förvaltningar genomförs i april efter att den
strategiska planen för nämnden är klar.
Nämndernas/förvaltningarnas verksamhetsplaner ska lämnas in till
regionstyrelseförvaltningen i december för gemensam publicering på gotland.se
Nämndernas internbudget ska ingå som en del i regionens gemensamma Strategiska
plan och budget.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/972

Ärendebeskrivning

Ny planeringsprocess för Region Gotland beslutades i RS 2014-10-30, § 314. De
största förändringarna då var:
Budgetberedning hålls enbart en gång per år. Avstämningen på hösten utgår endast
från centrala förändringar, inte nämndernas underlag.
Omvärldsdagen genomförs i januari istället för december.
Dialogmöten genomförs med varje förvaltning tillsammans med dess nämnder i
mars.
Nämnderna anmäler sin internbudget till regionfullmäktige i december.
Investeringsbudget beslutas för de två kommande åren.
Lokalförsörjningsarbetet är separerat från investeringsprocessen.
Föreslagna förändringar som inte har genomförts:
Strukturerad omvärldsanalys och analys av resultat.
Strukturerad politisk förankringsprocess.
Den nya processen har till del fyllt sitt syfte utifrån flera aspekter. Förändringen att
budgetbeslutet för nämnderna tas i juni och inte genomgår större förändringar i
november har gett nämnderna bättre möjlighet att arbeta med sin internbudget och
sin verksamhetsplan inför kommande år. Även beslutet om två-årig
investeringsbudget ger större möjlighet för planering i verksamheten. Förflyttningen
av omvärldsdagen till januari från december har gett dagen mer form av start på det
nya planeringsåret.
Utifrån det ordinarie arbetet med uppföljning, analys och förbättringar av processen
så föreslår regionstyrelseförvaltningen dock några förändringar för att förbättra den
ytterligare.
Förslag till förändring av nuvarande planeringsprocess

Förslaget är upplagt så att varje ny/förändrad aktivitet beskrivs utifrån syfte,
deltagare, innehåll och ungefärlig tidpunkt på året.
Omvärldsanalys och analys av resultat

Syfte: analysera resultat från brukarundersökningar, medarbetarenkät och
medborgarundersökning samt verksamhetens utfall.
Deltagare: regionstyrelseförvaltningen
Innehåll: gemensamt analysera och diskutera omvärldsfaktorer och resultat för att ha
som input till kommande planering.
Tidpunkt: löpande hela året, fokus efter årsredovisning, inför dialogmöten och
budgetberedning
Investeringsbudget

Syfte: ge en bild av nämndernas behov av investeringar de kommande fem åren.
Deltagare: nämnder
Innehåll: investeringsbudget och –plan som underlag inför dialogmöten. Ingår sedan
i nämndens Strategiska plan och budget där också driftkonsekvenser beskrivs.
Tidpunkt: februari
Koncernmöte inför dialogerna

Syfte: ge en gemensam förståelse för de ekonomiska och demografiska
förutsättningarna utifrån koncernperspektivet.
Deltagare: regionstyrelse, nämndsordföranden, regiondirektör, koncernledningsgrupp
och tjänstemän från regionstyrelseförvaltningen.
Innehåll: ekonomiska förutsättningar för kommande år, befolkningsprognos och
demografisk utveckling samt eventuellt ytterligare information inför dialogmöten i
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/972

april
Tidpunkt: mars
Dialog om framtiden

Syfte: öka den gemensamma förståelsen för övergripande förutsättningarna i relation
till verksamheternas resursbehov, prioriteringar och kvalitetsambitioner.
Deltagare: regionstyrelsens arbetsutskott, regiondirektör, tjänstemän från
regionstyrelseförvaltningen samt respektive nämndsordförande/presidie med
förvaltningschef/förvaltningsledning
Innehåll: dialog kring regionens övergripande förutsättningar kopplat till
verksamhetens framtida behov och utmaningar
Tidpunkt: enskilt möte med förvaltning tillsammans med sin/sina nämnd/nämnder,
april efter inlämning av nämndernas strategiska planer
Inlämning verksamhetsplaner

Syfte: få en samlad bild av förvaltningarnas ett-åriga verksamhetsplaner.
Deltagare: nämnder och förvaltningar
Innehåll: förvaltningarnas och nämndernas ett-åriga plan hur man ska bidra till
måluppfyllelse utifrån regionens gemensamma mål i styrkortet
Tidpunkt: december
Inlämning nämndens internbudget

Syfte: få en samlad bild av organisationens resursfördelning inför kommande år
Deltagare: nämnder
Innehåll: nämndernas internbudget ingår som en del i regionens Strategiska plan och
budget
Tidpunkt: december
Region Gotlands planeringsprocess med tidpunkt och aktivitet

Januari
Februari

Mars
April
Maj

Juni
Oktober
November
December

Koncernmöte, omvärldsdag
Investeringsplan
Koncernmöte, planeringsförutsättningar
för kommande år i termer av
befolkning, demografisk utveckling,
kompetensförsörjning, digitalisering och
ekonomi
Dialogmöten, RSau och
nämnd/förvaltning
Budgetberedning, koncernmöte efter
beredning
Budgetbeslut i regionfullmäktige;
nämndernas ramar samt riktlinjer för
god ekonomisk hushållning och
rekommendation till nämnderna
Budgetavstämning, koncernmöte efter
avstämning
Budgetbeslut i regionfullmäktige; slutlig
finans-, balans-, resultat- och
investeringsplan, låneram och skattesats
Strategisk plan och budget,
sammanställning av beslut och
beskrivning av prioriteringar framåt
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/972

Bedömning

Det är viktigt att planeringsprocessen följs. Den tidigare förändringen att
budgetbeslutet för nämnderna tas i juni och inte genomgår större förändringar i
november har gett nämnderna bättre möjlighet att arbeta med sin internbudget och
sin verksamhetsplan inför kommande år. Även beslutet om två-årig
investeringsbudget har gett större möjlighet för planering i verksamheten.
Regionstyrelseförvaltningen anser att ytterligare förändringar av processen kommer
att få flera positiva effekter. Framförallt ges bättre möjlighet att genomföra
dialogmöten utifrån nämndernas inkomna planer. Även separering av beslut om
investeringsbudget ger större möjlighet att bereda denna inför beslut i
regionfullmäktige i juni.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-11-19

Handlingar till

Ärende 19

Partistöd 2019
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-10-25, § 297
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-25
• Sammanställning av partistöd

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 297

Partistöd 2019

RS 2018/975
AU § 301

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Regionstyrelsen skall i början av januari 2019 betala ut partistöd till partierna med
mandat i regionfullmäktige enligt följande:
- Moderaterna, 941 927 kronor.
x

-

Centerpartiet, 1 414 062 kronor.

-

Liberalerna (tidigare Folkpartiet), 402 344 kronor.

-

Kristdemokraterna, 334 896 kronor.

-

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, 1 414 062 kronor.

-

Vänsterpartiet, 672 135 kronor.

-

Miljöpartiet de gröna, 469 792 kronor.

-

Sverigedemokraterna, 604 687 kronor.

-

-Feministiskt initiativ, 334 896 kronor.

Regionstyrelsen skall fördela 646 100 kronor enligt beslutade regler för stöd till de
partipolitiska ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer på Gotland, varvid
det som däri anges om kultur- och fritidsförvaltningen istället skall avse
regionstyrelsen.
x Utgifterna för partistöd enligt ovan skall belasta konto 6071.
x Regionstyrelsen får i uppdrag att se över regler för stöd till de partipolitiska
ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer på Gotland och återkomma med
förslag till regionfullmäktige senast i oktober 2019.
x Regionstyrelsen får i uppdrag att till budgetberedningen 2019 ta fram förslag till
system för granskning av partiernas redovisning av hur mottaget partistöd använts.
x

Av 4 kap. kommunallagen (2017:725) framgår bl.a. följande:
29 § Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).
Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige och som
är juridiska personer. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige
för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Partistöd får
ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock
forts
endast under ett år efter det att representationen upphörde.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 297 forts
RS 2018/975

30 § Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet
får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Fullmäktige
får besluta att endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap.
vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av partistödet.
31 § Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet
årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det
ändamål som anges i 29 § första stycket. Redovisningen ska avse perioden 1 januari31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter
redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska
granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt
partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.
Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar
redovisning och granskningsrapport enligt första och andra styckena.
32 § Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år.
Regionfullmäktige har den 28 november 2014, § 57 antagit regler om partistöd och
hur det skall beräknas. Av dessa framgår av 5. att fullmäktige i november månad i
samband med budgetbeslutet skall besluta om utbetalning av hela partistödet i början
av januari.
Regionstyrelseförvaltningen noterar att somliga av partiernas redovisningar avseende
år 2017 inkommit efter den tidpunkt som anges såväl i lag som regionens egna regler
och att några partiers redovisningar är högst summariska. Som p. 5 i regionens regler
konstruerats kan det diskuteras om det finns något prövningsutrymme oavsett om
partiernas redovisningar har brister eller inte (det kunde motivera ett uppdrag att se
över reglerna). Förslaget till partistöd ovan strecket är således endast en matematisk
beräkning av stödbeloppens storlek enligt regionens regler. Det får ankomma på den
politiska beredningen av ärendet att avgöra om någon annan bedömning av frågorna
om stödens storlek och om ytterligare uppdrag.
Vad gäller regler för stöd till de partipolitiska ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer på Gotland behöver den ses över åtminstone för att anpassas till
regionens nuvarande nämndorganisation.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-25
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/975
25 september 2018

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Partistöd 2019
Förslag till beslut i regionfullmäktige

1. Regionstyrelsen skall i början av januari 2019 betala ut partistöd till partierna med
mandat i regionfullmäktige enligt följande.
• Till Moderaterna, 941 927 kronor.
• Till Centerpartiet, 1 414 062 kronor.
• Till Liberalerna (tidigare Folkpartiet), 402 344 kronor.
• Till Kristdemokraterna, 334 896 kronor.
• Till Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, 1 414 062 kronor.
• Till Vänsterpartiet, 672 135 kronor.
• Till Miljöpartiet de gröna, 469 792 kronor.
• Till Sverigedemokraterna, 604 687 kronor.
• Till Feministiskt initiativ, 334 896 kronor.
2. Regionstyrelsen skall fördela 646 100 kronor enligt beslutade regler för stöd till de
partipolitiska ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer på Gotland, varvid det som
däri anges om kultur- och fritidsförvaltningen istället skall avse regionstyrelsen.
3. Utgifterna för partistöd enligt ovan skall belasta konto 6071.
4. Regionstyrelsen får i uppdrag att se över regler för stöd till de partipolitiska
ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer på Gotland och återkomma med förslag
till regionfullmäktige senast i oktober 2019.

Ärendet

Av 4 kap. kommunallagen (2017:725) framgår bl.a. följande.
29 § Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).
Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige och som
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är juridiska personer. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige
för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Partistöd får
ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock
endast under ett år efter det att representationen upphörde.
30 § Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet
får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Fullmäktige
får besluta att endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap.
vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av partistödet.
31 § Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet
årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det
ändamål som anges i 29 § första stycket. Redovisningen ska avse perioden 1 januari31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter
redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska
granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt
partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.
Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar
redovisning och granskningsrapport enligt första och andra styckena.
32 § Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år.
Regionfullmäktige har den 28 november 2014, § 57 antagit regler om partistöd och
hur det skall beräknas. Av dessa framgår av 5. att fullmäktige i november månad i
samband med budgetbeslutet skall besluta om utbetalning av hela partistödet i början
av januari.
Regionstyrelseförvaltningen noterar att somliga av partiernas redovisningar avseende
år 2017 inkommit efter den tidpunkt som anges såväl i lag som regionens egna regler
och att några partiers redovisningar är högst summariska. Som p. 5 i regionens regler
konstruerats kan det diskuteras om det finns något prövningsutrymme oavsett om
partiernas redovisningar har brister eller inte (det kunde motivera ett uppdrag att se
över reglerna). Förslaget till partistöd ovan strecket är således endast en matematisk
beräkning av stödbeloppens storlek enligt regionens regler. Det får ankomma på den
politiska beredningen av ärendet att avgöra om någon annan bedömning av frågorna
om stödens storlek och om ytterligare uppdrag.
Vad gäller regler för stöd till de partipolitiska ungdomsorganisationernas
distriktsorganisationer på Gotland behöver den ses över åtminstone för att anpassas
till regionens nuvarande nämndorganisation.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Partiernas kontaktpunkter
RSF/Stab för verkställighet
RSF/KFA för översyn
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KOMMUNALT PARTISTÖD OCH BIDRAG TILL POLITISKA UNGDOMSORG 2019
Prisbasbelopp 2018
Antal ledamöter
Partistöd 2019
Pol ungdomar
Faktor
Antal partier
Mandat fördelning
M
11
L
3
C
18
S
18
V
7
MP
4
SD
6
FI
2
KD
2

Politiska ungdomar
(0,1*6461000)
Partistöd
(2*45500*71)

646 100
6 461 000

Summa

Budget 2019
Bidrag till ungdomsorg
varav grundstöd (50%)
Fördelat på fast (25%)
Fördelat på mandat (75%)
varav projektstöd (50%)
Partistöd
varav grundstöd
varav fördelning
TOTALT ATT UTBETALA
Grundstöd till politiska ungdomsorg Fast
MUF
LUF
CUF
SSU
Ung vänster
Grön ungdom
SDU
UF
KDU
SUMMA
Projektstöd att fördela
SUMMA pol ungdomar
PARTISTÖD
M
L
C
S
V
Mp
SD
FI
KD
SUMMA

Enligt grundregel

45 500
71
6 461 000
646 100
1,000
9,00

646 100
323 050
80 763
242 288
323 050
6 461 000
1 800 000
4 661 000
7 107 100

8 974
8 974
8 974
8 974
8 974
8 974
8 974
8 974
8 974
80 763

Grundstöd
Fördelning
200 000
722 127
200 000
196 944
200 000
1 181 662
200 000
1 181 662
200 000
459 535
200 000
262 592
200 000
393 887
200 000
131 296
200 000
131 296
1 800 000
4 661 000

TOTALT partistöd och ungdomsorgbidrag

7 107 100

Fördelning
37 538
10 238
61 425
61 425
23 888
13 650
20 475
6 825
6 825
242 288

46 511
19 211
70 399
70 399
32 861
22 624
29 449
15 799
15 799
323 050
323 050
646 100
TOTALT
Utb-bidrag Tot inkl UB
922 127
19 800
941 927
396 944
5 400
402 344
1 381 662
32 400 1 414 062
32 400 1 414 062
1 381 662
659 535
12 600
672 135
462 592
7 200
469 792
593 887
10 800
604 687
331 296
3 600
334 896
331 296
3 600
334 896
6 461 000
127 800 6 588 800
7 107 100

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-11-19

Handlingar till

Ärende 20

Politiska sekreterare
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-10-25, § 308
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-10-18
• Politiska sekreterare – Faktaunderlag

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 308

Uppdragsredovisning. Politiska sekreterare

RS 2018/858
AU § 312

Regionstyrelsens förslag till fullmäktige

Funktionen politisk sekreterare inrättas från och med 1 januari 2019.
x Omfattningen motsvarar fyra (4 ) årstjänster och fördelningen sker efter särskild
överenskommelse: Över 15 mandat berättigar till 1 politisk sekreterare på heltid, 714 mandat berättigar till 0,5 politisk sekreterare, 1-6 mandat berättigar till 0,2
politisk sekreterare .
x Regionstyrelsen (genom dess förvaltning) får i uppdrag att ta fram
befattningsbeskrivning samt förbereda övriga delar för att funktionen ska kunna
börja verka från och med 1 januari 2019.
x

I Region Gotland finns idag inte funktionen politiska sekreterare. Bland de politiska
partierna har uppmärksammats att det finns brister i resurser för bl.a. egen
kommunikation och politisk ärendeberedning varför frågan om politiska sekreterare
har aktualiserats.
Ett faktaunderlag rörande politiska sekreterare har tagits fram. Underlaget beskriver
gällande lagstiftning samt hur andra kommuner och landsting löser frågan.
Regionstyrelseförvaltningen har gjort en värdering av möjligheter och risker med att
inrätta politiska sekreterare och gör bedömningen att riskerna överväger
möjligheterna och rekommenderar därför regionstyrelsen att inte, utan ytterligare
analys av upplägg och införande samt finansiering, gå vidare med att införa politiska
sekreterare i Region Gotland.
Bedömning

För att kunna göra en bedömning där möjligheter och risker med att införa politiska
sekreterare i Region Gotland vägs mot varandra har dialog bl.a. förts i
förvaltningsledning, koncernledning, kansli samt med politiska företrädare.
Dessutom har tidningsartiklar och web-information kring frågan granskats och
kortare intervjuer gjorts med såväl ansvariga chefer som politiska sekreterare i andra
organisationer.
De möjligheter som framkommer är bland annat:
Ger ansvariga politiker avlastning genom administrativt arbete och kunskapsstöd och
därmed ökade möjligheter att bedriva sitt arbete på ett bättre sätt.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 308 forts
RS 2018/858

Fördelar resurser till samtliga partier vilket ger också mindre partier och partier i
opposition möjlighet till förstärkta resurser att driva sitt arbete.
Få ut partipolitiska budskap
De risker och farhågor som lyfts fram är bland annat:
Politisk makt förskjuts till icke folkvalda då kontakter skapas mellan politiska
sekreterare och tjänstemän utan att ansvarig politiker finns med.
Svårighet att skilja på rollerna politisk sekreterare/tjänsteman riskerar att skapa
oklarheter och missförstånd.
Kostnad (en politisk sekreterare ger en kostnad om ca 600 000 kr per år för lön,
arbetsplats och utrustning)
Ökad belastning på redan hårt belastade handläggare och kanslifunktion.
Varje politiskt parti ska erbjudas samma förutsättningar att tillsätta politiska
sekreterare även om volymen anpassas till antalet mandat i fullmäktige. Ett samarbete
mellan partier kan ske men kan också skapa oklarheter kring lojaliteter. För att
möjliggöra rekrytering bör sysselsättningsgrader om minst 50% eftersträvas. Att
fördela på samtliga i fullmäktige representerade partier gör att man vid ett införande
av politiska sekreterare direkt kan hamna i ett läge att antalet måste ökas även om
man initialt har en ambition att hålla antalet lågt.
Inom regionstyrelseförvaltningen pågår ett arbete att förstärka informationsförvaltningsprocessen med delar som ärendehantering, dokumentation, registrering
och arkivering. I samband med detta förstärks dagens kanslifunktion och
bedömningen görs att detta på ett tydligt sätt också kommer att ge ansvariga politiker
förbättrade förutsättningar. I regionstyrelseförvaltningen finns också administrativt
stöd att tillgå för tex rese- och mötesbokningar.
Vid regionstyrelsens sammanträde i maj 2018 fattades beslut om att utöka tjänstgöringsgraderna för ordförande och 2e vice ordförande i samtliga nämnder.
Dessutom fattades beslut om att införa ett nytt gruppledararvode. Dessa två beslut
bedöms också stärka den politiska organisationen och dess förmåga att hantera delar
av det stöd som efterfrågas av politiska sekreterare.

forts

86 (121)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 308 forts
RS 2018/858

Sammanfattningsvis bedömer regionstyrelseförvaltningen att risker och farhågor med
att införa politiska sekreterare i dagsläget överväger möjligheterna och behöver
utredas ytterligare framförallt avseende finansiering. Detta tillsammans med en tilltro
till att det utvecklingsarbete som pågår kring informationsförvaltning ska ge effekt
och att också utökningen at tjänstgöringsgrader för ordföranden samt införandet av
ett nytt gruppledararvode ska skapa bättre förutsättningar gör sammantaget att
regionstyrelseförvaltningen föreslår regionstyrelsen att i dagsläget inte gå vidare med
att införa politiska sekreterare i Region Gotland.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden yrkar regionstyrelsen beslutar att inrätta funktionen politisk sekreterare
från och med 1 januari 2019. Omfattningen motsvarar fyra (4 ) årstjänster och
fördelningen sker efter särskild överenskommelse: Över 15 mandat berättigar till
1 politisk sekreterare på heltid, 7-14 mandat berättigar till 0,5 politisk sekreterare, 16 mandat berättigar till 0,2 politisk sekreterare . Regionstyrelseförvaltningen får i
uppdrag att ta fram befattningsbeskrivning samt förbereda övriga delar för att
funktionen ska kunna börja verka från och med 1 januari 2019.
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-10-18
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2018/858
18 oktober 2018

Karolina Samuelsson

Regionstyrelsen

Politiska sekreterare Region Gotland
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma till budgetberedningen
2019 med förslag på införande av politiska sekreterare samt förslag på
finansiering för detta.

Sammanfattning

I Region Gotland finns idag inte funktionen politiska sekreterare. Bland de politiska
partierna har uppmärksammats att det finns brister i resurser för bl.a. egen
kommunikation och politisk ärendeberedning varför frågan om politiska sekreterare
har aktualiserats.
Ett faktaunderlag rörande politiska sekreterare har tagits fram. Underlaget beskriver
gällande lagstiftning samt hur andra kommuner och landsting löser frågan.
Regionstyrelseförvaltningen har gjort en värdering av möjligheter och risker med att
inrätta politiska sekreterare och gör bedömningen att riskerna överväger
möjligheterna och rekommenderar därför regionstyrelsen att inte, utan ytterligare
analys av upplägg och införande samt finansiering, gå vidare med att införa politiska
sekreterare i Region Gotland.
Bedömning

För att kunna göra en bedömning där möjligheter och risker med att införa politiska
sekreterare i Region Gotland vägs mot varandra har dialog bl.a. förts i
förvaltningsledning, koncernledning, kansli samt med politiska företrädare.
Dessutom har tidningsartiklar och web-information kring frågan granskats och
kortare intervjuer gjorts med såväl ansvariga chefer som politiska sekreterare i andra
organisationer.
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De möjligheter som framkommer är bland annat:
• Ger ansvariga politiker avlastning genom administrativt arbete och
kunskapsstöd och därmed ökade möjligheter att bedriva sitt arbete på ett
bättre sätt.
• Fördelar resurser till samtliga partier vilket ger också mindre partier och
partier i opposition möjlighet till förstärkta resurser att driva sitt arbete.
• Få ut partipolitiska budskap
De risker och farhågor som lyfts fram är bland annat:
• Politisk makt förskjuts till icke folkvalda då kontakter skapas mellan politiska
sekreterare och tjänstemän utan att ansvarig politiker finns med.
• Svårighet att skilja på rollerna politisk sekreterare/tjänsteman riskerar att
skapa oklarheter och missförstånd.
• Kostnad (en politisk sekreterare ger en kostnad om ca 600 000 kr per år för
lön, arbetsplats och utrustning)
• Ökad belastning på redan hårt belastade handläggare och kanslifunktion.
• Varje politiskt parti ska erbjudas samma förutsättningar att tillsätta politiska
sekreterare även om volymen anpassas till antalet mandat i fullmäktige. Ett
samarbete mellan partier kan ske men kan också skapa oklarheter kring
lojaliteter. För att möjliggöra rekrytering bör sysselsättningsgrader om minst
50% eftersträvas. Att fördela på samtliga i fullmäktige representerade partier
gör att man vid ett införande av politiska sekreterare direkt kan hamna i ett
läge att antalet måste ökas även om man initialt har en ambition att hålla
antalet lågt.
Inom regionstyrelseförvaltningen pågår ett arbete att förstärka informationsförvaltningsprocessen med delar som ärendehantering, dokumentation, registrering
och arkivering. I samband med detta förstärks dagens kanslifunktion och
bedömningen görs att detta på ett tydligt sätt också kommer att ge ansvariga politiker
förbättrade förutsättningar. I regionstyrelseförvaltningen finns också administrativt
stöd att tillgå för tex rese- och mötesbokningar.
Vid regionstyrelsens sammanträde i maj 2018 fattades beslut om att utöka
tjänstgöringsgraderna för ordförande och 2e vice ordförande i samtliga nämnder.
Dessutom fattades beslut om att införa ett nytt gruppledararvode. Dessa två beslut
bedöms också stärka den politiska organisationen och dess förmåga att hantera delar
av det stöd som efterfrågas av politiska sekreterare.
Sammanfattningsvis bedömer regionstyrelseförvaltningen att risker och farhågor med
att införa politiska sekreterare i dagsläget överväger möjligheterna och behöver
utredas ytterligare framförallt avseende finansiering. Detta tillsammans med en tilltro
till att det utvecklingsarbete som pågår kring informationsförvaltning ska ge effekt
och att också utökningen at tjänstgöringsgrader för ordföranden samt införandet av
ett nytt gruppledararvode ska skapa bättre förutsättningar gör sammantaget att
regionstyrelseförvaltningen föreslår regionstyrelsen att i dagsläget inte gå vidare med
att införa politiska sekreterare i Region Gotland.
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Bakgrund

I Region Gotland finns idag inte funktionen politiska sekreterare. Bland de politiska
partierna har uppmärksammats att man ser en brist i resurser för bl.a. egen
kommunikation och politisk ärendeberedning varför frågan om politiska sekreterare har
aktualiserats.
Relaterad utveckling i Region Gotland

I Region Gotland har under 2018 fattats beslut om att förstärka gruppledarfunktionerna
i de politiska partierna.
Det pågående utvecklingsarbete som pågår i den ordinarie tjänstemannaorganisationen
och som bedöms påverka situationen positivt också för ansvariga politiker är
förstärkningen av informationsförvaltningsprocessen med delar som
ärendehandläggning och kanslifunktion.
Vid regionstyrelsen i maj 2018 RS §139 beslutades att öka tjänstgöringsgraden för
ordförande och 2:e vice ordförande i regionens nämnder enligt följande:
• 80 %, (50%) hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden
• 60 %, (50%) barn- och utbildningsnämnden och (35%) tekniska nämnden
• 50 %, (35%) byggnadsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
• 35 %, (30%) miljö- och hälsoskyddsnämnden
• 20 %, (10%) socialnämndens individutskott.
Både 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande ska ersättas med 10% (vice 5%)
vardera av sin ordförandes arvode.
Vid samma möte beslutades att införa ett nytt gruppledararvode. Detta i form av ett
tillägg till en av partiet anmäld gruppledare. Årsarvode för 5 % tjänstgöring betalas till
gruppledare för parti som är representerade i regionstyrelsen men inte i regionstyrelsens
arbetsutskott. Årsarvode för 2,5 % tjänstgöring betalas till gruppledare för parti som är
representerade i regionfullmäktige men inte i regionstyrelsen. Gruppledararvode utgår
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även när gruppledaren endast är vald som ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott.
Gruppledare ska vara ledamöter i regionfullmäktige.
Lagstöd

Kommunallagen innehåller bestämmelser om politiska sekreterare enligt följande:
33 § Kommuner och landsting får anställa politiska sekreterare för att biträda de
förtroendevalda i det politiska arbetet. Politiska sekreterare får inte anställas för
längre tid än till utgången av det år då val av fullmäktige ska hållas nästa gång i
hela landet. Bestämmelserna i lagen (1982:80) om anställningsskydd ska inte
tillämpas för politiska sekreterare.
34 § En politisk sekreterare har rätt till den ledighet från sin anställning som behövs för
tjänstgöringen.
Uppdragsbeskrivning och kravprofil

En politisk sekreterare är en politiskt tillsatt tjänsteman som biträder en eller flera
politiker i deras ämbete i riksdagen, kommuner och landsting eller inom partipolitiska
organisationer.
En ordinarie tjänsteman hjälper ett politiskt organ i sin helhet, medan en politisk
sekreterare bara arbetar med ett visst parti.
Uppdraget kan variera något mellan olika uppdragsgivare men gemensamt för många är
följande:
• Ansvara för och leda strategiskt kommunikativt arbete för ett parti.
• Vara rådgivare och bollplank åt förtroendevalda i press- och mediefrågor
• Arbeta med politisk opinionsbildning och analys, intresse och
omvärldsbevakning
• Ta fram underlag för debatter, tal och artiklar
• Läsa in facklitteratur och andra underlag och sammanfatta till andra
• Kontakter med interna och externa aktörer
• Politisk ärendeberedning
• Generell administration som mötesbokningar mm
Rollen handlar om att få partiet och politiker att synas utan att själv synas
Att vara politisk sekreterare ställer höga krav på lojalitet och att personen delar den
politiska uppfattning som partiet man är anställd av samt att man väl kan balansera och
se skillnaden mellan uppdraget som politiskt tillsatt tjänsteman och det för övriga
tjänstemän. Kompetenser som ofta lyfts fram vid rekrytering av politiska sekreterare är
analytisk, verbal, relationsskapande, stresstålig, nyfiken, självständig och uthållig. Viktigt
är också att vara allmänpolitiskt kunnig och väl insatt i det aktuella partiets politik.
Grunden är en relevant högskoleutbildning och relevant erfarenhet.
Anställningsform

En politisk sekreterare är anställd av regionen/landstinget/kommunen, som står för
lönen, men själva anställningsförfarandet sköts helt av det parti som vill anställa
sekreteraren. Partiet råder också över sekreterarens tid och arbetsuppgifter. Sekreteraren
är anställd för en mandatperiod i taget, och omfattas inte av reglerna i LAS.
En sekreterare har vanligtvis oreglerad arbetstid och förväntas arbeta kvällar och helger
om det behövs.
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Läget i Sverige

2015 gjorde tidningen Dagens Samhälle en kartläggning av politiska sekreterare i
Sverige. Sammanfattningen visade att det då fanns politiska sekreterare i 43 av landets
kommuner och i 17 av landstingen. Antalet varierar kraftigt från knappa en årsanställd
till 50 årsanställda i den största kommunen och 67 i det största landstinget.
Reglering

De regioner/landsting/kommuner som har politiska sekreterare har också regelverk
som tydligt anger hur frågan ska hanteras. Regelverken beskriver frågor som hur
tillsättningen/anställningen ska gå till, hur många sekreterare varje parti får ha,
chefsansvar, sysselsättningsgrader, möjligheten att kombinera tjänsten med andra
uppdrag, lönesättning, arbetsplats, utrustning, ledigheter samt uppsägning/avslut.
Hur beräkningen av antalet möjliga politiska sekreterare går till varierar och exempel på
hur frågan hanteras är följande:
• I Västerås kommun har man ett system som innebär att varje mandat genererar
10% tjänst, dvs 10 mandat ger partiet rätt till en politisk sekreterare.
• I Linköpings kommun har man ett upplägg enligt nedan:
o Upp till 5 mandat i kommunfullmäktige 75 %
o 6-14 mandat i kommunfullmäktige 100 %
o 15-23 mandat i kommunfullmäktige 150 %
o 24 och fler mandat i kommunfullmäktige 200 %
• I Eskilstuna kommun är fördelningen följande:
o 1-3 mandat i kommunfullmäktige ger rätt till sekreterartjänst om 50%
o 4-6 mandat ger 75%
o 7-12 mandat ger 100%
o 13-18 mandat ger 150%
o 19- mandat ger 200%
Skulle dessa fördelningsnycklar användas i Region Gotland skulle antalet politiska
sekreterare motsvara runt 7 årsanställda.
Viktiga överväganden

Vid ett eventuellt införande av politiska sekreterare visar erfarenheter från andra
regioner/landsting/kommuner att bland annat följande frågor är viktiga att överväga
och beakta:
• Gränsdragningar blir viktiga att tydliggöra mellan politiska sekreterare och övriga
tjänstemän inom tex ärendehandläggning och kommunikation.
• En politisk sekreterare ska inte ha mandat att ge uppdrag till enskilda
handläggare. Uppdrag ska alltid gå via ordinarie ärendeberedningsprocess.
• Att ha uppdrag som politisk sekreterare på deltid i kombination med annat
politiskt uppdrag kräver stor tydlighet för att inte ge grund för missförstånd i
vilken roll en person uttalar sig.
• Det är viktigt att klargöra vem som anställer, vem som är uppdragsgivare och
hur anställningsförhållanden ser ut innan ev anställning sker.
• Att inrätta politiska sekreterare kan om det inte hanteras väl förskjuta makten
från folkvalda politiker till icke folkvalda tjänstemän.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-11-19

Handlingar till

Ärende 21

Äskande. Avvikelser i barn- och
elevvolymer samt begäran om
ramförstärkning
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-10-25, § 318
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-26
• Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-18, § 102
• Utbildningsförvaltningen 2018-08-27

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 318

Äskande. Avvikelser i barn- och elevvolymer
samt begäran om ramförstärkning

RS 2018/999
AU § 322

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

x Barn- och utbildningsnämnden beviljas ett ramtillskott på 10 miljoner kronor med
anledning av anmärkningsvärda avvikelser i prognos gällande barn- och elevantalet
2019.
Reservation
Nedanstående ledamöter reserverar sig mot beslut att ge tilläggsanslag på 10 mkr till
barn- och utbildningsnämnden med följande motivering:
Alliansen anser att Region Gotlands budget bör tas som en helhet där utgifter och
inkomster redovisas i samma beslutspunkt. Detta beslut följer inte budgetpraxis om
att äskanden från nämnderna endast skall ske inför beslut om budgetramar i juni för
att kunna göra en rättvisande prioritering mellan de olika nämnderna/verksamheterna. Vi ser med oro på att detta förfaringssätt försvårar Region Gotlands arbete
med att nå en budget i balans – vilket vi ser som en prioriterad fråga denna mandatperiod.
Eva Nypelius (C), Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C),
Fredrik Gradelius (C), Andreas Unger (M) och Mats-Ola Rödén (L).

Barn- och utbildningsnämnden har per den 23 augusti gjort en avstämning av barn
och elevvolymer inför budget 2019. Avstämningen visar att det är en differens på 207
barn och elever gentemot den prognos som gjordes i februari inför Strategisk plan
och budget. Enligt nämndens beräkningar innebär detta en förändring i resursfördelning med 16,4 mnkr i jämförelse med budgetbeslut i juni.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att äskandet på 16,4 mnkr för år 2019 avslås.
I den planeringsprocess som beslutades i regionstyrelsen 2014-10-30 § 14 och som
gäller från 1 januari 2015 fastslås att budgetavstämningen på hösten är just en
avstämning utifrån skatteprognos från SKL samt regeringens förslag till budget som
vanligtvis kommer i september. Nämndernas budget beslutas av regionfullmäktige i
juni. Det innebär att nämnderna inte skriver någon komplettering till strategisk plan
och budget till budgetavstämningen. Justering av budget utifrån resursfördelningsmodellen görs en gång om året i samband med budgetberedningen på våren.
forts

101 (121)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 318 forts
RS 2018/999

Regionstyrelseförvaltningen menar att det inte går att hantera enskilda äskanden som
kommer in utanför den beslutade processen. Dessa äskanden kan inte sättas i relation
till övriga nämnders behov inför kommande år eftersom det inte finns något sådant
underlag.
Det finns inte heller något ekonomiskt utrymme för att utöka kostnaderna nästa år
utan att någon annan nämnd i så fall får stå tillbaka. Den plankalkyl som föreligger till
budgetavstämningen har ett resultat för 2020 nära noll och ett negativt budgetresultat
2021. Att utöka budgeten för 2019 kommer att resultera i ett negativt budgetresultat
2020 och ytterligare minus för 2021.
Arbetsutskottet beslutar att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beviljas ett ramtillskott på
10 miljoner kronor med anledning av anmärkningsvärda avvikelser i prognos
gällande barn- och elevantalet 2019.
Ordföranden Eva Nypelius (C) yrkar avslag på Meit Fohlins begäran om ramtillskott
till barn- och utbildningsnämnden.
Ordföranden ställer proposition på Meit Fohlins yrkande och finner att det avslås.
Omröstning begärs.
Den som röstar Ja avslår Meit Fohlins yrkande om ramtillskott till barn- och utbildningsnämnden. Den som röstar Nej stödjer Meit Fohlins yrkande om att bevilja
barn- och utbildningsnämnden ramtillskott. Följande röstar ja: Jesper Skalberg
Karlsson (M), Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas
Unger (M), Mats-Ola Rödén (L) och Eva Nypelius (C). Följande röstar nej: Meit
Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Aino Friberg Hansson (S), Ylva Bendelin (S), Tommy
Gardell (S), Saga Carlgren (V), Isabel Enström (MP) och Lars Engelbrektsson (SD).
Omröstningen utfaller med rösterna 7 ja och 8 nej. Regionstyrelsen föreslår
regionfullmäktige att bevilja barn- och utbildningsnämnden ett ramtillskott på
10 miljoner kronor med anledning av anmärkningsvärda avvikelser i prognos
gällande barn- och elevantalet 2019.
Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-18, § 102
Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-26

102 (121)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/999
26 september 2018

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Äskande. Avvikelser i barn- och elevvolymer samt begäran om
ramförstärkning
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Äskandet avslås utifrån nedanstående bedömning.
Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har per den 23 augusti gjort en avstämning av barn
och elevvolymer inför budget 2019. Avstämningen visar att det är en differens på 207
barn och elever gentemot den prognos som gjordes i februari inför Strategisk plan
och budget. Enligt nämndens beräkningar innebär detta en förändring i
resursfördelning med 16,4 mnkr i jämförelse med budgetbeslut i juni.
Ärendebeskrivning

Region Gotland har under ett antal år arbetat med resursfördelningsmodeller vid
fördelning av budget för kommande år. I dagsläget finns fyra modeller,
gymnasieskola, äldreomsorg, medicinteknisk utveckling samt grundskoleverksamhet.
Den sista är i sin tur fördelad i fyra undergrupper.
Tanken med resursfördelningsmodell är att opåverkbara faktorer såsom
demografiska förändringar ska ge tillskott eller avdrag i budgeten beroende på
utveckling. Modellen för medicinteknisk utveckling skiljer sig eftersom den inte
grundar sig på demografisk utveckling på samma sätt som de andra. De senaste åren
syns en skillnad mot tidigare då alla ovanstående verksamheter ökar volymmässigt
vilket också innebär budgettillskott enligt modellen.
Uppdatering av beräkningarna utifrån verkligt utfall bakåt och prognos framåt görs
vid ett tillfälle per år, i samband med budgetberedningen, och ger underlag för
budget för kommande år. Om utfallet föregående år är högre än tidigare prognos
skjuts medel till, om det är lägre dras medel bort. Det innebär att under en treårsperiod justeras budgeten utifrån verkligt utfall.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att äskandet på 16,4 mnkr för år 2019 avslås.
I den planeringsprocess som beslutades i regionstyrelsen 2014-10-30 §314 och som
gäller från 1 januari 2015 fastslås att budgetavstämningen på hösten är just en
avstämning utifrån skatteprognos från SKL samt regeringens förslag till budget som
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vanligtvis kommer i september. Nämndernas budget beslutas av regionfullmäktige i
juni. Det innebär att nämnderna inte skriver någon komplettering till strategisk plan
och budget till budgetavstämningen. Justering av budget utifrån
resursfördelningsmodellen görs en gång om året i samband med budgetberedningen
på våren.
Regionstyrelseförvaltningen menar att det inte går att hantera enskilda äskanden som
kommer in utanför den beslutade processen. Dessa äskanden kan inte sättas i relation
till övriga nämnders behov inför kommande år eftersom det inte finns något sådant
underlag.
Det finns inte heller något ekonomiskt utrymme för att utöka kostnaderna nästa år
utan att någon annan nämnd i så fall får stå tillbaka. Den plankalkyl som föreligger till
budgetavstämningen har ett resultat för 2020 nära noll och ett negativt budgetresultat
2021. Att utöka budgeten för 2019 kommer att resultera i ett negativt budgetresultat
2020 och ytterligare minus för 2021.
Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-18, §102

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
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Tjänsteskrivelse

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

BUN 2018/131
27 augusti 2018

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Barn- och utbildningsnämnden

Avstämning av barn- och elevvolymer inför budget 2019
Förslag till beslut

•

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos regionstyrelsen begära ytterligare
ramförstärkning, för budgetåret 2019, motsvarande 16,4 miljoner kronor på
grund av fler barn och elever.

Sammanfattning

Förvaltningen har av barn- och utbildningsnämnden fått i uppdrag att göra en
avstämning av barn och elevvolymer inför budget 2019.
I Strategisk plan och budget för 2019 är antalet barn och elever beräknat till 11 479.
För budgetåret 2019 har regionfullmäktige fastställt en ramförstärkning på 30,5
miljoner kronor på grund av volymförändringar i antalet barn och elever.
Inför det fortsatta arbetet med internbudget 2019 har avstämning av barn och
elevvolymer i Region Gotland gjorts den 23 augusti 2018. Avstämningen visar att
planeringsunderlaget har ökat med 207 barn- och elever sedan mätning gjordes i
februari månad. Antalet barn i förskolan har ökat, totalt är ökningen 78 barn.
För grundskolan är det för hösten 66 fler inskrivna elever i årskurserna 1-9, detta
oavsett huvudman. För fritidshemmen är ökningen 49 elever.
Höstens ökning av barn- och elevvolymer påverkar barn- och utbildningsnämndens
budget negativt för år 2019. Barn- och utbildningsnämndens resursfördelning
kommer inte att ha täckning för den ytterligare ökningen i barn- och elevvolymerna,
ökningen i barn och elevvolymer motsvarar 16,4 miljoner kronor, se efterföljande
tabeller:
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Jämförelse av budget för år 2019 avseende volymförändringar, tkr (+ökat behov, - minskat
behov)

Reviderad Not 1

Resursfördelningsmodell/flöden

Tidigare Not2

År

2019

2019

Differens

Förskola

8 915

538

8 377

Fritidshem

9 629

5 847

3 782

Förskoleklass

1 914

1 388

526

26 442

22 714

3 728

46 900

30 487

16 413

Grundskola
Summa
Not 1

Reviderad, avser förändringar i barn och elevvolymer, mätvärde den 23 augusti 2018

Not 2

Tidigare, avser inlämnad och fastställd strategisk plan och budget 2019-2021
mätvärde den 15 februari 2018

Förändringen i helårsbarn och elever är enligt nedan tabell:
Resursfördelningsmodell/flöden

Reviderad Not 1

År
Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Summa
Not 1
Not 2

2019
2 787
2 711
635
5 553
11 686

Tidigare Not2
2019 Differens
2 709
78
2 662
49
621
14
5 487
66
11 479
207

Reviderad, avser förändringar i barn och elevvolymer, mätvärde den 23 augusti 2018
Tidigare, avser inlämnad och fastställd strategisk plan och budget 2019-2021
mätvärde den 15 februari 2018

Barn- och elevvolymer ökar successivt under ett verksamhetsår, hur stor
volymökningen blir under ett år är svårt att prognostisera. Region Gotland har haft
en positiv befolkningsutveckling de senaste åren, den senaste kvartalsrapporten
(kvartal 2 år 2018) för Gotland visar på 119 fler folkbokförda gotlänningar. Detta
påverkar barn och elevvolymerna inom barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsområden. Den framtida successiva ökningen av antalet barn och elever
under ett verksamhetsår, kommer medföra underskott i barn- och
utbildningsnämnden resursfördelning.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att barn och utbildningsnämnden hos regionstyrelsen,
inför den centrala budgetavstämningen, gör en begäran om ramförstärkning
beroende på att antalet barn och elever har ökat efter det att regionfullmäktige
fastställt nämndernas internbudget 2019 (RF§97). Det ökade antalet barn och elever
har inte medräknats i det budgetunderlag för år 2019 som tidigare överlämnats till
regionstyrelsen och regionfullmäktige.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Äskande. Teknikcollege på Gotland
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-10-25, § 319
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-26
• Gymnasie- och utbildningsnämnden 2018-09-17, § 91
• Utbildningsförvaltningen 2018-08-20
Bilaga
Rapport. Förstudie och beslutsunderlag för teknikcollege

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 319

Äskande. Teknikcollege på Gotland

RS 2018/1000
AU § 323

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

x Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beviljas 2 miljoner kronor för arbetet
med teknikcollege. Nämnden uppmanas samtidigt att undersöka möjligheten till
annan finansiering på kort och lång sikt.
Reservation:
Nedanstående ledamöter reserverar sig mot beslut att ge tilläggsanslag på 2 mkr till
gymnasie- och utbildningsnämnden med följande motivering:
Alliansen är positiv till att gymnasie- och utbildningsnämnden går vidare med arbetet
att etablera teknikcollege och ansöka om medlemskap. Vi anser att gymnasie- och
utbildningsnämnden får återkomma till budgetberedningen 2019. Alliansen anser
också att Region Gotlands budget bör tas som en helhet där utgifter och inkomster
redovisas i samma beslutspunkt.
Eva Nypelius (C), Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C),
Fredrik Gradelius (C), Andreas Unger (M) och Mats-Ola Rödén (L).

Inom uppdraget Hållbara Gotland har Region Gotland uppgiften att genomföra
insatser i syfte att stärka näringsliv och företagande på Gotland. Ett av fokusområdena är kompetensförsörjning och tanken är att ökad kunskap om arbetsmarknaden hos unga och ett ökat engagemang från arbetsgivare kan leda till att
arbetsgivare i större utsträckning och på lång sikt hittar den kompetens de efterfrågar.
I projektet Kompetenta Gotland (ett projekt inom Hållbara Gotland) ingår att utreda
möjligheterna att införa Teknikcollege på Gotland. Teknikcollege är ett koncept för
att öka attraktionskraften och kvalitet. Inom konceptet samverkar företag,
kommuner och utbildningsanordnare kring tekniskt och industriellt inriktade
utbildningar på gymnasial- och eftergymnasialnivå. Målet är att företagens framtida
medarbetare har den kompetens som behövs på en global marknad.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vill ansöka om etablering av Teknikcollege
och anslår 529 000 kr för uppstart inför certifiering av Teknikcollege år 2019.
Nämnden äskar om ytterligare två miljoner för 2019 för etablering under förutsättning att ansökan blir beviljad. Nämnden avser också att återkomma till budgetberedningen våren 2019 för att äska ytterligare medel för fortsatt finansiering.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 319 forts
RS 2018/1000

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att äskandet på två mnkr för år 2019 avslås.
I den planeringsprocess som beslutades i regionstyrelsen 2014-10-30, § 314 och som
gäller från 1 januari 2015 fastslås att budgetavstämningen på hösten är just en
avstämning utifrån skatteprognos från SKL samt regeringens förslag till budget som
vanligtvis kommer i september. Nämndernas budget beslutas av regionfullmäktige i
juni. Det innebär att nämnderna inte skriver någon komplettering till strategisk plan
och budget till budgetavstämningen.
Regionstyrelseförvaltningen menar att det inte går att hantera enskilda äskanden som
kommer in utanför den beslutade processen. Dessa äskanden kan inte sättas i relation
till övriga nämnders behov inför kommande år eftersom det inte finns något sådant
underlag.
Det finns inte heller något ekonomiskt utrymme för att utöka kostnaderna nästa år
utan att någon annan nämnd i så fall får stå tillbaka. Den plankalkyl som föreligger till
budgetavstämningen har ett resultat för 2020 nära noll och ett negativt budgetresultat
2021. Att utöka budgeten för 2019 kommer att resultera i ett negativt budgetresultat
2020 och ytterligare minus för 2021.
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) yrkar att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beviljas 2 miljoner
kronor för arbetet med teknikcollege. Nämnden uppmanas samtidigt att undersöka
möjligheten till annan finansiering på kort och lång sikt.
Ordföranden Eva Nypelius (C) yrkar avslag på Meit Fohlins yrkande om 2 miljoner
kronor för arbetet med teknikcollege.
Ordföranden ställer proposition på att Meit Fohlins yrkande ska avslås och finner att
det bifalls. Omröstning begärs. Den som röstar Ja yrkar avslag på Meit Fohlins
yrkande om 2 miljoner kronor till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för
arbetet med teknikcollege. Den som röstar Nej stödjer Meit Fohlins yrkande om att
gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden beviljas 2 miljoner kronor för arbetet med
teknikcollege. Nämnden uppmanas samtidigt att undersöka möjligheten till annan
finansiering på kort och lång sikt. Följande röstar ja: Jesper Skalberg Karlsson (M),
Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius C), Andreas Unger (M), MatsOla Rödén (L) och Eva Nypelius (C). Följande röstar nej: Meit Fohlin (S), Filip
Reinhag (S), Aino Friberg Hansson (S), Ylva Bendelin (S), Tommy Gardell (S), Saga
Carlgren (V), Isabel Enström (MP) och Lars Engelbrektsson (SD).
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 319 forts
RS 2018/1000

Omröstningen utfaller med rösterna 7 ja och 8 nej. Regionstyrelsen föreslår
regionfullmäktige att bevilja gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2 miljoner
kronor för arbetet med teknikcollege. Nämnden uppmanas samtidigt att undersöka
möjligheten till annan finansiering på kort och lång sikt.
Beslutsunderlag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2018-09-17, § 91
Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-26

105 (121)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/1000
26 september 2018

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Äskande Teknikcollege på Gotland
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Äskandet avslås enligt nedanstående bedömning.

Sammanfattning

Inom uppdraget Hållbara Gotland har Region Gotland uppgiften att genomföra
insatser i syfte att stärka näringsliv och företagande på Gotland. Ett av
fokusområdena är kompetensförsörjning och tanken är att ökad kunskap om
arbetsmarknaden hos unga och ett ökat engagemang från arbetsgivare kan leda till att
arbetsgivare i större utsträckning och på lång sikt hittar den kompetens de
efterfrågar.
I projektet Kompetenta Gotland (ett projekt inom Hållbara Gotland) ingår att utreda
möjligheterna att införa Teknikcollege på Gotland. Teknikcollege är ett koncept för
att öka attraktionskraften och kvalitet. Inom konceptet samverkar företag,
kommuner och utbildningsanordnare kring tekniskt och industriellt inriktade
utbildningar på gymnasial- och eftergymnasialnivå. Målet är att företagens framtida
medarbetare har den kompetens som behövs på en global marknad.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vill ansöka om etablering av Teknikcollege
och anslår 529 000 kr för uppstart inför certifiering av Teknikcollege år 2019.
Nämnden äskar om ytterligare två miljoner för 2019 för etablering under
förutsättning att ansökan blir beviljad. Nämnden avser också att återkomma till
budgetberedningen våren 2019 för att äska ytterligare medel för fortsatt finansiering.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att äskandet på två mnkr för år 2019 avslås.
I den planeringsprocess som beslutades i regionstyrelsen 2014-10-30 §314 och som
gäller från 1 januari 2015 fastslås att budgetavstämningen på hösten är just en
avstämning utifrån skatteprognos från SKL samt regeringens förslag till budget som
vanligtvis kommer i september. Nämndernas budget beslutas av regionfullmäktige i
juni. Det innebär att nämnderna inte skriver någon komplettering till strategisk plan
och budget till budgetavstämningen.
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Regionstyrelseförvaltningen menar att det inte går att hantera enskilda äskanden som
kommer in utanför den beslutade processen. Dessa äskanden kan inte sättas i relation
till övriga nämnders behov inför kommande år eftersom det inte finns något sådant
underlag.
Det finns inte heller något ekonomiskt utrymme för att utöka kostnaderna nästa år
utan att någon annan nämnd i så fall får stå tillbaka. Den plankalkyl som föreligger till
budgetavstämningen har ett resultat för 2020 nära noll och ett negativt budgetresultat
2021. Att utöka budgeten för 2019 kommer att resultera i ett negativt budgetresultat
2020 och ytterligare minus för 2021.
Beslutsunderlag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2018-09-17, §91

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-09-17

GVN § 91

GVN § 91

Rapport. Teknikcollege

GVN 2018/193

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
•
•
•
•
•

Rapporten godkänns.
Nämnden ställer sig bakom ansökan om etablering av Teknikcollege.
Nämnden anslår 529 000 kronor för uppstart inför certifiering av Teknikcollege år
2019.
Nämnden avser att i samband med budgetberedningen 2018 att äska 2 miljoner
kronor för etablering av Teknikcollege 2019.
Nämnden avser att äska resterande medel inför budgetberedningen våren 2019 för
fortsatt finansiering av etablering av Teknikcollege.

Inom uppdraget Hållbara Gotland har Region Gotland uppgiften att genomföra
insatser i syfte att stärka näringsliv och företagande på Gotland. Ett av
fokusområdena är kompetensförsörjning och tanken är att ökad kunskap om
arbetsmarknaden hos unga och ett ökat engagemang från arbetsgivare kan leda till att
arbetsgivare i större utsträckning och på lång sikt hittar den kompetens de
efterfrågar.
I projektet Kompetenta Gotland (ett projekt inom Hållbara Gotland) ingår att utreda
möjligheterna att införa Teknikcollege på Gotland. Teknikcollege är ett koncept för
att öka attraktionskraften och kvalitet. Inom konceptet samverkar företag,
kommuner och utbildningsanordnare kring tekniskt och industriellt inriktade
utbildningar på gymnasial- och eftergymnasialnivå. Målet är att företagens framtida
medarbetare har den kompetens som behövs på en global marknad.
Arbetsutskottet

På arbetsutskottet föreslog det att Rapporten godkänns samt att nämnden ställer sig
bakom ansökan om etablering av Teknikcollege. Vidare föreslogs det att nämnden
anslår 529 000 kronor för uppstart inför certifiering av Teknikcollege år 2019.
Arbetsutskottet föreslog även att nämnden avser att i samband med
budgetberedningen 2019 att äska 2 miljoner kronor för etablering av Teknikcollege
samt att nämnden avser att äska resterande medel inför budgetberedningen 2020–
2021 för fortsatt finansiering av etablering av Teknikcollege

Forts…
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-09-17

GVN § 91

Forts. GVN § 91
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Projektledare Erik Bäckström
Yrkande
Ordförande Saga Carlgren (V), föreslår i enlighet med arbetsutskottets förslag med
förtydligandet att nämnden avser att i samband med budgetberedningen 2018 att
äska 2 miljoner kronor för etablering av Teknikcollege 2019. Samt att nämnden avser
att äska resterande medel inför budgetberedningen våren 2019 för fortsatt
finansiering av etablering av Teknikcollege
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelser, 2018-08-20
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

GVN 2018/193
20 augusti 2018

Lena Nordström
Avdelningschef för gymnasiet och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ansökan om Teknikcollege på Gotland
Förslag till beslut

•
•
•
•

Rapporten godkänns.
Nämnden ställer sig bakom ansökan om etablering av Teknikcollege.
Nämnden anslår 529 000 kronor för uppstart inför certifiering av
Teknikcollege år 2019.
Nämnden avser att i samband med budgetberedningen äska medel om
5,6 miljoner kronor för etablering av Teknikcollege under år 2019-2021.
Detta under förutsättning att ansökan blir beviljad.

Sammanfattning

Inom uppdraget Hållbara Gotland har Region Gotland uppgiften att genomföra
insatser i syfte att stärka näringsliv och företagande på Gotland. Ett av
fokusområdena är kompetensförsörjning och tanken är att ökad kunskap om
arbetsmarknaden hos unga och ett ökat engagemang från arbetsgivare kan leda till att
arbetsgivare i större utsträckning och på lång sikt hittar den kompetens de
efterfrågar.
I projektet Kompetenta Gotland (ett projekt inom Hållbara Gotland) ingår att utreda
möjligheterna att införa Teknikcollege på Gotland. Teknikcollege är ett koncept för
att öka attraktionskraften och kvalitet. Inom konceptet samverkar företag,
kommuner och utbildningsanordnare kring tekniskt och industriellt inriktade
utbildningar på gymnasial- och eftergymnasialnivå. Målet är att företagens framtida
medarbetare har den kompetens som behövs på en global marknad.
Ärendebeskrivning och bedömning

Inom projektet Kompetenta Gotlands ram har en förstudie sammanställts där det
tydliggörs att ett Gotländskt Teknikcollege bör etableras. Utifrån
kompetensbehovsanalysen och det framtida rekryteringsbehovet framgår det i
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förstudien att Teknikcollege bör certifiera teknik- och el- och energiprogrammet på
Wisbygymnasiet samt vuxenutbildningen och yrkeshögskoleutbildningen ”Drift och
underhåll”. Interims-styrgruppen (utvalda företag som knutits till projektet) ska
under certifieringsperioden av Teknikcollage utreda vilka inriktningar på de
gymnasiala utbildningarna som ska ingå i certifieringen.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har att ta ställning till den fortsatta
utvecklingen av Teknikcollege på Gotland samt finansieringen gällande certifieringen.
I första hand behöver medel avsättas för en processledartjänst 1under
ansökningsperioden samt att i samband med budgetberedningen äska medel för de
tre efterföljande åren, för att möjliggöra Teknikcollege uppbyggnad. Detta under
förutsättning att ansökan blir beviljad.
Beslutsunderlag

Bilaga: Rapport Teknikcollege – Förstudie och beslutsunderlag,
Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen

1
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TEKNIKCOLLEGE

1. Utbildning och samverkan
1.1 Kompetensförsörjning

Tillgången till kunskap och kompetens i vid bemärkelse är en viktig konkurrensfaktor för alla
Sveriges regioner. Att se, ta tillvara och utveckla hela befolkningens kompetens är centralt
för att främja företagande, entreprenörskap, tjänster, organisationssätt eller tekniska
lösningar. Utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv är tillgången på arbetskraft med rätt
kompetens en förutsättning för näringslivets utveckling. Näringslivet uppger svårigheter att
hitta lämplig kompetens. Det är därmed angeläget att minska gapet mellan efterfrågan och
utbud av arbetskraft. En väl fungerande kompetensförsörjning ger goda möjligheter att möta
dessa utmaningar. Utöver det så är en funktionell kompetensförsörjning en långsiktig grund
för att säkra välfärden och för att utveckla en bättre social sammanhållning inom regioner.
En fungerande samverkan och dialog avseende strategiska frågor inom
kompetensförsörjningsområdet mellan lokal och regional nivå kommer att vara avgörande.
1.2 Vikten av samverkan skola och näringsliv

För en bättre matchning på arbetsmarknaden behöver aktörer på regional och lokal nivå
arbeta aktivt och strategiskt med kompetensförsörjning och utbildningsplanering.
Förutsättningar för en fungerande kompetensförsörjning skapas om utbildnings- och
arbetsmarknadssystemets olika delar samverkar med varandra och med det omgivande
samhället, inte minst med näringslivet.

Ärendenr GVN 2018/193 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

För företagen är det viktigt för den framtida kompetensförsörjningen att visa på möjligheter
inom den egna branschen och väcka intresse för det egna företaget. Genom samverkan med
skolan får företagen också möjlighet att bidra till och påverka utbildningen så att eleverna får
den kompetens som näringslivet efterfrågar.
För eleverna är kontakten med näringslivet ovärderlig för förståelse för arbetslivet. De får
insikter om vilka förväntningar som kommer att ställas på dem när de gått ut skolan.
Kontakterna med arbetslivet är en värdefull del i elevernas yrkesvägledning. De får kunskap
om lokala företag, vilka yrkesroller som finns och kan se kopplingen mellan det de läser i
skolan och olika yrken. Samverkan med näringslivet stärker elevernas lust och motivation.
Eleverna får ökad förståelse för hur de kan få användning för det de lär sig i skolan och vilka
andra förmågor än ämneskunskaper som är viktiga i arbetslivet. Näringslivets engagemang
ger också viktiga signaler om utbildningens betydelse. När skolan samverkar med näringslivet
börjar eleverna tänka mer på sin framtid. I kontakterna med näringslivet får ungdomarna
möjlighet att marknadsföra sig själva. Mötet med företagare kan också stimulera till eget
företagande.
I och med samverkan mellan arbetslivet och skolan kommer även lärarna att få möjlighet att
öka sin kunskap och kompetens. Lärarna kan genom företagen nyttja materiella och ickemateriella resurser som skolan annars inte skulle ha råd med eller tillgång till. För att
samverkan inte ska bli något som läggs ovanpå det ordinarie arbetet i skolan är det värdefullt
om det integreras så att det utgör en naturlig del av undervisningen.
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Yrkesutbildning på gymnasial nivå samt de utbildningar som ingår i yrkeshögskolan har
särskilt stor betydelse för kompetensförsörjningen i många regioner då de har en direkt
koppling till näringslivets behov av arbetskraft. Yrkeshögskolan är en egen skolform och
styrs av en egen lag, Lagen om Yrkeshögskolan, och egna förordningar. Syftet med
skolformen är att genomföra eftergymnasiala utbildningar till yrken det råder brist av på
arbetsmarknaden. Även en väl fungerande studie- och yrkesvägledning är viktig eftersom den
bidrar till minskade avhopp och förbättrar matchningen genom bättre kunskap om vilka val
som ger störst chans på arbetsmarknaden. Ett fortsatt aktivt jämställdhetsarbete behövs
också för att ta till vara hela befolkningens kompetens och förmåga. På sikt riskerar
könsuppdelningen i fråga om studie- och yrkesval att skapa ökade hinder för en väl
fungerande matchning på arbetsmarknaden.
1.3 Vikten av en gymnasieexamen

Att minska antalet personer som inte har en avslutad gymnasial utbildning och att höja
utbildningsnivån bland dem med lägst utbildning är två av de viktigaste faktorerna för en
hållbar regional tillväxt.1 För unga är det av största vikt att de fullföljer en utbildning på ett
nationellt program i gymnasieskolan. Ur ett kompetensförsörjningsperspektiv, samt för de
unga själva, är det även viktigt att åstadkomma en snabbare genomströmning i
utbildningssystemet och en ökad kvalitet i utbildningen.1 En gymnasieexamen bedöms vara
den i särklass viktigaste faktorn för inträdet på arbetsmarknaden och till vidare studier.2
1.4 De gotländska förutsättningarna

Ärendenr GVN 2018/193 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

I förhållande till ett riksgenomsnitt kan den gotländska utbildningsnivån beskrivas som låg.
Andelen gymnasieelever med som tar examen inom fyra år är på Gotland 68%, för riket är
andelen 71,4%.3 21 procent av Gotlands befolkning i åldrarna 25–64 år har en eftergymnasial
utbildning om minst tre år, jämfört 25 procent i riket.4

1
2
3
4

Karlson, Grönbäck och Joyce, ”Kompetenspusslet – Den viktigaste framtidsfrågan”, Ratio, Stockholm, 2017.
”En gymnasieutbildning för alla”, SOU 2016:77
Region Gotlands årsredovisning 2016
Regionfakta. http://www.regionfakta.com/Gotlands-lan/Utbildning/Utbildningsniva-befolkningen-25-64-ar/ (Hämtad 2018-08-13)
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25-64 år, utbildningsnivå, totalt
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eller mer
Gotland

Forskarutbildning
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Det är relevant att beakta resonemanget om låg utbildningsnivå genom att utgå från de
geografiska förutsättningarna. Ö-läget attraherar äldre segment av befolkningen samtidigt
som ungdomar kan behöva lämna ön för utbildning. Den gotländska befolkningen är något
äldre än riksgenomsnittet, och det är rimligt att utbildningsnivån hos denna grupp är lägre än
för riket.5 Vidare har andelen personer på Gotland i åldersspannet 25–34 år lägre
utbildningsnivå än riksgenomsnittet - en målgrupp som i högre grad kan förväntas ha en
högskoleutbildning.5 Gotland hamnar på plats 84 av 290 kommuner vad gäller den andel av
befolkningen i åldern 25–64 år som har en eftergymnasial utbildning om tre år eller mer.5 De
kommuner som hamnar högre i rankingen är till stor del storstadskommuner och högskoleoch universitetskommuner.
Till skillnad från riket, där vi ser en ökning, verkar det inte ske någon förändring i andelen
individer som väljer att utbilda sig på högskola eller universitet.
Avslutat gymnasiet, påbörjat högskola inom 3 år
45%

Ärendenr GVN 2018/193 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]
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5

Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020
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Ärendenr GVN 2018/193 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Gotlands lägre utbildningsnivå i jämförelse med riksgenomsnittet beskrivs som ett
tillväxthinder för näringsliv och offentlig sektor. Företrädare för det gotländska näringslivet
uppger att de har svårigheter att hitta lämplig kompetens, vilket bland annat framhålls i
rapporter från Svenskt Näringsliv och Företagarna (fotnot 5). Låg utbildningsnivå medför
kompetensförsörjningsproblem. Gotland beskrivs därför som beroende av inflyttning från
andra delar av landet och invandring för att möta behoven av kompetens.
Mycket pekar på att en stor del av framtidens arbeten kräver en akademisk examen för att
arbetsgivare ska vara konkurrenskraftiga i en alltmer globaliserad värld. Därmed är det
angeläget att arbeta för en höjd utbildningsnivå på Gotland.
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2. Industrin och Teknikcollege
2.1 Industriföretagens kompetensbehov.

Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och välfärd.
Idag står industrin för en mycket stor del av landets totala export och har stor betydelse för
vår samhällsekonomi.6 Hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. För att
industrin ska kunna fortsätta bidra till svensk sysselsättning och välstånd krävs det
kompetenta medarbetare. Fram till år 2025 går 32 % av de som idag arbetar inom teknikoch industribranschen i pension.7 Samtidigt utvecklas den svenska marknaden globalt. Med
en global marknad ställs höga krav på kompetensförsörjningen till svenska företag. I takt
med en mer avancerad produktion ökar behovet av kvalificerade medarbetare, både tekniker
och ingenjörer. Utbildningsbakgrunden för medarbetare i industrin har över tid förskjutits
mer och mer mot minst treårig gymnasieutbildning och längre eftergymnasial utbildning.
Industrin utvecklas ständigt. Kompetensen till och inom branschen måste utvecklas i samma
takt. Arbetsuppgifter och ansvarsområden kräver generellt sett bredare kompetenser.
Företagen söker därför anställda som har en bred teknisk utbildning med både teoretiska och
praktiska kunskaper. Inslaget av datorer är slående inom nästan all tillverkning idag.
Maskinparker är i stor utsträckning datorstyrda. Medan maskinoperatören ofta är
programmeringskunnig bevakar och styr processoperatören arbetet via datorer i
kontrollrummet. Analyser av arbetsmarknaden flaggar för ett stort behov av medarbetare
inom teknik- och industribranschen.
2.2 De gotländska förutsättningarna

Byggverksamhet

Areella
Tillverkning och
utvinning
Energiförsörjning

Vård och omsorg
Personliga och kulturella
tjänster
Okänd verksamhet

Företagstjänster
Offentlig förvaltning och
försvar
Utbildning och forskning

Fastighetsverksamhet

Transport

Hotell och restaurang
Information och
kommunikation
Finans och försäkring

Ärendenr GVN 2018/193 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Handel

År 2016 uppgick andelen anställda inom
Gotland 2016, antalet anställa efter
näringsgrenar som är teknikrelaterade
näringsgren
till 21% (se diagram). Av de 58 600
18%
personer som bor på Gotland har
ungefär 28 500 sysselsättning.8 Inom
10% 11%
10%
9,2%
åldersspannet 55–64 är det ca 6350 som
7%
6,7%
6%
6%
4,9%
5%
arbetar.8 Vi antar att de fördelas i den
2%
2% 2% 2%
0,5%
branschstruktur som beskrivs ovan.
Detta skulle då innebära att 21% av
6350, alltså ca 1330 personer, inom 10 år
kommer att ha försvunnit ur branscher
som i hög grad eller helt är
teknikrelaterade. Samtidigt ser vi att
antalet anställda i gotländska små- och
medelstora industriföretag på fem år har ökat från 1032 till 1304 personer, en ökning med
hela 26 procent.9 Gotländska teknik- och industriföretag är alltså i stort behov av skickliga
medarbetare med kvalificerad utbildning både på gymnasial och eftergymnasial nivå. För att
6 SCB. https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/export-och-import-av-varor-och-tjanster/ (Hämtad 201808-14).
7 Teknikcollege. http://www.teknikcollege.se/om-teknikcollege/arbetsmarknaden/ (Hämtad 2018-08-14)
8 Regionfakta. http://www.regionfakta.com/Gotlands-lan/Arbete/Andel-sysselsatta-alder/ (Hämtad 2018-08-14)
9 Axelsson, Sten. ”Industrins tillväxt och konkurrenskraft”. Stockholm. Tillväxtverket.
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öka andelen sökande till tekniskt och industriellt inriktade utbildningar på olika nivåer
undersöks en eventuell etablering av ett Teknikcollege på Gotland.
2.3 Vad är Teknikcollege?

Teknikcollege är ett koncept för att öka attraktionskraften och kvalitet. Inom konceptet
samverkar företag, kommuner och utbildningsanordnare kring tekniskt och industriellt
inriktade utbildningar på gymnasial- och eftergymnasialnivå. Målet är att företagens framtida
medarbetare har den kompetens som behövs på en global marknad. Inom Teknikcollege
kvalitetssäkras utbildning och samverkan utifrån en kravspecifikation innehållandes åtta
kriterier. De regionala företagen har en nyckelroll, de är delaktiga i såväl styrningen av
utbildningarnas inriktning som utformning av själva innehållet. Inom Teknikcollege finns
certifierade utbildningar som riktar sig mot bland annat automation, industriteknik,
fordonsteknik, tillverkning, stål och metall, skog, kemiteknik, gruvor, livsmedel och
finsnickeri.
2.4 Vad ger Teknikcollege?
2.4.1 Studerande:

Genom en nära koppling mellan utbildning och arbetsliv får studerande på en
Teknikcollegecertifierad utbildning en god bild av hur arbetslivet ser ut redan innan avslutad
utbildning. För många av de studerande väntar jobb direkt efter studenten eller till och med
innan studenten. Men många studerande går också vidare till studier vid till exempel teknisk
högskola eller yrkeshögskola. De studerande på gymnasiet erbjuds möjlighet att läsa minst
300 poäng som utökad studiekurs i syfte att öka de studerandes livslånga anställningsbarhet.
Undervisningen bygger på integration mellan praktiska och teoretiska ämnen och
utbildningen är utformad efter kompetensbehov hos de företag som samverkar inom
Teknikcollege. Eftersom företagen är delaktiga i utbildningens kvalitetssäkring och innehåll
är studerande vid Teknikcollege certifierade utbildningar attraktiva att anställa efter avslutad
utbildning.
2.4.2 Pedagogerna:

Ärendenr GVN 2018/193 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Inom Teknikcollege arbetar lärarna i team. Stor vikt läggs på den studerandes personliga
utveckling och förmåga att arbeta i grupp. Regionala teknik- och industriföretag finns alltid
nära pedagogerna och de studerande.
2.4.3 Företag:

Teknikcollege ger teknik- och industriföretag möjlighet att vara med och rikta utbildningar
så att de motsvarar företagens framtida behov av kompetens. Inom varje
Teknikcollegeregion finns en regional styrgrupp samt lokala styrgrupper där näringslivet är i
majoritet och styrgruppsordförande är näringslivsrepresentant. Det innebär att näringslivet
är med och styr såväl utbildningarnas omfattning och inriktning som utformning och
innehåll. Ett engagemang inom Teknikcollege kan se olika ut beroende på hur stort företaget
är och vilka resurser som finns. Eftersom det går att delta i både stort och smått kan alla
medverka. Ett företag kan samverka med utbildningsanordnare genom att ta emot
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studiebesök, hålla föreläsningar eller förse de studerande med problem och övningar från
verkligheten. Företag kan också delta genom representation i regional eller lokal styrgrupp
samt erbjuda praktikplatser och sommarjobb. För ett enskilt företag är vinsterna med
Teknikcollege många. Förutom möjligheten att rikta utbildningarnas innehåll öppnas arenor
för att träna framtida medarbetare och få kunskap om deras förmåga, intressen och
anställningsbarhet. Därmed förkortas företagens rekryteringsprocesser.
2.4.4 Samhället:

Ärendenr GVN 2018/193 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

En viktig framgångsfaktor inom Teknikcollege är den samverkan regionala teknik- och
industriföretag har med såväl utbildningsanordnare som kommuner och andra företag.
Samverkan leder till ökad resurseffektivitet vilket möjliggör ökad kvalitet i utbildningarna.
För att certifieras som Teknikcollege krävs det att utbildningsanordnare samverkar genom
avtal och arbetar nära regionens teknik- och industriföretag. På så sätt kan man dela på
kostnader och dra nytta av varandras erfarenheter och nätverk. Teknikcollegeregionerna med
samverkande kommuner och företag blir en del av det nationella nätverket. Det innebär
värdefulla erfarenhetsutbyten och en nationellt gångbar kvalitetssäkring av kommunens
utbildningar för att matcha företagens behov av kompetens. Framförallt ger Teknikcollege
en större rekryteringsbas, högre status på tekniskt och industriellt inriktade utbildningar samt
nya möjligheter till kompetensutveckling för både företag och kommuner. Inom konceptet
Teknikcollege sker en mängd insatser i samverkan med näringslivet. Riksorganisationen
Teknikcollege driver bland annat ett mentorprogram där tjejer inom olika nivåer i
utbildningssystemet och ute i yrkeslivet coachar varandra. Utöver detta erbjuds också
sommarjobbsveckor för tjejer, temakvällar, riktade studiebesök och mycket mer. Styrkan i
Teknikcollege är att företagen är ständigt närvarande i insatser som görs för att attrahera fler
målgrupper till industrirelevanta utbildningar och yrken.
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2.5 Strukturen Teknikcollege
RIKSORGANISATIONEN
TEKNIKCOLLEGE

Styrelse

Kansli

Arbetsgivare (i majoritet)



Ordförande från näringslivet.
Bred representation från det
regionala näringslivet med (men
inte uteslutande) anknytning till
Industrirådet.

Nyckelfunktioner







Direktiv

Bred representation från det
regionala näringslivet med (men
inte uteslutande) anknytning till
Industrirådet.

Nyckelfunktioner




Programråd

Uppdrag





Främja regional Teknikcollegesamverkan.
Ansvara för kvalitetssäkring.
Samordning
och
utveckling
av
verksamheten.
Förankring av riktlinjer för Teknikcollege.

Utförande

Arbetsgivare (i majoritet)


Respektive ordförande från
GVN och BUN.
Utbildningsanordnare
Fack inom Industrirådet
Arbetsförmedlingen
Högskola/Universitet
Processledare

Programråd

Bred representation från
de
lokala
utbildningsanordnarna.
o Gymnasiet
o YH och Yrkvux.
o Grundskolan.
SYV

Uppdrag




Verkställa uppdrag utifrån den regionala
styrgruppen direktiv.
Ansvara för utbildning inom
Teknikcollege.
Realisera samverkan: praktik, APL, LIA
osv.

Programråd
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2.6 Hur fungerar kriterierna i kravspecifikationen i praktiken?

De åtta kriterierna inom Teknikcollege ska vara styrande i arbetet med att stärka industrins
kompetensförsörjning. Till varje kriterium fastställer samverkansföretag och
utbildningsanordnare gemensamma mål och visioner utifrån industrins regionala
kompetensförsörjning
med
syfte
att
säkerställa
utbildningarnas
kvalitet.
Grundförutsättningen för utvecklingen av Teknikcollege är att det finns en genomtänkt och
förankrad organisation regionalt och lokalt som har mandat och resurser att styra mot
uppsatta mål genom att prioritera, genomdriva samt revidera handlingsplaner.
Teknikcollegeregionernas utveckling följs upp och certifieras av Industrirådet.
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2.7 Teknikcollege Sverige i allmänhet och Teknikcollege Östra Småland i
synnerhet

Idag finns 25 regioner med nära 150 Teknikcollegecertifierade utbildningsanordnare och
över 3000 samverkansföretag från norr till söder.10 Utbildningarna som finns i de olika
regionerna beror av det regionala näringslivet. Inget Teknikcollege är egentligen det andra
likt. Undervisningen på de certifierade programmen hos Teknikcollege Östra Småland är t.ex.
färgad av Scania och deras robotteknik, SAFT och deras batteriindustri och SKB:s
kärnbränslehantering. Hos Teknikcollege Värmland tar å andra sidan undervisningen
avstamp i skogsindustrin, då tillsammans med t.ex. Stora Enso, Moelven och Billerud
Gruvön i Grums. Ovanstående är två goda exempel på hur samverkan mellan regionalt
näringsliv och utbildningsanordnare skapar goda förutsättningar för en god
kompetensförsörjning. Om man nu istället lyfter blicken och tittar på den organisation som
båda dessa Teknikcollege tillhör, nämligen riksorganisationen Teknikcollege, vad kan den
bidra med? Riksorganisationen Teknikcollege är en overhead-struktur som erbjuder en rad
olika möjligheter till samverkan nationellt. Inom riksorganisationen erbjuds t.ex.
gemensamma dokumentbankar för goda idéer och elevprojekt och handledarutbildningar.
2.7.1 Effekter av Teknikcollege

Ärendenr GVN 2018/193 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Teknikcollege är ett koncept som är enkelt att sälja. Samverkan är något alla är vinnare i.
Undervisning förtydligas och förankras i en nutida och uppdaterad kontext. Företagen kan
vara säkra på att de får personal som kan de saker som krävs. På pappret ser detta koncept
väldigt bra ut. Men hur fungerar det då i praktiken?

10

Teknikcollege. http://www.teknikcollege.se/vad-ar-teknikcollege/ (Hämtad 2018-08-14).
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Andel tjejer på Teknikcollege

Andel tjejer som söker Teknikcollege
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Teknikcollege Östra Småland har varit verksamma sedan 2013. De har idag fyra olika
gymnasier i sin organisation. Där bedrivs det utbildning på naturvetenskaps-, teknik-,
industri- och el- och energiprogrammet. Utöver det finns också en yrkeshögskola i
organisationen, där kan man läsa drift- och underhållsteknik. Som ett led i att stärka och
förbättra sin organisation görs årligen en kvalitetsanalys. I dessa undersökningar kan vi tydligt
se hur strukturen och konceptet Teknikcollege stärker den befintliga verksamheten. På tre år
har andelen gymnasieexamen på deras teknikprogram ökat från 75% till 89%, en reell ökning
med 19%. Andelen företag som vill vara med och samverka har ökat med 200%. Vi ser också
att andelen tjejer som söker till, och läser på, Teknikcollege stadigt ökar. Att mönstret ser ut
som det gör kan såklart ha flera olika förklaringar. Men en stor del av förklaringen ligger i
det som konceptet Teknikcollege erbjuder.

Ärendenr GVN 2018/193 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2.8 De gotländska förutsättningarna.

Om man endast tittar på söksiffror så kan slutsatsen att intresset för teknikrelaterad
gymnasieutbildning under många år har varit avtagande dras.11 Detta är ett av skälen till att
vi befinner oss där vi gör idag. Med företag som skriker efter kompetent personal och flertalet
teknikrelaterade program som läggs ner. För läsåret 18/19 ser dock vi ett tydligt trendskifte
som förhoppningsvis blir bestående. Teknikcollege kan vara startskottet för en sådan
förändring.

11

Region Gotland antagningsstatistik. https://www.gotland.se/antagningsstatistik (Hämtad 2018-08-14).
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Vad som gjort att ungdomarna inte valt
Andel förstahandssökande elever som
teknikrelaterad utbildning i så stor utsträckning
påbörjat teknikrelaterad utbildning
finns det flera förklaringar till. För att delvis gå till
42,4%
41,7%
botten med detta har en undersökning rörande
40,2%
teknikundervisningen på grundskolan gjorts. I
38,6%
39,7%
undersökningen valdes två spår. Detta genom att
undersöka
elevernas
teknikintresse
och
37,9%
upplevelse av teknikundervisningen, samt
29,7%
pedagogernas upplevelse och förutsättningar.
Underlaget är baserat på 171 elever från årkurs 6–
25,4%
27,6%
28,6%
8 och 36 grundskolepedagoger som alla
undervisar inom ämnet teknik. Man skall inte dra
alltför stora växlar på resultatet, en bredare analys
bör göras. Men resultatet ger oss i alla fall en
fingervisning om hur teknikundervisningen fungerar i de gotländska grundskolorna.
Begreppet Teknik är inte helt enkelt att relatera
till. Eleverna har därför fått titta på nio bilder på
yrken som anses vara tekniska. Utifrån dessa
bilder har eleverna sedan fått ställa frågor och
diskuterat. Undersökningen gjord tillsammans
med eleverna tar avstamp i tre områden, eleven
och hemmet, eleven och teknikundervisning,
samt eleven och framtiden. Det är lika många
tjejer som killar som har svarat och fördelningen
mellan årskurserna är något förskjutet mot
årskurs 7 och 8.

Kön

Årskurs

1%

16%
39%
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47%

Jag väljer varken eller.

52%

Kille

45%

Tjej

Årskurs 6

Årskurs 7

Årskurs 8
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2.8.1 Eleven och hemmet

Hela 78% av eleverna som vi träffat har en vårdnadshavare eller nära anhörig som har ett
teknikrelaterat yrke. En majoritet av eleverna upplever att de i sin hemmiljö, minst en gång i
veckan eller mer, samtalar kring ämnet teknik. Utöver detta så upplever 70% att minst hälften
Hur ofta pratar ni om teknik hemma?
27%

Hur mycket har du lekt med saker som du
tycker är tekniska?

32%
16%

32%
15%

28%

27%

11%
9%

Varje dag En gång i En gång i Mindre än
veckan månaden en gång i
månaden

3%

Aldrig
I stort sätt De flesta
alla

Ungefär
hälften

Ett fåtal

Inga

av de leksaker de leker med eller har lekt med
är tekniska. När eleverna sedan får ge exempel
på dessa leksaker så är det Lego, datorer och mobiltelefoner samt olika radiostyrda fordon
som nämns oftast. Eleverna fick också värdera hur de inhämtar information om teknik och
hur de applicerar sitt teknikintresse. Återigen ser vi att det största teknikintresset hos de
gotländska barnen är relaterat till datorer.
Allt ovanstående skapar ett genuint inneboende intresse hos eleven. När eleven får värdera
området teknik så sätter 55% av en fyra eller femma, medianen 4, på hur roligt de tycker att
teknik är. Hela 74%, median 4, värderar viktigheten av teknik till 4 eller 5. Slutligen så sätter
50% av eleverna 4 eller 5, median 4, när de får värdera hur intressant teknik är.
Elevernas applicerade teknikintresse

Jag tycker att teknik är…

Sociala medier.

4

Datorer/digitala...

4

Bygga, konstruera,...

3

Läsa om

3
1

2
Median

5

4

4

4

Roligt

Viktigt

Intressant

4
3
2

3

4

1

5

Median
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2.8.2 Eleven och teknikundervisningen

Om vi nu antar att genomsnittseleven har ett genuint inneboende teknikintresse med sig i
teknikundervisningen, hur tas det då tillvara? Det första som slår mig är att eleverna inte
riktigt tycks uppfatta att det är teknikundervisningen de har. 33% av eleverna anser att de
Hur mycket teknikundervisning upplever
du att du har haft?

33%

Fick vi åka ut till företag som
jobbar med teknik.
Besök från arbetslivet.

44%

Jobba med 3%
och utveckla egna
Det berodde på vad mina13%
närstående tyckte om...
7%

2%

Det berodde på vad mina kompisar tyckte om...

idéer.

4%

Fick vi göra praktiska saker.

på 3vad läraren
tycka om...
10%
1Det berodde
2
4 verkade
5
Satt vi och lyssnade på läraren.
Ökande mängd åt höger

Det berodde på vad jag tyckte om teknik sedan...
Det berodde på hur bra läraren var på att lära ut.

2%
5%
17%
36%
40%

41%
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under sina 6 till 8 år i skolan har haft ytterst lite teknikundervisning. Samtidigt är det hela 7%
som anser att de inte haft någon teknikundervisning alls. 40% av eleverna anser att
teknikundervisningen bestod av att sitta och lyssna på läraren. Endast 7% ansåg att
teknikundervisningen bestod av någon slags samverkan mellan skola och arbetslivet. När
eleverna sedan får svara på frågan vad som gjorde att deras teknikundervisning var som den
var så anger 52% att det berodde på vad läraren verkade tycka om ämnet och hur bra hen
var på att lära ut. Eleverna
fick även i fritext uttrycka hur vi skulle kunna göra teknikundervisningen mer
intresseväckande. 95% (89 av 96) av eleverna vill då se ännu mer praktiska uppgifter i sin
teknikundervisning. Elevernas exempel på sådana praktiska uppgifter är t.ex. att jobba med
robotar, bygga saker av trä och plast, skruva på bilar och konstruera datorspel.
2.8.3 Eleven och framtiden

När eleverna får uttrycka sig kring huruvida
de skulle vilja gå en teknikrelaterad utbildning
på gymnasiet är det 68% som ställer sig
positiva till det. Om man tittar på vad de vill
läsa så handlar det i mycket stor utsträckning
om datorrelaterad undervisning eller motorer
och fordon.

I FRAMTIDEN, SKULLE DU VILJA GÅ EN
TEKNISK UTBILDNING?

[PROCEN
T]

Ja
Nej

[PROCEN
T]

Det är min bestämda uppfattning att eleverna
ser positivt på ämnet teknik. Dock är det
något som gör att de inte sedan väljer det på
gymnasiet. Denna problematik bör undersökas vidare.

Framtida utbildningsområde
18%

15%

12%

11%

11%

10%

9%

7%

6%
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2.8.4 Pedagogernas upplevelse och förutsättningar

Enkäten till pedagogerna har gått ut i ”Medarbetarinfo” och det är bara de pedagoger som
faktiskt undervisar i ämnet teknik som har blivit ombedda att svara. Lika många kvinnor som
män har svarat på enkäten och fördelningen mellan undervisningsgrupperna är nästan jämt
Kön

Undervisar följande årskurser

50%

31%

50%

38%

31%
Kvinna

Man

Årskurs 1-3

Årskurs 4-6

Årskurs 7-9

fördelad.
Pedagogerna visar, genom att sätta höga siffror,
att de anser att teknik är roligt, intressant och
viktigt. Sammanlagt för de tre olika områdena
har 93% av pedagogerna antingen satt 4 eller 5.
Av de som svarat på enkäten har 75% någon
slags utbildning för att undervisa i ämnet teknik,
25% har det inte. Trots att en övervägande
majoritet har utbildning att undervisa i ämnet
Har du någon utbildning för att undervisa i
teknik?

Jag tycker att teknik är…
5,0

4,4

4,5

4,4

Intressant

Viktigt

Roligt

3,0
1,0
Medel
Anser du att du har tillräckliga ämneskunskaper för att
undervisa i ämnet teknik?

25%
47%

53%

75%
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Ja

Nej

teknik är det endast hälften som anser att de har
tillräckliga ämneskunskaper. 67% av de
tillfrågade pedagogerna skulle på ett eller annat
sätt vilja komplettera sina kunskaper inom
teknik. Utöver den låga andelen pedagoger som
anser att de har tillräckliga ämneskunskaper, så
anser hela 56% att de ej har tillräckliga resurser
att bedriva adekvat teknikundervisning. Enligt
pedagogerna saknas datorer, läromedel och

Ja

Nej

Anser du att du har goda förutsättningar för att ge eleverna
adekvat teknikundervisning?

44%
56%

Ja

Nej
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annan teknisk utrustning. Utöver detta så anser många av de svarande pedagogerna att de
lokaler som de undervisar i är undermåliga.
2.8.5 Slutsats
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Eleverna i våra gotländska skolor möter i stor utsträckning, i olika former, dagligen teknik.
De anser att teknik är viktigt och intressant och många skulle kunna tänka sig att läsa en
teknisk utbildning på gymnasiet. Dock behöver den teknikundervisning som idag bedrivs
förtydligas, nyanseras och även förankras i arbetslivet. Läraren är en helt avgörande faktor
för att teknikundervisningen skall vara lyckad. Därför bör mer resurser avsättas till
fortbildning och kompetenshöjning för lärare. Moderna materiel bör införskaffas eller på
annat sätt tillgängliggöras. Lokalerna som teknikundervisningen bedrivs i bör rustas upp och
nischas mot just teknikundervisning. Teknikcollege kan vara till stöd för att få till en sådan
förändring.
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3. Kan vi möta kravspecifikationen för Teknikcollege?
3.1 Regional samverkan

Mål
Teknikcollege är en gemensam resurs för en region och inom den de tekniskt inriktade
företagen. Teknikcollege skall stödja den regionala kompetensförsörjningen och det skall,
utifrån ett regionalt näringspolitiskt perspektiv, finnas en samsyn kring utvecklingen av
regionen från utbildningsanordnare, samverkansföretag och kommunen. Den regionala
samverkan syftar till att skapa ökad resurseffektivitet för ökad kvalité i utbildningarna.
Samverkan mellan företag och huvudmän regleras genom avsiktsförklaring.
Processledaren utgör länken mellan utbildning, näringsliv, regional styrgrupp och
Riksföreningen Teknikcollege Sverige (RTS) och har en avgörande roll i både
utvecklingsarbetet inom Teknikcollege samt i ansökningsprocessen. Industrirådet och RTS
styrelse förordar att varje certifierad region ska säkerställa en långsiktig finansiering för en
regional processledare i en omfattning som matchar regionens ambitionsnivå, vilket bör
omfatta 100 % av en heltidstjänst.
Nuläge
Idag finns samverkan mellan skola och arbetsliv främst i form av programråd. Detta gäller
de yrkesförberedande programmen. De högskoleförberedande programmen, som
teknikprogrammet är, saknar programråd, och alltså en strukturerad form av samverkan. Det
saknas en övergripande strategi för kompetensförsörjningen för de teknikrelaterade yrkena.
Denna strategi bör inbegripa arbete mot alla utbildningsnivåer, från förskolan till
eftergymnasial utbildning.
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I förslaget till hur ett gotländskt Teknikcollege kan arbeta beskrivs en sådan struktur och
strategi. Idag finns ingen processledare anställd. I budgetdelen återfinns förslag på hur
strukturen kring processledaren kan se ut.
Framtid
Att starta ett certifierat Teknikcollege tar mellan 12–18 månader från det att beslut om
uppstart tas. Initialt är det viktigaste arbetet att få en processledare på plats och att sätta ihop
en väl fungerande regional styrgrupp. Tillsammans skall sedan processledaren och
styrgruppen färdigställa en ansökan. Denna ansökan innehåller flera olika delar,
självskattningar, handlingsplaner mm. En av de mer väsentliga delarna i denna ansökan är de
samverkansavtal som skall upprättas. Dessa samverkansavtal innefattar både gymnasial
utbildning och utbildning för vuxna och beskriver de åtaganden som varje ingående part
förbinder sig till. Exempel på åtaganden är finansiering av processledare och företag som
förbinder sig till att ta emot APL eller LIA.
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3.2 Organisation och styrning

Mål
Inom Teknikcollege samverkar olika utbildningsanordnare och arbetsliv. Det finns en
regional styrgrupp samt lokala styrgrupper som leder arbetet med Teknikcollege i regionen
respektive på lokal nivå. I styrgrupperna är företagen i majoritet och ordförande är
företagsrepresentant. Företagen är delaktiga och påverkar utbildningens innehåll. Ledamöter
i styrgrupper ska ha tydligt mandat ifrån det egna företaget/organisationen.
Gruppsammansättningen ska eftersträva en spegling av regionens branscher och
företagsstruktur.
Uppdraget för styrgrupperna är att skapa tydlighet i verksamheten och förenkla vid
omsättning av representanter. Samverkan med företag utanför regionala och lokala
styrgrupper bör finnas. Inom Teknikcollege kan ett engagemang se ut på olika sätt beroende
på företagets storlek och vilka resurser som finns. Att inventera vilka företag inom regionen
som kan samverka med utbildningsanordnare genom att t.ex.: ta emot studiebesök, hålla
föreläsningar eller förse de studerande med problem och övningar från verkligheten stärker
kvalitén på utbildningarna. Inom detta kriterium är det relevant att samverkande företag
knyts till de utbildningar som regionen omfattar.
Nuläge
I vår region finns idag inga styrgrupper som leder samverkansarbetet mellan skola och det
teknikrelaterade näringslivet. Trots att det finns programråd på de tekniska
yrkesprogrammen upplever pedagoger och ledare på gymnasieskolan att det ofta är svårt att
hitta APL-platser. De elever som går ett tekniskt eller annat naturvetenskapligt
högskoleförberedande program får ytterst lite arbetslivsrelaterad praktisk kunskap. Praoverksamheten inom teknikrelaterade yrken är nästintill obefintlig.
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Framtid
Att finna medlemmar till de olika styrgrupperna har varit väldigt lätt. Det finns ett genuint
intresse från de olika intressenterna. Företag, fackliga organisationer, utbildningsanordnare
och politiker som har tackat ja till att sitta i interrimsstyrgruppen för Teknikcollege är av god
mix. Den regionala styrgruppen behöver i ett tidigt strukturera samverkan genom avtal.
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3.3 Industrins kompetensbehov

Mål
Matchningen mellan företagens kompetensbehov och utbildningsutbudet i regionen är
kärnan inom Teknikcollege. Regional styrgrupp inventerar de tekniska och industriella
behoven samt verkar för att utbildningsutbudet i regionen motsvarar behoven både till
innehåll och volym. Kompetensbehoven inventeras utifrån vilka av Industrirådets branscher
som finns inom regionen samt vilka kompetenser som är viktiga på lång och kort sikt. En
strategi ska finnas för hur matchningen säkerställs över tid, dels hur kompetensbehoven
inventeras men även vilka justeringar som avses göras för att behoven ska tillgodoses.
Inventeringen syftar till att identifiera eventuella relevanta utbildningar eller utbildningsnivåer
som saknas inom regionen.
Inventering av kompetensbehov
I förstudien har flertalet olika stora och små företag medverkat. De har i en enkät fått värdera
kompetensbehov och intresse för Teknikcollege. Utöver det har de även i samma enkät fått
beskriva sitt eventuella engagemang i Teknikcollege och vilka rekryteringsbehov de har på
tio års sikt. Enkäten har gått ut till ett 60-tal företag, av dessa har 30 företag svarat. En
3%3%

HUR MÅNGA ANSTÄLLDA FINNS I DIN
VERKSAMHET?

3%
3%
3%
3%

40%

7%

Mer än
50, 21%

1-5, 14%

5-15,
17%

33%
Besöksnäring

30-50,
14%

Byggverksamhet

Finansiell verksamhet

Hyresverksamhet

Naturbruk

Utvinning

Fordon/Tunga fordon

Drift och underhåll

15-30,
34%
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Tillverkning

överväldigande majoritet av de svarande
företagen återfinner vi inom industriell drift och
underhåll och tillverkning. Om man jämför
storleksfördelningen med de företag som svarat
på enkäten med hur storleksfördelningen ser ut i
verkligheten, så ser man att det finns en
överrepresentation av stora och medelstora
företag som svarat. När denna fördelning valts
har det varit en balansgång mellan att ha korrekt
representation
av
det
gotländska
företagslandskapet och att ha företag som kan

Hur hög utbildningsnivå behövs för att kunna
vara anställningsbar i din verksamhet?
3%
Grundskola
Kortare än 3-årigt
gymnasieutbildning
Mindre än 3-årig
eftergymnasial utbildning
3-årig gymnasieutbildning

13%

53%

20%
10%

Minst 3-årig eftergymnasial
utbildning
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agera draglok i ett Teknikcollege. Om vi tittar på utbildningsnivå för anställningsbarhet så
ser vi att nästan 70% av företagen ligger det segment som Teknikcollege utbildar för. Märk
väl att frågan är ställd utifrån ett minimikrav. Detta innebär att de resterande företagen såklart
också kan anställa de som utbildat sig längre än deras minimikrav. Utifrån kriterierna
yrkesområde, storlek och utbildningsnivå bedöms träffbilden på företag som kan ha ett
intresse av samverkan inom ett Teknikcollege-koncept vara god.
Företagen har, som nämnt ovan, fått värdera sitt kompetensbehov. Inom konceptet
Teknikcollege kan man, utan särskild certifiering, bedriva utbildning på teknik-, naturvetar-,
naturbruks-, el- och energi-, hantverks- och industritekniska programmet. Företag kan ha en
indirekt och direkt påverkan på utbildningen. Den direkta påverkansmöjligheten ligger i valet
av programfördjupningskurser. Initialt var tanken att de svarande företagen skulle få värdera
sitt kompetensbehov utifrån programfördjupingskurserna. Det visade sig att dessa program
tillsammans hade hela 271 programfördjupningskurser. Inget företag hade haft tid eller ork
att svara på denna enkät. Istället valdes inriktningskurserna på de olika programmen, 36

Kompetensbehov, median
8
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6

6

6

6

6

Mät-, regler- och
styrteknik

Praktisk ellära

Programmering

Matematik

Datorstyrd produktion

7

Dator- och
kommunikationsteknik

7

Driftsäkerhet och
underhåll

7

Industritekniska processer
och utrustning

7

Ritningar och skisser

7

Hållbart samhälle

Konstruktion

Material och maskiner

7

stycken, som underlag för värdering. Företagen fick värdera kurserna på en skala mellan ett
till tio.
Urvalet ni ser ovan är de inriktningskurser som fick ett medianvärde på sex eller högre. När
vi sedan sätter dessa kurser i relation till de program de tillhör, ser vi att den gotländska
industrins kompetensbehov behöver utbildas på teknik-, el- och energi och industritekniska
programmet. På de två gotländska gymnasieskolor som idag finns erbjuds utbildning inom
teknikprogrammet och el- och energiprogrammet. Dock erbjuds ingen utbildning inom det
industritekniska programmet. Industritekniska programmet har tidigare erbjudits på
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Wisbygymnasiet, men lades för ett antal år sedan ner på grund av lågt söktryck. Idag skulle
vi inte kunna införliva industritekniska programmet i ett eventuellt Teknikcollege.
När de gotländska företagen får utrycka sig kring deras framtida rekryteringsbehov ser man
att det domineras fullständigt av yrkesområdet processoperatör eller liknande.
Processoperatörer arbetar oftast från ett kontrollrum och övervakar och styr
tillverkningsprocesser med hjälp av datorer. Processoperatörer ansvarar för att produktionen
sker snabbt och effektivt med hög kvalitet. Yrken som liknar processoperatör är drifttekniker
i processindustrin eller driftsingenjör. Passande gymnasiala utbildningar som ger goda
förutsättningar för att vidareutbilda sig till processoperatör eller liknande är just teknik-, eloch energi- och industritekniska programmet.

Uppskattat rekryteringsbehov, antal inom 10 år
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Utöver processoperatör ser vi att rekryteringsbehovet ligger inom det industritekniska
området, då med svetsare, verkstadsmekaniker och underhållstekniker som efterfrågade
yrken. Idag kan inte de gotländska gymnasierna erbjuda utbildning som motsvarar detta.
Istället bör, och görs delvis redan idag, denna utbildning omhändertas av
yrkesvuxenutbildningen. I förslaget (se nedan i avsnittet ”Förslag till organisation, styrning och
utbildning”) på vilka utbildningar som skall certifieras kommer teknikprogrammet och el- och
energiprogrammet på Wisbygymnasiet att lyftas fram. Utöver dessa kommer även
yrkeshögskoleutbildningen ”Drift och underhåll” på yrkesvuxenutbildningen att inkluderas.
Intresse och viktighet
9
9

8

7
5
3
1

Hur intressant anser du det vara att vi i framtiden eventuellt har
Teknikcollege på Gotland?

Hur viktigt anser du att Teknikcollege skulle vara för din verksamhets
framtida kompetensförsörjning?
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Förutom detta har företagen fått gradera sitt intresse och för dem Teknikcolleges viktighet
för deras framtida kompetensförsörjning.

Citat kring intresse:
”Då vi går mot ett generationsskifte inom industrin är det viktigt att nya förmågor kommer in på
arbetsmarknaden”
”En möjlighet att erbjuda de utbildningar som sedan ger arbete på Gotland. Attrahera arbetskraft och få
den befintliga att stanna kvar.”
”Vi behöver popularisera våra yrken så att det blir intressant för ungdomarna blir intresserade av teknik.”

Slutligen har även företagen fått uttrycka sitt presumtiva engagemang i ett Teknikcollege.

Företagens engagemang
Handledare

30%

Sommarjobb

67%

Möjligheter till att göra företagskopplade...

57%

Företagskopplade projektarbeten
LIA för YH-utbildningar

47%
37%

Praktik för högskoleförberedande program
APL för yrkesprogram
Prao för 8:or och 9:or

43%

Gästföreläsningar

43%

Studiebesök

Ärendenr GVN 2018/193 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

47%
37%

80%
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3.4 Utbildningar och dimensionering

Mål
Teknikcollege certifierar utbildningar som svarar mot företagens kompetensbehov.
Utbildningarna ska ge de studerande rätt kompetens och förutsättningar att fortsätta
utvecklas både inom arbetslivet och genom fortsatt utbildning.
Gymnasieskolan utgör basen för ett regionalt Teknikcollege, men samverkan mellan olika
nivåer i utbildningssystemet är avgörande för att Teknikcollege ska kunna bidra till industrins
kompetensförsörjning i stort. Minskade ungdomskullar, industrins utmaningar och behovet
av en hållbar kompetensförsörjning understryker behovet av sammanhållna arenor för att
lokalt och regionalt möta kompetensförsörjningsbehoven. Rekrytering till utbildningarna ska
matcha behovet av kompetens samt verka för jämställdhet och mångfald.
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Nuläge
Företagen söker i stor utsträckning kompetens som kan liknas vid processoperatörer eller
liknande. Förutom detta söker företagen mer industriteknisk kompetens. De gymnasiala
utbildningar, med sina respektive inriktningar, som erbjuds idag är delvis relevanta för den
tekniska och industriella kompetensförsörjningen i regionen. Idag finns på gymnasiet
utbildning på teknik- och el- och energiprogrammet, dock ej på det industritekniska
programmet. Istället hanterats det kompetensbehovet till viss del genom
yrkeshögskoleutbildningen ”Drift och underhåll”.
Arbetet med att identifiera det tekniska kompetensbehovet är inte genomgående väl
strukturerat. Det finns inget övergripande kontinuerligt och återkommande
kompetensanalysarbete för de teknikrelaterade yrkesområdena.
Att ha väldimensionerade utbildningar som helt motsvarar företagens kompetensbehov är
inte så enkelt som det initialt kan tyckas vara. Det är ofta en dragkamp mellan olika viljor
och förutsättningar. Företagens önskan krockar ibland med elevernas intresse och vilja.
Skolan har ofta svårt att rekrytera pedagoger med rätt kompetens. Ofta ställs också skolan
inför en situation där möjligheten att erbjuda en viss kurs kolliderar med intresset hos
eleverna och storleken på undervisningsgruppen.
Framtid
Ett gotländskt Teknikcollege behöver verka som en helhetslösning med flera olika
tidsperspektiv. Grundskolan behöver arbeta långsiktigt med intresse och motivation.
Gymnasiet skall vara basen för den mesta av utbildningen inom Teknikcollege och ha ett
perspektiv som genomsyras av långsiktighet och hållbarhet. De olika val som går att göra för
att rikta utbildning, val av program, inriktningar på programmen och
programfördjupningskurser inom inriktningarna, måste vägas mellan företagens önskan,
skolans möjligheter och elevens vilja. Det är också av yttersta vikt att god dialog mellan
Wisbygymnasiet och Gutegymnasiet etableras. Idag upplevs det finnas en ogynnsam
konkurrenssituation gymnasierna emellan.
Vuxenutbildningen skall agera opportunistiskt och med sina möjligheter till en snabb
utbildningsinsats tillfredsställa mer akuta kompetensbehov. Det är av yttersta vikt att
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samverkan och positiv och lösningsorienterad dialog genomsyrar allt arbete inom
Teknikcollege. Inte bara mellan de näringslivet och utbildningsanordnarna, utan också
utbildningsanordnarna emellan. Slutligen skall all utbildning inom Teknikcollege testtryckas
mot jämställdhet och tillgänglighet.
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3.5 Kreativ och stimulerande lärmiljö

Mål
Inom Teknikcollege är lärmiljön inkluderande samt stimulerar till kreativitet och
engagemang. Genom samverkan ges pedagogerna och de studerande möjlighet till lärande i
ny teknik. Maskiner och pedagogisk utrustning är ändamålsenliga, har hög kvalitet och ger
de studerande kunskaper och färdigheter som är relevanta för arbetslivet. Lärmiljön ska
attrahera en mångfald av studerande. Ambitionen är att främja nytänkande i utbildnings- och
yrkesval utifrån kön och bakgrund.
Nuläge
Wisbygymnasiet och Gutegymnasiet bedriver redan idag ändamålsenlig undervisning på de
program som vi ämnar certifiera inom Teknikcollege. Lokalerna efterliknar i stor
utsträckning arbetslivet vad gäller säkerhet, ordning och reda. Dock är det så att skolan inte
alltid har ekonomisk möjlighet att erbjuda den senaste och mest moderna teknologin. Ute i
företagen finns denna teknologi tillgänglig. Idag finns hos näringslivet och
utbildningsanordnarna en låg halt av samsyn på vad en kreativ och stimulerande lärmiljö hos
både företag och utbildningsanordnare innebär.
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Framtid
Företagen har gjort det tydligt att de är villiga att ställa upp med moderna maskiner och annan
pedagogisk utrustning. Inom vår region kan vi således ha god samverkan mellan utbildningar
samt företag och utbildning rörande maskiner och annan utrustning. Regional styrgrupp skall
skaffa sig god kännedom om att lärmiljön hos lokala Teknikcollege stödjer kreativitet och
innovation samt engagemang och ansvarstagande för de studerande. Utöver detta måste
regional styrgrupp ha god kunskap om att lärmiljön inom regionen attraherar en mångfald
av studerande och att lokalerna inom regionen är väl underhållna och kännetecknas av
ordning och reda. Slutligen måste regional styrgrupp inventera maskiner och utrustning och
sätta upp långsiktiga investeringsplaner.
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3.6 Utbildning inom Teknikcollege

Mål
Teknikcollegecertifierade utbildningar kännetecknas av sammanhållna arbetsdagar.
Studerande ges tillräckligt med tid och handledning för att utveckla kunskaper, färdigheter
och förmågor på den nivå som efterfrågas av företagen. Undervisningen bygger på
integration mellan praktiska och teoretiska ämnen. Stor vikt läggs vid de studerandes
personliga utveckling och förmåga att fungera i grupp.
Ett samarbete mellan Teknikprogrammet eller annat relevant yrkesprogram ger goda
förutsättningar att erbjuda de studerande teoretiska och praktiska kurserna utöver 2500
poäng. Industrirådet förordar att minst 2800p schemaläggs och att studerande som så
önskar väljer bort kurser. För studerande på ett yrkesprogram kan det exempelvis handla
om teoretiska kurser för ökad behörighet till fortsatta studier. Det kan även handla om fler
yrkeskurser eller andra kurser som företagen anser ökar den studerandes anställningsbarhet,
företagsprojekt eller mer arbetsplatsförlagt lärande. För studerande på
högskoleförberedande program kan det exempelvis handla om yrkeskurser för ökad
anställningsbarhet, projektarbeten, praktik på företag eller fördjupningskurser inom
programmet
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Nuläge
Wisbygymnasiet arbetar redan idag med väl sammanhållna arbetsdagar. Det finns idag ingen
organiserad och väl sammanhållen struktur på hur man kan jobba med program- och
ämnesöverskridande arbeten. Dock är detta inte detsamma som att säga att sådant arbete inte
existerar över huvud taget.
Framtid
Allt arbete som underlättar för pedagogiska grepp som understödjer god inlärning för
eleverna är att föredra. Det finns stora vinster att hämta med ett samarbete mellan olika
certifierade program. På så vis formas de teoretiska praktiker och praktiska teoretiker som
efterfrågas inom industrin. Lärarna på de olika teknikcollegecertifierade programmen bör
t.ex. ha gemensam planeringstid. Ämnesintegrerade arbetslag bör finnas för att stärka
möjligheterna till en undervisning som präglas av både praktiska och teoretiska inslag. Inom
dessa arbetslag kan samverkan mellan lärare skapas och därigenom öppna upp för
erfarenhetsutbyte och gott framtida samarbete.
Arbete med ämnesövergripande och programövergripande projekt, gärna kopplat till företag,
bör finnas i någon form. Det kan exempelvis handla om gemensamma kursmoment och
programöverskridande projekt. Det bör finnas mål och aktiviteter för ämnes- och
programöverskridande aktiviteter och hur utbildningsanordnare och företag tillsammans kan
bidra till att uppfylla dessa.
Utbildningen skall också utformas så att de studerande även förbereds för arbetslivet vad
gäller sociala förmågor.
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3.7 Arbetslivets medverkan i utbildningen

Mål
Inom Teknikcollegecertifierade utbildningar är företagen närvarande och en kontinuerlig
kontakt finns mellan studerande och företag samt mellan lärare och företag. Det finns en
gemensam plan och avsiktsförklaring för hur och när företagsmedverkan sker. De
studerande ska erbjudas studiebesök på företag, företagskopplade projektarbeten och
gästföreläsningar från arbetslivet. Studerande ska få möjlighet att göra sitt gymnasie- eller
examensarbete tillsammans med företag. Den lokala styrgruppen ska stödja lärarlagen i
arbetet med detta.
På Teknikcollegecertifierade utbildningar ska lärande i arbete garanteras. Det ska finnas en
samsyn mellan företag och utbildning kring förkunskaper, målsättning och utformning av
lärande i arbete. För de program där APL/LIA inte är ett krav ska en konkret planering och
syfte finnas som beskriver hur regionen har för avsikt att uppfylla kriteriet. Det kan
exempelvis innebära företagsbesök, miljöpraktik, studiebesök, projektarbeten, feriejobb och
verkliga utvecklingsprojekt. För utbildningar med krav på lärande i arbete (APL/LIA) ska
detta bedrivas med god kvalité. Det är Industrirådets uppfattning och erfarenhet att
studerande motiveras av att erbjudas feriejobb eller liknande sysselsättning under ledighet.
Goda studieresultat och närvaro kan användas som krav för att de studerande ska bli
erbjudna feriejobb.
Handledare ska vara utbildade i Teknikcollege handledarutbildning och ges goda
förutsättningar för uppdraget. Regionen ska för både gymnasial utbildning och utbildning
för vuxna ha en samsyn och målsättning kring handledare och handledarutbildning.
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Nuläge
Beroende på vilket teknikrelaterat program man väljer att titta på så ser näringslivets
medverkan i utbildningen lite olika ut. Vissa yrkesprogram har programråd med hög
funktionalitet och god samverkan med näringslivet. Emedan andra yrkesprogram eller
högskoleförberande program har låg eller väldigt låg halt av samverkan. Det finns inga
garanterade APL-platser på yrkesprogrammen. På de högskoleförberedande programmen
finns idag inte etablerad praktikverksamhet.
Framtiden
Regional styrgrupp skall skapa förutsättningar så att de studerande erbjuds studiebesök på
företag, genomför företagskopplade projektarbeten och har gästföreläsningar från
arbetslivet. De studerande skall också ges möjlighet att göra sitt gymnasie- eller
examensarbete tillsammans med företag. Utöver detta skall det inom vår region finnas en
samsyn mellan företag och utbildning kring förkunskaper, målsättning och utformning av all
lärande i arbete. Slutligen skall vi inom vår region utbilda handledare enligt Teknikcollege
handledarutbildning.

29 (38)

Region Gotland
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen

TEKNIKCOLLEGE

3.8 Kvalitetssäkrad process

Mål
Kriterierna utgör grunden för kvalitetssäkringen. Detta borgar för att ständigt utveckla
Teknikcollege med den kvalitet som industrin kräver. Regionen har en gemensam
kvalitetssäkringsmodell som säkerställer arbetsprocesser, måluppfyllelse och utveckling inom
Teknikcollege. Kvalitetsmodellen ska syfta till progression och stödja erfarenhetsutbyte.
Modellen ska omfatta beskrivning av samordning och ledning samt en årlig mötesplan för
den regionala och de lokala styrgrupperna. Modellen ska även omfatta en självskattning,
verksamhetsplan och handlingsplan.
Teknikcollege syftar till att ge kommuner ett mer effektivt resursutnyttjande genom
samverkan. Grundförutsättningen för detta är att det finns en genomtänkt och väl förankrad
organisation regionalt och lokalt som har mandat att rikta mot uppsatta verksamhetsmål
genom att prioritera och genomdriva aktiviteter för utvecklingsarbetet.
Nuläge
I nuläget har vi inte ett etablerat Teknikcollege inom regionen. Därmed har vi inte heller
någon process att kvalitetssäkra.
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Framtid
Att upprätta en kvalitetssäkrad process är en av de första uppgifter som en interimsstyrelse
får på sitt bord. Det är av yttersta vikt att den modell som sätts upp är väl förankrad i både
lokal och regional organisation.
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4. Förslag till organisation, styrning och utbildning.
Idag är det vida gapet mellan efterfrågan och utbud av arbetskraft med tekniskt kunnande på
Gotland ett problem. Problemet är mångfacetterat och vi står inför en rad olika utmaningar.
Vi vet att de gotländska industriella företagen i stor utsträckning bidrar till den gotländska
välfärden. Kan inte dessa företag hitta rätt kompetens kan det komma att ha stor påverkan
på det gotländska samhället. Trots att dessa företag skriker efter kompetens är de av flera
olika skäl i väldigt låg grad inblandade i skolans verksamheter. PRAO-samordnare uppger att
det är svårt att få PRAO-platser på tekniskt inriktade företag. Utöver detta så är
funktionaliteten för de olika programråden som finns på gymnasiet väldigt varierande. De
gotländska ungdomarna och pedagogerna på grundskolan tycks ha ett starkt teknikintresse.
Trots detta ser vi svikande andelar förstahandssökande till tekniska gymnasiala utbildningar.
Om vi studerar teknikundervisningen på grundskolan tycks pedagogerna sakna resurser och
rätt kompetens, och därigenom möjlighet att genomföra adekvat undervisning inom ämnet
teknik. Resultatet av detta blir en teknikundervisning som eleverna upplever som ickemotiverande och intressedödande.
Att enbart etablera ett Teknikcollege som verkar på gymnasial och eftergymnasial nivå löser
inte ovanstående problem. Den struktur som föreslås för ett gotländskt Teknikcollege skall
istället verka som en helhetslösning som gör insatser i alla utbildningsnivåer i de gotländska
skolorna. Vid eventuell uppstart skall det ligga i uppdraget för Teknikcollege att verka
intresseväckande och motiverande mot förskola och grundskola. Utöver detta skall
Teknikcollege jobba för att utbilda pedagoger och möjliggöra goda utbildningsmöjligheter
inom ämnet teknik.
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Själva idén med Teknikcollege är att ge elever god utbildning som är verklighetsförankrad,
motiverande och intresseväckande. Utbildningen skall matchas mot arbetslivets nutida och
framtida behov av kompetens. Vi kan bygga fina strukturer som skapar möjligheter för elever
att göra val som gynnar matchningen mellan skola och arbetsliv inom teknikområdet. Dock
är det så, att så länge elever inte gör ovanstående val, förblir dessa strukturer inget annat än
pappersprodukter och visioner. Så när man bygger en struktur kring utbildning, skall eleven
och hens upplevelse av utbildningen sättas i fokus.
Organisation och styrning
Förslaget till struktur är att vi har en regional styrgrupp med ett övergripande strategiskt
ansvar. Denna styrgrupp har en ordförande från näringslivet och näringslivet är i numerär
majoritet. Representanterna från näringslivet skall reflektera det lokala näringslivet. Andra
deltagare i den regionala styrgruppen är utbildningsanordnare på gymnasial och
eftergymnasial nivå, fackliga organisationer, politikiska företrädare och representanter från
arbetsförmedlingen och kompetensplattformen.
Den regionala styrgruppen agerar strategiskt och ger sedan uppdrag till olika operativa
arbetsgrupper. Min bedömning är att det behövs tre olika arbetsgrupper. Arbetsgruppen
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”Grundskolan” skall verka intresseväckande och motiverande. De skall verka för att
elevernas teknikintresse förvaltas och att förutsättningar god undervisning inom ämnet
teknik skapas. Arbetsgruppen ”Grundskolan” bör kopplas mot projektet ”Mot nya höjder” och
”Maker Tour”. ”Gymnasieskolan” blir den största arbetsgruppen. Den skall verka som ett
större gemensamt programråd för de certifierade gymnasieutbildningarna. Slutligen skall
arbetsgruppen ”Vuxenutbildningen” arbeta med att hantera det mer akuta behovet av
kompetens som finns idag, t.ex. genom olika komvuxutbildningar och
yrkeshögskoleutbildningar.
Den regionala styrgruppen och de lokala arbetsgrupperna bör ha en jämställdhetsstrateg och
en studie- och yrkesvägledaransvarig kopplad till sig.
Processledartjänsten bör initialt delvis kopplas mot Wisbygymnasiet. En pedagog bör få ett
50%-igt uppdrag som processledare för Teknikcollege under minst ett år. Detta så att reell
förankring uppnås.
Utbildning
Ett Gotländskt Teknikcollege bör etableras. Utifrån kompetensbehovsanalysen och det
framtida rekryteringsbehovet bör Teknikcollege certifiera teknik- och el- och
energiprogrammet på Wisbygymnasiet. Utöver detta bör yrkeshögskoleutbildningen ”Drift
och underhåll” certifieras. Vilka inriktningar på de gymnasiala utbildningarna som skall ingå
är upp till interimsstyrgruppen att komma fram till, detta arbete utförs i samverkan mellan
skola och arbetsliv under certifieringsperioden.
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Det finns stora vinningar med att ha två program med relativt högt söktryck som draglok i
detta arbete. Det finns förutsättningar för ett effektivt resursutnyttjande mellan dessa
program. Kurser som återfinns på båda programmen bör läsas programöverskridande med
pedagoger som jobbar på båda programmen. Dessa kurser kan vara delar i
näringslivsrelaterade programöverskridande projekt, som i sig innehåller flera olika kurser.
Optimalt vore om flera kurser i ett sådant projekt har kunskapskrav som till viss del eller helt
liknar varandra. Dessa projekt kan då utnyttjas till konkretisering av kunskapskraven ur olika
ämnesperspektiv, samt sambedömning mellan olika ämnen. Eleverna skulle ha stor vinning
med ett sådant upplägg.
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Gymnasieingenjör

El- och energiprogrammet

Processoperatörer

Programgemens
amma projekt
Kursgemensam
undervisning

Teknikprogrammet

Sambedömning

Arbetsgrupp – Gymnasieskolan
Roller:
 Berörda rektorer
 Pedagoger
 Studie- och yrkesvägledare
 Jämställdhetsstrateg
Uppdrag:
 Genom samverkan skapa förutsättningar
för genomförande av involverande,
varierande och motiverande undervisning.
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Näringslivet:








GOTLAND

Pedagoger

Cementa
SweProd
KPAB
Nordkalk
Trelleborg
Bingers Mekan
Arla Foods

Arbetsgrupp – Grundskolan
Roller:
 Ansvarig grundskolan
 Fenomenalen – Lisa Berg
 Rektorer
 Pedagoger
 Studie- och yrkesvägledare
 Jämställdhetsstrateg
Uppdrag:
 Skapa förutsättningar för
god undervisning i ämnet
teknik.
 Intresseväckande
aktiviteter för elever,
pedagoger och
vårdnadshavare.

Arbetsgrupp
–
vuxenutbildningen
Roller:
 Rektor
vuxenutbildninge
n
 YH-ansvarig
 Ansvarig Komvux
 Studieoch
yrkesvägledare
 Jämställdhetsstrat
eg
Uppdrag:
 Hantera mer akuta
uppkomna
kompetensbehov.

Näringslivet:
Roller:
 Representanter från
företag i och utanför den
regionala styrgruppen.
Funktion
 Erbjuda LIA, APL,
PRAO, praktik,
studiebesök,
jobbskuggningar, PRAO
för pedagoger,
examensarbeten,
sommarjobb mm.

Uppdrag

Andra intressenter:







GVN
UAF
Fack
AF
Universitetet
Kompetensplattformen








Främja
regional
Teknikcollegesamverka
n.
Ansvara
för
kvalitetssäkring.
Samordning
och
utveckling
av
verksamheten.
Förankring av riktlinjer
för Teknikcollege.

Strategisk regional styrgrupp
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5. Kostnadskalkyl
5.1 Kostnader Wisbygymnasiet
 Att förhålla sig till:
o Två program certifieras, El- och energiprogrammet och Teknikprogrammet.
 Dessa får 32 sökande per program.
o Varje elev som läser inom ramen för Teknikcollege skall under sin gymnasietid
erbjudas totalt 300 poäng extra undervisning.
 I uträkningen nedan antas att eleverna läser en extra 100-poängskurs per
läsår.
o Kurserna kan läsas med delningstal 32 eller 16 (hel- eller halvklass).
o En heltidsanställd pedagog undervisar mellan 600–700 poäng per år.
 En heltidsanställd pedagog kostar 35 000 x 12 x 1,122 x 1,397 ≈ 658 000
kr/år.
År 1 efter certifiering

År 2 efter certifiering

År 3 och framåt

1

2

3

Antal program där det skall
erbjudas extrakurser.

2

2

2

Antal poäng per kurs som
skall erbjudas

100

100

100

Antal årskullar som läser
inom ramen för
Teknikcollege.

Antalet poäng som måste
erbjudas. Delningstal 32.
Lärarkostnad delningstal
32
Antalet kurser som måste
erbjudas. Delningstal 16.
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Lärarkostnad delningstal
16.
Kostnader för drift etc.
Wisbygymnasiet totala
kostnad

Antalet årskullar x Antalet
program x Antal poäng.
1 x 2 x 100 = 200 poäng
200/600 = 0,33
0,33 x 658 000 =

Antalet årskullar x Antalet
program x Antal poäng.
2 x 2 x 100 = 400 poäng
400/600 = 0,66
0,66 x 658 000 =

Antalet årskullar x Antalet
program x Antal poäng.
3 x 2 x 100 = 600 poäng
600/600 = 1
1 x 658 000 =

217 140 kr

434 280 kr

658 000 kr

Antalet årskullar x Antalet
program x Antal poäng x 2
pga. delningstal.
1 x 2 x 100 x 2 = 400
poäng
400/600 = 0,66
0,66 x 658 000 =

Antalet årskullar x Antalet
program x Antal poäng x 2
pga. delningstal.
2 x 2 x 100 x 2 = 800 poäng

Antalet årskullar x Antalet
program x Antal poäng x 2
pga. delningstal.
3 x 2 x 100 x 2 = 1200 poäng

800/600 = 1,33
1,33 x 658 000 =

1200/600 = 2
2 x 658 000 =

434 280 kr

875 140 kr

1 316 000 kr

300 000 – 500 000 kr

300 000 – 500 000 kr

300 000 – 500 000 kr

Medeltal 400 000 kr

Medeltal 400 000 kr

Medeltal 400 000 kr

Delningstal 32:
217 140 + 400 000 =

Delningstal 32:
434 280 + 400 000 =

Delningstal 32:
658 000 + 400 000 =

617 140 ± 100 000 kr

834 280 ± 100 000 kr

1 058 000 ± 100 000 kr

Delningstal 16:
434 280 + 400 000 =

Delningstal 16:
875 140 + 400 000 =

Delningstal 16:
1 316 000 + 400 000 =

834 280 ± 100 000 kr

1 275 140 ± 100 000 kr

1 716 000 ± 100 000 kr
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5.2 Övriga kostnader
 Att förhålla sig till:
o Processledartjänsten är på 100%
o En heltidsanställd pedagog kostar 35 000 x 12 x 1,122 x 1,397 ≈ 658 000 kr/år.
o Efter år 1 anställs en processledare som har en månadslön på 40 000 kr.
 Detta ger en årslön på 40 000 x 12 x 1,122 x 1,397 ≈ 752 000 kr

Inför certifiering
Medlemsavgift

Processledartjänst

Resebudget
Kommunikationsbudget
Övriga kostnader totalt

Tillkommer efter
certifiering.
Erik Bäckström 50% Tjänsten finansieras av
Kompetenta Gotland
Pedagog från
Wisbygymnasiet 50% 50% x 658 000 =
329 000 kr
50 000 kr
150 000 kr
50 000 + 150 000 +
329 000 =
529 000 kr

År 1 efter certifiering
och framåt
30 000 kr
En processledare på
100% = 752 000 kr
(se uträkning ovan).

50 000 kr
100 000 kr
30 000 + 50 000 +
100 000 + 752 000 =
932 000 kr

5.3 Totala kostnader Teknikcollege
Inför certifiering
Wisbygymnasiet totala
kostnad

Övriga kostnader totalt
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Totala kostnader
Teknikcollege

Tillkommer efter
certifiering.

50 000 + 150 000 +
329 000 =
559 000 kr
50 000 + 150 000 +
329 000 =
559 000 kr

Delningstal 32:
217 140 + 400 000 =
617 140 ± 100 000 kr

Delningstal 32:
434 280 + 400 000 =
834 280 ± 100 000 kr

År 3 efter certifiering
och framåt
Delningstal 32:
658 000 + 400 000 =
1 058 000 ± 100 000 kr

Delningstal 16:
434 280 + 400 000 =
834 280 ± 100 000 kr
30 000 + 50 000 + 100 000
+ 752 000 =
932 000 kr
Delningstal 32:
217 140 + 932 000 +
400 000 =
1 549 140 ± 100 000 kr

Delningstal 16:
875 140 + 400 000 =
1 275 140 ± 100 000 kr
30 000 + 50 000 +
100 000 + 752 000 =
932 000 kr
Delningstal 32:
434 280 + 932 000 +
400 000 =
1 766 280 ± 100 000 kr

Delningstal 16:
1 316 000 + 400 000 =
1 716 000 ± 100 000 kr
30 000 + 50 000 +
100 000 + 752 000 =
932 000 kr
Delningstal 32:
658 000 + 932 000 +
400 000 =
1 990 000 ± 100 000 kr

Delningstal 16:
434 280 + 932 000 +
400 000 =
1 766 280 ± 100 000 kr

Delningstal 16:
875 140 + 932 000 +
400 000 =
2 207 140 ± 100 000 kr

Delningstal 16:
1 316 000 + 932 000 +
400 000 =
2 648 000 ± 100 000 kr

År 1 efter certifiering

År 2 efter certifiering
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Bilaga 1 – Avsiktsförklaring

Avsiktsförklaring

Ärendenr GVN 2018/193 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Gällande Teknikcollege Gotland
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Bakgrund
För företagen inom den tekniska sektorn i vår region förväntas ett underskott på
yrkesarbetare under kommande år. Detta gör att det finns ett behov av att intressera och
utbilda personer inom tekniska yrken och på olika nivåer för att kunna få tag på arbetskraft
med rätt kompetens. För att bidra till att säkra näringslivets behov av arbetskraft behöver
skola och företag tillsammans arbeta fram en utbildning som kan ge jobb direkt eller lägga
en god grund för vidare studier. Teknikcollege ger direkt möjlighet att delta i den regionala
utvecklingen och bidra till kompetensförsörjningen i regionen. Vi ser därför Teknikcollege
Gotland som en satsning för vår region och en möjlighet till hjälp för företagen att rekrytera
ny personal med rätt kompetens.
Tillsammans ämnar företagen, gymnasieskolan och vuxenutbildningen arbeta fram ett
upplägg för utbildning som gynnar alla ingående parter. Detta arbete börjar i
undertecknandet av denna avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen skall ses som ett
intentionsavtal. Där utbildningsanordnaren å sin sida lovar att förstärka sina insatser för att
nå ut till elever i skolorna i regionen, och på andra sätt främja intresset för teknisk utbildning.
Företagen å andra sidan bidrar med välplanerade studiebesök, kursspecifika
industriföreläsningar, stöttar vid projektarbeten, tar emot elever på yrkesförberedande
program på APL, tar emot elever på högskoleförberedande program på praktik och erbjuder
om möjligt sommarjobb.

Syfte
Syftet med Teknikcollege Gotland är att ytterligare stärka samverkan mellan
utbildningsanordnare, kommunen och näringsliv inom regionen. En stärkt samverkan status
kvalitet matchning. Dessutom är syftet att höja intresset för teknisk utbildning, såväl
yrkesutbildning som studieförberedande, i regionen.

Mål
Målsättningarna för Teknikcollege Gotland är att:





ge eleverna en högkvalitativ utbildning i linje med näringslivets framtida behov av
arbetskraft.
ge samverkande företag en god inblick i utbildningsprogrammens innehåll och en möjlighet
att påverka detta.
öka anställningsbarheten bland ungdomarna i regionen.
ge ungdomarna i regionen en bra grund för eftergymnasiala studier.
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Förväntningar på respektive part
Utbildningsanordnare





Kommer att via olika aktiviteter främja intresset för teknisk utbildning.
Ovan ställda aktiviteter kommer att följas upp genom nyckeltal, årsplan och aktivitetslista i
den lokala styrgruppen.
Fastställer tillsammans med samarbetsföretage kursutbudet i Teknikcollege Gotland så att
det så långt det är möjligt motsvarar den kompetens som samarbetsföretagen har behov av i
framtiden. Skolan tar initiativ till en översyn av programinnehållen årligen.
Står för resursen lokal koordinator och ledamöter i den lokala styrgruppen.

37 (38)

Region Gotland
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen

TEKNIKCOLLEGE

Det är viktigt att förstå att alla samverkansföretag inte enskilt behöver engagera sig i
alla nedanstående aktiviteter. Av naturliga skäl, så som företagets storlek,
arbetssituation och kompetens, kommer olika företag att bidra på olika sätt.

Samverkansföretag för de lokala arbetsgrupperna






I samarbete med skolan vara behjälpliga i den årliga översynen av programinnehållen.
Erbjuder i första hand elever vid Teknikcollege Gotland APL-platser (arbetsplatsförlagt
lärande).
Erbjuder i första hand elever på högskoleförberedande program vid Teknikcollege Gotland
praktik.
Erbjuder studiebesök, kursspecifika företagsföreläsningar, tillhandahåller företagsmentorer,
erbjuder studiebesök, erbjuder företagskopplade projekt.
Står för resursen lokal ordförande, vice ordförande och ledamöter i den lokala styrgruppen.

Samverkansföretag utanför den lokala styrgruppen
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Erbjuder i första hand elever vid Teknikcollege Gotland APL-platser (arbetsplatsförlagt
lärande).
I samarbete med skolan, när behov så finns, vara behjälpliga i den årliga översynen av
programinnehållen.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-11-19

Handlingar till

Ärende 23

Strategisk plan och budget 2019-2021
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-10-25, § 320
• Regionstyrelseförvaltningen, 2018-10-11
• Ramberäkning 2019 per nämnd, 2018-11-05
• Balansplan 2019-2021, 2018-11-05
• Finansförvaltningsbudget 2019, 2018-11-05
• Finansieringsplan 2019-2020, 2018-11-05
• Resultatplan 2019-2020, 2018-11-05
• Investeringsbudget 2019-2020 och plan 2021-2023, 2018-11-05
• Exploateringsplan budget 2019, 2018-10-18
• Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, 2018-11-05
• Regionfullmäktiges direktiv till nämnderna, 2018-11-05
Bakgrund
Regionfullmäktige 2018-06-18, § 97 (Strategisk plan och budget)

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 320

Strategisk plan och budget 2019 Region
Gotland

RS 2018/7
AU § 324

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

Driftbudget 2019 fastställs enligt förslag.
Investeringsbudget 2019-2020 samt plan 2021-2023 fastställs enligt förslag.
Skattesatsen lämnas oförändrad.
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt regionfullmäktiges direktiv och
rekommendationer till nämnderna fastställs.
Regionstyrelsen får i uppdrag att, utifrån en utvärdering, analys och effektbeskrivning av nuvarande besparingsprogram, ge förslag på hur arbetet med att
anpassa regionens utbud och verksamhet till de ekonomiska förutsättningarna för
perioden 2020-2022 ska genomföras. Förslaget ska, utöver ovan, grunda sig på en
analys av SKL, samhällsekonomiska prognoser kopplat till befolkningsprognos
och demografisk utveckling samt PWCs ekonomiska långtidsprognos. Uppdraget
ska redovisas vid budgetberedningen i maj 2019.
Regionstyrelsen får också i uppdrag att redovisa möjliga åtgärder inom ramen för
Region Gotlands verksamhet som stärker skattekraften och övriga intäkter samt ta
hänsyn till andra nationella beslut.
Med anledning av socialnämndens investeringsäskande om 70 mnkr 2019 för att
bygga ett nytt korttidsboende får nämnden i uppdrag att återkomma till budgetberedningen våren 2019 med en konsekvensbeskrivning avseende driftkonsekvenser, alternativkostnader, nyttan av investeringen samt påverkan på verksamheten. Beskrivningen ska vara avstämd med hälso- och sjukvårdsnämnden,
framförallt avseende påverkan på verksamheten.
Regionstyrelsen får i uppdrag att till BUB 2019 komplettera utredningen om föroch nackdelar med alternativa driftsformer för VA-verksamheten att även omfatta
för- och nackdelar för avfallsverksamheten i alternativ driftsform.
Regionstyrelsen får i uppdrag att bereda förslag för att återinföra utmaningsrätt
inom Region Gotland.
Regionstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden intensifiera
arbetet tillsammans med Trafikverket om hur beläggningsprogram och underhåll
av enskilda vägar kan komma till stånd för att öka standarden på vägnätet och
minska underhållskostnaderna.
Tekniska nämnden får i uppdrag att se över och återkomma med förslag på
lösningar för parkeringsfrågan vid lasarettet till BUB 2019.
Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att bereda förslag för att återinföra
efterhandskompensation för privat drivna vårdcentraler för att ge lika förutsättningar för verksamheten oavsett driftsform.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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RS § 320 forts
RS 2018/7

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

x Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag för eventuell
försäljning av Romabadet och återkomma med lägesrapport till regionstyrelsen i
januari.
x Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i bostadsförsörjningsplanen analysera
och ta hänsyn till behov av trygghetsboende eller andra boendealternativ för äldre i
Hemse och Slite.
x Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över de olika resursfördelningsmodellerna inför budgetavstämningen 2019 med en delrapport till BUB 2019.

Sammanfattning
Region Gotlands slutliga drift- och investeringsbudget för kommande år beslutas av
regionfullmäktige i november. I beslutet ska också finnas den skattesats som
tillämpas kommande år.
Jämfört med regionfullmäktiges beslut om driftbudget i juni 2018 föreslår regionstyrelsens arbetsutskott följande förändringar:
Budgeterat resultat 2019 efter beslut av
RF 2018-06-18

60 mnkr

Justering finansförvaltningen och ny
skatteprognos

-7 mnkr

Sänkt internhyra

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

Ökade kapitalkostnader för nämnderna

-8,5 mnkr

Anslag EU val 2019

-1,5 mnkr

Budgeterat resultat 2019

69 mnkr
forts
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Jämfört med regionfullmäktiges beslut om investeringsbudget i juni 2018 föreslår
regionstyrelsens arbetsutskott följande förändringar:
2019
Mottagningskök

-1 200

Wisbygymnasiet söder kök

-2 100

2020

Havdhem skola kök

-2 900

Lärbro skola kök

-3 000

Fole skola kök

-1 000

Mark- och stadsmiljö att
fördela

-5 000

Beläggningsprogram

1 000

Enskilda vägar, förbättring

1 000

Upprustning parker ospec

500

Lekutrustning

700

Bad- och besöksplatser,
upprustning och förändring

1 000

Dovhjorten parkeringshus
Kvarnåkershamn
bräckvattenverk
Gotlands vattenförsörjning

800
41 000
-25 000

Slite deponi
Summa

2021

12 700

20 000

-20 000

13 100

-20 000

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

Strategisk plan och budget föredras av Åsa Högberg, ekonomidirektör, Ulrika
Jansson bitr. ekonomidirektör, Mikael Wollbo, redovisningschef, regionstyrelseförvaltningen.
forts
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Eva Nypelius (C) yrkar på följande ramjusteringar efter budgetavstämningen
+69 miljoner kronor
RS; arbetet med Tillväxtprogram
och RUS

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

RS; politiker org och arvoden,
politiska sekreterare

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

TN; kollektivtrafik

-2,0 mnkr Utökad kollektivtrafik

GEAB, utdelning

10,0 mnkr

Summa

+2,1 mnkr

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

+59 mnkr

Eva Nypelius yrkar även på att följande uppdrag ges av fullmäktige till regionstyrelsen:
1. Regionstyrelsen får i uppdrag att till BUB 2019 komplettera utredningen om föroch nackdelar med alternativa driftsformer för VA-verksamheten att även omfatta
för- och nackdelar för avfallsverksamheten i alternativ driftsform.
2. Regionstyrelsen får i uppdrag att bereda förslag för att återinföra utmaningsrätt
inom Region Gotland.
3. Regionstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden intensifiera
arbetet tillsammans med Trafikverket om hur beläggningsprogram och underhåll av
enskilda vägar kan komma till stånd för att öka standarden på vägnätet och minska
underhållskostnaderna.

forts
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4. Tekniska nämnden får i uppdrag att se över och återkomma med förslag på
lösningar för parkeringsfrågan vid lasarettet till budgetavstämningen, BUB, 2019.
5. Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att bereda förslag för att återinföra
efterhandskompensation för privat drivna vårdcentraler för att ge lika förutsättningar
för verksamheten oavsett driftsform.
6. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med en redovisning
av helheten avseende ekonomi, arbetssätt och pedagogik för nybyggnad jämfört med
en om- och tillbyggnad av Alléskolan.
Eva Nypelius yrkar också på att följande uppdrag ges av regionstyrelsen till regionstyrelseförvaltningen:
7. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag för eventuell
försäljning av Romabadet och återkomma med lägesrapport till regionstyrelsen i
januari.
8. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i bostadsförsörjningsplanen analysera
och ta hänsyn till behov av trygghetsboende eller andra boendealternativ för äldre i
Hemse och Slite.
9. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över de olika resursfördelningsmodellerna inför budgetavstämningen 2019 med en delrapport till budgetavstämningen 2019.
Meit Fohlin (S) yrkar att:
Driftsbudget:
Socialnämnden tillförs 1,6 miljoner kronor för att förstärka arbetet mot våld i
närarelationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
Socialnämnden beviljas 4 miljoner kronor i tillskott för ökade behov inom LSSverksamheten.

forts

110 (121)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 320 forts
RS 2018/7

Mnkr
Utgångsläge efter budgetavstämning

69

GEAB utdelning

10

Regionstyrelsens politiska organisation, politiska
sekreterare
Teknikcollege

-3,4
-2

BUN 2019

-10

SON LSS

-4

Våld i när relationer

-1,6

Ramförändringar totalt

-11

Resultat

58

Investeringar
Investeringsbudget enligt regionstyrelsens arbetsutskott.
Uppdrag
Meit Fohlin yrkar på följande tillägg till regionstyrelseförvaltningens förslag till
uppdrag: Regionstyrelsen får också i uppdrag att redovisa möjliga åtgärder inom
ramen för Region Gotlands verksamhet som stärker skattekraften och övriga intäkter
amt ta hänsyn till andra nationella beslut.
Meit Fohlin yrkar avslag på följande uppdrag från Eva Nypelius, se ovan: 1, 2, 4, 5, 6
och 7. Förslagen 3, 8 och 9 tillstyrks.
Lars Engelbrektsson (SD) yrkar på ökning med 2 miljoner kronor till teknikcollege
och att barn- och utbildningsnämnden får 10 miljoner kronor för avvikelser i
prognos gällande barn- och elevantal 2019 samt 1,6 miljoner kronoren till socialnämnden för Våld i nära relationer. GEAB utdelning + 10 miljoner kronor. Totalt ett
budgetresultat på 65,4 miljoner kronor.
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande (Eva Nypelius, (C) på driftsbudget,
Meit Fohlins (S) yrkande på driftsbudget och Lars Engelbrektssons (SD) yrkande på
driftsbudget och finner at det egna förslaget bifalls.
forts
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Omröstning begärs. Som motförslag till Eva Nypelius yrkande ställer hon Meit
Fohlins och Lars Engelbrektsson yrkanden mot varandra och finner att Meit Fohlins
yrkande bifalls.
I huvudomröstningen ställer ordföranden proposition på sitt, Eva Nypelius, yrkande
till driftsbudget och Meit Fohlins yrkande till driftsbudget. Den som röstar Ja stödjer
Eva Nypelius yrkande. Den som röstar Nej stödjer Meit Fohlins yrkande. Följande
röstar ja: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Fredrik
Gradelius (C), Andreas Unger (M), Mats-Ola Rödén (L) och Eva Nypelius (C).
Följande röstar nej: Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Aino Friberg Hansson (S),
Ylva Bendelin (S), Tommy Gardell (S), Saga Carlgren (V) och Isabel Enström (MP).
Lars Engelbrektsson avstår från att rösta. Omröstningen utfaller med rösterna 7 ja
och 7 nej, ordförandens utslagsröst ger övervikt och driftsbudget får majoritet enligt
Eva Nypelius yrkande.
Ordföranden ställer proposition på investeringsbudgeten och finner att den bifalls.
Ordföranden ställer proposition på uppdrag 1. Regionstyrelsen får i uppdrag att till
BUB 2019 komplettera utredningen om för- och nackdelar med alternativa driftsformer för VA-verksamheten att även omfatta för- och nackdelar för avfallsverksamheten i alternativ driftsform och finner att det bifalls. Omröstning begärs. Den
som röstar Ja bifaller uppdraget. Den som röstar nej avslår uppdraget. Följande
röstar ja: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Fredrik
Gradelius (C), Andreas Unger (M), Mats-Ola Rödén (L), Lars Engelbrektsson (SD)
och Eva Nypelius (C). Följande röstar nej: Meit Fohlin (S), Filip Reinhag(S), Aino
Friberg Hansson (S), Ylva Bendelin (S), Tommy Gardell (S), Saga Carlgren (V) och
Isabel Enström (MP) . Omröstningen utfaller med rösterna 8 ja och 7 nej. Bifall i
enlighet med Eva Nypelius yrkande om uppdrag 1.
Ordföranden ställer proposition på uppdrag 2. Regionstyrelsen får i uppdrag att
bereda förslag för att återinföra utmaningsrätt inom Region Gotland och finner att
det bifalls. Omröstning begärs. Den som röstar Ja bifaller uppdraget. Den som röstar
nej avslår uppdraget. Följande röstar ja: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan
Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas Unger (M), Mats-Ola
Rödén (L), Lars Engelbrektsson (SD) och Eva Nypelius (C). Följande röstar nej: Meit
Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Aino Friberg Hansson (S), Ylva Bendelin (S), Tommy
Gardell (S), Saga Carlgren (V) och Isabel Enström (MP). Omröstningen utfaller med
rösterna 8 ja och 7 nej. Bifall i enlighet med Eva Nypelius yrkande om uppdrag 2.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 320 forts
RS 2018/7

Ordföranden ställer proposition på uppdrag 3. Regionstyrelsen får i uppdrag att
tillsammans med tekniska nämnden intensifiera arbetet tillsammans med Trafikverket
om hur beläggningsprogram och underhåll av enskilda vägar kan komma till stånd
för att öka standarden på vägnätet och minska underhållskostnaderna och finner att
det bifalls.
Ordföranden ställer proposition på uppdrag 4. Tekniska nämnden får i uppdrag att se
över och återkomma med förslag på lösningar för parkeringsfrågan vid lasarettet till
BUB 2019 och finner att det bifalls. Omröstning begärs. Den som röstar Ja bifaller
uppdraget. Den som röstar nej avslår uppdraget. Följande röstar ja: Jesper Skalberg
Karlsson (M), Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas
Unger (M), Mats-Ola Rödén (L), Lars Engelbrektsson (SD) och Eva Nypelius (C).
Följande röstar nej: Meit Fohlin (S), Filip Reinhag(S), Aino Friberg Hansson (S), Ylva
Bendelin (S), Tommy Gardell (S), Saga Carlgren (V) och Isabel Enström (MP).
Omröstningen utfaller med rösterna 8 ja och 7 nej. Bifall i enlighet med Eva
Nypelius yrkande om uppdrag 4.
Ordföranden ställer proposition på uppdrag 5. Hälso- och sjukvårdsnämnden får i
uppdrag att bereda förslag för att återinföra efterhandskompensation för privat
drivna vårdcentraler för att ge lika förutsättningar för verksamheten oavsett
driftsform och finner att det bifalls. Omröstning begärs. Den som röstar Ja bifaller
uppdraget. Den som röstar nej avslår uppdraget. Följande röstar ja: Jesper Skalberg
Karlsson (M), Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas
Unger (M), Mats-Ola Rödén (L), Lars Engelbrektsson (SD) och Eva Nypelius (C).
Följande röstar nej: Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Aino Friberg Hansson (S),
Ylva Bendelin (S), Tommy Gardell (S), Saga Carlgren (V) och Isabel Enström (MP).
Omröstningen utfaller med rösterna 8 ja och 7 nej. Bifall i enlighet med Eva
Nypelius yrkande om uppdrag 5.
Ordföranden ställer proposition på uppdrag 6. Barn- och utbildningsnämnden får i
uppdrag att återkomma med en redovisning av helheten avseende ekonomi, arbetssätt och pedagogik för nybyggnad jämfört med en om- och tillbyggnad av
Alléskolan och finner att det bifalls. Omröstning begärs. Den som röstar Ja bifaller
uppdraget. Den som röstar nej avslår uppdraget. Följande röstar ja: Jesper Skalberg
Karlsson (M), Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius C), Andreas
Unger (M), Mats-Ola Rödén (L), Lars Engelbrektsson (SD) och Eva Nypelius (C).
Följande röstar nej: Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Aino Friberg Hansson (S),
Ylva Bendelin (S), Tommy Gardell (S), Saga Carlgren (V) och Isabel Enström (MP).
Omröstningen utfaller med rösterna 8 ja och 7 nej. Bifall i enlighet med Eva
Nypelius yrkande om uppdrag 6.
forts
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 320 forts
RS 2018/7

Ordföranden ställer proposition på uppdrag 7. Regionstyrelseförvaltningen får i
uppdrag att ta fram underlag och återuppta förhandlingar med intressenter för ev
försäljning av Romabadet och återkomma med lägesrapport till regionstyrelsen i
januari och finner att det bifalls. Omröstning begärs. Den som röstar Ja bifaller
uppdraget. Den som röstar nej avslår uppdraget. Följande röstar ja: Jesper Skalberg
Karlsson (M), Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas
Unger (M), Mats-Ola Rödén (L), Lars Engelbrektsson (SD) och Eva Nypelius (C).
Följande röstar nej: Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Aino Friberg Hansson (S),
Ylva Bendelin (S), Tommy Gardell (S), Saga Carlgren (V) och Isabel Enström (MP).
Omröstningen utfaller med rösterna 8 ja och 7 nej. Bifall i enlighet med Eva
Nypelius yrkande om uppdrag 7.
Ordföranden ställer proposition på uppdrag 8 finner att det bifalls.
Ordföranden ställer proposition på uppdrag 9 finner att det bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag till uppdrag
och finner att de bifalls.
Ordföranden ställer proposition på Meit Fohlins yrkande om tilläggsuppdrag till
regionstyrelseförvaltningens förslag om uppdrag och finner att det bifalls.
Ordföranden ställer slutligen proposition på oförändrad skattesats och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Regionfullmäktige 2018-06-18, § 97
Regionstyrelseförvaltningen 2018-10-11
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/7
11 oktober 2018

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Strategisk plan och budget 2019-2021
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•
•

Driftbudget 2019 fastställs enligt förslag.
Investeringsbudget 2019-2020 samt plan 2021-2023 fastställs enligt förslag.
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt regionfullmäktiges direktiv och
rekommendationer till nämnderna fastställs.
Regionstyrelsen får i uppdrag att, utifrån en utvärdering, analys och
effektbeskrivning av nuvarande besparingsprogram, ge förslag på hur arbetet
med att anpassa regionens utbud och verksamhet till de ekonomiska
förutsättningarna för perioden 2020-2022 ska genomföras. Förslaget ska, utöver
ovan, grunda sig på en analys av SKL, samhällsekonomiska prognoser kopplat
till befolkningsprognos och demografisk utveckling samt PWCs ekonomiska
långtidsprognos. Uppdraget ska redovisas vid budgetberedningen i maj 2019.
Med anledning av socialnämndens investeringsäskande om 70 mnkr 2019 för att
bygga ett nytt korttidsboende får nämnden i uppdrag att återkomma till
budgetberedningen våren 2019 med en konsekvensbeskrivning avseende
driftkonsekvenser, alternativkostnader, nyttan av investeringen samt påverkan på
verksamheten. Beskrivningen ska vara avstämd med hälso- och
sjukvårdsnämnden, framförallt avseende påverkan på verksamheten.

•

•

Sammanfattning

Region Gotlands slutliga drift- och investeringsbudget för kommande år beslutas av
regionfullmäktige i november. I beslutet ska också finnas den skattesats som
tillämpas kommande år.
Jämfört med regionfullmäktiges beslut om driftbudget i juni 2018 föreslår
regionstyrelsens arbetsutskott följande förändringar:
Budgeterat resultat 2019 efter beslut av RF 2018-0618

60 mnkr

Justering finansförvaltningen och ny skatteprognos

-7 mnkr

Sänkt internhyra

26 mnkr (1 mnkr redan beslutat som en del av 170
mnkr besparingen), total sänkning 27 mnkr
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/7

Ökade kapitalkostnader för nämnderna

-8,5 mnkr

Anslag EU val 2019

-1,5 mnkr

Budgeterat resultat 2019

69 mnkr

Jämfört med regionfullmäktiges beslut om investeringsbudget i juni 2018 föreslår
regionstyrelsens arbetsutskott följande förändringar:
2019
Mottagningskök

-1 200

Wisbygymnasiet söder kök

-2 100

2020

Havdhem skola kök

-2 900

Lärbro skola kök

-3 000

Fole skola kök

-1 000

Mark- och stadsmiljö att fördela

-5 000

Beläggningsprogram

1 000

Enskilda vägar, förbättring

1 000

Upprustning parker ospec

500

Lekutrustning

700

Bad- och besöksplatser,
upprustning och förändring

1 000

Dovhjorten parkeringshus

800

Kvarnåkershamn
bräckvattenverk

41 000

Gotlands vattenförsörjning

-25 000

Slite deponi
Summa

2021

12 700

20 000

-20 000

13 100

-20 000

Ärendebeskrivning

Underlag i ärendet till regionstyrelsen är
•

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

Plankalkyl 2019-2021 utifrån budgetavstämningens beslut
• Ramberäkning med fördelad driftbudget per nämnd 2019 och plan 2020-2021
• Finansförvaltningsbudget för 2019 samt plan 2020-2021
• Investeringsbudget 2019-2020 samt investeringsplan 2021-2023
• Exploateringsbudget 2019 samt plan 2020-2022
Efter regionstyrelsens beslut om strategisk plan och budget justeras eventuellt
ovanstående dokument och kompletteras med följande dokument till
regionfullmäktiges behandling av ärendet.
• Resultatplan 2019-2021
• Finansplan 2019-2021
• Balansplan 2019-2021
•

Beslutsunderlag

RF § 97, 2018-06-18
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/7

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Ramberäkning 2019 per nämnd
Enlig beslut regionfullmäktige 2018-06-18 , RS 2018-09-20, RS 2018-10-25

Justerad
budget Justering Besparing Resursfördel2018 enligt plan enligt plan ningsmodeller

Indexuppräkning Besparing
netto*

Ramtillskott

Övriga
förändringar

Personalkostnads
kompensation

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Regionstyrelse

Politikerorganisation
Regionstyrelseförvaltning
Teknisk nämnd

-25 620

1 600

-358 199

2 500

-81

39

-5 671

-3 000

-32 733

1 571

1 571

12 000

1 565

547

-9 304

-5 626

-5 905

-362 422

500

4 000

-9 000

-174 456

7 500

-1 391

266

-3 937

-3 705

-184 723

Byggnadsnämnd

-15 275

1 500

22

23

38

-1 385

-15 077

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

-11 274

1 500

14

17

3

-1 335

-11 075

Barn- och utbildningsnämnd
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

-1 143 078

-1 000

15 000

-30 487

5 933

1 744

-10 000

375

-300 477

1 000

5 000

-1 505

2 897

460

-2 000

130

Socialnämnd

-1 317 678

-13 651

-5 337

2 011

-7 000

Hälso- och sjukvårdsnämnd

-1 567 822

-39 200

849

2 393

-15 300

-84 843

4 471

7 500

-58 275

-8 492

Summa nämnder

-4 913 879

Regionstyrelse/ RSF

0

Teknisk nämnd/TKF

7 000

Gemensamt/finansförvaltningen
Summa inklusive gemensamt

4 100
-1 000

42 500

5 558

5 832

-299 930

-1 505

3 790

75

-24 765 -1 366 345

-21 813

-48 456

450

-32 450 -1 651 080

-39 200

-78 400

-5 435

-102 200 -5 109 118 -54 889 -111 663

4 000

-4 000

0

1 000

-1 000

6 000

0
-4 906 879

-24 220 -1 185 733

0
3 100

47 500

-84 843

-529

7 500

-58 275

-8 492

* Kompensation sker uppräkning av för externa avtal, regionstyrelseförvaltningens interna priser och internhyra. 2019 sänks internhyran motsvarande 27 mnkr vilket medför justering av nämndernas budgetramar.

-102 200 -5 103 118 -54 889 -111 663

Bilaga till ramberäkning 2019
Justeringar av budget 2018

Indexuppräkning

Integrerad
budget 2018

Justerad
Justering

budget 2018

RS

Politikerorg
Regionstyrelseförvaltning

Internhyra*

Interna priser
regionstyrelse
förvaltning

Summa indexuppräkning

Externa avtal

RS
-25 620

-25 620

-358 199

-358 199

Politikerorg
Regionstyrelseförvaltning

0

-81

0

-81

3 315

-279

-1 471

1 565

TN

-174 456

-174 456

TN

800

127

-2 318

-1 391

BN

-15 275

-15 275

BN

0

22

0

22

MHN

-11 274

-11 274

MHN

0

14

0

14

BUN

-1 142 382

-696

-1 143 078

696

-300 477

9 380
3 820

-384
-123

5 933

-301 173

BUN
GVN

-3 063

GVN

-800

2 897

SON

-1 317 678

-1 317 678

SON

1 860

303

-7 500

-5 337

HSN

-1 567 822

-1 567 822

HSN

7 825

239

-7 215

849

-162

-22 367

4 471

Summa

-4 913 879

0

-4 913 879

Summa

Regionstyrelse/RSF

0

0

Regionstyrelse/RSF

Teknisk nämnd/TKF

7 000

7 000

Teknisk nämnd/TKF

0

0

Gemensamt
Totalt

-4 906 879

0

-4 906 879

27 000

-4 000

-4 000

-1 000

-1 000

Gemensamt
Totalt

0
26 000

-4 162

-22 367

-529

Ramberäkning 2019

Enlig beslut regionfullmäktige 2018-06-18 , RS 2018-09-20, RS 2018-10-25
NÄMNDERNAS INTEGRERADE BUDGETRAMAR 2018

-4 913 879

Ej fördelade poster upptagna under finansförvaltningen 2018 som påverkar nämnderna:
Avkastningskrav tekniska nämnden till följd av lägre kostnader för PU

7 000

SUMMA BUDGET 2018 INKL GEMENSAMT

-4 906 879

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

-696

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

696

SUMMA JUSTERAD BUDGET 2018

-4 906 879

JUSTERING ENLIGT PLAN 2019-2020
Valnämnden

1 600

RS: återföring av engångsanslag tillväxtarbete

2 500

BUN: Justering av ram RS § 132

-1 000

GVN: Justering av ram RS § 132

1 000

TN: sänkt avkastningskrav pga redovisningsmodell för planerat underhåll

-1 000

BESPARING ENLIGT PLAN
RS: regionstyrelseförvaltningen anslagsverksamhet

5 000

RS: regionstyrelseförvaltningen resultatenheter

4 000

RS: kultur- och fritidsverksamhet

7 000

TN: teknikförvaltningen intern service

1 000

TN: skattefinansierad verksamhet

7 500

BN: besparing

1 500

MHN: besparing

1 500

BUN: besparing

15 000

GVN: besparing

5 000

Alla nämnder: besparing intern administration och
ledning*

SUMMA BESPARING ENLIGT PLAN

47 500

* omfördelat enligt beslut RF 20180618

RESURSFÖRDELNINGSMODELLER
BUN
- fler barn i förskola

-538

- fler barn på fritidshem

-5 847

- fler barn förskolesklass

-1 388

- fler elever grundskola

-22 714
Summa

-30 487

Summa

-1 505
-1 505

GVN
- gymnasieskolan
SON
Resursfördelningsmodell äldreomsorg

-13 651

HSN
Resursfördelningsmodell medicinteknisk utveckling*

SUMMA RESURSFÖRDELNINGSMODELLER
*summan är uppräknad med 4,2 mnkr efter beslut i RF 2018-06-18

-39 200

-84 843

INDEXUPPRÄKNING
Externa avtal
Externa avtal RSF

-1 471

Externa avtal TN

-2 318

Externa avtal BUN

-3 063

Externa avtal GVN

-800

Externa avtal SON

-7 500

Externa avtal HSN

-7 215
Summa

-22 367

Interna priser - regionstyrelseförvaltningen
Personalkostnadskompensation

-3 300

Indexuppräkning livsmedel och transport

-800

Ökad andel ekologiska livsmedel

-200

Effekt av sänkt internränta

138
Summa

-4 162

Summa

26 000

Interna priser - hyror
Sänkning internhyra*

26 000

SUMMA INDEXUPPRÄKNING

-529

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

BESPARING
Politikerorganisationen
Regionstyrelseförvaltningen
Tekniska nämnden
Bygnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

SUMMA BESPARING

39
547
266
23
17
1 744
460
2 011
2 393
7 500

RAMTILLSKOTT
RS: Ramtillskott för Almedalsveckan

-504

RS: Ramtillskott för arbete enligt tillväxtprogrammet 2019-2020

-2 500

RS: Ramtillskott för regionalt utvecklingsarbete

-2 500

RS: Revidering av översiktsplan för Gotland 2019-2021
RS: Filmstrategi
RS: Ramtillskott för beslutstöd

-1 000

-1 000
-800

RS: Arbete med värdegrund och organisationskultur 2019-2020

-1 000

RS/Pol org: EU val 2019, engångsanslag

-1 571

RS/Pol org: Nya arvoden och politiska sekreterare

-3 400

TN: Kompensation för minskat statsbidrag för enskilda vägar

-2 000

TN: Ramtillskott för kollektivtrafik*

-5 000

TN: Ramtillskott till räddningstjänst
BUN: Ramtillskott resursfördelningsmodell

-2 000
-10 000

GVN: Ramtillskott teknikcollege

-2 000

SON: Ramtillskott för rehabilitering i särskilt boende

-3 000

SON: Ramtillskott LSS

-4 000

HSN: Kompensation för statsbidrag för glasögonbidrag till barn och unga
HSN: Kompensation för statsbidrag för avgiftsfri gynekologisk screening
HSN: Ramtillskott för dyra utomlänsvårdstillfällen

-700
-800
-10 000

HSN: Kompensation för minskat statsbidrag för cancersjukvård

-2 300

HSN: Ramtillskott för arbete med "Framtidens vårdinformationsmiljö"

-1 500

PAN: Generellt ramtillskott
ÖFN: Generellt ramtillskott

SUMMA RAMTILLSKOTT
* beslut taget RF 2018-06-18 samt RS 2018-10-25

-200
-500

-58 275

ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR
Budgeteffekt av sänkt internränta och justering av kapitalkostnader
RS: Budgeteffekt av internräntesänkning

244

RS: Ökad kapitalkostnadsbudget, komplettering till RF § 231 2017-12-18

-5 870

TN/TKF: Budgeteffekt av internräntesänkning

1 575

TN/TKF: Ökad kapitalkostnadsbudget, komplettering till RF § 231 2017-12-18

-5 637

TN/SBF: Budgeteffekt av internräntesänkning

125

BN: Budgeteffekt av internräntesänkning

38

MHN: Budgeteffekt av internräntesänkning

3

BUN: Budgeteffekt av internräntesänkning

375

GVN: Budgeteffekt av internräntesänkning

130

SON: Budgeteffekt av internräntesänkning

75

HSN: Budgeteffekt av internräntesänkning

450

Summa

-8 492

PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING
Personalkostnadsökningar

-83 000

Jämställdhetssatsning inklusive bristyrken

-19 200

SUMMA PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING

-102 200

Fördelning enligt RS § 233, 2018-09-20

RAMBUDGET 2019

-5 103 118

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

2021
5 832

Resursfördelningsmodeller
BUN, resursfördelningsmodell*

5 558

GVN, resursfördelningsmodell

-1 505

3 790

HSN, resursfördelningsmodell

-39 200

-78 400

SON, resursfördelningsmodell
Summa

-21 813

-48 456

-56 960

-117 234

Övrigt
RS: Revidering översiktsplan för Gotland
RS: Tillväxtprogram
RS: Värdegrundsarbete
RS/Pol org: EU-val 2019
Summa övrigt

SUMMA RAMJUSTERING 2020-2021

500

500

0

2 500

0

1 000

1 571

1 571

2 071

5 571

-54 889

-111 663

7 403

8 683

* Består av:
- förskola
- fritidshem

335

335

- förskoleklass

913

1 757

-3 093

-4 943

- grundskola

Balansplan 2019-2021, mnkr löpande priser
Bokslut

Prognos*

Budget

Plan

Plan

2017

2018

2019

2020

2021

Anläggningstillgångar

4 031

4 520

4 653

4 856

5 021

Omsättningstillgångar

713

700

700

700

700

4 744

5 220

5 353

5 556

5 721

1 993

2 197

2 256

2 257

2 220

151

204

59

1

-37

850

933

1 003

1 093

1 195

12

35

35

35

35

862

968

1 038

1 128

1 230

Tillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
- därav årets resultat
Avsättningar
Avsättningar till pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

880

945

1 010

1 125

1 240

Kortfristiga skulder

1 009

1 110

1 049

1 046

1 031

Summa skulder

1 889

2 055

2 059

2 171

2 271

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

4 744

5 220

5 353

5 556

5 721

Soliditet, %**

42,0

42,1

42,1

40,6

38,8

Soliditet, %***

-8,5

-2,7

-0,8

-0,2

-0,3

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

Finansförvaltningsbudget 2019, mnkr
enligt regionfullmäktige 2018-06-18, regionstyrelsen 2018-10-25 samt skatteprognos 2018-08-18
(löpande priser)
Konto

Bokslut

Budget

Budget

Plan

Plan

2017

2018

2019

2020

2021

67,2
22,7
0,0
9,0

0,0
40,0
0,0
7,0

10,0
10,0
0,0
6,0

10,0
10,0
0,0
5,0

10,0
10,0
0,0
4,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
6,2

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

115,1

47,0

26,0

25,0

24,0

-5,2
-1,0
-13,4
748,0
-723,0
177,0
-110,0
-26,7
0,0
0,0
-30,1
-15,5
-4,8
-47,3
0,0
-16,1
-95,3
0,0
-1,1
0,0
-0,3

0,0
-1,0

0,0
-1,0

0,0
-1,0

0,0
-1,0

773,0
-758,0
185,0
-115,0
-28,0
0,0
-5,0
-29,0
-17,0
-3,5
-49,0
0,0
0,0
-117,0
0,0
-1,0
-1,0
0,0

793,0
-778,0
189,0
-119,0
-29,0
0,0
-5,0
-30,5
-14,0
-3,5
-33,0
0,0
0,0
-123,0
0,0
-1,0
-1,0
0,0

817,0
-801,0
194,0
-125,0
-30,0
0,0
-5,0
-33,0
-17,5
-3,5
-40,0
0,0
0,0
-132,0
0,0
-1,0
-1,0
0,0

841,0
-825,0
200,0
-130,0
-32,0
0,0
-5,0
-35,0
-20,0
-3,5
-45,0
0,0
0,0
-140,0

0,0
-4,1
2,9

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

-166,0

-166,5

-156,0

-179,0

-197,5

-13,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,4

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

Verksamhetens intäkter

3721
382
8621
8621
8621
8621

Försäljningspris Exploateringfastigheter
Realisationsvinster (fastighetsfsg)
Avkastningskrav resultatenheter
Avkastningskrav teknikförvaltningen
(periodiskt underhåll externa hyresgäster)
Avkastningskrav regionstyrelseförvaltningen
Avkastningskrav lokaleffektivisering
Övrigt

Summa
Verksamhetens kostnader

4421
4799
4799
56121
56122
56131
56132
56133
5073
5151
5633
5635
5712
5721
5722
5731
5732
5733
5739
7351
782
5051
7499

Bokfört värde Exlpoateringsfastigheter
Ekologiska livsmedel
Övriga interna bidrag
Interndeb arbetsgivaravgift
Utbet arbetsgivaravgifter
Interndebitering Pensionsavgift
Utbetalning pensionsavgift
Löneskatt pensionsavgift
Avgångsvederlag inkl PO
Förändring semesterlöneskuld
Löneskatt utbet pensioner
Löneskatt pensionsavsättning
Pensionsförsäkr. Alt KAP-KL
Förändring pensionsavsättning
Förändr garantipensionskuld
Pensionsutbetalningar
Pensionsutbetalningar intj före -98
Pensionsutbetalningar (ÖKSAP)
Förvaltningsavgift KPA
Kundförluster
Realisationsförlust, utrangering
anläggningstillgångar
Personalkostnadsreserv
Buffert asylsökande
Övrigt

Summa

-1,0
-1,0
0,0

Avskrivningar

792
793

Avskrivningar annuitet
Avskrivningar finansiell leasing

Summa

-6,1
-6,9

Internränta

796

Intern ränta kostnad Geab, AB GotlandsHem

849

Intern ränta intäkt

Summa

68,6

61,0

61,0

61,0

61,0

68,2

60,5

60,5

60,5

60,5

17,3

-59,0

-69,5

-93,5

-113,0

Bokslut

Budget

Budget

Plan

Plan

2017

2018

2019

2020

2021

3 762,2
-17,8
5,0

3 824,0
0,0
0,0

3 929,0
0,0
0,0

4 056,0
0,0
0,0

4 209,0
0,0
0,0

3 749,4

3 824,0

3 929,0

4 056,0

4 209,0

1 006,4
158,6
0,0
0,0
36,1
0,0
132,4
34,6
-23,6
-143,4
-6,0

1 055,0
160,0
0,0
0,0
40,0
0,0
150,0
21,0
-9,0
-166,0
-2,0

1 099,0
162,0
0,0
26,0
44,0
0,0
153,0
16,0
-9,0
-156,0
-1,0

1 132,0
163,0
0,0
42,0
47,0
0,0
153,0
10,0
-4,0
-157,0
-1,0

1 175,0
164,0
0,0
39,0
48,0
0,0
153,0
0,0
-6,0
-159,0
-1,0

1 195,1

1 249,0

1 334,0

1 385,0

1 413,0

1,6
0,0
0,0
0,1
1,7
0,4
4,1
9,1
1,7

0,0
0,1
0,2
0,1
2,0
0,3
4,0
0,0
0,0

10,0
0,1
0,2
0,1
0,5
0,3
4,0
0,0
0,0

0,0
0,1
0,2
0,1
0,5
0,3
4,0
0,0
0,0

0,0
0,1
0,2
0,1
0,5
0,3
4,0
0,0
0,0

18,7

6,7

15,2

5,2

5,2

2,7
-0,8
0,0
0,0
0,0
-5,6
-16,6
0,0
-0,2
-1,1

1,0
-15,0
-1,0
-1,0
-1,0
0,0
-22,0
0,0
-0,4
0,0

1,0
-15,0
-1,0
-1,0
-1,0
0,0
-23,0
0,0
-0,4
0,0

1,0
-20,0
-1,0
-1,0
-1,0
0,0
-32,0
0,0
-0,4
0,0

1,0
-25,0
-1,0
-1,0
-1,0
0,0
-37,0
0,0
-0,4
0,0

Summa

-21,6

-39,4

-40,4

-54,4

-64,4

SUMMA

4 945,9

4 981,3

5 168,3

5 298,3

5 449,8

-4 795,0
0,0
0,0
0,0

-4 916,1
0,0
0,0
0,0

-5 109,2
0,0
0,0
0,0

-5 164,1
-33,0
-100,0
0,0

-5 220,9
-66,0
-200,0
0,0

150,9

65,2

59,1

1,2

-37,1

Konto
Skatter

801
8051
8052

Kommunalskatt
Skatteavräkning, prognos
Justeringspost skatteavräkning

Summa

Generella statsbidrag

821
822
823
824
825
826
828
829
834
835
836

Inkomstutjämning
Strukturbidrag
Införandebidrag
Regleringsbidrag
Kostnadsutjämningsbidrag
Bidrag LSS-utjämning
Fastighetsavgift
Övriga bidrag från staten
Regleringsavgift
Kostnadsutjämning
Avgift LSS-utjämning

Summa
Finansiella intäkter

8411
8421
8422
8423
8425
845
8495
8496

Utdelning på aktier och andelar
Ränta utlämnade lån
Ränta avräkningskonto
Ränta likvida medel
Ränta pensionsmedelsförvaltning
Ränta på kundfordringar
Avgift borgensåtagande
Vinst Pensionsmedelsplaceringar
Övrigt

Summa
Finansiella kostnader

8424
8521
8522
8523
8524
8525
8531
8533
857

Kreditivränta
Ränta långfristiga lån
Ränta beräknad upplåning
Ränta kortfristiga lån
Ränta avräkningskonto
Ränta långfristiga lån, affärsdrivande
Ränta årets pensionsavsättningar
Ränta revers LÖF
Avgifter banktjänster
Övrigt

Nämnderna
Prisökningsreserv
Personalkostnadsreserv
Besparing
ÅRETS RESULTAT

Finansplan 2019-2021,

mnkr (löpande priser)
Bokslut

Prognos*

Budget

Plan

Plan

2017

2018

2019

2020

2021

Resultat

151

204

59

1

-37

Avskrivningar

257

231

245

245

245

Den löpande verksamheten

Avsättningar för pensioner

76

83

70

90

102

-24

-165

-10

-10

-10

Realisationsförluster

7

0

0

0

0

Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster

0

0

0

0

0

467

353

364

326

300

Realisationsvinster

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Förändringar i rörelsekapital exkl likvida medel

108

0

0

0

0

575

353

364

326

300

-436

-720

-378

-448

-410

0

0

0

0

0

35

290

30

30

30

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

1

0

0

0

0

Övriga investeringsinkomster

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

-401

-430

-348

-418

-380

-14

0

0

0

0

0

0

50

100

100

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringar
Investeringsutgifter
Inköp av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar

Finansiell leasing anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansiering
Förändring av långfristiga fordringar
Långfristig upplåning
Amortering
Förutbetalda intäkter

-87

-5

-5

-5

-5

28

70

20

20

20

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-73

65

65

115

115

Årets kassaflöde

101

-12

81

23

35

* Enligt Delårsrapport 2-2018 (januari- augusti)

Resultatplan 2019-2021, mnkr (löpande priser)
Bokslut

1 Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar
2 Avskrivningar

Prognos*

Budget

Plan

Plan

2017

2018

2019

2020

2021

-4 533

-4 640

-4 934

-5 146

-5 355

-257

-231

-245

-245

-245

-4 790

-4 871

-5 179

-5 391

-5 600

3 Skatteintäkter

3 749

3 834

3 929

4 056

4 209

4 Bidragsinkomster

1 195

1 239

1 334

1 385

1 413

19

31

15

5

5

-22

-29

-40

-54

-64

151

204

59

1

-37

-5 221

Verksamhetens nettokostnader

5 Finansiella intäkter
5 Finansiella kostnader
6 Årets resultat

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

nämnderna**

-4 795

-4 968

-5 109

-5 164

kapitalkostnader

312

236

245

245

245

finansförvaltningen

-50

92

-70

-94

-113

prisökningsreserv

0

0

0

-33

-66

personalkostnadsreserv

0

0

0

-100

-200

-4 533

-4 640

-4 934

-5 146

-5 355

summa

2. Avskrivningar: Planenliga avskrivningar beräknade på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden.
3. Skatteintäkter: Egna kommunalskatteintäkter
4. Bidragsinkomster: Omfattar inkomstutjämning, kostnadsutjämning, sysselsättningsstöd, LSS- utjämningsbidrag,
strukturbidrag och reglering samt fastighetsavgift.
5. Finansiella intäkter och kostnader: Här redovisas ränteintäkter på utlånade medel och aktieutdelning samt
räntekostnader för kommunens upplåning samt ränta på avsättning till pensioner.
6. Årets resultat: Årets resultat är liktydigt med förändringen av eget kapital.
* Enligt Delårsrapport 2-2018 (januari- augusti)
** Total budgetram för nämndernas verksamheter 2019 uppgår till 5 109 mnkr.

Investeringsbudget 2019-2020 plan 2021-2023
Budget
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Plan
2023

Regionstyrelsen/Regionstyrelseförvaltningen
Investeringspott
Landsbygdsutveckling
Kultur- och fritidsverksamhet
Meröppet bibliotek
Bokningssystem
Bokbuss
Upprustning Hemsebadet
Lokalinvesteringar
Mottagningskök
Wisbygymnasiet söder kök
Endre skola kök
Högbyskola kök
Havdhem skola kök
Cafe Korpen
Lärbro skola kök
Fole skola kök
Vänge skola kök
Öja skola kök
Stånga skola kök
Summa lokalinvesteringar

3 400
2 000

3 400
2 000

500

500
400

3 400

3 400

3 400

3 500
15 500

0
0
3 500
7 600
0
550
0
0
650

0

0

8 250

1 500
2 800
8 350

0

Investeringsbudget 2019-2020 plan 2021-2023

Investeringsbudget 2019-2020 plan 2021-2023
Budget
2019
IT-investeringar
Reinvesteringar IT-Infrastruktur
PC som tjänst
Office licenser
Teknisk plattform IT
Dokumenthantering
Windows 10
Windows server 2016 inkl cal
Trådlösa nät
Wifi-utbyggnad äldreboenden
Utbyte Flexite
Summa IT-investeringar
Summa RS/RSF

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022
3
8
8
2

Plan
2023

3 000
8 000

3 000
8 000

3 000
8 000

000
000
000
000

3 000
8 000

2 000
4 000
2 000

2 000

2 000

1 000
1 500

1 000
1 500

2 200
1 000

1 000

21 500

15 500

1 000
1 500
1 500
17 000

24 200

14 000

42 900

21 800

32 150

35 950

17 400

8 600

8 600

8 600

8 600

8 600

3 000
1 500
5 000
700
300
500
500

1 000
1 000
3 200
500
800
2 000

3 200
500
800
2 000

3 200
500
800
2 000

3 200
500
800
2 000

1 500
500
700
1 000
2 000
800

1 500

1 500

1 500

7 000
15 000

7 000
15 000

2 000

Tekniska nämnden/Teknikförvaltningen
Investeringspott
Mark- och stadsmiljö
Beläggningsprogram
Enskilda vägar förbättrin
Belysning
Trafiksäkerhetsåtg enl LTP
Enkelt avhjälpta hinder
Säkra skolvägar
Cykelplan Visby
Innerstadsutveckling
Utveckling serviceorter
Upprustning parker ospec
Lekutrustning
Bad & besökpl uppr & förändr
Anslutning flygplatsen
Dovhjorten parkeringshus
Ram att fördela till budgetavstämning
Summa mark- och stadsmiljö

500
500
700
1 000

14 200

15 000

4 000
3 000
15 000

Investeringsbudget 2019-2020 plan 2021-2023

Investeringsbudget 2019-2020 plan 2021-2023
Budget
2019
Kollektivtrafik
Utveckling i Visby
Utveckling i serviceorter inkl hpl
Summa kollektivtrafik
VA-verksamhet
Ledningsutb ospec
Sanering VA-lednings nät
Vatten regionala nätet
Ombyggnad vattenverk
Ombyggnad avloppsreningsverk
VA-ledning Burgsvik - Klintehamn
Gnisvärd VA-utbyggnad
Gotlands vattenförsörjning
Bräckvattenverk Kvarnåkershamn
Reinvesteringar VA-anläggning
Investeringsram i väntan på VA-plan
Summa VA-verksamhet
Avfallshantering
Slite deponi
Återvinningscentraler
Hygieniseringsanläggning, Fårö
Insamling
Slammtömningsplatser ARV
Summa avfallshantering

Budget
2020
250
250
500

Plan
2021

Plan
2022

Plan
2023

250
250
500

250
250
500

250
250
500

250
250
500

125 000
125 000

125 000
125 000

125 000
125 000

125 000
125 000

3 000

2 000

1 000

3 000

2 000

1 000

4
8
2
5
5
96
5

000
000
000
000
000
445
000
0
52 000
35 000
212 445

5 000
5 000

1 000
11 000

20 000
3 000
900
500
500
24 900

Investeringsbudget 2019-2020 plan 2021-2023

Investeringsbudget 2019-2020 plan 2021-2023
Budget
2019
Hamnverksamhet (affärsdrivande )
Förbättringsåtgärder Visby hamn
Visby rep. Spont kajanläggning
Ombyggnad terminal - nytt avtal 2017-2027
Rensmuddring Visby hamn
Renovering av spont, Holmen Visby hamn
Summa hamnverksamhet (affärsdrivande)

2 000
3 000

5 000

Budget
2020
2 000
3 000
2 500

Plan
2021
2 000
3 000

250
7 750

3 000
4 000
12 000

2 000
1 500
250

2 000
1 500
4 000

Plan
2022
2 000
3 000

Plan
2023
2 000
3 000
4 000

5 000

9 000

2 000
1 500

2 000
1 500

Hamnverksamhet (anslagsfinansierad )
Förbättringsåtgärder övriga hamnar
Logistikytor hamnområde Klintehamn
Renovering av spont, Holmen Visby hamn
Rensmuddring övriga hamnar
Renovering vågbrytare Fårösund
Summa hamnverksamhet (anslagsfinansierad)

2 000
4 500

3 750

7 500

3 500

7 500

Summa hamnar

9 500

11 500

19 500

8 500

16 500

15 000
45 000

15 000
50 000

15 000
50 000

15 000
50 000

60 000

15 000
50 000
15 000
80 000

65 000

65 000

65 000

316 245
92 800
223 445

265 500
115 600
149 900

236 600
108 600
128 000

224 600
97 600
127 000

231 600
105 600
126 000

6 000
6 000

6 000
6 000

6 000
6 000

6 000
6 000

6 000
6 000

Fastighetsförvaltningsavdelningen
Obligatorisk ventilationskontroll
Investeringar för fastighetsägaransvar
Ställverk lasarettet
Summa fastighetsförvaltningavdelningen
Summa TN/TKF
varav anslagsfinansierad verksamhet
varav affärsdrivande verksamhet

1 000
1 500

4 000

Tekniska nämnden/Samhällsbyggnadsförvaltningen
Räddningstjänsten
Investeringsram
Summa TN/SBF

Investeringsbudget 2019-2020 plan 2021-2023

Investeringsbudget 2019-2020 plan 2021-2023
Budget
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Plan
2023

Byggnadsnämnden/Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringspott
Summa BN/SBF

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

200

200

200

200

200

200
550
750

200

200

200

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Miljö- och hälsoskyddsnämnden/Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringspott
Fordon
Summa MHN/SBF

Barn- och utbildningsnämnden/Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Investeringspott
Lokalinvesteringar
Polhemsskolan
Lunden förskola Väskinde
Alléskolan, nybyggnation
Visborg - Västerhejde skola
Visborg förskola
Nya förskoleplatser
Förskolebuss
Summa lokaler
IT-investeringar
Diverse övriga IT investeringar
IT-administration
Summa IT investeringar
Summa BUN/UAF

10 000
12 000
75
1
20
2

000
000
000
000

60 000

98 000

82 000

20 000
2 000

2 000

2 000

12 000

14 000

2 000
3 000
5 000

5 400
700
6 100

6 500
700
7 200

6 500
700
7 200

6 500
700
7 200

6 500
700
7 200

24 100

27 200

18 200

111 200

95 200

Investeringsbudget 2019-2020 plan 2021-2023

Investeringsbudget 2019-2020 plan 2021-2023
Budget
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Plan
2023

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Investeringspott

3 200

3 200

Lokalinvesteringar
Folkhögskolan
Flytt VF, RXs och EE till Solrosen
Flytt BA, ny bygghall
Utökad säkerhet, kameror mm

5 000

10 500
5 000

Summa lokalinvesteringar
IT-investeringar
IT-kringutrustning, nämndsspecifikt
Diverse övriga IT investeringar
Summa IT investeringar
Summa GVN/UAF

3 200

3 200

3 200

5 000

5 000

1 000
6 000

15 500

0

5 000

5 000

300
1 660
1 960

300
1 260
1 560

300
1 060
1 360

300
1 060
1 360

300
1 060
1 360

11 160

20 260

4 560

9 560

9 560

Investeringsbudget 2019-2020 plan 2021-2023

Investeringsbudget 2019-2020 plan 2021-2023
Budget
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Plan
2023

Socialnämnden/Socialförvaltningen
Investeringspott
Lokalinvesteringar
Entré, reception IFO
Summa lokalinvesteringar
IT-investeringar
Välfärdsteknik m.m.
Summa IT investeringar
Summa SON/SOF

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

10 500
10 500

0

0

0

0

1 100
1 100

2 500
2 500

2 500
2 500

2 500
2 500

2 500
2 500

16 600

7 500

7 500

7 500

7 500

22 000

22 000
20 000

22 000
30 000

22 000
8 000

22 000

5 000
10 000

5 000

Hälso- och sjukvårdsnämnden/Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Investeringspott
Förstudie om Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)
Maskiner och inventarier
Skelett undersökningsutrust, rtg
PCI
Gasredundans, särskild skrivelse
Inventarier för enheten för akut mottagande
Inventarier för IVA
Inventarier för operationsavdelning
Summa maskiner och inventarier

3 000
5 600
2 100
3 000

20 600

7 100

21 000
2 000

35 000
2 000

11 000

Lokalinvesteringar
Enheten för akut omhändertagande plan 2-3 + tillbyggnad plan 4-6
Primärvård
IVA
Operationsavdelning
Summa lokalinvesteringar

23 000

Summa HSN/HSF

Investeringsbudget totalt
varav VA och avfall
varav skattefinansierat

2 100
2 100

0

37 000

1 000
1 000
13 000

20 000
20 000

20 000
20 000

48 000

99 600

72 100

52 100

42 000

466 005

449 410

378 110

447 910

410 260

223 445
242 560

149 900
299 510

128 000
250 110

127 000
320 910

126 000
284 260

Investeringsbudget 2019-2020 plan 2021-2023

Exploateringsbudget 2019 och plan 2020-2022
Exploateringsområde

Budget 2019
Utgifter

Plan 2020

Inkomster

Infrastruktur Yttre A7 - totalt

Utgifter

Plan 2021

Inkomster

10 000

Utgifter

Plan 2022

Inkomster

3 000

Utgifter

Totalt perioden 2019-2022

Inkomster

Utgifter

Inkomster

3 000

16 000

VA
Järnvägen Södercentrum

2 000

3 000

6 000

8 000

3 000

3 500

9 000

49 000

51 000

7 000

7 000

27 000

24 000

6 800

12 000

1 000

1 000

12 000

3 000

22 000

1 000

1 000

7 000

12 000

21 000

VA
Torslunden Visby

500

3 000

9 000

Visborg Strukturplan

9 000

22 000

17 000

VA

1 000

3 000

Östercentrum

3 000

8 000

8 000

2 300

4 000

VA
12 000

17 000

2 000
8 000

6 000

17 000

1 000
8 000

8 000

8 000

VA
Kv Sotaren Terra Nova

4 500

4 000

VA

1 000

1 000

Kv Kopparslagaren Terra Nova

1 000

VA

1 000

Kv Brodösen Terra Nova

6 000

1 000

10 000

4 000

1 000

1 000
7 000

VA

3 000

Bostadsprojekt utanför Visby

3 000

6 000

7 000
3 000

3 000

3 000

6 000
3 000

3 000

3 000

3 000

9 000

12 000

VA
Medel för tidiga skeden

2 000

2 000

2 000

6 000

VA
Visby hamn stadsutveckling
VA

4 000

5 000

7 000

5 000

6 000

5 000

6 000

19 000

19 000

Exploateringsbudget 2019 och plan 2020-2022
Exploateringsområde

Budget 2019
Utgifter

Förtätningsprojekt Visby

Plan 2020

Inkomster

Utgifter

Plan 2021

Inkomster

Utgifter

Plan 2022

Inkomster

1 500

1 500

3 000

1 500

3 000

5 000

1 000

3 000

1 000

3 000

10 000

10 000

12 000

10 000

12 000

Utgifter

Totalt perioden 2019-2022

Inkomster

Utgifter

Inkomster
4 500

6 000

3 000

8 000

9 000

12 000

30 000

36 000

VA
Industrimark

1 000

VA
Gråbo 1:3
Roma Ekgatan

1 500

3 000

1 500

3 000

Odvalds Klinte

1 500

1 000

1 500

1 000

500

450

500

450

50 000

31 450

70 800

86 000

43 500

189 300

244 450

3 000

4 000

3 000

4 000

2 000

9 000

15 000

Talgoxen Hemse
Summa infrastruktur
Summa VA

78 000

25 000
1 000

49 000

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

Utvecklingen de senaste åren inom området styrning och uppföljning har medfört utvecklade
möjligheter att mäta, jämföra och följa upp de mål som är satta. Resultaten sätter fokus på vad vi
får för de pengar vi sätter in i verksamheten och hur väl vi lyckas jämfört med andra.
Utvecklingen ger även förutsättningar för att bedöma inom vilka verksamhetsområden åtgärder
behöver vidtas för att ge gotlänningarna mesta möjliga värde för de skattepengar Region Gotland
förfogar över.
Regionens styrmodell innehåller vision, värderingar, verksamhetsidé, styrkort och
verksamhetsplaner. En kort beskrivning följer om innehållet i dessa delar.
Vision

Visionen för Region Gotland sammanfattas i meningen ”Gotland är Östersjöns mest kreativa och
magiska plats, präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust”.
Värderingar

Region Gotlands grundläggande värderingar är delaktighet, förtroende och omtanke.
Verksamhetsidé

Verksamhetsidén för Region Gotland lyder: Region Gotland ska utifrån vårt ansvar som
kommun, landsting och region leverera kostnadseffektiv välfärd och rättssäker service med hög
tillgänglighet, valfrihet och god kvalitet till fast boende, besökare och näringsliv på Gotland.
Region Gotland ska vara drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Styrkort

Perspektiv

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

Målområde

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

Varje målområde innehåller ett antal mål. Målen är hela Region Gotlands mål och gäller därmed
alla nämnder och förvaltningar och beskriver vad som ska uppnås under perioden 2016-2019.
Social hållbarhet
 God folkhälsa
 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
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
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 medarbetarna
 Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag
 Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa
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 indikator kännetecknas av att den är mätbar, bygger på data av god kvalitet, lyfter fram någon
del av målet som anses väsentlig, lyfter fram kvalitativa egenskaper utifrån ett medborgar- eller
brukarperspektiv, är jämförbar samt transparent dvs. resultatet ska helst kunna härledas till en
lägre nivå.
Indikatorerna anger inte en riktning eller önskat tillstånd. Indikatorerna ska visa på olika aspekter
av måluppfyllelse som tillsammans med analys av annan information säger något om
måluppfyllelsen.
Verksamhetsplan

Verksamhetsplaner och verksamhetsplanering är ett obligatoriskt moment för alla nämnder och
förvaltningar inom Region Gotland.
Verksamhetsplanen är det verktyg där den inriktning och de övergripande mål som
regionfullmäktige antagit konkretiseras. I verksamhetsplanen beskrivs även hur nämnden och
förvaltningen ska arbeta för att uppnå resultat i den del av nämndens uppdrag som inte är målsatt
i koncernstyrkortet.
Syftet med verksamhetsplanen är att synliggöra den röda tråden från regionfullmäktige till
nämnder, förvaltningar, avdelningar och enheter så att den inriktning och de prioriterade mål som
regionfullmäktige beslutat om får genomslag och att Region Gotland rör sig i den riktning som är
önskvärd.
Verksamhetsplanen utgår från förvaltning och fastställs av nämnd. De förvaltningar som arbetar
på uppdrag av flera nämnder får därmed ett övergripande styrdokument, men som fastställs av
samtliga förvaltningens nämnder.
Verksamhetsplanen har i första hand ett tidsperspektiv på ett år men kan även omfatta längre
perspektiv.

Bild 1: Region Gotlands styrmodell

Koncernledningsgruppens prioriterade områden

Förutom regionens beslutade mål i styrkortet har regiondirektören tillsammans med
koncernledningsgruppen prioriterat fyra utvecklingsområden som särskilt ska fokuseras på och
som ska genomsyra samtliga verksamheter. Koncernledningsgruppens gemensamma plan och
prioriteringar är beslutad av regiondirektören och fastställd av regionstyrelsen, 2018-04-26, § 98.
De prioriterade områdena är digitalisering, service, styrning och kompetensförsörjning. I
samband med varje område har ett önskat läge tagits fram.
Digitalisering
Effektivare arbetssätt och ökad tillgänglighet med fler e-tjänster och färre system än idag.
Digitalisering ska vara en naturlig del av verksamhetsutvecklingsarbetet med ett aktivt
förhållningssätt. Målet är att bli årets it- och/eller kvalitetskommun 2020.
Service
Ett starkt förtroende för Region Gotland med trygga medarbetare och bra digitala stödverktyg,
där vi har fokus på verksamheten och gör skillnad i vardagen. Erbjudandet mot kund är tydligt
och tillgängligheten är god.

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

7. Regionfullmäktiges direktiv till nämnderna

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

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

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

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

Regionen ska ha ett positivt finansiellt flöde och ska samtidigt sträva efter att minimera den
långfristiga upplåningen. Styrning av de finansiella flödena ska bland annat ske genom att nämnd
före igångsättande av byggnads- och anläggningsinvesteringar med investeringsutgift som
överstiger 3 mnkr ska inhämta finansiellt igångsättningstillstånd hos ekonomidirektören enligt
delegationsbeslut, regionfullmäktige 2013-06-17, §65.
Nämnderna ska alltid beakta vilka konsekvenser investeringar har på driftkostnaderna, både
negativa och positiva.
Konflikt mellan verksamhetens mål och resurser

Vid konflikt mellan verksamhetens mål och de ekonomiska resurserna är de ekonomiska
resurserna överordnade verksamhetsmålen. Ekonomin är den restriktion som sätter gränser för
måluppfyllelsen och verksamhetens inriktning och omfattning.
Nämnderna ska löpande revidera utbudsnivåer för att anpassa verksamheten till de ekonomiska
ramarna. Nämnd har ansvar för att rapportera om den inte kan uppfylla de mål och åtaganden
som regionfullmäktige beslutat om och även föreslå åtgärder.

Stabil ekonomi i ett långsiktigt perspektiv

Region Gotlands budgetresultat för 2019 är 59 mnkr. Förutsättningen för att regionen ska klara
resultatet för 2019 är att alla nämnder följer sin beslutade budget, genomför sina besparingskrav
och att utvecklingen under året är stabil. Då 2019 är det sista året i den planerade
besparingsprocessen behöver effekterna utvärderas och analyseras inför kommande år.
Samhällsekonomiskt så syns en avmattning i konjunkturen och i planeringen för regionen är
budgeten framåt inte i balans. Det kommer att innebära att ett nytt, mer långsiktigt, program
behöver tas fram för att regionen ska komma i balans med budgetförutsättningarna och ha
utrymme för utveckling utifrån den demografiska befolkningsutvecklingen.
Nämnderna måste även fortsättningsvis kontinuerligt arbeta med effektiviseringar för att kunna
ge utrymme för verksamhetsutveckling. Det finns under överskådlig tid inte utrymme för
expansion av verksamhet utan att omprioritera resurser.
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:








Nämnderna ska aktivt arbeta mot tillämpliga mål i det gemensamma styrkortet.
Nämnderna ska aktivt arbeta med verksamhetsutveckling och effektivisering i syfte att minska
kostnaderna med bibehållen kvalitet.
Nämnd/förvaltningsledning ska samordnat för hela förvaltningen beakta potentialen i
pensionsavgångar och naturlig rörlighet i rationaliseringsarbetet. Nämnden ska i samband
med det också ta hänsyn till kommande kompetensförsörjningsbehov.
Beslutade besparingar ska genomföras på ett sådant sätt så att ekonomisk stabilitet framåt
säkras.
Budgetdisciplinen ska hållas.

Kvittering av budgetramar för 2019

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

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 97

Strategisk plan och budget 2019-2021
RS 2018/7

- Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-22 inklusive:
- Resultatplan för åren 2019-2021
- Finansplan för åren 2019-2021
- Ramberäkning med nämndernas driftbudgetramar
- Investeringsbudget för 2019 och 2020
- Investeringsplan för åren 2021-2023
- Exploateringsbudget för 2019 samt plan 2020-2022
- Beredningsunderlag 2018-04-27
- Nämndernas underlag till strategisk plan och budget 2018-04-06
- Regionstyrelsen 2018-005-29, § 154

Regionfullmäktiges beslut
•

Driftbudget 2019 fastställs.

•

Investeringsbudget 2019-2020 fastställs.

•

Budget för de förtroendevalda revisorerna är oförändrad. Eventuella ändringar
fastställs senast vid höstens budgetavstämning, 2018-11-19.

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma senast 15 augusti 2018 med förslag
på sänkta internhyror utifrån effekterna av komponentavskrivning samt sänkt
internränta.

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen i oktober
2018 med fördelning av investeringsramen för mark- och stadsmiljö.

•

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

•

Regionstyrelsen får i uppdrag att, i samarbete med berörda nämnder, till budgetavstämning i regionstyrelsens arbetsutskott 2018 ta fram en uppdragsbeskrivning till
en översyn av en för patienterna/brukarna ändamålsenlig sammanhållen
organisation för hälso- och sjukvård för den äldre befolkningens behov.

Reservationer
Reservationer till förmån för budgetförslag enligt samtliga yrkandena från Eva
Nypelius (C), förslag C-M-L görs av:
Margareta Persson (M), Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Stefan Wramner (M), Anna
Hrdlicka (M), Björn Dahlström, Bibbi Olsson (C), Inger Harlevi (M), Mats Hedström (M),
Gunnel Lindby (C), Eva Gustavsson (C), Roger Wärn (M), Lena Celion (M), Eva Gahnström (C),
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 97 forts.
Stefan Nypelius (C), Margareta Benneck (M), Per-Anders Croon (M), Anna Andersson (C), Ingrid
Engström (C), Ingemar Lundqvist (M)Rolf Öström (M), Lars-Erik Benneck (M), Patrik
Thored (M), Ola Lindvall (C), Eva Ahlin (C), Eva Pettersson (SD), Johan Thomasson (L), Ulf
Klasson (L), Claes Nysell (L), och Lena Grund (L).

Inledning
Det budgeterade resultatet för 2019 uppgår till 60 miljoner kronor (mnkr) med hänsyn
tagen till de förslag till beslut som regionstyrelsens arbetsutskott lämnat. I planen för
2020 beräknas det budgeterade resultatet till 2 mnkr och för 2021 till -46 mnkr. År 2020
och 2021 krävs därmed stora besparingar utifrån de förutsättningar som nu är kända.
Skatteintäkterna är beräknade enligt prognos från april 2018 och hänsyn har tagits till
kända förändringar i finansförvaltningen.
Resursfördelningsmodellerna har beaktats samtliga år. Avsättning för generell
personalkostnadskompensation uppgår 2019 till 83 mnkr och för särskild satsning på
jämställda löner och bristyrken är 19 mnkr avsatt. För åren 2020 och 2021 är
avsättningen totalt 100 mnkr per år. Avsättning för interna prisökningar och externa
avtal har gjorts med 33 mnkr 2020 och 2021. Inga andra avsättningar för kostnadsökningar finns upptagna. Reavinster beräknas till 20 mnkr per år 2019-2021.
I det upprättade budgetförslaget finns besparingar på nämndverksamheten på
sammanlagt 55 mnkr 2019. Besparingarna är sista delen av det stora sparbetinget på 170
mnkr på tre år (2017-2019) som beslutades av regionfullmäktige 2016.
Investeringsbudgeten uppgår 2019 till totalt 453 mnkr varav investeringar i skattefinansierad verksamhet till 246 mnkr. 2020 uppgår investeringsbudgeten totalt till 436
mnkr varav investeringar i skattefinansierad verksamhet till 306 mnkr.
Regionstyrelseförvaltningen kommer att upprätta ett förslag på budgetfördelning per
nämnd för personalkostnadskompensation, hyresförändring samt andra interna priser
till regionstyrelsesammanträdet den 20 september 2018.
Beslut om utdebitering tas av regionfullmäktige i november.
Av resultatplanen framgår bland annat verksamhetens nettokostnader och beräknade
skatteintäkter de kommande åren. Det budgeterade resultatet för kommande år når inte
upp till den nivå som är fastlagd i de finansiella målen.
I finansplanen redovisas de likvida flödena utifrån de förutsättningar som är kända. För
att nå ett positivt kassaflöde med nuvarande resultatnivå krävs nyupplåning. Hur stor
upplåning som krävs är beroende av hur stora investeringsutgifterna blir.
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Regionstyrelseförvaltningen föreslår i skrivelse 2018-05-22 att regionstyrelsen föreslår
regionfullmäktige att ge tekniska nämnden i uppdrag att återkomma senast 15 augusti
2018 med förslag på sänkta internhyror utifrån effekterna av komponentavskrivning
samt sänkt internränta samt att tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma till
budgetavstämningen i oktober 2018 med fördelning av investeringsramen för mark- och
stadsmiljö. Förvaltningen föreslår också att regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen 20 september 2018 med förslag till
fördelning av personalkostnadskompensation till nämnderna samt prisförändring för
förvaltningens resultatenheter.
Driftbudget 2019
Totalt äskar nämnderna budgetmedel med 167,1 mnkr för år 2019. Summan innehåller
kompensation för interna priser, externa avtal samt äskanden för nya behov
(134,1 mnkr).
Ett antal budgetfrågor behandlas i särskilda ärenden vid dagens sammanträden och
samstämmer med den strategiska planen och budgeten. Det gäller filmstrategi för
Gotland 2018-2023 (§ 131), budgetäskande överförmyndarnämnden 2019 och framåt (§
132), revidering av översiktsplan för Gotland (§ 134), Almedalsveckan (§ 136),
komplettering till räddningstjänstens strategiska plan och budget 2019-2021 (§ 137),
arvoden och ersättningar till förtroendevalda (§ 139), fördelning av besparing gällande
administration och ledning (§ 141), regional utveckling och tillväxtprogram (§ 142)
samt investering och drift för FVM (§ 152) behandlas i särskilda ärenden vid dagens
sammanträde. Se mer i respektive beslutsparagraf.

Driftbudget
A. Nya beslut personalkostnadskompensation
och resursfördelningsmodeller
S-MP-V

C-M-L

Avsatt för personalkostnadskompensation
Personalkostnadskompensation
Jämställdhetssatsning och rekrytering bristyrken
Avsatt för resursfördelningsmodeller
Resursfördelningsmodell BUN
Resursfördelningsmodell GVN
Resursfördelningsmodell HSN
Resursfördelningsmodell SON
Delsumma resursfördelningsmodeller

100,0
-83,0
-19,2
44,5
-30,5
-1,5
-39,2
-13,7
-40,3

100,0
-83,0
-18,2
44,5
-30,5
-1,5
-35,0
-13,7
-36,1

Summa nya beslut personalkostnads
kompensation och resursfördelningsmodeller

-42,5

-37,3
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B. Externa avtal och interna prishöjningar
Avsatt för externa avtal och interna prishöjningar
Externa avtal
Interna priser
Summa externa avtal och interna priser

33,0
-22,4
-4,3
6,3

33,0
-22,4
-3,3
7,3

RS: Ramtillskott för Almedalsveckan
-0,5
RS: Ramtillskott för arbete enligt tillväxtprogrammet 2019-2020
-2,5
RS: Ramtillskott för arbete enligt tillväxtprogrammet samt ny RUS
0,0
RS: Revidering av översiktsplan för Gotland 2019-2021 1,0
RS: Filmstrategi
-1,0
RS: Ramtillskott för beslutstöd
-0,8
RS: Arbete med värdegrund och
organisationskultur 2019-2020
-1,0
RS: Värdegrundsarbete samt personalvård
0,0
TN: Kompensation för minskat statsbidrag
för enskilda vägar
-2,0
TN: Ramtillskott för kollektivtrafik
-3,0
TN: Ramtillskott till räddningstjänst
-2,0
SON: Ramtillskott för rehabilitering i särskilt boende
-3,0
SON: Ramtillskott LSS
-4,0
HSN: Kompensation för statsbidrag för
glasögonbidrag till barn och unga
-0,7
HSN: Kompensation för statsbidrag
för avgiftsfri gynekologisk screening
-0,8
HSN: Ramtillskott för dyra utomlänsvårdstillfällen
-10,0
HSN: Kompensation för minskat statsbidrag
för cancersjukvård
-2,3
HSN: Ramtillskott för arbete med FVM
-1,5
HSN: Ökad tillgänglighet, öppettider och
digitalisering primärvård
0,0
PAN: Generellt ramtillskott
-0,2
ÖFN: Generellt ramtillskott
-0,5
Summa ramtillskott
-36,8

-0,5

C. Förslag till ramtillskott

0,0
-6,0
0,0
-0,5
-0,8
0,0
-2,0
-2,0
-5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-2,0
0,0
0,0
-18,8
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D. Besparing
Ofördelad besparing
Politikerorganisationen
Regionstyrelseförvaltningen
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Summa besparingar

-7,5
0,0
0,5
0,3
0,0
0,0
1,7
0,5
2,0
2,4
0,0

-7,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,5
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

15,0
15,0

-73,0

33,8

60,0

98,2

E. Övriga förändringar
Utdelning GEAB
Summa övriga förändringar
Summa justeringar (A+B+C+D+E)
Justerat resultat
Investeringsbudget 2019-2020
Investeringsbudgeten för 2019 beslutades på regionfullmäktige 23 november 2017.
Nämnderna har i sina strategiska planer för 2019-2021 föreslagit vissa förändringar
utifrån regionfullmäktiges beslut.
Nämndernas totala investeringsäskanden uppgår till 616 mnkr för 2019 (+199 mnkr
mot tidigare beslut) och totalt 2 326 mnkr 2019-2023. I detta äskande ingår inte äskande
för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) som är ett eget ärende vid dagens
sammanträde.
Den största skillnaden för 2019 beror på att barn- och utbildningsnämnden äskar medel
för nybyggnation av Alléskolan samt att socialnämnden äskar medel för ny korttidsenhet. Inom vatten och avloppsverksamheten har det visat sig att Södra linan blir
60 mnkr dyrare än planerad budget på grund av konjunkturläget.
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Investeringsbudget

2019

2020

3,4
3,3
21,5
15,5
2,0
0,0
0,5

3,4
6,9
15,5
0,0
2,0
0,4
0,5

8,6
14,2
0,5
196,4
11,0
5,0
4,5
60,0

8,6
15,0
0,5
125,0
4,9
7,8
3,8
80,0

Tekniska nämnden/samhällsbyggnads
förvaltning Räddningstjänst,
Investeringsram

6,0

6,0

Byggnadsnämnden
Investeringspott

0,8

0,8

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Investeringspott
Fordon

0,2
0,0

0,2
0,6

Barn- och utbildningsnämnden
Investeringspott
Lokalinvesteringar
IT-investeringar

6,0
12,0
6,1

6,0
14,0
7,2

3,2
6,0
2,0

3,2
15,5
1,6

5,0
10,5
1,1

5,0
0,0
2,5

Regionstyrelsen/Regionstyrelseförvaltningen
Investeringspott
Lokalinvesteringar
IT-investeringar
Upprustning Hemsebadet
Landsbygdsutveckling
Bokningssystem
Meröppet bibliotek
Tekniska nämnden/Teknikförvaltningen
Investeringspott
Mark- och stadsmiljö
Kollektivtrafik
VA-verksamhet
Avfallshantering
Hamnverksamhet (affärsdrivande)
Hamnverksamhet (anslagsfinansierad)
Fastighetsförvaltning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Investeringspott
Lokalinvesteringar
IT-investeringar
Socialnämnden
Investeringspott
Lokalinvesteringar
IT-investeringar
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
Investeringspott
Förstudie om FVM
Maskiner och inventarier
Lokalinvesteringar (inklusive vårdcentraler Visby)
Investeringsbudget totalt

22,0
0,0
3,0
23,0

22,0
20,0
20,6
37,0

453,3

436,3

Regionstyrelsen har beslutat att
−

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen 20
september 2018 med förslag till fördelning av personalkostnadskompensation till
nämnderna samt prisförändring för förvaltningens resultatenheter.

−

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda potentialen i en större samordnad bilorganisation för regionens verksamheter. Utredningen ska se över
behovet hos berörda förvaltningar samt omfatta såväl användandet av regionens
bilar som bilavtal. Vad avser bilarnas skötsel och tankning ska även beaktas
möjligheterna till samverkan med sociala kooperativ eller arbetsträningsalternativ.
Uppdraget avrapporteras till budgetberedning i regionstyrelsens arbetsutskott 2019
med redogörelse över potentiell besparing genom en effektiviserad bilpark samt
eventuella behov av omfördelning av medel.

−

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till budgetberedning i regionstyrelsens
arbetsutskott 2019 utreda och redovisa för- och nackdelar med alternativa
driftsformer för VA-verksamheten.

Regionstyrelsen har till regionfullmäktige förslagit följande beslut
1.

Driftbudget 2019 fastställs.

2.

Investeringsbudget 2019-2020 fastställs.

3.

Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma senast 15 augusti 2018 med förslag
på sänkta internhyror utifrån effekterna av komponentavskrivning samt sänkt
internränta.

4.

Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen i oktober
2018 med fördelning av investeringsramen för mark- och stadsmiljö.
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5.

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

6.

Regionstyrelsen får i uppdrag att, i samarbete med berörda nämnder, till budgetavstämning i regionstyrelsens arbetsutskott 2018 ta fram en uppdragsbeskrivning till
en översyn av en för patienterna/brukarna ändamålsenlig sammanhållen
organisation för hälso- och sjukvård för den äldre befolkningens behov.

Yrkanden
•

Ordföranden yrkar att budget för de förtroendevalda revisorerna är oförändrad.
Eventuella ändringar fastställs senast vid höstens budgetavstämning, 2018-11-19.

•

Meit Fohlin (S) yrkar på driftbudget enligt regionstyrelsens förslag (S), (MP) och
(V).

•

Eva Nypelius (C) yrkar på driftbudget enligt förslag (C), (M) och (L).

•

Eva Nypelius (C) yrkar att investeringsbudget för Alléskolan år 2022 sätts till 40
mnkr och inte 75 mnkr som i regionstyrelsens förslag. Till detta har Meit Fohlin (S)
yrkat avslag till förmån för regionstyrelsen förslag.

•

Eva Nypelius (C) yrkar att investeringsbudget för flytt av gymnasieutbildningarna
till kv. Solrosen med 5 mnkr 2019 och 5 mnkr 2020 avslås. Till detta har Meit
Fohlin (S) yrkat avslag till förmån för regionstyrelsen förslag.

•

Eva Nypelius (C) yrkar att investeringsbudget för flytt av gymnasieutbildning, ny
bygghall med 5 mnkr år 2019 och 5 mnkr år 2020 avslås. Till detta har Meit Fohlin (S)
yrkat avslag till förmån för regionstyrelsen förslag.

•

Eva Nypelius (C) yrkar att investeringsbudget bifalls enligt förslag (C), (M) och (L).
Till detta har Meit Fohlin (S) yrkat avslag till förmån för regionstyrelsen förslag.

•

Eva Nypelius (C) yrkar att givet uppdrag om att utreda och redovisa för- och
nackdelar med alternativa driftsformer för VA-verksamheten (se p. 3 under
regionstyrelsens beslut) även ska omfatta avfallsverksamheten. Till detta har Filip
Reinhag (S) yrkat avslag.

Propositioner och omröstningar
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande om att budget för de förtroendevalda
revisorerna är oförändrad. Eventuella ändringar fastställs senast vid höstens
budgetavstämning, 2018-11-19. Ordföranden finneratt detta bifalls.
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Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till driftbudget (förslag S,
MP och V) och Eva Nypelius yrkande om driftbudget enligt förslag C, M och L) och
finner att regionstyrelsens förslag vunnit bifall. Omröstning begärs. JA för
regionstyrelsens förslag och NEJ för Eva Nypelius yrkande. 36 ledamöter röstar ja. 32
ledamöter röstar nej. 3 är frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en
röstar. Regionstyrelsens förslag är bifallet.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag om investeringsbudget för
Alléskolan år 2022 med 75 mnkr och Eva Nypelius yrkande om att denna sätts till 40
mnkr finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag om investeringsbudget för
flytt av gymnasieutbildningarna till kv. Solrosen och Eva Nypelius avslagsyrkande och
finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag om investeringsbudget för
flytt av gymnasieutbildning, ny bygghall och Eva Nypelius (C) avslagsyrkande och finner
att regionstyrelsens förslag bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag om investeringsbudget i
sin helhet enligt förslag (S), (MP), (V) och Eva Nypelius (C) yrkande om förslag enligt
(C), (M), (L) och finner att regionstyrelsens förslag bifalls. Omröstning begärs. JA för
regionstyrelsens förslag och NEJ för Eva Nypelius yrkande. 36 ledamöter röstar ja. 32
ledamöter röstar nej. 3 är frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en
röstar. Regionstyrelsens förslag bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag (se ovan) i punkterna. 3, 4, 5
och 6 och finner att dessa bifalls.
Ordföranden ställer proposition på Eva Nypelius yrkande om att givet uppdrag om att
utreda och redovisa för- och nackdelar med alternativa driftsformer för VAverksamheten även ska omfatta avfallsverksamheten och Filip Reinhags avslagsyrkande.
Ordföranden finner att Filip Reinhags avslagsyrkande bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi
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Låneram och anvisning av eget kapital
2019
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-10-25, § 321
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-26

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 321

Låneram och anvisning av eget kapital 2019

RS 2018/976

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

x Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till 300 miljoner kronor.
x Regionstyrelsen äger rätt att ta tillfälliga lån upp till ett belopp om 300 miljoner
kronor.
x Regionstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 300 miljoner kronor.
x Regionstyrelsen bemyndigas att inom en ram av 5 miljoner kronor anvisa medel ur
Region Gotlands eget kapital.

Enligt Region Gotlands finanspolicy beslutar regionfullmäktige årligen i årsbudget
om regionens totala lånevolym. I lånevolymen ingår befintlig lånestock vid budgetårets ingång jämte beräknad utökning av lånestocken under budgetåret för
finansiering av nyinvesteringar m.m. Regionfullmäktiges beslut om regionens
årsbudget och hur stor del av investeringsutgifterna som skall lånefinansieras utgör
grunden för regionens upplåning. Låneskulden uppgår per den sista augusti till
486 mnkr. Amortering har skett med 179 mnkr under året.
Med anledning av den planerade investeringsvolymen som 2019 innehåller stora
projekt framförallt inom VA-området så föreslår regionstyrelseförvaltningen att
ramen för upptagande av långfristiga lån 2019 sätts till 300 mnkr. Målet är att
framledes sänka investeringsnivån och därmed även nivån för upplåning.
Ärendets behandling under mötet

Handlingar föreligger till regionstyrelsens sammanträde.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-26

115 (121)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/976
26 september 2018

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Låneram och anvisning av eget kapital 2019
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om följande punkter avseende
finansiella transaktioner 2019:
• Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till 300 miljoner kronor
• Regionstyrelsen äger rätt att ta tillfälliga lån upp till ett belopp om 300 miljoner
kronor
• Regionstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 300 miljoner kronor.
• Regionstyrelsen bemyndigas att inom en ram av 5 miljoner kronor anvisa medel
ur Region Gotlands eget kapital.

Sammanfattning

Enligt Region Gotlands finanspolicy beslutar regionfullmäktige årligen i årsbudget
om regionens totala lånevolym. I lånevolymen ingår befintlig lånestock vid
budgetårets ingång jämte beräknad utökning av lånestocken under budgetåret för
finansiering av nyinvesteringar m.m. Regionfullmäktiges beslut om regionens
årsbudget och hur stor del av investeringsutgifterna som skall lånefinansieras utgör
grunden för regionens upplåning. Låneskulden uppgår per den sista augusti till 486
mnkr. Amortering har skett med 179 mnkr under året.
Med anledning av den planerade investeringsvolymen som 2019 innehåller stora
projekt framförallt inom VA-området så föreslår regionstyrelseförvaltningen att
ramen för upptagande av långfristiga lån 2019 sätts till 300 mnkr. Målet är att
framledes sänka investeringsnivån och därmed även nivån för upplåning.
Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
1 (1)

Region Gotland
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Motion. Lokal integrationsplikt för
nyanlända
Innehåll
• Motion 2017-12-18
• Regionstyrelsen 2018-10-25, § 287
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-12

Visby 2017-12-18

Motion:
Till:

En lokal integrationsplikt
Regionfullmäktige Gotland

Under hösten 2015 uppkom en akut flyktingkris i Sverige. Under ett fåtal veckor
kom tiotusentals människor till vårt land – och den rödgröna regeringen som

avskaffat migrationsministerposten efter valet 2014 var länge passiva. Men till slut
tvingades man agera. På kort tid övergav man den utlänningslag som gällt sedan

Göran Perssons dagar och införde bland annat tillfälliga uppehållstillstånd. Svensk

migrationspolitik är nu mer harmoniserad med övriga medlemsländer i Europeiska
Unionen än den varit tidigare.

Men den stora utmaningen ligger framför oss. Svenskt mottagande har under lång

tid karaktäriserats av en omhändertagandetanke, vilket varit behjälpligt när antalet
flyktingar varit lågt. Men när många människor nu redan befinner sig i vårt land är

det tydligt att Sverige och Sveriges kommuner behöver ställa om sitt mottagande till
att karaktäriseras mer av eget ansvar och då framförallt en ansträngning att öka
anställningsbarheten.

Trots den rådande högkonjunkturen ser vi nu hur arbetslösheten ökar på sina håll i
landet. Men den högkonjunktur som mildrat effekterna av vårt stora mottagande
mattas av under den kommande mandatperioden. Enligt ledande bedömare sker

detta med full kraft 2018-2019. Lägg sen därtill de stora anhörig-grupper som kan

antas komma till Sverige – och faktumet att kommunerna allt mer tar över
försörjningsansvaret när etableringen ska verkställas.

Om inte Gotland har en strategi med tydliga krav på den som vill ta del av vår
gemensamma välfärd, riskerar vi att den egna hushållsekonomin ställs mot

kostnaderna för utanförskapet. En lokal arbetslinje krävs om vi ska lyckas med
integrationens stora utmaningar.

Att upprätthålla och lyckas med en lokal arbetslinje är nyckeln till en lyckad

integration. Det är på jobbet man lär sig språket, det är på jobbet man knyter

kontakter och blir en del av gemenskapen. Men vägen dit kräver ansträngning.

Ingen människa kan komma till Sverige och förvänta sig att bli försörjd av någon

annan. Vi moderater vill att det ska bli tydligt att för den som har arbetsförmåga är
en egen försörjning det enda alternativet om man vill skapa ett liv i Sverige.

Därför vill Moderaterna att Region Gotland stärker den lokala integrationsplikten, så

att den tydligare matchar rättigheter med skyldigheter. Att öka anställningsbarheten
och drivkrafterna att komma i arbete är centralt. Därför bör utgångspunkten för en
sådan integrationsplikt bland annat innehålla dessa delar:

•

Integrationsplikt. Alla nyanlända ska aktivt delta och göra framsteg i SFI,
samhällsorientering och följa sin individuella etableringsplan och de

aktivitetsinsatser som krävs för att komma i arbete. Frångår man detta utan
giltigt skäl bör ersättning från Region Gotland utebli.
•

Etableringsboende. Region Gotland ansvarar för att förmedla bostäder åt
nyanlända, vilket är ett krav när man ska påbörja sin etablering hos

Arbetsförmedlingen. Dessa bostäder bör vara tillgängliga endast för den som
deltar aktivt i etableringen. Om man lämnar etableringen eller har ogiltig

frånvaro bör boendet dras in för att man istället ska stå på egna ben. Den

som får ett jobb under tiden i etableringsboendet bör få bo kvar i maxtiden,
vilken bör vara två år.
•

Etableringslån. I glappet mellan Migrationsverkets bidrag och

Försäkringskassan etableringsersättning söker många nyanlända

försörjningsstöd. Detta tillfälliga försörjningsstöd bör ersättas med ett
etableringslån, som den sökande får betala tillbaka successivt när

etableringsersättningen börjar betalas ut. Här kan Växjö Kommun stå som
modell, som arbetat med detta mycket framgångsrikt.
•

Aktivitetskrav. För den som lämnat etableringen och sedan söker

försörjningsstöd bör det finnas tydliga aktivitetskrav. Insatserna bör vara på

heltid och ha som huvudsyfte att öka anställningsbarheten via utbildning och
språk. Den som inte klarar SFI bör hänvisas till språkträning och den som
klarat SFI bör söka sig till yrkesprogram som tar en närmare

arbetsmarknaden. En kompletterande femdagarsregel – inom vilken en
bidragssökande behöver vara i en insats – är en självklar del i detta.
•

Samverkan. Region Gotland kan också spela en viktig roll i kontakten med

Arbetsförmedlingen. Huvudsakligen för att få till en bättre övergång mellan

etableringen och de efterföljande insatserna. Men också för att minska risken
för dubbelarbete och ineffektivt användande av resurser.

Integrationen är vår tids ödesfråga. Misslyckas vi med den, får det förödande

konsekvenser för vår förmåga att finansiera välfärden och hålla ihop ett Sverige som

håller på att klyvas. Men det får också konsekvenser för de som hamnar i

utanförskap. En offensiv arbetslinje, nationellt och lokalt, är den bästa lösningen.
Detta vill vi skall vara utgångspunkten för integrationsplikten på Gotland.

Med anledning av ovanstående yrkar jag:
Att

Region Gotland tar initiativ till en lokal integrationsplikt för nyanlända med
sin utgångspunkt i de punkter som anförts ovan.

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 287

Motion. Lokal integrationsplikt för nyanlända

RS 2017/1150
AU § 287

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Motionen avslås.

Protokollsanteckning lämnas av Jesper Skalberg Karlsson (M) och
Andreas Unger (M), se nedan.

Jesper Skalberg Karlsson (M) har lämnat in en motion till regionfullmäktige där han
föreslår:
Att Region Gotland tar initiativ till en lokal integrationsplikt för nyanlända med sin
utgångspunkt i de punkter som anförts ovan.
Punkterna refererar till ett antal lokala förändringar inom olika nämnders verksamheter på integrationsområdet. De föreslagna förändringarna ska möta de utmaningar
som asylinvandringen till Sverige hösten 2015 har inneburit. Punkterna rör förpliktelser för nyanlända och samverkan mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att motionen inte är förenlig med Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020. Integrationsstrategin gäller för Gotland i sin helhet
och antogs av regionfullmäktige och länsstyrelsen i september 2017 (RF § 118).
Strategin utgår från den första av de elva europeiska grundprinciperna för integration
som beslutats av Europarådet år 2004:
Integration är en dynamisk dubbelriktad process med ömsesidigt tillmötesgående
mellan alla invandrare och invånare i medlemsstaterna.
Integrationsplikten såsom den beskrivs i motionen är enbart plikter för den
nyanlända. Den är därmed inte överensstämmande med gällande integrationsstrategins utgångspunkt om ett ömsesidigt tillmötesgående.
Den sistnämnda punkten i motionen rör vikten av samverkan mellan Region
Gotland och Arbetsförmedlingen. Samverkan parterna emellan sker redan idag på
alla nivåer, bland annat utifrån en överenskommelse inom ramen för Delegationen
för unga och nyanlända till arbete.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att motionen avslås.
forts

49 (121)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 287 forts
RS 2017/1150
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden föreslår att motionen avslås i enlighet med arbetsutskottets förslag och
finner att detta bifalls.
Jesper Skalberg Karlsson (M) och Andreas Unger (M) avser att lämna protokollsanteckning vilket medges av ordföranden, se nedan
Protokollsanteckning lämnas av Jesper Skalberg Karlsson och Andreas Unger (M):
Moderaterna instämmer inte i de invändningar som tas upp i bedömningen av
motionen, som gjorts av enheten för social hållbarhet i regionstyrelseförvaltningen.
De invändningar som görs mot motionen är som följer:
1. Motionen påverkas av Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020.
2. Motionen beskriver enbart plikter för den nyanlända.
3. Motionen överensstämmer inte med gällande utgångspunkt om ett ömsesidigt
tillmötesgående.
Vår politiska ståndpunkt kring dessa invändningar är som följer:
1. Moderaternas motion nämner i huvudsak att nyanlända som uppbär ekonomiskt
stöd från Region Gotland, också bör förväntas delta i integrationsfrämjande
insatser – såsom SFI eller utbildning som aktivitetskrav inom ramen för
försörjningsstöd. Detta strider inte mot något av de 4 strategiska vägval som
anges i integrationsstrategins kapitel om arbete, utan bidrar snarare till det
strategiska vägvalet ”ta tillvara och tillgängliggöra individens kompetens”.
Moderaternas motion nämner också att de nyanlända som får förtur till bostad
enbart bör få behålla bostadskontraktet under den tid man genomgår etablering
hos Arbetsförmedlingen, för att efter det söka bostad på samma villkor som den
övriga befolkningen. Detta strider inte mot något av de 3 strategiska vägval som
anges i integrationsstrategins kapitel om boende, utan bidrar snarare till det
strategiska vägvalet ”skapa långsiktiga bostadslösningar”.
2. Motionen syftar till att komplettera den omfattande välfärd som erbjuds de
nyanlända som anvisas till Gotland enligt anvisningslagen, med krav på
motprestation. Att motionera om att Region Gotland bör ställa krav på den som
uppbär ekonomiskt stöd från Region Gotland är inte samma sak som att föreslå
att ekonomiskt stöd till nyanlända helt bör avskaffas.
forts

50 (121)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 287 forts
RS 2017/1150

Moderaterna anser fortsatt att nyanlända som anvisats till Gotland bör få hjälp
med bostad under den period som är lagstadgad, och anser fortsatt att man på
lika villkor som övriga befolkningen ska kunna uppbära försörjningsstöd. Vidare
anser Moderaterna inte att plikt är något negativt per se, utan en nödvändig
beståndsdel i en integrationspolitik som syftar till att människor från andra
länder integreras i Sverige. Att förvänta sig en motprestation från nyanlända som
får stöd från vårt gemensamma är i grunden att behandla dem på samma vis
som människor som bott här hela sitt liv. Sverige är ett land - inte en kravlös
gemenskap.
3. Att integrationspolitiken fungerar ligger i alla människors intresse, från företagare
och politiker till nyanlända och deras grannar. Men ett ömsesidigt tillmötesgående
kan inte vara synonymt med att erbjuda välfärd på ett sätt som skiljer sig avsevärt
från den välfärd som erbjuds den övriga befolkningen. Tvärtom anser
Moderaterna att ett ömsesidigt tillmötesgående måste vara tydligt med hur
välfärden fungerar i Sverige – man finansierar en grundtrygghet tillsammans, men
den som lever av vårt gemensamma ska också göra sitt yttersta för att komma
åter i arbete. Det gäller människor som bott här hela sina liv, och det gäller
nyanlända.

Beslutsunderlag

Motion. 2017-12-18
Regionstyreselförvaltningen 2018-07-12

51 (121)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/1150
12 juli 2018

Karl Risp

Regionstyrelsen

Motion. Lokal integrationsplikt för nyanlända
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning

Jesper Skalberg Karlsson (M) har lämnat in en motion till regionfullmäktige där han
föreslår:
−

Att Region Gotland tar initiativ till en lokal integrationsplikt för nyanlända
med sin utgångspunkt i de punkter som anförts ovan.

Punkterna refererar till ett antal lokala förändringar inom olika nämnders
verksamheter på integrationsområdet. De föreslagna förändringarna ska möta de
utmaningar som asylinvandringen till Sverige hösten 2015 har inneburit. Punkterna
rör förpliktelser för nyanlända och samverkan mellan Region Gotland och
Arbetsförmedlingen.
Ärendebeskrivning

Ärendet har beretts på enheten för social hållbarhet i regionstyrelseförvaltningen.
Motionen påverkas av Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att motionen inte är förenlig med
Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020. Integrationsstrategin gäller för Gotland i sin
helhet och antogs av regionfullmäktige och länsstyrelsen i september 2017 (RF §
118).
Strategin utgår från den första av de elva europeiska grundprinciperna för integration
som beslutats av Europarådet år 2004:
Integration är en dynamisk dubbelriktad process med ömsesidigt tillmötesgående
mellan alla invandrare och invånare i medlemsstaterna.
Integrationsplikten såsom den beskrivs i motionen är enbart plikter för den
nyanlända. Den är därmed inte överensstämmande med gällande
integrationsstrategins utgångspunkt om ett ömsesidigt tillmötesgående.
1 (2)
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RS 2017/1150

Den sistnämnda punkten i motionen rör vikten av samverkan mellan Region
Gotland och Arbetsförmedlingen. Samverkan parterna emellan sker redan idag på
alla nivåer, bland annat utifrån en överenskommelse inom ramen för Delegationen
för unga och nyanlända till arbete.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att motionen avslås.
Beslutsunderlag

Motion. Integrationsplikt, Jesper Skalberg Karlsson (M), 2017-12-18

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

2 (2)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-11-19

Handlingar till

Ärende 26

Motion. Strategi för idrottens anläggningar
Innehåll
• Motion 2017-12-18
• Regionstyrelsen 2018-10-25, § 284
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-02

Klintehamn 20171217

Motion till regionfullmäktige på Gotland

Gör en strategi för anläggningar inom idrotten först
Vi Liberaler tycker generellt att vi har för många strategier inom regionen, men nu anser vi att
det är viktigare än annars
Nämligen en ny strategi för hela idrottens anläggningsbehov. Detta före att vi nu tar tag i
enskild projektering av ny simhall och eventuellt ny ishall.
Redan i november 2014 (frågan har varit uppe tidigare, men lagts på is)motionerade
dåvarande Folkpartiet om en ny simhall.Vi ansåg då, att på grund av regionens ansträngda
ekonomi, bör denna projekteras först 2018 .Genast flyttade majoriteten majoriteten denna
fråga till 2020.Nu kommer den tillbaka ,som om majoriteten som kläckt denna viktiga idé,
och vill starta projektering redan 2018.
Det är bra att vår motion ursprungsförslag kommer upp på bordet , men nu har tiden gått och
vi Liberaler har väntat och funderat. Varför så bråttom just nu ?Nu när behoven ökat för olika
anläggningar av olika slag: Vi vill se mer av helheten än lösryckta insatser för att underhållet
varit eftersatt under många år.
Vi anser att först bör en total strategi för alla anläggningar tas fram,i nära dialog med dem
som bäst känner till problemen-nämligen idrottens företrädare.
Liberalerna yrkar
Regionfullmäktige ger Regionstyrelsen i uppdrag att skyndsamt ta fram en strategi för
idrottens behov av anläggningar ,båda egna och och föreningsägda/drivna.
Därefter görs en projektering ,under 2018, för att på bästa sätt prioritera nyinvesteringar och
renoveringar.
Liberalerna

Ulf Klasson

Lena Grund

Frans Brozén

Claes Nysell

Liberalerna Gotland
Regementsgatan 2
621 50 VISBY

www.liberalerna.se
www.liberalernagotland.se
gotland@liberalerna.se

Telefon
Ombudsman 0708-89 17 56
Telefonsvarare 0498-48 27 60

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 284

Motion. Strategi för idrottens anläggningar

RS 2017/1153
AU § 284

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens skrivelse.

I en motion yrkar Ulf Klasson, Lena Grund, Frans Brozén och Claes Nysell, samtliga
(L), att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att skyndsamt ta fram en
strategi för idrottens behov av anläggningar, båda egna och föreningsägda/drivna.
De yrkar vidare att det därefter görs en projektering under 2018 för att på bästa sätt
prioritera nyinvesteringar och renoveringar.
I samband med beslut om framtida kultur- och fritidsverksamheten fick regionstyrelsen i uppdrag att under 2018 till regionfullmäktige återrapportera en plan för
utarbetande av ett reviderat fritidspolitiskt program samt en anläggningsstrategi för
fritids- och idrottsanläggningar (regionfullmäktige 2017-09-25, § 117). I tidigare
budgetunderlag från kultur- och fritidsnämnden har ett antal större investeringsobjekt aktualiserats inom planperioden, exempelvis nytt badhus, ny ishall,
anläggningar för ridsport, gymnastik, fotboll (konstgräs), elljusspår och
ombyggnation omklädningsrum. Dessa är inte inarbetade i gällande investeringsplan
utan har att hanteras i samband med beslut kring anläggningsstrategi.
Regionstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag av
regionfullmäktige (2017-06-19, § 87) att till budgetavstämningen 2017 återkomma
med en statusrapport angående befintligt skick för Region Gotlands sim- och ishallar.
Svaret i rapporten (Statusrapport sim- och ishallar, 2017-09-20) bekräftar ålderstigna
badanläggningar i behov av underhåll samt styrning i vägvalet mellan reinvesteringar
och nybyggnation.
Regionstyrelsen gav därefter regionstyrelseförvaltningen 2017-10-26, § 272 i uppdrag
att ta fram ett direktiv till en förstudie för ett nytt badhus i Visby. Förstudie syftar till
att visa på hur ett badhus i Visby kan bidra till bättre tillgång till bad på Gotland och
tillfredsställa olika gruppers behov och önskemål. Förstudien ska tas fram i bred
dialog med allmänhet, föreningsliv, näringsliv och patientgrupper. Uppdraget ges
under förutsättning att nödvändiga budgetmedel beslutas. Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att förslaget till förstudiedirektiv kommer att säkerställa
ett fullgott beslutsunderlag för framtida beslut om nytt badhus i Visby.
Regionstyrelsen beslutade 2018-02-01, § 9 att godkänna direktiv gällande förstudie
för nytt badhus i Visby samt att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utifrån
direktivet beställa och genomföra en förstudie gällande ett nytt badhus i Visby.
forts
43 (121)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 284 forts
RS 2017/1153

I anläggningsstrategin ska det belysas hur det ser ut med befintligt bestånd, hur
önskemålen från idrotten ser ut, hur vi som Region Gotland kan möta dessa
önskemål eller hjälpa idrotterna att själva göra det. I den här genomgången är
ambitionen att alla idrotter på Gotland ska vara delaktiga, inte minst genom Gotlands
idrottsförbund.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag om att motionen ska
anses besvarad och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion 2017-12-18
Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-02

44 (121)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/1153
2 maj 2018

Per Wallstedt

Regionstyrelsen

Motion. Strategi för idrottens anläggningar
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

•

Motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens skrivelse.

Sammanfattning

I en motion yrkar Ulf Klasson, Lena Grund, Frans Brosén och Claes Nysell, samtliga
(L), att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att skyndsamt ta fram en
strategi för idrottens behov av anläggningar, båda egna och föreningsägda/drivna.
De yrkar vidare att det därefter görs en projektering under 2018 för att på bästa sätt
prioritera nyinvesteringar och renoveringar.
Bedömning

I samband med beslut om framtida kultur- och fritidsverksamheten fick
regionstyrelsen i uppdrag att under 2018 till regionfullmäktige återrapportera en plan
för utarbetande av ett reviderat fritidspolitiskt program samt en anläggningsstrategi
för fritids- och idrottsanläggningar (regionfullmäktige 2017-09-25 §117). I tidigare
budgetunderlag från kultur- och fritidsnämnden har ett antal större
investeringsobjekt aktualiserats inom planperioden, exempelvis nytt badhus, ny ishall,
anläggningar för ridsport, gymnastik, fotboll (konstgräs), elljusspår och
ombyggnation omklädningsrum. Dessa är inte inarbetade i gällande investeringsplan
utan har att hanteras i samband med beslut kring anläggningsstrategi.
Regionstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag av
regionfullmäktige (2017-06-19 § 87) att till budgetavstämningen 2017 återkomma
med en statusrapport angående befintligt skick för Region Gotlands sim- och ishallar.
Svaret i rapporten (Statusrapport sim- och ishallar, 2017-09-20) bekräftar ålderstigna
badanläggningar i behov av underhåll samt styrning i vägvalet mellan reinvesteringar
och nybyggnation.
Regionstyrelsen gav därefter regionstyrelseförvaltningen 2017-10-26 (§ 272) i
uppdrag att ta fram ett direktiv till en förstudie för ett nytt badhus i Visby. Förstudie
syftar till att visa på hur ett badhus i Visby kan bidra till bättre tillgång till bad på
Gotland och tillfredsställa olika gruppers behov och önskemål. Förstudien ska tas
fram i bred dialog med allmänhet, föreningsliv, näringsliv och patientgrupper.
Uppdraget ges under förutsättning att nödvändiga budgetmedel beslutas.
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RS 2017/1153

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att förslaget till förstudiedirektiv kommer
att säkerställa ett fullgott beslutsunderlag för framtida beslut om nytt badhus i Visby.
Regionstyrelsen beslutade 2018-02-01 (§ 9) att godkänna direktiv gällande förstudie
för nytt badhus i Visby samt att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utifrån
direktivet beställa och genomföra en förstudie gällande ett nytt badhus i Visby.
I anläggningsstrategin ska det belysas hur det ser ut med befintligt bestånd, hur
önskemålen från idrotten ser ut, hur vi som Region Gotland kan möta dessa
önskemål eller hjälpa idrotterna att själva göra det. I den här genomgången är
ambitionen att alla idrotter på Gotland ska vara delaktiga, inte minst genom Gotlands
idrottsförbund.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

2 (2)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-11-19

Handlingar till

Ärende 27

Motion. Se över förutsättningarna för
hästsporten, genom anläggningsinventering m.m.
Innehåll
• Motion 2017-11-20
• Regionstyrelsen 2018-10-25, § 283
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-04

Visby 2017-11-20

Motion:

Anläggningsinventering hästsport

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Ridsporten är stor i Sverige och har många utövare - de flesta flickor och kvinnor. Gotland är rikets
hästtätaste län med fler än 10 000 hästar. Dock har ridsporten inte samma
förutsättningar som
många andra idrotter när det gäller anläggningar.
När Region Gotland nu ser över sina anläggningar och ska upprätta en anläggningsstrategi finns en
stor och viktig sport inte med - ridsporten. Detta på grund av att ridsport bedrivs över hela ön och
mestadels i privata anläggningar.
Vi moderater tror att ridsporten skulle kunna locka fler och bli mer dominerande i det gotländska idrottslivet framöver. Vi ser också att ridsport och ridanläggningar har potential att fungera som fritidsgård, för rehabilitering, eller helt enkelt för aktivt idrotts utövande.
Därför skulle vi behöva se över strategiska frågor kring hur hästsporten och dess utövare, som i många
fall är flickor, kan stärkas.

Därför yrkar jag:
Att förutsättningarna för hästsporten, speciellt med avseende på ungdomar, på Gotland utreds.
Att ridanläggningar ingår i regionens anläggningsinventering.

Anna Hrdlicka (M)

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 283

Motion. Anläggningsinventering hästsport

RS 2017/1055
AU § 283

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Motionen bifalls.

Anna Hrdlicka (M) har i en motion yrkat på att även ridsporten ska inkluderas i den
anläggningsstrategi som ska genomföras av kultur- och fritidsavdelningen med start
inom kort. Samt att förutsättningarna för ridsport, speciellt avseende ungdomar,
utreds.
I samband med beslut om framtida kultur- och fritidsverksamheten fick regionstyrelsen i uppdrag att under 2018 till regionfullmäktige återrapportera en plan för
utarbetande av ett reviderat fritidspolitiskt program samt en anläggningsstrategi för
fritids- och idrottsanläggningar (regionfullmäktige 2017-09-25 § 117). I tidigare
budgetunderlag från kultur- och fritidsnämnden har ett antal större investeringsobjekt aktualiserats inom planperioden, exempelvis nytt badhus, ny ishall,
anläggningar för ridsport, gymnastik, fotboll (konstgräs), elljusspår och
ombyggnation omklädningsrum. Dessa är inte inarbetade i gällande investeringsplan
utan har att hanteras i samband med beslut kring anläggningsstrategi.
I anläggningsstrategin ska det belysas hur det ser ut med befintligt bestånd, hur
önskemålen från idrotten ser ut, hur vi som Region Gotland kan möta dessa
önskemål eller hjälpa idrotterna att själva göra det. I den här genomgången är
ambitionen att alla idrotter på Gotland ska vara delaktiga, inte minst genom Gotlands
idrottsförbund. I detta inkluderas även ridsporten. Ridsporten utövas, precis som
motionen säger, till stor del i privatägda lokaler, men det finns även ridhus där
Region Gotlands i dagsläget betalar ut driftsstöd. En del av anläggningsstrategin, vad
gäller exempelvis ridsporten, är att se över om hur den ska bedrivas i framtiden och
hur Region Gotland på bästa sätt kan medverka till det. Ett av huvudområdena i
anläggningsstrategin kommer att vara att på bästa sätt främja idrottande för barn och
ungdomar. Även där är givetvis ridsporten inkluderad.
Ärendets behandling under mötet

Jesper Skalberg Karlsson (M) yrkar att motionen ska bifallas, i enlighet med
regionstyrelseförvaltningens förslag.
Filip Reinhag (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på Jesper Skalberg Karlssons yrkande om att
motionen ska bifallas och arbetsutskottets förslag om att motionen ska anses
besvarad och finner att motionen bifalls.

42 (121)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/1055
4 maj 2018

Per Wallstedt

Regionstyrelsen

Motion. Se över förutsättningarna för hästsporten, genom
anläggningsinventering m.m.
Förslag till regionstyrelse för beslut i fullmäktige

•

Motionen bifalles.

Sammanfattning

Anna Hrdlicka (M) har i en motion yrkat på att även ridsporten ska inkluderas i den
anläggningsstrategi som ska genomföras av kultur- och fritidsavdelningen med start
inom kort. Samt att förutsättningarna för ridsport, speciellt avseende ungdomar,
utreds.
Bedömning

I samband med beslut om framtida kultur- och fritidsverksamheten fick
regionstyrelsen i uppdrag att under 2018 till regionfullmäktige återrapportera en plan
för utarbetande av ett reviderat fritidspolitiskt program samt en anläggningsstrategi
för fritids- och idrottsanläggningar (regionfullmäktige 2017-09-25 §117). I tidigare
budgetunderlag från kultur- och fritidsnämnden har ett antal större
investeringsobjekt aktualiserats inom planperioden, exempelvis nytt badhus, ny ishall,
anläggningar för ridsport, gymnastik, fotboll (konstgräs), elljusspår och
ombyggnation omklädningsrum. Dessa är inte inarbetade i gällande investeringsplan
utan har att hanteras i samband med beslut kring anläggningsstrategi.
I anläggningsstrategin ska det belysas hur det ser ut med befintligt bestånd, hur
önskemålen från idrotten ser ut, hur vi som Region Gotland kan möta dessa
önskemål eller hjälpa idrotterna att själva göra det. I den här genomgången är
ambitionen att alla idrotter på Gotland ska vara delaktiga, inte minst genom Gotlands
idrottsförbund. I detta inkluderas även ridsporten. Ridsporten utövas, precis som
motionen säger, till stor del i privatägda lokaler, men det finns även ridhus där
Region Gotlands i dagsläget betalar ut driftsstöd. En del av anläggningsstrategin, vad
gäller exempelvis ridsporten, är att se över om hur den ska bedrivas i framtiden och
hur Region Gotland på bästa sätt kan medverka till det. Ett av huvudområdena i
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anläggningsstrategin kommer att vara att på bästa sätt främja idrottande för barn och
ungdomar. Även där är givetvis ridsporten inkluderad.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

2 (2)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-11-19

Handlingar till

Ärende 28

Motion. Medborgarinitiativ till
landsbygdsutveckling vid strandnära
områden, s.k. LIS-områden
Innehåll
• Motion 2017-09-25
• Regionstyrelsen 2018-10-25, § 289
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-09
• Byggnadsnämnden 2018-04-18, § 86
• Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-04-11

Visby 2017-09-25

Motion:

Medborgarinitiativ till LIS

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Vi talar ofta om lokal utveckling och hur lokal utveckling är grunden till till exempel
landsbygdsutveckling. Trots detta ser vi att det som det lokala samhället välkomnar - t ex
att inrätta LIS-område vid Sudersand på Fårö - avslås av Regionfullmäktige.
Planmonopolet innehas av Region Gotland och alla planer eller tillägg till översikts- och
fördjupade översiktsplaner ska antas av Regionfullmäktige. Det är dock en smula
övermäktigt för regionens anställda att ha koll på alla små utvecklingsinitiativ och möjligheter.
Som bekant är dialog och lokala initiativ värdefulla när det gäller att få till utveckling,
gynna företagande och skapa förutsättningar för tillväxt. Därför finner jag det rimligt att
undersöka om privata initiativ / medborgarinitiativ till utpekande av LiS-områden skulle
kunna tillämpas på Gotland.
På så vis kan vi fånga fler initiativ till att få landsbygden att leva.
Därför yrkar jag;

att möjligheten till lokalt utpekande av LIS-områden undersöks och redovisas för
Regionfullmäktige.

Anna Hrdlicka (M)

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 289

Motion. Medborgarinitiativ till
landsbygdsutveckling vid strandnära
områden, s.k. LIS-områden

RS 2017/865
AU § 289

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Motionen anses besvarad med att frågan ska behandlas i kommande revidering av
översiktsplan.

”Enligt PBL 7 kap §18 e kan kommunen i en översiktsplan, i en fördjupning av
översiktsplanen eller som ett tematiskt tillägg till planen under vissa förutsättningar
peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge, sk LIS-områden. Att
peka ut LIS-områden måste ske inom ramen för den översiktliga planeringen. Så
något ”lokalt utpekande” är inte lagtekniskt möjligt enligt plan-och bygglagen (PBL).
Dock kan lokala krafter föreslå vilka områden som i nästa formella översiktsplan
borde vara ett sk LIS-område, men det måste förankras enligt sedvanlig planprocess
(samråd-granskning-antagande) för att få benämningen LIS-område.”
Med denna bedömning som grund har byggnadsnämnden därefter i beslut avslagit
motionens förslag.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen instämmer i den bedömningen som byggnadsnämnden
gjort och föreslår att regionstyrelsen avslår motionen för beslut i regionfullmäktige.
Arbetsutskottet föreslår att besvarad med att frågan ska behandlas i kommande
revidering av översiktsplan.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden föreslår att motionen anses besvarad och att frågan ska behandlas i
kommande revidering av översiktsplan och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion 2017-09-25
Byggnadsnämnden 2018-04-18, § 86
Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-09

53 (121)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/865
9 juli 2018

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Motion. Medborgarinitiativ till landsbygdsutveckling vid
strandnära områden, s.k. LIS-områden
Förslag till beslut till regionfullmäktige

Motionen avslås

Sammanfattning

I en motion till regionfullmäktige framför Anna Hrdlicka (M), följande:
”Som bekant är dialog och lokala initiativ värdefulla när det gäller att få till utveckling, gynna
företagande och skapa förutsättningar för tillväxt. Därför finner jag det rimligt att undersöka om
privata initiativ / medborgarinitiativ till utpekande av LiS-områden skulle kunna tillämpas på
Gotland. På så vis kan vi fånga fler initiativ till att få landsbygden att leva.
Därför yrkar jag;
att möjligheten till lokalt utpekande av LIS-områden undersöks och redovisas för
Regionfullmäktige.”
Ärendet har remitterats till byggnadsnämnden som låtit
samhällsbyggnadsförvaltningen utreda den aktuella frågeställningen, med följande
resultat.
”Enligt PBL 7 kap §18 e kan kommunen i en översiktsplan, i en fördjupning av
översiktsplanen eller som ett tematiskt tillägg till planen under vissa förutsättningar
peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge, sk LIS-områden. Att
peka ut LIS-områden måste ske inom ramen för den översiktliga planeringen. Så
något "lokalt utpekande" är inte lagtekniskt möjligt enligt plan-och bygglagen (PBL).
Dock kan lokala krafter föreslå vilka områden som i nästa formella översiktsplan
borde vara ett sk LIS-område, men det måste förankras enligt sedvanlig planprocess
(samråd-granskning-antagande) för att få benämningen LIS-område.”
Med denna bedömning som grund har byggnadsnämnden därefter i beslut avslagit
motionens förslag.
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen instämmer i den bedömningen som byggnadsnämnden
gjort och föreslår att regionstyrelsen avslår motionen för beslut i regionfullmäktige.

Beslutsunderlag

Motion 2017-09-25, Anna Hrdlicka (M)
BN§86, Byggnadsnämndens beslut 2018-04-18
Samhällsbyggnadsförvaltningens utredning/tjänsteskrivelse 2018-04-11

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planenheten
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Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

BN 2018/47
11 april 2018

Anders Rahnberg

Byggnadsnämnden

RS Remiss: Motion. Medborgarinitiativ till
landsbygdsutveckling vid strandnära områden, s.k. LISområden
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden instämmer i samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande och
avslår motionen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens svar

Enligt PBL 7 kap §18 e kan kommunen i en översiktsplan, i en fördjupning av
översiktsplanen eller som ett tematiskt tillägg till planen under vissa förutsättningar
peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge, sk LIS-områden. Att
peka ut LIS-områden måste ske inom ramen för den översiktliga planeringen. Så
något "lokalt utpekande" är inte lagtekniskt möjligt enligt plan-och bygglagen (PBL).
Dock kan lokala krafter föreslå vilka områden som i nästa formella översiktsplan
borde vara ett sk LIS-område men det måste förankras enligt sedvanlig planprocess
(samråd-granskning-antagande) för att få benämningen LIS-område.

Bakgrund

Följande motion har inkommit till regionfullmäktige:
Vi talar ofta om lokal utveckling och hur lokal utveckling är grunden till till exempel
landsbygdsutveckling. Trots detta ser vi att det som det lokala samhället välkomnar t ex att inrätta LIS-område vid Sudersand på Fårö - avslås av Regionfullmäktige.
Planmonopolet innehas av Region Gotland och alla planer eller tillägg till översiktsoch fördjupade översiktsplaner ska antas av Regionfullmäktige. Det är dock en smula
övermäktigt för regionens anställda att ha koll på alla små utvecklingsinitiativ och möjligheter.
Som bekant är dialog och lokala initiativ värdefulla när det gäller att få till utveckling,
gynna företagande och skapa förutsättningar för tillväxt. Därför finner jag det rimligt
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att undersöka om privata initiativ / medborgarinitiativ till utpekande av LiS-områden
skulle kunna tillämpas på Gotland.
På så vis kan vi fånga fler initiativ till att få landsbygden att leva.
Därför yrkar jag;
att möjligheten till lokalt utpekande av LIS-områden undersöks och redovisas för
Regionfullmäktige.
Anna Hrdlicka (M)
Plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och utpekande av LIS-områden

Strandskyddslagstiftningen hanteras i 7 kap PBL:

18 §Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att upphäva strandskyddet i ett
område, om
1. det är uppenbart att området saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets
syften,
2. strandskyddet gäller vid en liten sjö eller ett litet vattendrag och områdets betydelse
för att tillgodose strandskyddets syften är liten, eller
3. området enligt plan- och bygglagen (2010:900) avses att omfattas av en detaljplan
och
a) behövs för byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg, eller
b) skyddas enligt andra bestämmelser i detta kapitel än bestämmelserna om
miljöskyddsområde eller vattenskyddsområde och skyddet har beslutats av någon
annan än en kommun. Ett upphävande enligt första stycket 2 får göras endast om
sjöns vattenyta har en storlek som uppgår till omkring en hektar eller mindre eller om
vattendragets bredd är omkring två meter eller smalare. Ett upphävande enligt första
stycket 3 får göras endast om det finns särskilda skäl och intresset av att ta området i
anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset.
Bestämmelser om kommunens möjligheter att upphäva strandskyddet genom en
bestämmelse i en detaljplan finns i 4 kap. 17 § plan- och bygglagen. Lag (2014:892).
18 a § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 §, om det
finns särskilda skäl och dispensen avser
1. byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg, eller
2. ett område som skyddas enligt andra bestämmelser i detta kapitel än
bestämmelserna om miljöskyddsområde eller vattenskyddsområde och skyddet har
beslutats av någon annan än en kommun. Lag (2011:392).
18 b § Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 §, om det
finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a §
1 och 2. Lag (2009:532).
18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens
från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller
dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet
inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
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Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2018/47

tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. I 18 d
§ finns bestämmelser om vad man får beakta som särskilda skäl utöver det som anges
i första stycket, om prövningen gäller ett sådant område för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen som avses i 18 e §. Lag (2009:532).
18 d § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens
från strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får
man också beakta om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning
eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller en dispens
för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande
komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller
husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. Lag (2009:532).
18 e § Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses vid
tillämpningen av 18 d § ett område som
1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden,
2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften
fortfarande tillgodoses långsiktigt,
3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften,
a) i eller i närheten av tätorter,
b) i ett kust- eller kustskärgårdsområde från Forsmark till Klockestrand vid
Ångermanälven eller från Skataudden vid Näskefjärden till gränsen mot Finland,
c) på Gotland, eller
d) vid Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, Orsasjön, Skattungen, Oresjön eller Oreälven
mellan Orsasjön och Skattungen, om det råder stor efterfrågan på mark för
bebyggelse i området, och
4. inte är ett kust- eller kustskärgårdsområde från gränsen mot Norge till Forsmark,
utmed Ölands kust eller i Ångermanland från Klockestrand vid Ångermanälven till
Skataudden vid Näskefjärden.
En översiktsplan enligt 3 kap. 1 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ge vägledning
vid bedömningen av om en plats ligger inom ett sådant område som avses i första
stycket. Översiktsplanen är inte bindande. Förordning (2011:393).
Ett utpekande av område för landsbygdsutveckling i strandnära läge, sk LIS-områden
ska således göras i en översiktsplan, i en fördjupad översiktsplan eller som ett
tematiskt tillägg till översiktsplanen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Anders Rahnberg
Planchef

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.

Sökande
Regionstyrelsen
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-11-19

Handlingar till

Ärende 29

Motion. Ej klara detaljplaner vid
markanvisning
Innehåll
• Motion 2017-11-20
• Regionstyrelsen 2018-10-25, § 281
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-01-26
• Byggnadsnämnden 2018-02-07, § 12

Visby 2017-11-20

Motion:

Ej klara detaljplaner vid markanvisning

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Region Gotland har en resa att göra när det gäller markanvisningar, mark- och fastighetsaffärer. Hårt
styrda tävlingar där mycket detaljerade detaljplaner och krav ligger till grund lockar inte lika många
intressenter och kommer många gånger att diskuteras efter att markanvisningstävlingen avgjorts.
Många kommuner i Sverige arbetar med att för markanvisningar och markanvisningstävlingar ta fram
detaljplaner men bara fram till samrådshandling för att kunna arbeta klart planen tillsammans med
exploatören. Ännu hellre att anvisa på ett planprogram. Diskussionerna kommer då innan planen antas
och politiken och exploatören kan vara med och påverka slutresultatet ur ett stadsbyggnadspolitiskt
perspektiv.
Detta ger också fler konkreta fördelar för organisationen. Bland annat kan Region Gotland få in ny
kunskap i de egna korridorerna - att arbeta med aktörer med andra erfarenheter är så gott som alltid
berikande.

Därför yrkar jag;
att vi vid markanvisningstävlingar och markanvisningar arbetat klart detaljplanen tillsammans med
exploatören för att dra nytta av deras kunskaper.

Anna Hrdlicka (M)

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 281

Motion. Ej klara detaljplaner vid
markanvisning

RS 2017/1057
AU § 281

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Motionen anses besvarad.

Anna Hrdlicka (M) yrkar i en motion att Region Gotland vid markanvisningstävlingar
och markanvisningar arbetar klart detaljplanen tillsammans med exploatören för att
dra nytta av deras kunskaper.
I regionens gällande riktlinjer för markexploatering- och försäljning av mark och
fastigheter finns angivet under punkten 3.1 e, att detaljplanearbetet ska ske i nära
samverkan mellan regionen och byggherren. För närvarande görs en översyn av
regionens riktlinjer, bland annat ovan nämnda riktlinjer, och denna punkt kommer då
att kvarstå.
Regionen har vid ett antal markexploateringar arbetat enligt motionens förslag, t ex
pågår för närvarande ett sådant arbete på fastigheten Järnvägen 4 i Visby med Gillöga
AB. Tidigare har regionen även haft ett samarbete kring arbetet med detaljplanen
med exploatörerna på fastigheten Sergeanten i Visby.
AB Gotlandshem har fått en direktanvisning av del av Gråbo 1:8 med förutsättningen att detaljplanearbetet ska ske i nära samarbete med regionen.
Regionstyrelseförvaltningens ambition är att även framledes arbeta i enlighet med
vad Anna Hrdlicka framför i sin motion.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag om att motionen ska
anses besvarad och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion 2017-11-20
Regionstyrelseförvaltningen 2018-01-26
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/1057
26 januari 2018

Anna Adler

Regionstyrelsen

Motion. Ej klara detaljplaner vid markanvisning
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Motionen anses besvarad.

Ärendebeskrivning

Anna Hrdlicka (M) yrkar i en motion att Region Gotland vid markanvisningstävlingar
och markanvisningar arbetar klart detaljplanen tillsammans med exploatören för att
dra nytta av deras kunskaper.
I regionens gällande riktlinjer för markexploatering- och försäljning av mark och
fastigheter finns angivet under punkten 3.1 e, att detaljplanearbetet ska ske i nära
samverkan mellan regionen och byggherren. För närvarande görs en översyn av
regionens riktlinjer, bland annat ovan nämnda riktlinjer, och denna punkt kommer då
att kvarstå.
Regionen har vid ett antal markexploateringar arbetat enligt motionens förslag, t ex
pågår för närvarande ett sådant arbete på fastigheten Järnvägen 4 i Visby med Gillöga
AB. Tidigare har regionen även haft ett samarbete kring arbetet med detaljplanen
med exploatörerna på fastigheten Sergeanten i Visby.
AB Gotlandshem har fått en direktanvisning av del av Gråbo 1:8 med
förutsättningen att detaljplanearbetet ska ske i nära samarbete med regionen.
Regionstyrelseförvaltningens ambition är att även framledes arbeta i enlighet med
vad Anna Hrdlicka framför i sin motion.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att Anna Hrdlickas motion är relevant
och att regionen redan idag arbetar i enlighet med motionen.
Beslutsunderlag

Motion 2017-11-20
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Handlingar till

Ärende 30

Motion. Brist på detaljplanelagd mark
Innehåll
• Motion 2017-10-23
• Regionstyrelsen 2018-10-25, § 290
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-09
• Byggnadsnämnden 2018-04-18, § 87
• Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-04-11

Motion
Brist på detaljplanelagd mark

Högkonjunkturen på Gotland har gjort att byggandet i framförallt Visby har legat
på en hög nivå de senaste åren. De sista markanvisningarna är nu tilldelade på
A7 området och på dessa områden byggs det, eller planeras byggnation inom
kort.
Efter A7 området är fullbyggt så råder det brist på detaljplanelagd mark att
anvisa till hugade byggintressenter. Mycket mark är planlagd för
bostadsbyggande i Visby via den fördjupade översiktsplanen Hela Visby, men det
råder redan nu en akut brist på färdiga detaljplaner. Gotlandshem har redan
bebyggt eller står i omedelbart begrepp att bebygga sista tillgängliga tomten på
A7. Planeringen inför nästa större byggprojekt skulle redan ha varit i gång, men
byggbar planlagd mark saknas. Normal processtid att ta fram en detaljplan är ca
1,5-2 år, det gör att det nu är väldigt bråttom att komma igång med
detaljplaneläggningen av nya bostadsområden.
Trycket på byggandet i landsbygdens tätorter har ökat under den senaste tiden.
Även här visar det sig att det finns få färdiga detaljplaner att välja mellan,
speciellt med attraktiva lägen. Därför finns det ett behov av att regionen tar fram
flera detaljplaner även för bostadsbyggande i landsbygdens tätorter.
En framåtsyftande region, som vill ha utveckling och att hela Gotland ska leva,
har framförhållning på framtagandet av detaljplaner för sitt bostadsbyggande,
speciellt om den har tillväxtambitioner. Den rådande situationen och bristen på
ledarskap inom Regionen riskerar bromsa Gotlands utveckling.

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att:
– Region Gotland omgående prioriterar arbetet med att ta fram detaljplaner för
bostadsutbyggnad, både i Visby och på landsbygden.
– Region Gotland tar fram en strategi för att kunna öka bostadsbyggandet
framöver.

Vänge 2017-10-23

Lars Thomsson (C)

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 290

Motion. Brist på detaljplanelagd mark

RS 2017/981
AU § 290

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens överväganden.

I en motion till regionfullmäktige framför Lars Thomsson (C), bland annat följande:
”Mycket mark är planlagd för bostadsbyggande i Visby via den fördjupade
översiktsplanen Hela Visby, men det råder redan nu en akut brist på färdiga
detaljplaner. …. Normal processtid att ta fram en detaljplan är ca 1,5-2 år, det gör att
det nu är väldigt bråttom att komma igång med detaljplaneläggningen av nya
bostadsområden. Trycket på byggandet i landsbygdens tätorter har ökat under den
senaste tiden. Även här visar det sig att det finns få färdiga detaljplaner att välja
mellan, speciellt med attraktiva lägen. Därför finns det ett behov av att regionen tar
fram flera detaljplaner även för bostadsbyggande i landsbygdens tätorter.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att:
-

Region Gotland omgående prioriterar arbetet med att ta fram detaljplaner för
bostadsutbyggnad, både i Visby och på landsbygden.

-

Region Gotland tar fram en strategi för att kunna öka bostadsbyggandet
framöver.”

Ärendet har remitterats till byggnadsnämnden som har uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda frågan. Regionstyrelseförvaltningen instämmer i de
överväganden som byggnadsnämnden gör och utvecklar nämndens resonemang i det
följande.
Detaljplaneläggning är visserligen en viktig del av förutsättningarna för att möjliggöra
ett byggande av bostäder, men inom exploateringsprocessen ryms ett antal andra
viktiga delar vilka måste ges prioritet och resurser för att byggandet inte ska försenas.
Det handlar om projektering (markanvisning, markundersökning, upphandling mm)
och genomförande (utbyggnad av gator, vatten och avlopp, markanvisning mm). Det
är således viktigt att inte enbart fokusera på planläggningen av mark. För Visby pågår
för närvarande planläggningen av ett antal stora utbyggnadsområden för bostäder
inom Gråbo och Visborg, bedömningen är att dessa utbyggnadsområden tillsammans
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 290 forts
RS 2017/981

innehåller er än 1 000 bostäder. För tätorter utanför Visby har regionstyrelseförvaltningen tidigare i en sammanställning av byggbar planlagd mark, konstaterat att läget
är relativt gott inom delar av ön, bland annat har markanvisning genomförts för
byggande av bostäder i Hemse och Klintehamn. Ytterligare områden utanför Visby
är aktuella för anvisning inom den närmaste framtiden.
När det gäller bostadsbyggandet framöver vill regionstyrelseförvaltningen hänvisa till
pågående arbete med revidering av bostadsförsörjningsplanen, ett uppdrag som
regionstyrelsen beslutade om 2018-02-01. Inom ramen för denna plan kommer det
framtida bostadsbehovet för olika målgrupper och för olika delar av Gotland att
hanteras. Denna plan kan sedan utgöra stöd för kommande exploateringsplanering
och uppdrag om planläggning.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att motionen är besvarad med
ovanstående resonemang.
Arbetsutskottet föreslår att motionen ska anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens överväganden.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden föreslår att motionen anse besvarad och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion 2017-10-23
Byggnadsnämnden 2018-04-18, § 87
Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-09
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/981
9 juli 2018

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Motion. Brist på detaljplanelagd mark
Förslag till beslut till regionfullmäktige

Motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens överväganden

Sammanfattning

I en motion till regionfullmäktige framför Lars Thomsson (C), bland annat följande:
”Mycket mark är planlagd för bostadsbyggande i Visby via den fördjupade översiktsplanen Hela
Visby, men det råder redan nu en akut brist på färdiga detaljplaner. …. Normal processtid att ta
fram en detaljplan är ca 1,5-2 år, det gör att det nu är väldigt bråttom att komma igång med
detaljplaneläggningen av nya bostadsområden. Trycket på byggandet i landsbygdens tätorter har
ökat under den senaste tiden. Även här visar det sig att det finns få färdiga detaljplaner att välja
mellan, speciellt med attraktiva lägen. Därför finns det ett behov av att regionen tar fram flera
detaljplaner även för bostadsbyggande i landsbygdens tätorter.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att:
– Region Gotland omgående prioriterar arbetet med att ta fram detaljplaner för bostadsutbyggnad,
både i Visby och på landsbygden.
– Region Gotland tar fram en strategi för att kunna öka bostadsbyggandet framöver.”
Ärendet har remitterats till byggnadsnämnden som har uppdragit åt
samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda frågan. Regionstyrelseförvaltningen
instämmer i de överväganden som byggnadsnämnden gör och utvecklar nämndens
resonemang i det följande.
Detaljplaneläggning är visserligen en viktig del av förutsättningarna för att möjliggöra
ett byggande av bostäder, men inom exploateringsprocessen ryms ett antal andra
viktiga delar vilka måste ges prioritet och resurser för att byggandet inte ska försenas.
Det handlar om projektering (markanvisning, markundersökning, upphandling mm)
och genomförande (utbyggnad av gator, vatten och avlopp, markanvisning mm). Det
är således viktigt att inte enbart fokusera på planläggningen av mark. För Visby pågår
för närvarande planläggningen av ett antal stora utbyggnadsområden för bostäder
inom Gråbo och Visborg, bedömningen är att dessa utbyggnadsområden tillsammans
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innehåller er än 1 000 bostäder. För tätorter utanför Visby har
regionstyrelseförvaltningen tidigare i en sammanställning av byggbar planlagd mark,
konstaterat att läget är relativt gott inom delar av ön, bland annat har markanvisning
genomförts för byggande av bostäder i Hemse och Klintehamn. Ytterligare områden
utanför Visby är aktuella för anvisning inom den närmaste framtiden.
När det gäller bostadsbyggandet framöver vill regionstyrelseförvaltningen hänvisa till
pågående arbete med revidering av bostadsförsörjningsplanen, ett uppdrag som
regionstyrelsen beslutade om 2018-02-01. Inom ramen för denna plan kommer det
framtida bostadsbehovet för olika målgrupper och för olika delar av Gotland att
hanteras. Denna plan kan sedan utgöra stöd för kommande exploateringsplanering
och uppdrag om planläggning.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att motionen är besvarad med
ovanstående resonemang

Beslutsunderlag

Motion, Lars Thomsson (C), 2017-10-23
BN§87, BN beslut, RS remiss

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Byggnadsnämnden, planenheten
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Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

BN 2018/49
11 april 2018

Planenheten

Byggnadsnämnden

RS Remiss: Motion. Brist på detaljplanelagd mark
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden instämmer i samhällsbyggnadsförvaltningens svar och lämnar
det som sitt remissvar.

Samhällsbyggnadsförvaltningens svar

Det är viktigt att prioritera arbetet med att ta fram detaljplaner för bostadsbyggande
på Gotland. En strategi för att göra detta är att säkerställa alla delar i den s.k.
exploateringsprocessen. För att kvalitetssäkra detaljplaneprocessen måste även
projektering och genomförandedelarna säkerställas och i dagsläget är detta den stora
utmaningen. För görs inte detta försenas per automatik framtagandet av detaljplaner
eller så får vi antagna detaljplaner men genomförandet fallerar dvs att avsaknad av
eller förseningar av utbyggnad av vägar och VA gör att byggnationen av bostäder ej
kan ske trots att det finns en antagen detaljplan.
Ärendebeskrivning

Följande motion har inkommit till regionstyrelsen:
Motion
Brist på detaljplanelagd mark
Högkonjunkturen på Gotland har gjort att byggandet i framförallt Visby har legat på
en hög nivå de senaste åren. De sista markanvisningarna är nu tilldelade på A7
området och på dessa områden byggs det, eller planeras byggnation inom kort.
Efter A7 området är fullbyggt så råder det brist på detaljplanelagd mark att anvisa till
hugade byggintressenter. Mycket mark är planlagd för bostadsbyggande i Visby via
den fördjupade översiktsplanen Hela Visby, men det råder redan nu en akut brist på
färdiga detaljplaner. Gotlandshem har redan bebyggt eller står i omedelbart begrepp
att bebygga sista tillgängliga tomten på A7. Planeringen inför nästa större byggprojekt
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skulle redan ha varit i gång, men byggbar planlagd mark saknas. Normal processtid
att ta fram en detaljplan är ca 1,5-2 år, det gör att det nu är väldigt bråttom att
komma igång med detaljplaneläggningen av nya bostadsområden.
Trycket på byggandet i landsbygdens tätorter har ökat under den senaste tiden. Även
här visar det sig att det finns få färdiga detaljplaner att välja mellan, speciellt med
attraktiva lägen. Därför finns det ett behov av att regionen tar fram flera detaljplaner
även för bostadsbyggande i landsbygdens tätorter.
En framåtsyftande region, som vill ha utveckling och att hela Gotland ska leva, har
framförhållning på framtagandet av detaljplaner för sitt bostadsbyggande, speciellt
om den har tillväxtambitioner. Den rådande situationen och bristen på ledarskap
inom Regionen riskerar bromsa Gotlands utveckling.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att:
– Region Gotland omgående prioriterar arbetet med att ta fram detaljplaner för
bostadsutbyggnad, både i Visby och på landsbygden.
– Region Gotland tar fram en strategi för att kunna öka bostadsbyggandet framöver.
Vänge 2017-10-23
Lars Thomsson (C)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Anders Rahnberg
Planchef

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.

Sökande
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-11-19

Handlingar till

Ärende 31

Motion. Miljömål gällande transporter
Innehåll
• Motion 2017-06-19
• Regionstyrelsen 2018-10-25, § 280
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-14
• Tekniska nämnden 2018-01-31 § 23

Visby 2017-06-19

Motion:

Miljömål gällande transporter

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Region Gotland (nedan kallat RG) har väldigt högt ställda miljö- och klimatmål i sin
Vision 2025. Detta bör också gälla när RG upphandlar lastbilstjänster. Ett
minimumkrav kan tyckas vara minst Euro 5-klassning på lastbilarna som utför
tjänster för RGs räkning. RG borde själva också ha en policy att så fort man
införskaffar en lastbil ytterligare i fordonsparken så ska den uppfylla Euro 6.
På detta sätt kan RG genom handling också visa att man menar allvar av sin Vision.
Därför yrkar jag att:
Vid upphandlingar specificerar att minst Euro 5 ska uppnås för lastbilar som används
av samarbetspartners.
Region Gotland aldrig köper en lastbil som inte uppnår till Euro 6

Robin Storm (M)

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 280

Motion. Miljömål gällande transporter

RS 2017/587
AU § 280

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Motionen avslås.

Robin Storm (M) har i en motion yrkat på att:
-

Vid upphandlingar specificeras att minst Euro 5 ska uppnås för lastbilar som
används av samarbetspartners.

-

Region Gotland aldrig köper en lastbil som inte uppnår till Euro 6

Regionstyrelseförvaltningen föreslår med hänvisning till förvaltningens bedömning
att motionen avslås.
Vid upphandling av samarbetspartners till Region Gotland avseende lastbilar eller
entreprenörsmaskiner är det ett rimligt krav att specificera minst ett Euro 5 krav.
Detta har teknikförvaltningen för avsikt att göra framgent, dock har förvaltningen
fortfarande ett gällande avtal att förhålla sig till och där framgår följande: ”Fordon
med totalvikt över 3,5 ton, ska uppfylla kraven enligt Euro IV eller senare Eurokrav”.
När detta avtal upphör, alternativt sägs upp från någon del av parterna, har
teknikförvaltningen för avsikt att ställa minst Euro 5 krav i kommande upphandling.
Svaret avseende att ”Region Gotland aldrig köper en lastbil som inte uppnår till
Euro 6” är följande:
Vid nyanskaffning av last- och entreprenadmaskiner är detta en rimlig målsättning.
Däremot går den inte att uppfylla i praktiken då teknikförvaltningen även upphandlar
begagnade maskiner. Där kan förvaltningen inte ställa Euro 6 krav i upphandlingen.
Av de tilldelade medlen förvaltningen har både i maskinanskaffningsplanen samt i
driftsbudgeten finns inte de ekonomiska förutsättningarna att ”aldrig” köpa ett
fordon som inte uppnår Euro 6.
Om förvaltningen enbart upphandlar nya fordon fungerar det med Euro 6 men med
gällande ekonomiska ramar går det ej att uppnå att ”aldrig” köpa en last- eller
entreprenadmaskin som inte uppnår Euro 6.
Tekniska nämnden har 2018-01-31, § 23, föreslagit att motionen avslås.
Regionstyrelseförvaltningen delar den bedömningen.
forts
38 (121)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 280 forts
RS 2017/587
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag om att motionen ska
avslås och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion 2017-06-19
Tekniska nämnden 2018-01-31, § 23
Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-14
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/587
14 maj 2018

Dag Hultemar

Regionstyrelsen

Motion. Miljömål gällande transporter
Förslag till beslut

•

Motionen avslås.

Sammanfattning

Robin Storm (M) har i en motion yrkat på att:
−

Vid upphandlingar specificeras att minst Euro 5 ska uppnås för lastbilar som
används av samarbetspartners.

−

Region Gotland aldrig köper en lastbil som inte uppnår till Euro 6

Regionstyrelseförvaltningen föreslår med hänvisning till förvaltningens bedömning
att motionen avslås.
Bedömning

Vid upphandling av samarbetspartners till Region Gotland avseende lastbilar eller
entreprenörsmaskiner är det ett rimligt krav att specificera minst ett Euro 5 krav.
Detta har teknikförvaltningen för avsikt att göra framgent, dock har förvaltningen
fortfarande ett gällande avtal att förhålla sig till och där framgår följande: ”Fordon
med totalvikt över 3,5 ton, ska uppfylla kraven enligt Euro IV eller senare Eurokrav”.
När detta avtal upphör, alternativt sägs upp från någon del av parterna, har
teknikförvaltningen för avsikt att ställa minst Euro 5 krav i kommande upphandling.
Svaret avseende att ”Region Gotland aldrig köper en lastbil som inte uppnår till Euro
6” är följande:
Vid nyanskaffning av last- och entreprenadmaskiner är detta en rimlig målsättning.
Däremot går den inte att uppfylla i praktiken då teknikförvaltningen även upphandlar
begagnade maskiner. Där kan förvaltningen inte ställa Euro 6 krav i upphandlingen.
Av de tilldelade medlen förvaltningen har både i maskinanskaffningsplanen samt i
driftsbudgeten finns inte de ekonomiska förutsättningarna att ”aldrig” köpa ett
fordon som inte uppnår Euro 6.
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Om förvaltningen enbart upphandlar nya fordon fungerar det med Euro 6 men med
gällande ekonomiska ramar går det ej att uppnå att ”aldrig” köpa en last- eller
entreprenadmaskin som inte uppnår Euro 6.
Tekniska nämnden har 2018-01-31, § 23, föreslagit att motionen avslås.
Regionstyrelseförvaltningen delar den bedömning.
Beslutsunderlag

Motion 2017-06-19
Tekniska nämnden 2018-01-31, § 23
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Tekniska nämnden
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-01-31

TN § 23

RS-remiss - Motion. Miljömål gällande
transporter.

TN 2017/2349
TN AU § 18

Tekniska nämndens beslut

•

Motionen avslås och överlämnas till fullmäktige för beslut.

Sammanfattning

Robin Storm (M) har i en motion yrkat på att:
Vid upphandlingar specificerar att minst Euro 5 ska uppnås för lastbilar som används
av samarbetspartners.
Region Gotland aldrig köper en lastbil som inte uppnår till Euro 6.
Bedömning

Vid upphandling av samarbetspartners till Region Gotland avseende lastbilar eller
entreprenörsmaskiner är det ett rimligt krav att specificera minst ett Euro 5 krav.
Detta har teknikförvaltningen för avsikt att göra framgent, dock har förvaltningen
fortfarande ett gällande avtal att förhålla sig till och där framgår följande: ”Fordon
med totalvikt över 3,5 ton, ska uppfylla kraven enligt Euro IV eller senare Eurokrav”.
När detta avtal upphör, alternativt sägs upp från någon del av parterna, har
teknikförvaltningen för avsikt att ställa minst Euro 5 krav i kommande upphandling.
Svaret avseende att ”Region Gotland aldrig köper en lastbil som inte uppnår till Euro
6” är följande:
Vid nyanskaffning av last- och entreprenadmaskiner är detta en rimlig målsättning.
Däremot går den inte att uppfylla i praktiken då teknikförvaltningen även upphandlar
begagnade maskiner. Där kan förvaltningen inte ställa Euro 6 krav i upphandlingen.
Av de tilldelade medlen förvaltningen har både i maskinanskaffningsplanen samt i
driftsbudgeten finns inte de ekonomiska förutsättningarna att ”aldrig” köpa ett
fordon som inte uppnår Euro 6.
Om förvaltningen enbart upphandlar nya fordon fungerar det med Euro 6 men med
gällande ekonomiska ramar går det ej att uppnå att ”aldrig” köpa en last- eller
entreprenadmaskin som inte uppnår Euro 6.
Beslutsunderlag

Motion 2017-06-19
Tjänsteskrivelse 2017-12-13
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-01-31

Motionen avslås och överlämnas till fullmäktige för beslut.
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-11-19

Handlingar till

Ärende 32

Motion. Reglera avfyrande av
fyrverkeripjäser och annan pyroteknik
Innehåll
• Motion 2018-03-26
• Regionstyrelsen 2018-10-25, § 286
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-08-16

Motion angående reglering av avfyrande av fyrverkeripjäser och annan
pyroteknik

Under det gångna nyårsfirandet 2017/2018 upplevde många gotlänningar att det
avfyrades raketer och sköts med smällare under okontrollerade former och med dålig
respekt för andras egendom och säkerhet. Ett mycket uppmärksammat fall med ett föl
som fick avlivas akut efter skador det åsamkat sig efter att ha blivit skrämt av
fyrverkeripjäser blev för många droppen…
En diskussion följde där en del förslag kom upp som att försöka begränsa skjutandet till
vissa angivna tider på dygnet och kanske till vissa angivna platser. Några vill förstås ha
ett totalförbud för avfyrandet av sådan här pyroteknik.
En begränsning av skjutandet inom vissa tider skulle möjliggöra för människor att
förbereda både sig själva och sina husdjur. Det skulle bli möjligt att i rätt tid stalla in sina
hästar eller andra djur. Det skulle bli möjligt att i rätt tid och planerat ge lugnande
medicin om så skulle behövas. En begränsning till vilka platser varifrån det skulle vara
tillåtet att avfyra fyrverkeripjäser skulle möjliggöra för övriga medborgare att hålla sig
undan om så önskas.
På av regionen ägd mark har ju sedan länge restriktioner funnits vad gäller konsumtion
av alkoholhaltiga drycker. Borde det då inom ramen för det kommunala
självbestämmandet och ordningsstadgan inte gå att reglera skjutandet vid nyår och för
den delen vid andra högtider och evenemang?

Jag yrkar:

Att Regionen utreder möjligheten att reglera skjutandet av raketer och annan pyroteknik
till lämpliga klockslag
Att regionen utreder möjligheten att förbjuda avlossande av raketer och annan
pyroteknik från vissa särskilt känsliga områden såsom t ex innanför murarna eller från
andra områden som kan anses särskilt olämpliga i det här avseendet.
Hablingbo 2018-03-25

Jonas Niklasson (C)

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 286

Motion. Reglera avfyrande av fyrverkeripjäser och annan pyroteknik

RS 2018/370
AU § 286

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Motionen anses besvarad.

Jonas Niklasson (C) har motion yrkat att regionen utreder möjligheten att reglera
skjutandet av raketer och annan pyroteknik till lämpliga klockslag och att regionen
utreder möjligheten att förbjuda avlossande av raketer och annan pyroteknik från
vissa särskilt känsliga områden såsom t ex innanför murarna eller från andra områden
som kan anses särskilt olämpliga i det här avseendet.
Fråga 1 – Ja, det finns möjligheter att reglera
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får enligt 3 kap. 9 §
ordningslagen meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna
som behövs för att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av
användningen av pyrotekniska varor.
Av 3 kap. 12 § ordningslagen framgår att föreskrifter enligt 3 kap. 9 § inte får angå
förhållanden som är reglerade i denna lag eller annan författning eller som enligt
lagen eller annan författning kan regleras på något annat sätt. Föreskrifterna får inte
lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den
enskildes frihet.
Med förordningen (1993:1632) har regeringen bemyndigat kommunerna att meddela
föreskrifter enligt bl.a. 3 kap. 9 §§ ordningslagen. Kommunerna får dock inte
meddela sådana föreskrifter som innebär en inskränkning i den enskildes frihet att
framföra ett musikaliskt verk eller något annat konstnärligt verk.
Regionen har utnyttjat bemyndigandet genom att i allmänna lokala ordningsföreskrifter för Region Gotland föreskriva följande.
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
22 § Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor inom
Visby innerstad.
23 § Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor i gallerian på Östercentrum och
närmare Domkyrkan i Visby än 100 meter.
forts

47 (121)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 286 forts
RS 2018/370

Fråga 2 – Behov av utökat förbud mot fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
Regionstyrelseförvaltningen finner det svårt att utan mera resurskrävande utredande
peka ut nya områden för förbud, där behovet av förbud kan antas vara stort
och förbudet bli efterlevt eller beivrat; allt utan att lägga onödigt tvång på enskilda
eller riskera att ingripa i konstfulla framföranden. Därför föreslås i första hand att
motionen anses besvarad med denna skrivelse. Skulle det bedömas finnas behov av
att utreda frågan om nya förbudsområden vidare, föreslås att regionstyrelsen får i
uppdrag av fullmäktige att tillsätta en utredning med resurser för det ändamålet.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden föreslår att motionen anses besvarad och finner att detta bifalls.
Beslutsunderlag

Motion 2018-03-25
Regionstyrelseförvaltningen 2018-08-16

48 (121)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/370
16 augusti 2018

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Motion. Reglera avfyrande av fyrverkeripjäser och annan
pyroteknik Jonas Nicklasson (C)
Förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Regionstyrelsen beslutar föreslå att fullmäktige anser motionen besvarad med
förevarande utredning.

Ärendet

Ledamoten Jonas Niklasson har motion den 25 mars 2018 yrkat att regionen utreder
möjligheten att reglera skjutandet av raketer och annan pyroteknik till lämpliga
klockslag och att regionen utreder möjligheten att förbjuda avlossande av raketer och
annan pyroteknik från vissa särskilt känsliga områden såsom t ex innanför murarna
eller från andra områden som kan anses särskilt olämpliga i det här avseendet.
Fråga 1 – Ja, det finns möjligheter att reglera
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får enligt 3 kap. 9 §
ordningslagen i meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna
som behövs för att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av
användningen av pyrotekniska varor.
Av 3 kap. 12 § ordningslagen framgår att föreskrifter enligt 3 kap. 9 § inte får angå
förhållanden som är reglerade i denna lag eller annan författning eller som enligt
lagen eller annan författning kan regleras på något annat sätt. Föreskrifterna får inte
lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den
enskildes frihet.
Med förordningen (1993:1632) har regeringen bemyndigat kommunerna att meddela
föreskrifter enligt bl.a. 3 kap. 9 §§ ordningslagen. Kommunerna får dock inte
meddela sådana föreskrifter som innebär en inskränkning i den enskildes frihet att
framföra ett musikaliskt verk eller något annat konstnärligt verk.
Regionen har utnyttjat bemyndigandet genom att i allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Region Gotland ii föreskriva följande.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/370

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
22 § Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor inom
Visby innerstad.
23 § Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor i gallerian på Östercentrum och
närmare Domkyrkan i Visby än 100 meter.

Fråga 2 – Behov av utökat förbud mot fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
Regionstyrelseförvaltningen finner det svårt att utan mera resurskrävande utredande
peka ut nya områden för förbud, där behovet av förbud kan antas vara stort och
förbudet bli efterlevt eller beivrat; allt utan att lägga onödigt tvång på enskilda eller
riskera att ingripa i konstfulla framföranden. Därför föreslås i första hand att
motionen anses besvarad med denna skrivelse. Skulle det bedömas finnas behov av
att utreda frågan om nya förbudsområden vidare, föreslås att regionstyrelsen får i
uppdrag av fullmäktige att tillsätta en utredning med resurser för det ändamålet.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

i https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ordningslag19931617_sfs-1993-1617
ii https://www.gotland.se/49128
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-11-19

Handlingar till

Ärende 33

Motion. Namnändring av avdelning inom
Tekniska nämndens verksamhetsområde
Innehåll
• Motion 2017-12-18
• Regionstyrelsen 2018-10-25, § 288
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-09
• Tekniska nämnden 2018-04-25, § 130

Fårö 20171120

Motion till regionfullmäktige på Gotland

Utifrån hur jag blev bemött på senaste regionfullmäktige på mitt yrkande om att ändra
från mark och stadsmiljö till mark och landsbygds/stadsmiljö i Tekniska Nämndens
investeringsbudget
så yrkar jag
att Tekniska Nämnden ändrar namnet på sin avdelning Mark och stadsmiljö till Mark och
landsbygds/stadsmiljö

Frans Brozén

Liberalerna Gotland
Regementsgatan 2
621 50 VISBY

www.liberalerna.se
www.liberalernagotland.se
gotland@liberalerna.se

Telefon
Ombudsman 0708-89 17 56
Telefonsvarare 0498-48 27 60

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 288

Motion. Namnändring av avdelning inom
tekniska nämndens verksamhetsområde

RS 2017/1151
AU § 288

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Motionen avslås.

I en motion till regionfullmäktige yrkar Frans Brozén (L), att tekniska nämnden
ändrar namnet på (avdelningen) enheten ”Mark och Stadsmiljö” till ”Mark och
landsbygds/stadsmiljö”.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet och kommit fram till att ett namnbyte inte
är motiverat. Den aktuella enheten Mark- och stadsmiljö har i huvudsak uppdrag och
åtaganden i områden där Region Gotland är fastighetsägare/väghållare. Uppdragen
finns i stads- eller tätortsmiljö, något som gör att enhetens namn kan sägas spegla de
uppdrag som enheten har. Ett namnbyte vore dessutom förknippat med stora
kostnader då mallar, visitkort, skyltar med mera skulle behöva bytas ut.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen instämmer i den bedömning som tekniska nämnden
gjort och föreslår att regionstyrelsen beslutar att avslå motionen för beslut i
regionfullmäktige.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden föreslår att motionen avslås i enlighet med arbetsutskottets förslag och
finner att detta bifalls.
Beslutsunderlag

Motion 2017-11-20
Tekniska nämnden 2018-04-25, § 130
Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-09

52 (121)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/1151
9 juli 2018

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Motion. Namnändring av avdelning inom Tekniska nämndens
verksamhetsområde
Förslag till beslut till regionfullmäktige

•

Motionen avslås

Sammanfattning

I en motion till regionfullmäktige yrkar Frans Brozén (L), att tekniska nämnden
ändrar namnet på (avdelningen) enheten ”Mark och Stadsmiljö” till ”Mark och
landsbygds/stadsmiljö”.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet och kommit fram till att ett namnbyte inte
är motiverat. Den aktuella enheten ”Mark och Stadsmiljö” har i huvudsak uppdrag
och åtaganden i områden där Region Gotland är fastighetsägare/väghållare.
Uppdragen finns i stads- eller tätortsmiljö, något som gör att enhetens namn kan
sägas spegla de uppdrag som enheten har. Ett namnbyte vore dessutom förknippat
med stora kostnader då mallar, visitkort, skyltar med mera skulle behöva bytas ut.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen instämmer i den bedömning som tekniska nämnden
gjort och föreslår att regionstyrelsen beslutar att avslå motionen för beslut i
regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

Motion, Frans Brozén (L), 2017-11-20
TN §130. TN beslut, RS remiss
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Teknikförvaltningen, Mark och Stadsmiljö
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-04-25

TN § 130

TN § 130

RS Remiss. Motion. Namnändring av
avdelning inom Tekniska nämndens
verksamhetsområde

TN 2017/3745
TN AU § 113

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden avslår motion om ändring av namn på enheten Mark och
Stadsmiljö.

Bedömning

Frans Brozén, Liberalerna, yrkar att Tekniska nämnden ändrar namn på enheten
Mark och Stadsmiljö till Mark och landsbygds/stadsmiljö.
Att ändra namn från Mark och Stadsmiljöenheten till Mark och
landsbygds/stadsmiljöenheten är inte motiverat. Region Gotland arbetar för hela
Gotland men enheten Mark och Stadsmiljö har mestadels åtaganden där Region
Gotland är fastighetsägare/väghållare. Uppdragen enheten har finns i stads- eller
tätortsmiljö vilket gör att namnet på enheten idag speglar de uppdrag som enheten
har. Ett namnbyte är dessutom förknippat med stora kostnader då mallar, visitkort
mm behöver bytas ut.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
• Tekniska nämnden avslår motion om ändring av namn på enheten Mark och
Stadsmiljö.
Beslutsunderlag

TN2017/3745, Motion, Frans Brozén, Liberalerna.
Tjänsteskrivelse 2018-04-03
Skickas till
Regionstyrelsen

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-11-19

Handlingar till

Ärende 34

Motion. Bredda länsväg 148
Innehåll
• Motion 2017-05-16
• Regionstyrelsen 2018-10-25, § 285
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-16

Motion
Till fullmäktige i Region Gotland
Bredda länsväg 148
Länsväg 148 mellan Visby och Fårösund är en av de mest olycksdrabbade på
Gotland. Samtidigt är den en av de mest trafikerade och smalaste av Gotlands
länsvägar. På delar av sträckan är bredden endast 6 meter. Det är knappt att
tyngre fordon klarar att mötas utan att toucha i varandras backspeglar. Gående
och cyklister längs vägen utsätts för stor fara och minskar möjligheten till att
cykelpendla till och från arbetet. Trafikverkets lösning för att skapa säkrare vägar
är att sänka hastigheten, vilket vi tycker är fel sätt att lösa problemet. På
Gotland bor många på landsbygden och boendet är väl spritt. För att kunna
utveckla näringslivet och öka boendet över hela Gotland är en snabb och säker
framkomlighet på de gotländska vägarna mycket viktigt. På Gotland finns behov
av att utveckla de större vägarna så att det blir lättare att pendla mellan
hemmen och arbetsplatser, oavsett om man använder kollektivtrafik, bil eller
cykel.
För att nå visionen 65 000 invånare så måste möjligheterna till tillväxt över hela
Gotland stimuleras för såväl näringsliv, boende som besöksnäring. Väg 148 är då
en av de vägar som bör ha hög prioritet.
Fårös attraktion som besöksmål gör att trafiken på vägen ökar kraftigt under
sommaren. Något som märkts än mer under senaste åren. Nuvarande standard
på länsväg 148 är en av de begränsande faktorerna för att Fårö och norra
Gotland ska kunna utvecklas ytterligare.
Med anledning av ovanstående yrkar vi att:
 vägstandarden höjs och att länsväg 148 breddas.
 att Region Gotland tar med dessa förbättringar i Länstransportplanen.
För Centerpartiets Fullmäktigegrupp

Eva Nypelius

Stefan Nypelius

Fredrik Gradelius

Eva Gahnström

Björn Dahlström

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 285

Motion. Bredda länsväg 148

RS 2017/585
AU § 285

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Motionen anses besvarad.

Eva Nypelius, m.fl. (C) har i en motion yrkat att standarden på väg 148 ska höjas och
att vägen ska breddas. De yrkar även på att dessa förbättringar ska ingå i Gotlands
länstransportplan.
Som bakgrund pekas på att vägen är en av de mest trafikerade och olycksdrabbade av
Gotlands länsvägar, samtidigt som den är en av de smalaste. Trafikverkets lösning att
sänka hastigheten för att skapa säkrare vägar är fel sätt att lösa problemet. En snabb
och säker framkomlighet på vägarna behövs för att utveckla näringslivet och öka
boendet över hela Gotland, oavsett om man använder kollektivtrafik, bil eller cykel.
Vägarnas standard är viktig för att nå befolknings- och tillväxtmål. Väg 148 är en av
de vägar som bör ha hög prioritet.
Fårös attraktion som besöksmål gör att trafiken på vägen ökar kraftigt under
sommaren. Nuvarande standard på länsväg 148 är en av de begränsande faktorerna
för att Fårö och norra Gotland ska kunna utvecklas ytterligare.
I motionen yrkas på att förbättringar av väg 148 ska ingå i Gotlands länstransportplan. I februari godkände regionstyrelsen länsplanen för regional transportinfrastruktur 2018-2029. Planen är lämnad till regeringen, som beslutar om
ekonomiska ramar, och ska därefter fastställas av regionfullmäktige.
I planen beskrivs väg 148:s brister och i planen ingår att kunna genomföra insatser på
vägen som en av de åtgärder som skulle kunna finansieras genom länsplanen.
Infrastrukturinvesteringar är ofta mycket kostsamma. Med Gotlands länsplans
ekonomiska ram finns dock endast förutsättningar att genomföra mindre
förbättringar.
I statens budget för 2018 fick Trafikverket 50 miljoner kronor avsedda för
förbättringsåtgärder på Gotlands vägnät. Medlen ska användas för att öka
framkomligheten och förbättra trafikmiljön. Åtgärderna ska planeras i samråd med
region Gotland. Medlen kan användas mellan 2018-2022.
Enligt Region Gotlands uppfattning ska åtgärderna prioriteras till norra Gotland och
då till väg 148.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 285 forts
RS 2017/585

Trafikverket har nyligen påbörjat en åtgärdsvalsstudie för väg 148 (region Gotland
medverkar i arbetet), för att se på brister och behov, och för att föreslå åtgärder.
Åtgärdsvalsstudien planeras finnas färdig vid årsskiftet 2018/19.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden yrkar att motionen ska bifallas.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag om att
motionen ska anses besvarad och eget yrkande om att motionen ska bifallas och
finner att den bifalls.
Omröstning begärs. Den som röstar Ja bifaller motionen. Den som röstar Nej anser
motionen besvarad. Följande röstar ja: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius
(C), Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas Unger (M), Mats-Ola Rödén (L)
och Eva Nypelius (C). Följande röstar nej: Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Aino
Friberg Hansson (S), Ylva Bendelin (S), Tommy Gardell (S), Saga Carlgren (V), Isabel
Enström (MP) och Lars Engelbrektsson (SD). Omröstningen utfaller med rösterna
7 ja och 8 nej. Motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag

Motion 2017-06-19
Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-16

46 (121)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/585
16 maj 2018

Lena Johansson

Regionstyrelsen

Motion. Bredda länsväg 148
Förslag till beslut

•

Motionen anses besvarad. Arbete pågår enligt intentionerna i motionen.

Sammanfattning

Eva Nypelius, m.fl. (C) har i en motion yrkat att standarden på väg 148 ska höjas och
att vägen ska breddas. De yrkar även på att dessa förbättringar ska ingå i Gotlands
länstransportplan.
Som bakgrund pekas på att vägen är en av de mest trafikerade och olycksdrabbade av
Gotlands länsvägar, samtidigt som den är en av de smalaste. Trafikverkets lösning att
sänka hastigheten för att skapa säkrare vägar är fel sätt att lösa problemet. En snabb
och säker framkomlighet på vägarna behövs för att utveckla näringslivet och öka
boendet över hela Gotland, oavsett om man använder kollektivtrafik, bil eller cykel.
Vägarnas standard är viktig för att nå befolknings- och tillväxtmål. Väg 148 är en av
de vägar som bör ha hög prioritet.
Fårös attraktion som besöksmål gör att trafiken på vägen ökar kraftigt under
sommaren. Nuvarande standard på länsväg 148 är en av de begränsande faktorerna
för att Fårö och norra Gotland ska kunna utvecklas ytterligare.

Bedömning

I motionen yrkas på att förbättringar av väg 148 ska ingå i Gotlands
länstransportplan. I februari godkände regionstyrelsen länsplanen för regional
transportinfrastruktur 2018-2029. Planen är lämnad till regeringen, som beslutar om
ekonomiska ramar, och ska därefter fastställas av regionfullmäktige.
I planen beskrivs väg 148:s brister och i planen ingår att kunna genomföra insatser på
vägen som en av de åtgärder som skulle kunna finansieras genom länsplanen.
Infrastrukturinvesteringar är ofta mycket kostsamma. Med Gotlands länsplans
ekonomiska ram finns dock endast förutsättningar att genomföra mindre
förbättringar.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/585

I statens budget för 2018 fick Trafikverket 50 miljoner kronor avsedda för
förbättringsåtgärder på Gotlands vägnät. Medlen ska användas för att öka
framkomligheten och förbättra trafikmiljön. Åtgärderna ska planeras i samråd med
region Gotland. Medlen kan användas mellan 2018-2022.
Enligt Region Gotlands uppfattning ska åtgärderna prioriteras till norra Gotland och
då till väg 148.
Trafikverket har nyligen påbörjat en åtgärdsvalsstudie för väg 148 (region Gotland
medverkar i arbetet), för att se på brister och behov, och för att föreslå åtgärder.
Åtgärdsvalsstudien planeras finnas färdig vid årsskiftet 2018/19.

Beslutsunderlag

Motion 2017-06-19

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-11-19

Handlingar till

Ärende 35

Motion. Bilfritt på Skeppsbron under
sommarkvällarna
Innehåll
• Motion 2017-11-20
• Regionstyrelsen 2018-10-25, § 282
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-15
• Tekniska nämnden 2018-02-21, § 50

Visby 2017-11-20

Motion:

Gör Skeppsbron bilfri under sommarkvällarna

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Gotland och Visby är en attraktiv besöksdestination - ett turistmål. Vi har dock en resa att göra tillsammans med näringen för att ytterligare öka attraktiviteten. Att kunna strosa vid vattnet en sommarkväll eller sitta och äta är attraktivt. Många städer har den möjligheten. Exempel är Nyhavn i Köpenhamn, Bryggen i Bergen, och flera andra ställen där solen och sommaren inbjuder till att vistas och äta
ute.
Vi har chansen vid Skeppsbron i Visby. Sommartid är detta en sträcka som är livligt frekventerad med
glassmagasin och restauranger, en plats där folk träffas och flanerar. Det är en plats som kan utvecklas
som en attraktiv mötesplats .
Idag får människor samsas med biltrafik. Samtidigt råder det bilförbud i innerstaden sommartid och
antalet fordonsrörelser bör vara begränsade till antal. Men eftersom det är mycket folk på i Hamnen så
lockar det också att ”bara åka förbi”.
Enkelt skulle Skeppsbron kunna göras om till en gågata där människor har företräde framför bilar.
Den nödvändiga trafiken kan ledas via Korsgatan.

Därför yrkar jag:
att förutsättningarna för avstängning av Skeppsbron för biltrafik på kvällarna sommartid utreds.

Anna Hrdlicka (M)

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 282

Motion. Bilfritt på Skeppsbron under
sommarkvällarna

RS 2017/1056
AU § 282

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Motionen anses besvarad. tekniska nämnden har gett teknikförvaltningen i
uppdrag att fortsätta planeringen för utökade gångfartsområden på Hamnplan och
Skeppsbron i Visby.

Anna Hrdlicka (M) har i en motion till regionfullmäktige yrkat att förutsättningarna
för avstängning av Skeppsbron för biltrafik på kvällarna sommartid utreds. Som skäl
anges att Skeppsbron sommartid är livligt frekventerad och en plats där folk träffas
och flanerar. Skeppsbron skulle enkelt kunna göras om till gågata där människor har
företräde framför bilar. Den nödvändiga trafiken skulle kunna ledas via Korsgatan.
Tekniska nämnden redogör för de regler som gäller. På en gågata får motorfordon
inte föras i genomfart. Om Skeppsbron skulle göras om till gågata måste all trafik till
Högskolan, Biblioteket, kongresshallen, hamnen, restauranger, parkeringar, m.m.
passera Korsgatan för att komma ut på Hamnplan via Hamngatan. Att göra om
Skeppsbron till gågata endast kvällstid bedöms inte vara realistiskt.
Teknikförvaltningen har dock planer på att utöka de gångfartsområden som finns på
Cramérgatan, Donnersgatan och Strandvägen till att också omfatta Hamnplan och
Skeppsbron. Detta är ett led i att förbättra för bl.a. den ökande mängd kryssningsbesökare som förväntas komma under 2018. På ett gångfartsområde får motorfordon
föras i genomfart men med total väjningsplikt mot gående och endast i gångfart.
Kostnader kommer att uppkomma för omskyltning och eventuella hastighetsdämpande åtgärder på nya gångfartsområden.
Tekniska nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att fortsätta planeringen för
utökade gångfartsområden på Hamnplan och Skeppsbron i Visby.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag om att motionen ska
anses besvarad och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion 2017-11-20
Tekniska nämnden 2018-02-21, § 50
Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-15

41 (121)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/1056
15 maj 2018

Lena Johansson

Regionstyrelsen

Motion. Bilfritt på Skeppsbron under sommarkvällarna
Förslag till beslut

•

Motionen anses besvarad. Tekniska nämnden har gett teknikförvaltningen i
uppdrag att fortsätta planeringen för utökade gångfartsområden på Hamnplan
och Skeppsbron i Visby.

Sammanfattning

Anna Hrdlicka (M) har i en motion till Regionfullmäktige yrkat att förutsättningarna
för avstängning av Skeppsbron för biltrafik på kvällarna sommartid utreds. Som skäl
anges att Skeppsbron sommartid är livligt frekventerad och en plats där folk träffas
och flanerar. Skeppsbron skulle enkelt kunna göras om till gågata där människor har
företräde framför bilar. Den nödvändiga trafiken skulle kunna ledas via Korsgatan.
Bedömning

Tekniska nämnden redogör för de regler som gäller. På en gågata får motorfordon
inte föras i genomfart. Om Skeppsbron skulle göras om till gågata måste all trafik till
Högskolan, Biblioteket, kongresshallen, hamnen, restauranger, parkeringar, m.m.
passera Korsgatan för att komma ut på Hamnplan via Hamngatan. Att göra om
Skeppsbron till gågata endast kvällstid bedöms inte vara realistiskt.
Teknikförvaltningen har dock planer på att utöka de gångfartsområden som finns på
Cramérgatan, Donnersgatan och Strandvägen till att också omfatta Hamnplan och
Skeppsbron. Detta är ett led i att förbättra för bl.a. den ökande mängd
kryssningsbesökare som förväntas komma under 2018. På ett gångfartsområde får
motorfordon föras i genomfart men med total väjningsplikt mot gående och endast i
gångfart. Kostnader kommer att uppkomma för omskyltning och eventuella
hastighetsdämpande åtgärder på nya gångfartsområden.
Tekniska nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att fortsätta planeringen för
utökade gångfartsområden på Hamnplan och Skeppsbron i Visby.
Beslutsunderlag

Motion 2017-11-20
Tekniska nämnden 2018-02-21, § 50
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-02-21

TN § 50

RS Remiss - Motion. Gör Skeppsbron bilfri under
sommarkvällarna

TN 2017/3507
TN AU § 42

Tekniska nämndens beslut

•Tekniska nämnden anser motionen besvarad.
•Förvaltningen får uppdrag att fortsätta planeringen för utökade gångfartsområden
på Hamnplan och Skeppsbron i Visby.

Sammanfattning

Anna Hrdlicka har i en motion till Regionfullmäktige yrkat att förutsättningarna för
avstängning av Skeppsbron för biltrafik på kvällarna sommartid utreds. Som skäl
anges att Skeppsbron sommartid är livligt frekventerad och en plats där folk träffas
och flanerar. Skeppsbron skulle enkelt kunna göras om till gågata där människor har
företräde framför bilar. Den nödvändiga trafiken kan ledas via Korsgatan.
Bedömning

På en gågata får motorfordon inte föras i genomfart. Om man gör om Skeppsbron
till gågata betyder det att all trafik till Högskolan, Biblioteket, kongresshallen,
hamnen, restauranger, parkeringar mm. Måste passera Korsgatan för att ändå komma
ut på Hamnplan via Hamngatan. Att göra om Skeppsbron till gågata endast kvällstid
är inte realistiskt. Förvaltningen har redan planer på att utöka de gångfartsområden
som finns på Cramérgatan, Donnersgatan och Strandvägen till att också omfatta
Hamnplan och Skeppsbron. Detta är ett led i att förbättra för b.la. den ökande
mängd kryssnings besökare som förväntas komma under 2018. På ett
gångfartsområde får motorfordon föras i genomfart men med total väjningsplikt mot
gående och endast i gångfart. Förvaltningen kommer att diskutera detta med
Polismyndigheten och även titta på eventuella fysiska åtgärder som kan behövas för
att säkra gångfart.
Kostnader kommer att uppkomma för omskyltning och eventuella
hastighetsdämpande åtgärder på nya gångfartsområden.
Beslutsunderlag

Motion ”Gör Skeppsbron bilfri under sommarkvällarna”
Tjänsteskrivelse 2019-01-29.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•Tekniska nämnden anser motionen besvarad.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-02-21

•Förvaltningen får uppdrag att fortsätta planeringen för utökade gångfartsområden
på Hamnplan och Skeppsbron i Visby.
Skickas till
Regionfullmäktige

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-11-19

Handlingar till

Ärende 36

Motion. Ingen parkeringsbot innan
kl. 11.00
Innehåll
• Motion 2018-03-26
• Regionstyrelsen 2018-10-25, § 291
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-12
• Tekniska nämnden 2018-08-29, § 210

Fröjel 2018-03-26

Motion:
Till:

Lappa inga bilar före 11:00
Regionfullmäktige Gotland

I Visby får man parkera 2 timmar utan avgift, med p-skiva mellan 9:00-18:00, det
anses även ok att ställa p-skivan på klockan 9:00 om du kommer och parkerar efter
kl. 18:00. Detta innebär att alla som står parkerade fram till kl. 11:00, står rätt enligt
regelsystemet, men en del tycks glömma att vrida p-skivan, och dessa lappas då
med höga böter, men de som då får en p-bot straffas inte för att de står fel, utan för
att de glömt att vrida p-skivan.
Detta kan väl ändå inte vara meningen? Det drabbar företrädesvis våra egna
kommuninvånare. Om man i stället börjar ”lappa” kl. 11:00 så slipper vi bötfälla
glömska, och jag tror det vore uppskattat. Dessutom sparar vi in en del arbetstid för
våra parkeringsvakter, och jag tror vi minskar en del irritation, och därmed får en
trevligare stämning och arbetsklimat.
Jag är medveten om att man kan glömma p-skivan även vid andra tider, men då blir
det svårt att undvika böter.
Jag yrkar således på att man inte bötfäller bilar som i övrigt står rätt, förrän efter 2
timmars fri parkering - i nu läget från kl. 11:00.

Håkan Onsjö (m)

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-25

RS § 291

Motion. Ingen parkeringsbot innan kl. 11.00

RS 2018/367
AU § 291

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Motionen avslås.

Håkan Onsjö (M) har i en motion till regionfullmäktige yrkat på att bilar som
parkeras inom område där parkeringsreglering gäller, inte ska kunna ges parkeringsböter förrän tidigast efter två timmars fri parkering. Det skulle i normalfallet innebära
att parkeringsböter tidigast kan ges från kl 11.00. Motiven till den föreslagna
förändringen är att den skulle skapa mindre irritation hos invånarna samt att den
skulle spara en del arbetstid för parkeringsvakterna.
Tekniska nämnden har redogjort för sin och förvaltningens synpunkter på det
aktuella förslaget. Nämndens bedömning är att en förändring som skulle innebära att
tiden för parkeringsbevakning förskjuts till kl 11.00 skulle komma att innebära att
allmänheten anpassar sitt beteende därefter. Följden kommer att bli att den som
parkerar kl 18.00 föregående dag, ställer parkeringsskivan på kl 11.00 kommande dag,
vilket skulle innebära fyra timmars fri parkering fram till kl 13.00. Tekniska nämnden
avslår motionen och överlämnar den till fullmäktige för beslut.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot tekniska nämndens bedömning i
ärendet.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag om att motionen ska
avslås och finner att detta bifalls.
Beslutsunderlag

Motion 2018-03-26
Tekniska nämnden 2018-08-29, § 210
Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-12
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/367
12 september 2018

Lena Johansson

Regionstyrelsen

Motion. Ingen parkeringsbot innan kl 11.00
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Motionen avslås
Sammanfattning

Håkan Onsjö(M) har i en motion till Regionfullmäktige yrkat på att bilar som
parkeras inom område där parkeringsreglering gäller, inte ska kunna ges
parkeringsböter förrän tidigast efter två timmars fri parkering. Det skulle i
normalfallet innebära att parkeringsböter tidigast kan ges från kl 11.00. Motiven till
den föreslagna förändringen är att den skulle skapa mindre irritation hos invånarna
samt att den skulle spara en del arbetstid för parkeringsvakterna.

Bedömning

Tekniska nämnden har redogjort för sin och förvaltningens synpunkter på det
aktuella förslaget. Nämndens bedömning är att en förändring som skulle innebära att
tiden för parkeringsbevakning förskjuts till kl 11.00 skulle komma att innebära att
allmänheten anpassar sitt beteende därefter. Följden kommer att bli att den som
parkerar kl 18.00 föregående dag, ställer parkeringsskivan på kl 11.00 kommande dag,
vilket skulle innebära fyra timmars fri parkering fram till kl 13.00. Tekniska nämnden
avslår motionen och överlämnar den till fullmäktige för beslut.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot tekniska nämndens bedömning i
ärendet.
Beslutsunderlag

Motion 2018-03-26
Tekniska nämnden 2018-08-29, § 210
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Tekniska nämnden
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-08-29

TN § 210

TN § 210

Motion. Ingen parkeringsbot innan kl. 11.00

TN 2018/1097
TN AU § 154

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden avslår motionen och överlämnar den till fullmäktige för
beslut.

Nya moderaterna har genom en motion från Håkan Onsjö föreslagit att man inte
skall bötfälla bilar som i övrigt står rätt, förrän efter 2 timmars fri parkering – i nu
läget från kl. 11:00.
Bedömning

Många parkeringar på Gotland är reglerade mellan 09.00 och 18.00 på vardagar och
09.00 till 14.00 på dag före ”röd” dag. Om man parkerar efter 18.00 och skall stå kvar
efter 09.00 nästa dag skall p-skivan ställas på 09.00 eftersom parkeringsregleringen
börjar då. Om man inte bevakar att p-skivorna är rätt inställda och går ut med
informationen att bevakning inte sker före 11.00 kommer allmänheten att anpassa sig
till detta. Följden kommer att bli att om man parkerar efter 18.00 kan man ställa pskivan på 11.00 och då få gratis parkering i 4 timmar. På lördagar kan man då stå
gratis till 13.00 och så upphör parkeringsregleringen 14.00. Det är förvaltningens
bestämda uppfattning att parkeringsbevakning skall ske under hela den tid då
parkeringsregleringen gäller.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden avslår motionen och överlämnar den till fullmäktige för beslut.

Beslutsunderlag

RSRemiss - Motion. Ingen parkeringsbot innan kl.11.00
Tjänsteskrivelse 2018-08-13
Skickas till
Regionstyrelsen

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-11-19

Handlingar till

Ärende 37

Val av krisledningsnämnd
Fullmäktige har att utse krisledningsnämnd för perioden 2018-10-15 till
och med 2022-10-14.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-10-15, § 254

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-10-15

RS § 254

Krisledningsnämnd, fastställande av
sammansättning, sju ledamöter och sju
ersättare

RS 2018/9

Regionstyrelsens beslut
•

Till ledamöter i krisledningsnämnden väljs:
Eva Nypelius (C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Johan Thomasson (L)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Saga Carlgren (V)

•

Till ersättare i arbetsutskottet väljs:
Eva Ahlin (C)
Ola Björkqvist (KD)
Andreas Unger (M)
Anna Hrdlicka (M)
att inträda i tur och ordning för C-M-L-KD-gruppen
Håkan Ericsson (S)
Isabel Enström (MP)
Thomas Gustafson (V)
att inträda i tur och ordning för S-V-MP-gruppen.

Regionstyrelsen har att utse krisledningsnämnd bestående av sju ledamöter och sju
ersättare.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-11-19

Handlingar till

Ärende 38

Avsägelser i regionfullmäktige
Innehåll
a) Robin Storms (M) avsägelse som ersättare i regionfullmäktige.
b) Nils Ingelmarks (M) avsägelse som ersättare i regionfullmäktige
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-11-19

Handlingar till

Ärende 39

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll
a) Nils Ingelmarks (M) avsägelse från uppdrag som ersättare i Hälso- och
sjukvårdsnämnden.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-11-19

Handlingar till

Ärende 40

Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktige har vid tidigare sammanträde, till olika nämnder
överlåtit (delegerat) nedanstående medborgarförslag för beslut. Dessa
återkommer nu för kännedom och anmälan till regionfullmäktige.

Innehåll
•

•

•

Patriks Hjerts medborgarförslag om ny sträckning av Linje 11 genom Rone, Burs och
del av Eke socken. RS 2017/1022
•

Tekniska nämnden 2018-10-24, § 254

•

Medborgarförslag (inkom 2017-11-13)

Jens Söderbergs medborgarförslag om renovering av gång- och cykelbana i Slite Södra
och området Slite Länna med ljussättning. RS 2017/ 1081
•

Tekniska nämnden 2018-10-24, § 256

•

Medborgarförslag (inkom 2017-11-29)

Monica Sjöstens medborgarförslag om väjningsplikt på Artillerigatan i Visby.
RS 2018/ 446

•

•

Tekniska nämnden 2018-10-24, § 257

•

Medborgarförslag (inkom 2018-04-06)

Lars Flemströms medborgarförslag om att öppna toaletterna i Herrviks hamn.
RS 2018/495

•

Tekniska nämnden 2018-10-24, § 255

•

Medborgarförslag (inkom 2018-04-26)

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-10-24

TN § 254

TN § 254

Medborgarförslag - Ny bussträckning av linje
11

TN 2017/3640
TN AU § 192

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att linje 11 får en förändrad
linjesträckning mellan Stånga och Hemse via Burs och Rone. En ändring av
linjesträckningen är dock inte möjligt. Minst ett ytterligare fordon skulle behövas
vilket den nuvarande ekonomiska situationen inte tillåter. Därutöver skulle körtiden
bli för lång för det planerade trafikkonceptet i landsbygdstrafiken. Istället bör man
överväga att införa en anropsstyrd linje i området.
Bedömning

Teknikförvaltningen anser att medborgarförslaget är väl utarbetat och genomtänkt. I
området mellan Rone och Burs finns i dagsläget endast Närtrafik som bara ger två
resmöjligheter i veckan till Hemse (tisdagar och torsdagar).
Det är dock inte lämpligt att ändra linjesträckningen av linje 11, motiveringen är
följande:
Bussarna måste utnyttjas på ett ekonomiskt sätt. Turerna är därför förknippade med
varandra genom så kallade omlopp som beskriver med vilket fordon vilka turer körs.
Det innebär att en ganska liten förändring i körtiden kan ha stora konsekvenser. I det
här fallet leder den längre körtiden till att omloppstiden förlängs med ca 14 min. Det
kräver minst en ytterligare buss, som inte tillåts av den nuvarande ekonomiska
situationen.
Ett viktigt mål i det nya trafikförsörjningsprogrammet som ska beslutas i december är
att stomlinjerna ska ha snabba turer med raka linjedragningar. Ambitionen är att
införa ett nytt trafikkoncept med takttrafik (bussar går samma klockslag med jämna
mellanrum, t.ex. varje timme) och regelbundna anslutningar i knutpunkterna. Hemse
är tänkt att bli en sådan knutpunkt, vilket innebär att körtiden mellan Visby och
Hemse inte får vara längre än en timme.
För att bättre tillgodose trafikbehoven i området föreslår Teknikförvaltningen att
man överväger att införa en ny anropsstyrd linje som ansluter till linje 11 i Hemse
eller/och i Stånga. Det ger möjligheten att även Ronehamn, Lau och När kan
betjänas. Införandet skulle rimligen ske samtidigt med det nya trafikkonceptet.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö.
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-10-24

Protokollsutdrag
TN § 254

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2017-11-13
Tjänsteskrivelse 2018-10-01
Skickas till
Regionfullmäktige
Förslagsställaren

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2017 -11- 1 3
_ REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Ny bussträckning av linje 1 1 , som ger tre socknar
och ca 1000 personer ökad tillgänglighet till kollektiv
trafik i Rone, Burs och del av Eke socken.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Inom ramen för att kunna verka och bo på
landsbygden så är kollektivtrafiken en vital del. Med
enkla medel kan linje 11 ges en ny sträckning som
kontrollmätt i tid handlar endast om 6 min och 30
sek, men som ger ca 1000 personer avsevärt
förbättrad busstillgänglighet i kilometer och tid.
OBS! Se vidare information och karta i bifogat.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare ni.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

2017-11-07

\

l

t '

^MUL iyjtot^

Namnförtvdligande

Patrik Hiert
Rone-Ålarvevägen 8
623 47 Hemse
patrik.hjertl 7@gmail.com

J

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Med borga rförslag ny sträckning för Gotlandsbuss linje 11
Bakgrund
Rone, Burs och Eke socken har inga allmänna färdmedel, som buss inom socknen. Till
närmaste busshållplats, Hemse Busstation är det som längst ca l mil för Rone' boende.
För en socken som vill utvecklas och förbättra möjlighet för boende att kunna verka och
bo och för gästande att öka tillgängligheten, så är allmän busskommunikation av vikt och
värde. Med enkla medel går det att dra om linje Gotlandsbuss linje 11 sträckning och på
så sätt öka möjlighet för sockenbor & gäster att få bättre kommunikationsmöjligheter.
Undersökning i Rone socken
Boende i Rone socken har via digital enkät svarat på frågan om ny bussträckning.
Undersökningen genomförd 30/10 tom 3/11 2017.
Av antal möjliga svar (epost) så svarade 50%. Varav svaren fördelade sig:
•
•
•

JA till förslaget svarade 94%
NJA till förslaget svarade 3%
NEJ till förslaget svarade 3%

Beskrivning av ny busslinjesträckning Visby - Hemse- Burgsvik
Bussen från Visby tar av riksväg 145 vid andra avfarten mot Burs.
Bussen tar sedan av där vägen delas till Burs respektive Rone, vid Flors.
Bussen kör sedan riktning mot Rone kyrka. (Hållplats)
Bussen fortsätter sedan på Ronevägen till Hemse Busstation.
^Motsvarande åker linje 11 Burgsvik-Hemse-Visby åt andra hållet, som ovan beskrivet.

Konsekvenser
Linjesträckningen i skillnad mellan nuvarande och förslaget är ca 7km, vilket klockat
motsvarar 6 min och 30 sek i tid.
Tjängdarve hållplats, som ligger vid ca 4st hushåll, utgår i linje 11. Gång och
cykelavstånd blir i så fall för dessa personer ca 2 km till hållplats Norsbro.
Hemse Norra utgår vid linje 11. Gång och cykelavstånd till Hemse Busstation från Hemse
Norra hållplats är för dessa personer ca 600 meter. Att jämföras med de 5 respektive 10
km som lejonparten av hushåll i Rone och Eke socken har till Hemse Busstation, eller
ca. 5km, som Burs sockenbor f n har till Stånga Busshållplats.

Fördelar med ny bussträckninq
• Det påverkar, de facto, tre socknars boende och gäster, Rone, Eke och Burs
• Det påverkar därmed på ett positivt sätt ca. 1000 personer bofasta.
• Bofasta och gäster i Rone och del av Eke' socken får betydligt i kilometer närmare
till Hållplatsen, Rone kyrka. Burs sockenbor får även de i kilometer räknat
närmare till busshållplats.
• Med kollektiv trafik upplevs en socken som mer lämplig och attraktiv både att bo
och att verka i.
• En landsbygdsutveckling skapas med modesta medel och insatser.

Fotnot. Det finns ytterligare alternativ möjligheter till förbättrad bussträckning. Se Alt. B,
som tar av riksv. 145 vid första avfart mot Burs, i bifogad karta.
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-10-24

TN § 256

TN § 256

Medborgarförslag - Om ljussättning och
renovering av gång- och cykelbana i Slite

TN 2018/337
TN AU § 194

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall renovera och ljussätta gång- och cykelbanan mellan området i södra Slite och
området Länna i Slite.
Bedömning

Teknikförvaltningen lagade asfaltsytorna under hösten 2017. Belysningen på väg 147
tillhör Trafikverket och det är till dom man får vända sig med frågor som berör
belysningen längs vägen. Region Gotland sätter inte upp belysning vid allmänna
vägar där Trafikverket är väghållare.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö.
Jenny förtydligade att Region Gotland äger gång- och cykelvägen och att trafikverket
äger vägen.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20171129
Tjänsteskrivelse 20180927
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

~ - ,

,

MEDBORGARFÖRSLAG

Gottand

Till

Änr

Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2017 -11- l 9
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Vill se en ljussättning och renovering av gång och
cykelbanan mellan området Slite södra och området
Slite Länna. Vägen Solklintsväqen vid Cementa
utsiktsplats.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Gångvägen/cykelbanan är väldigt mörk kvällstid och
vägen sönder på sina ställen. För att skapa trygghet
och mer säker gångväg bör den renoveras. Bilvägen
är upplyst men ljuset når inte in till gångvägen.
Eftersom det varit oroligt i området med inbrott mm
vill jag med flera se området mer upplyst och
speciellt gångvägen mellan Slites två samhällen.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

[x]
|]

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning /L,

2017-11-23

C ' *v

1

/

•

'

/
/
^J^QoW^^f^

NamnförtydligandV

Jens Söderberg
Flodenbergsväg 1 1

Adress

/

'

Postadress

62448
E-postadress

Jenssoderberg@hotmail.se
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011 -03-01

Sidan 1 av 2

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-10-24

TN § 257

TN § 257

Medborgarförslag. Inför väjningsplikt på
Artillerigatan i Visby

TN 2018/1362
TN AU § 195

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår Region Gotland att
införa väjningsplikt på Artillerigatan istället för högerregeln.
Bedömning

Inom 30-området på Artillerigatan gäller högerregeln. Om anslutande gata mot
Artillerigatan har väjningsplikt kommer det att medföra att hastigheten på
Artillerigatan höjs betydligt vilket medför en större risk för olyckor.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö.
Claes Nysell (L) frågade om högerregeln på 30 km vägar är lag? Jenny svarade att
regeln är att skyltningen endast görs på huvudled.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20180507
Tjänsteskrivelse 20180927
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

Gotland
Anr

2018 -04-

MEDBORGARFORSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Y( rmnfåc

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

H
f~!

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-10-24

TN § 255

TN § 255

Medborgarförslag. Öppnade låsta toaletterna
i Herrviks hamn för allmänheten

TN 2018/1365

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om öppna toaletter i
Herrviks hamn.

Lars Flemström har inkommit med förslag att låsa upp hamnens två toaletter och
göra dem tillgängliga för allmänheten. Förslagsställaren föreslår även att en lösning
kan vara betal-lås.
Bedömning

Den service som finns i hamnarna i form av bland annat toaletter och duschar är en
verksamhetsservice. Att öppna dessa för allmänheten, så att det skulle bli offentliga,
är förknippat med kostnader främst städning och materielförbrukning. Det ingår
heller inte i hamnuppdraget att tillhandahålla offentliga toaletter. Då budget för
regionens verksamheter utgår från tilldelade/ställda uppdrag finns således heller
ingen ekonomi att kunna tillmötesgå medborgarförslaget.
Förslagsställaren föreslår betal –lås för offentliga toaletter vilket är ett system som
regionen lämnat. Regionen har istället sedan våren 2017 tagit bort avgift på de
offentliga toaletter, förutom de så kallade musiktoaletterna, vilket innebär att de
offentliga toaletterna är avgiftsfria och finansieras istället via särskilt uppdrag och
budget.
Förvaltningen gör bedömningen att medborgarförslaget skall avslås.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om öppna toaletter i
Herrviks hamn.
Beslutsunderlag

Hänvisningar till tidigare ärenden och beslut:
Medborgarförslag: Toaletter i Herrviks hamn TN 2012/1548
Svar- förfrågan om säsongsöppen offentlig toalett i hamnområdet i Herrvik TN
2014/2012
Tjänsteskrivelse 2018-09-17
Skickas till
Hamnavdelningen
Förslagsställaren
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

MEDBORGARFÖRSLA

Gotland

Anr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2018-04-26
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

fHerrviks hamn (östra delen) finns två toaletter
som ursprungligen var tillgängliga för allmänheten.
Dessa är nu låsta, och kan endast användas av
innehavare av båtplats. Toaletterna bör öppnas.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Se särskild bilaga

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

fx]
f~l

Förslagsställare m. m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

2018-04-24

/

^

7 J

f

ff

^Ltt/LÅ /ifex^c H (fltt^
Lars Flemström

Namnfortydligände
Adress

Box 119

Postadress

623 21 Ljugarn
lars.flemstrom@telia.com

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Motivering
Då Herrviks hamn färdigställts på 80-talet fanns tillgång till två toaletter med
tvättfat. Så småningom uppenbarade sig dock en kommunal tjänsteman som
saknade insikt i vanligt folks behov, och som i kraft av sitt ämbete satte lås på
bevämlighetsinrättningarna. Hans uppfattning var uppenbarligen att endast
båtägare hade dessa torftiga behov, alltså ej strandbodsägare eller turister. Nu
när vårsolen börjar värma på sjöbodarnas väggar, behöver man inget särskilt
utvecklat väderkorn för att spåra hur allmänheten löser problemet. Själv tömmer
jag min kem-toa i hamnen diskret mellan ett par fiskebåtar.
Om regionens ekonomi är ansträngd, kanske en lösning är betal-lås på
toaletterna. Vatten att spola med lär det dock finnas gott om.
Ljugarn_20_l 8-04-24
yioM n^^/
Lars Flemström

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-11-19

Handlingar till

Ärende 41

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
•

Jan Alamos medborgarförslag om stöd till glutenallergiker (celiaki). (inkom
2018-10-22) RS 2018/1092
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden.

•

Britt-Inger Thomssons medborgarförslag om normal taxa för akuta tand- och
sjukvårdsbesök. (inkom 2018-10-22) RS 2018/1093
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden.

•

Britt-Inger Thomssons medborgarförslag om gratis kollektivtrafik för
pensionärer. (Inkom 2018-10-22) RS 2018/ 1094
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Lars Ahlgrens medborgarförslag om en badbrygga utanför Strandgärdet,
nedanför Paviljongsplan. (inkom 2018-10-23) RS 2018/1099
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Tommy Marquarts medborgarförslag om utökad demokrati genom att rösta
på inkomna medborgarförslag. (inkom 2018-11-01) RS 2018/1136
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

•

Dan Perssons medborgarförslag om att till riksdagen hemställa om
kärnvapenförbud. (inkom 2018-11-05) RS 2018/1145
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
forts.

•

Anita Ljustells medborgarförslag om att anpassa kollektivtrafiken till
båtarnas tider. (inkom 2018-11-05) RS 2018/1146
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2018 -10- II
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Avsätta budgetpost för stöd till
Celiaki/glutenallergiker

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Region Gotland föreslås avsätta ett budgetbelopp
där drabbade av den livslånga sjukdomen
Celiaki/glutenallergi kan söka bidrag för sina
fördyrade levnadskostnader. Sådant stöd finns

redan att söka i ett antal landsting, bland annat i
Skåne, Halland, Stockholm och Gävleborgr
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till interaetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

|x]
Q

Förslagsställare m. m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2018-10-19

NamntecJoiing

* f

s—""

/csfo^^W- Si^~—~\
ftamflfbrtydligande

Jan Alamo
Söderväg 44 A
621 58 Visby
ian.alamo@hotmail.com

Adress

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2
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MEDBORGARFÖRSLAG

,7 Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2018 -10- Ti
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Att tand- och sjukvårdstaxa för akutbesök sänks till
normal taxa. Nu är det dubbel taxa för akutbesök.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Tand- och sjukvården på Gotland har fått betydligt
längre kötider pgr av underbemanning och fler
invånare. Patienterna får vänta länge innan
behandling och kan bli nödgade att akut behöva
uppsöka instanserna och tvingas då betala dubbel
taxa för besöket. De straffas både kroppsligt och
ekonomiskt att väntetiderna är så här långa numeraf
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

[X j
f~~i

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2018-10-19

Namnteckning/'""}-'

^—)

' && V%>/^^t_
Namnförtydligande

Britt-Inger Thomsson
OthemSpillings618
Postadress
624 46 Slite
E-postadress
biatho49@outlook.com

Adress

,

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2018 -10- 2"?
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Gratis kollektivtrafik inom region Gotland för
pensionärer från 65 år.
Alternativ att de betalar max 10 kr/resa oavsett
längden på resan.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Regionens kollektvitrafik kör ofta med tomma säten
och kan då erbjuda pensionärer att åka med gratis.
Bränslepriserna begränsar landsbygdsbornas
resande och tätortsboende kan lockas att ta bussen
istället för att köra själv. Kan Malmö och Göteborg
bjuda pensionärer på gratis resor så kan även
Gotlandr
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokford på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2018-10-19

Namntecknim^O//

f KJC&
Namniortydiigande
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Britt-Inger Thomsson
OthemSpillings618
624 46 Slite
biatho49(o)outlook.com

Adress

Postadress

E-postadress

ReglOn

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2018 -10- 23
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

l

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarforslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarforslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokford på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnt
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Namnfbrtydligande
Adress

k
Postadress
E-postadress
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Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till

Änr

Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2018-11-01
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Utökad demokrati:
Inför system till medborgarna att få tycka (rösta om) till om olika förslag som
Regionen eller medborgare inkommer med. Låt medborgarna rösta för att få en
bra förankring på förslagen.
Förslagsvis kan den tänkas att alla förslags med ett värde på 500 positiva
röster blir tvingande att utreda och inom en viss tid ex. 3 månader

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Medverkar till utökad demokrati och att kanske vissa förslag får en bra
förankring bland medborgarna.Detta skall jämföras med att ett
medborgarförslag i dag ofta tar mer än 1! år, vilket inte är acceptabelt! Det gör
att vissa föslag inte behöver hateras utan kan avslås efter ex. 2 mpånader och
under 500 positiva svar. Minskar på handläggar tid.
Exempel på kommuner som inför detta.
Karlstad kommun länk: https://karlstad.dialogportalen.se/proposals
Lidköpings kommun länk:
http://flexext.linkoping.se/flexitePagesExt/#/listview/3GLM?lang=sv

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnfer.knino

2 0 18 - 1 0 - 3 1
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Namnförtydligaiide

Tommy Marquart
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Adress

Högklintsvägen 22
Postadress

62261 Visby
E-postadress

tommy.marquart@axelsro.com

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011 -03-01
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MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Vi föreslår att Region Gotland till regeringen
hemställer att till riksdagen lägga en proposition om
ratificering av FN:s generalförsamling antagna
resolution (Hösten 2016) om totalt kärnvapenförbud.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

En svensk ratificering av resolutionen skulle inte
bara stärka Sveriges nationella säkerhet, utan även
vara till gagn för säkerheten i vår omvärld.
Gotlands fredsgrupp

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.

Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

20 18 - 11- 02

Adress

Namnteckning
Namnförtydligande

Dan Persson

ÖTullgr 1a
62156 Visby
E-postadress
dan.persson5@telia.com
Postadress
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Region

Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2018 -11- 05
Förslaget

REGION GOTLAND

Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
måste anpassa 3ig efter båttidoma och de resande.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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20 går från hamnterminalen kl 23,40. Det måste ändras så att bussarna går förslagsvis 00,15 ifrån
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lättare när de reser utan bil. Som det är nu får anhöriga och bekanta åka och hämta den resande och det
kan bil många onödiga mil. Det är så oerhört korkat så man tror nästan att Region Gotland vill att det ska
vara besvärligt för resenärerna. Var finns logiken i att bussen går iväg innan båten anlöper hamnen det
nandlarom 20 minuter. Att skylla på att DGandrar sina båtturer håller inte for det första ändras båtturerna
främst på sommaren och andra ändringar sker ju inte över en natt. Det borde vara en rättighet för oss
medborgare att vi får en fungerande kollektivtrafik och inte en kollektivtrafik som visar lång näsa åt oss
som kommer med kvällsbåten.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarfbrslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Namnteckning

Datum

181022
Namnförtydligande

Anita Ljustell
Adress

Monsunvägen 3 a
Postadress

62266 Gotlands Tofta
E-postadrcss

anita.ljustell@bredband.net

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

