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Vid regionfullmäktiges sammanträde denna dag ska årsredovisningen för 2018
behandlas.
Välkommen med frågor och synpunkter
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen till förtroendevalda
och anställda under regionfullmäktiges behandling av ärendet.
Upplysningar om Region Gotlands årsredovisning för 2018 kan lämnas av Åsa
Högberg, tfn. 26 86 70 och Ulrika Jansson, tfn. 26 91 20.
Den som önskar kan i förväg lämna frågorna per e-post till per.lundin@gotland.se
eller skicka frågorna till Regionfullmäktige, Visborgsallén 19, 621 81 Visby.
Frågestunden äger rum i Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby, kl. 13.00.
Därefter fortsätter sammanträdet med bl.a. behandling av Region Gotlands
årsredovisning för år 2018.
Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt övriga handlingar till sammanträdet
finns tillgängliga på Region Gotlands hemsida www.gotland.se, kan även hämtas i
receptionen, Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby, eller beställas per tfn. 26 94 16.
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Årsredovisning 2018
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2019-03-28, § 70
• Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-25
• Årsredovisning 2018*). Finns även på
http://www.gotland.se/arsredovisning
• Nämndernas verksamhetsberättelser
återfinns på Region Gotlands sida om årsredovisning
(under Mål, ekonomi och budget)
https://www.gotland.se/102148

• Revisionsberättelse 2019-04-05
• Revisionsrapport: Granskning av årsredovisning 2018, mars 2019
• Revisorernas redogörelse 2019-04-05
*) Separat tryckt årsredovisning skickas till fullmäktiges ledamöter och
ersättare.
Årsredovisningen kan även beställas från regionstyrelseförvaltningens
kansli, tel. 26 94 16.

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 70

Årsredovisning och bokslut 2018

RS 2018/1124
AU § 80

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Årsredovisning 2018 fastställs.

Årsredovisningen är i huvudsak upprättad enligt de krav som ställs i kommunallagen,
den kommunala redovisningslagen samt i enlighet med rekommendationer från
Rådet för kommunal redovisning (RKR).
Årets resultat uppgår till 185 mnkr vilket överstiger regionens finansiella mål på två
procent av nettokostnaderna. Vinster på 169 mnkr från fastighetsförsäljningar och
markexploateringar har bidragit till det goda resultatet. Balanskravsresultatet uppgår
till 48 mnkr.
Nettokostnadsutvecklingen inklusive finansnetto var 2,1 procent vilket är lägre än
ökningen av skatter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag som ökat med 2,7
procent. Över en femårsperiod har nettokostnadsökningen marginellt understigit
utvecklingen av skatteintäkter och bidrag. För att klara en god ekonomisk
hushållning krävs att nettokostnadsutvecklingen över tid är lägre än ökningen av
skatteintäkter och utjämningsbidrag.
Investeringsutgifterna uppgick till 703 mnkr vilket är den högsta nivån hittills.
Finansiering av investeringarna har bland annat skett genom de stora fastighetsförsäljningarna.
Region Gotlands fastställda övergripande mål har följts upp och bedömningen är att
regionen uppnått god ekonomisk hushållning men att det finns förbättringspotential.
Totalt sett har skola, vård och omsorg god kvalitet. I många avseenden ligger
resultaten i nivå med eller något bättre än riket. Dock finns tydliga skillnader mellan
kvinnor/flickor och män/pojkar. Kostnadsnivån för ett antal verksamheter ligger
högre än vad som är motiverat utifrån Gotlands strukturella förutsättningar. Sjuktalet
behöver sänkas och arbetet med lönebildning, hållbart ledarskap, stärkt organisationskultur samt rekrytering ska fortsätta. Nämndernas verksamhet måste bedrivas
inom den beslutade budgetramen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Ulrika Jansson, bitr. ekonomidirektör, Johann Malmström,
näringslivsstrateg, Veronica Hermann, folkhälsostrateg, Lotta Israelsson, HRdirektör, Mariann Godin Luthman, strateg och Helena Andersson, ekostrateg,
regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-25
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2018/1124
25 mars 2019

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Årsredovisning och bokslut 2018
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Årsredovisning 2018 fastställs.

Sammanfattning

Årsredovisningen är i huvudsak upprättad enligt de krav som ställs i kommunallagen,
den kommunala redovisningslagen samt i enlighet med rekommendationer från
Rådet för kommunal redovisning (RKR).
Årets resultat uppgår till 185 mnkr vilket överstiger regionens finansiella mål på två
procent av nettokostnaderna. Vinster på 169 mnkr från fastighetsförsäljningar och
markexploateringar har bidragit till det goda resultatet. Balanskravsresultatet uppgår
till 48 mnkr.
Nettokostnadsutvecklingen inklusive finansnetto var 2,1 procent vilket är lägre än
ökningen av skatter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag som ökat med 2,7
procent. Över en femårsperiod har nettokostnadsökningen marginellt understigit
utvecklingen av skatteintäkter och bidrag. För att klara en god ekonomisk
hushållning krävs att nettokostnadsutvecklingen över tid är lägre än ökningen av
skatteintäkter och utjämningsbidrag.
Investeringsutgifterna uppgick till 703 mnkr vilket är den högsta nivån hittills.
Finansiering av investeringarna har bland annat skett genom de stora
fastighetsförsäljningarna.
Region Gotlands fastställda övergripande mål har följts upp och bedömningen är att
regionen uppnått god ekonomisk hushållning men att det finns förbättringspotential.
Totalt sett har skola, vård och omsorg god kvalitet. I många avseenden ligger
resultaten i nivå med eller något bättre än riket. Dock finns tydliga skillnader mellan
kvinnor/flickor och män/pojkar. Kostnadsnivån för ett antal verksamheter ligger
högre än vad som är motiverat utifrån Gotlands strukturella förutsättningar. Sjuktalet
behöver sänkas och arbetet med lönebildning, hållbart ledarskap, stärkt
organisationskultur samt rekrytering ska fortsätta. Nämndernas verksamhet måste
bedrivas inom den beslutade budgetramen.
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Region Gotland
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Ärendebeskrivning

Den kommunala redovisningslagen styr upprättandet av årsredovisningen. I
årsredovisningen ska redogöras för utfallet av verksamheten, finansiering och den
ekonomiska ställningen.
Årsredovisningen ska senast 15 april upprättas av regionstyrelsen och därefter
godkännas av regionfullmäktige.
Bedömning

Årsredovisningen är upprättad enligt kommunallagen, lagen om kommunal
redovisning och i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning (RKR). Skillnader i redovisningsprinciper som väsentligen påverkat
utfallet har inte förekommit.
Samtliga mål har följts upp. Målen i verksamhetsperspektivet ingår i bedömningen av
god ekonomisk hushållning. Av dessa 14 mål bedöms 3 uppfyllda, 9 delvis uppfyllda
och 2 inte uppfyllda.
Beslutsunderlag

Klicka här för att ange text.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Grafisk produktion: kusinerna.se Tryck: Exacta Print, 600 exemplar, april 2019
Omslag: Region Gotland har fler än 6 500 medarbetare som möter gotlänningarna i livets alla skeden.
Regionen är också öns i särklass största arbetsgivare med 240 olika yrken. Foto: Bildvision

Vår berättelse
REGIONSTYRELSENS ORDFÖRANDE EVA NYPELIUS (C) | REGIONDIREKTÖR PETER LINDVALL

vårt arbetsgivarvarumärke och intensifie
ra arbetet med ledarskap.
Inflyttningen sätter förstås press på
bostadsmarknaden och det är glädjande att
byggandet på Gotland nu fått fart. Den nya
stadsdelen på det gamla A7-området i Vis
by börjar ta form och härnäst väntar utbygg
naden av Visborgsområdet. Under året blev
det också klart att det kommer att byggas
hyreslägenheter på flera håll på lands
bygden vilket är mycket välkommet. Till
gången till bostäder över hela ön är avgö
rande både för att ungdomar ska få bostad
och för in- och återflyttning.
Vattenförsörjningen har under några år
bromsat utvecklingen, främst på Sudret,

men den heta och torra sommaren 2018 gjor
de vattensituationen kritisk på stora delar
av ön. Torka är något vi kommer att få vänja
oss vid och Gotland har kommit långt
när det gäller lösningar. Bygget av ett nytt
bräckvattenverk i Kvarnåkershamn är just
nu i slutskedet och när det tas i drift under
2019 ökar kapaciteten markant.
Det ekonomiska resultatet blev gott,
men det fortsätter att vara ett bekymmer
att nämnderna inte klarar verksamheten
inom sin budget. En långsiktig hållbar eko
nomi för Region Gotland som helhet för
utsätter att alla verksamheter bedrivs inom
de ekonomiska ramar som fullmäktige
slagit fast.

Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande

Peter Lindvall, regiondirektör

Foto: Bildvision

Året som gick präglades av många posi
tiva signaler kring utvecklingen av Got
land. Vi som bor här vet förstås att Got
land lever året om och har ett stort utbud
av föreningsliv, kultur, mat och nöjen. Inte
minst Visby har ett utbud som motsvarar
en betydligt större stad. Detta i kombina
tion med en stark arbetsmarknad, är på väg
att bredda bilden av Gotland och kanske
är det effekten av det vi ser i befolknings
statistiken. Under 2018 var det nästan 3 000
personer som valde att flytta till Gotland,
medan drygt 2 000 flyttade härifrån.
Befolkningsökningen på 654 personer
var en bra bit över prognosen och vi var
59 249 gotlänningar den 31 december. Det
var femte året i rad som befolkningen öka
de. Försvarets nyetablering, polisens nya
kontaktcenter och universitetets satsning
på fler studenter på campus är några fakto
rer bakom ökningen.
I höstas var arbetslösheten på Gotland
lägst i Sverige, samtidigt som nyföretagan
det fortsatte att vara starkt. Antalet kon
kurser på Gotland sjönk med 55 % samti
digt som de ökade med 11 % i landet som
helhet.
Få konkurser, högt nyföretagande och
låg arbetslöshet – det låter onekligen
som beskrivningen av en plats med gynn
samt företagsklimat. Att de gotländska
företagarna inte uppfattar det så är något
Region Gotland arbetar målmedvetet för
att förändra. Under 2018 kom försiktigt
positiva signaler i de undersökningar vi ut
går från. Att förbättra företagsklimatet är
högprioriterat för att Gotlands positiva
utveckling ska fortsätta och förstärkas.
Medarbetar- och medborgarunder
sökningarna är andra mätningar som ger
viktiga kunskaper om vad som uppfattas
som bra och vad som behöver förbättras.
Resultatet i medborgarundersökningen var
det bästa någonsin och gotlänningarna är
mer benägna att rekommendera sin hemort
som plats att leva och bo på än svenskarna
i gemen. Medarbetarundersökningen, som
i år genomfördes i en förkortad version, vi
sade att vi är på rätt väg för att nå ett håll
bart medarbetarengagemang. Vi ska sam
tidigt fortsätta arbetet med att utveckla
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HÄNT UNDER

2018

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

JANUARI

FEBRUARI

1 START FÖR STORT
DIGITALISERINGSPROJEKT

Det stora digitaliseringsprojektet DiSa
(Digital Samhällsbyggnad) pågår 20182020 och innefattar flera olika områden,
som exempelvis digitala detaljplaner,
3D-modeller, fastighetsgränser och
e-arkivering. Genom att göra ärenden
och information digital, är målet att korta
ner handläggningstider, öka tillgäng
ligheten och transparensen. Projektet
genomförs med finansiering från EU:s
regionala utvecklingsfond och regionala
utvecklingsmedel 1:1.

2 KULTUR OCH FRITID
OMORGANISERAS

Från årsskiftet upphör kultur- och fritidsförvaltningen och kultur- och fritids
nämnden. Merparten av verksamheten
bildar en ny avdelning i regionstyrelse
förvaltningen medan ungdomsgårdarna
blir en del av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Det politiska ansvaret tas,
till större delen, över av regionstyrelsen
som också inrättar en kultur- och fritidsberedning.

3

4

En ny väg över Stora
Törnekvior skapar en
ny förbindelse från Allé
gatan till Visbyleden med
anslutning till cirkulationsplatsen vid handelsområdet Stenhuggaren.

6

5 REGIONEN PRÖVAR VETORÄTT

När nationalsocialistiska Nordiska Motståndsrörelsen för andra gången ansöker
hos polisen om markupplåtelse under
Almedalsveckan är tekniska nämnden
remissinstans.
– Facit från 2017 är att de störde den
allmänna ordningen och utifrån det vill
vi pröva om vi kan använda den kommunala vetorätten för att neka dem tillstånd, säger ordförande Tommy Gardell.
Förvaltningsrätten ger regionen rätt,
men organisationen får i stället tillstånd
från polisen att finnas på Södertorg
under Almedalsveckan.

Inspirationsdagen 92 möjligheter genomförs för
tredje gången, med bland andra närings- och innovationsminister Mikael Damberg och Centerpartiets
ledare Annie Lööf bland talarna.

INVIGNING AV
TÖRNEKVIOR FÖRSKOLA

Törnekviors förskola i den nya stadsdelen på A7-området har fem avdel
ningar inklusive tillagningskök och plats
för 100 barn i åldern 1-5 år. Förskolan
har ritats utifrån ett miljötänk och både
inne- och utemiljö har utformats med
utgångspunkten att stimulera barnens
lärande. På förskolans gård finns bland
annat hinderbana, vattenlek och amfi
teater.
MARS

7 FÖR LUGNARE NATTSÖMN

Foto: Nicka Hellenberg

DIGITAL
NATTTILLSYN
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Efter en testperiod införs möjligheten
att få digital nattillsyn över hela Gotland
och på socialförvaltningen räknar man
med att ett 40-tal gotlänningar kan
komma att få digital nattillsyn. Det inne
bär att personer som känner otrygghet
nattetid kan få tillsyn med hjälp av en
kamera.

8 SLITE NYTT CYKELMECKA

9

Det privata Kustparksbadet i Fårösund blir kvar som
regionalt bad i ytterligare tio år sedan regionen tecknat
ett nytt avtal.

10 BRÄCKVATTENVERK VÄXER FRAM FRAMFÖR KAMERAN
I Kvarnåkershamn på södra Gotland växer
Sveriges största bräckvattenverk fram.
Verket ska avsalta Östersjövatten för att
lösa vattenbristen på Sudret och tas i drift
under 2019. Nyfikna har kunnat följa bygget
i realtid via en webbkamera på gotland.se.

11 FÖRNYELSEDAGEN LYFTER
FÖRBÄTTRINGSARBETE

Förnyelsepriset 2017 går till ortoped
kliniken på hälso- och sjukvårdsförvaltningen vars förbättringsarbete kring
rutiner har gett både tids- och resursvinster. Förnyelsepriset är regionens sätt
att uppmärksamma medarbetare som
under året bidragit till framgångsrik
verksamhetsutveckling och förnyelse.
Priset delas ut på Förnyelsedagen som
arrangeras för medarbetare i Region
Gotland och de regionala bolagen.

100 miljoner

12

SOM STÄRKER GOTLANDS NÄRINGSLIV

Det blir klart vilka projekt som får stöd genom den statliga satsningen Hållbara
Gotland. Den består av 100 miljoner kronor som långsiktigt ska stärka det gotländska
näringslivet och skapa nya jobb inom områden som industri, livsmedelsproduktion,
besöksnäring och digitalisering.

Foto: Gotland Sports Academy

Gotland Bike Park består av omkring 20 mil
cykelleder i markerna kring Slite, och har
finansierats bland annat med regionala
utvecklingsmedel 1:1. I mars blir det dess
utom klart att Svenska cykelförbundet
väljer Gotland Bike Park som officiell
träningsanläggning för samtliga cykellandslag.

14 UNIKT BOSTADSBYGGANDE
PÅ LANDSBYGDEN

Dubbel markanvisning innebär att man
erbjuder fastigheter i paket – för att få
bygga i ett attraktivt läge i Visby måste
man också bygga på landsbygden.
Österled Fastighets AB vinner den första
dubbelanvisningen och kommer att
bygga hyreslägenheter i Hemse,
Klintehamn och Visby.

15 DIALOG OM SERVICEUTBUD

Förslaget till serviceutbudsstrategi
presenteras vid åtta möten runt om
på ön. Mötet i Vamlingbo direkt
sänds dessutom via Facebook, med
möjlighet att ställa frågor och lämna
synpunkter även för de som inte kan
ta sig till något av de fysiska mötena.
Under hösten antar regionfullmäktige
strategin med målet 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, besök och verksamhet.

16 GOTLAND PILOT FÖR
ENERGIOMSTÄLLNING

På plats i Rådhuset på Visborg överlämnar Energimyndigheten en förstudie
till energiminister Ibrahim Baylan.
Förstudien visar hur Gotland kan bli ett
pilotområde för omställning till förnybar
el och gå i täten för ett förverkligande av
regeringens mål att 100 % av elproduktionen ska vara förnybar till år 2040.

APRIL
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GOTLANDS NYA
KRYSSNINGSKAJ
REDO FÖR ANLÖP

Under ett par år har den växt ut från den södra vågbrytarens landfäste och den 29 april
2018 är det äntligen dags för invigning i samband med AIDAdivas anlöp. Barbara Scheel
Agersnap, VD för Copenhagen Malmö Port (CMP) och Meit Fohlin, regionstyrelsens
ordförande på Gotland, förtöjer symboliskt trossar vid en pollare för att markera händelsen. Under den första säsongen tar kajen emot 75 000 passagerare och 75 anlöp.
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MAJ

17 BÄTTRE FÖRETAGSKLIMAT
ENLIGT TVÅ MÄTNINGAR

21

SÄVEHUSET VINNER NYA ARKITEKTURPRISET

Ombyggnaden av det tidigare F-huset till lokaler för Wisbygymnasiet,
gymnasiesärskolan och Kulturskolan vinner det allra första arkitekturpriset,
som delas ut vid byggnadsnämndens sammanträde den 27 juni.

Både Svenskt näringsliv och Sveriges
kommuner och landsting (SKL) gör
mätningar av det upplevda företags
klimatet i Sveriges kommuner. Under
maj kommer positiva resultat från båda
mätningarna. I SKL:s mätning klättrar
Region Gotland från 120:e till 107:e plats.
I Svenskt näringslivs ranking klättrar
Region Gotland fyra platser.

18 GOTLANDS REGEMENTE
ÅTERINVIGS

Såväl statsministern, försvarsministern JULI
som överbefälhavaren finns på plats när
22
kung Carl XVI Gustaf återinviger Gotlands regemente vid en ceremoni intill
Oscarsstenen. Det är första gången på
över 70 år som Sverige får ett nytt regemente. 2020 ska P18 vara fullt utbyggt
på Tofta skjutfält.

14 juli 1918 föddes Ingmar Bergman och på 100-årsdagen
bjuder Bergmancenter och Film på Gotland in till ett
stort kalas och firande, med hyllningskonsert, cykelsafari
och – förstås – filmvisning.

23 ALMEDALSVECKAN 50 ÅR

50 år efter Olof Palmes improviserade
tal vid Kruttornet har Almedalsveckan
utvecklats till ett nav i svensk opinionsbildning och samhällsdebatt. Detta valår
är samtliga partiledare och statsråd
på plats, liksom över 40 000 besökare.
50-åringen firas med en officiell invig
ning vid stora scenen, där Joakim Palme
minns de första åren när han som barn
följde med pappa Olof till sommartalet,
och efterföljande diskussioner på partiexpeditionen. Även demokratiminister
Alice Bah Kuhnke, Jan Eliasson med flera
hyllar Almedalsveckan.
AUGUSTI

19 DATASKYDDSFÖRORDNING BÖRJAR GÄLLA

Den nya europeiska dataskyddsförordningen GDPR börjar gälla och ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL). En skillnad mot PuL är att undantaget för så kallad
ostrukturerad personuppgiftsbehandling tas bort. Region Gotland utser ett dataskydds
ombud vars uppdrag är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.

JUNI

20

GOTLÄNDSKA PATIENTER ÄR MYCKET NÖJDA

Patienter som varit inlagda på Visby lasarett hör till de mest nöjda i landet.
Uppföljande telefonsamtal har gjorts i syfte att följa upp utskrivningen och fånga
upp svårigheter som patienter upplever efter hemgång. 90 % känner sig trygga
i sina vård- och omsorgskontakter, 97 % av patienterna är nöjda med vården på
lasarettet och 91 % är nöjda med den hjälp de fått efter hemgång.

24 BARN ERBJUDS GRATIS
SIMSKOLEPLATS

Barn födda år 2011 och 2012 erbjuds
gratis simskola sedan Region Gotland
fått drygt 1,5 miljoner kronor i riktat
statsbidrag. Syftet med det statliga
bidraget är att barn ska få god vatten
vana och bättre förutsättningar för att
kunna ta del av simundervisningen
som ges i skolan.

25 FORTSATT UTVECKLING AV

e-tjänster
En ny e-tjänstportal (etjanst.gotland.se)
gör det lättare att hitta regionens
växande utbud av e-tjänster. Bara inom
området bygga, bo och miljö finns det
för närvarande 72 olika e-tjänster. Under
året har flera nya e-tjänster införts, bland
annat möjligheten att söka försörjnings
stöd (”socialbidrag”) via nätet.
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Svår torka
drabbar
lantbruk
Den rekordvarma och torra sommaren är till glädje för många semesterfirare men
ställer också till med problem. Både bevattnings- och totalt eldningsförbud införs.
Till skillnad från andra platser i landet klarar sig Gotland från stora skogsbränder men
lantbruket drabbas hårt av torkan. Dåliga skördar leder till akut foderbrist. LRF upp
skattar att det saknas motsvarande 2 000 lastbilslass foder på Gotland och många djur
måste därför slaktas. Region Gotland stöttar näringen genom att erbjuda kommunal
mark för bete eller foderskörd samt genom att uppmana alla verksamheter som köper
produkter och varor att i första hand köpa gotländsk och svenskt, i den mån det är
möjligt utifrån de upphandlade avtal som finns.

27

TEKNIKBYTE

OKTOBER

GER MÅNGA AVBROTT

Kraftstationen i Ygne uppgraderas för
att långsiktigt säkra och trygga elförsörj
ningen på Gotland. Under arbetet
drabbas Gotland av upprepade ström
avbrott. Samhällsviktiga funktioner
som lasarettet och räddningstjänsten
har egen reservkraft men många andra
verksamheter drabbas.

30 BARA SVENSKT KÖTT
I NY UPPHANDLING

31 MER UTJÄMNING
TILL GOTLAND

Förslaget till ny kostnadsutjämning
mellan kommuner och landsting gynnar
Gotland som föreslås betala 88 miljoner
kronor mindre än med dagens system.
Avgående och tillträdande region
styrelseordföranden Meit Fohlin och Eva
Nypelius är överens om att förslaget är
ett steg i rätt riktning men anser inte att
det tas tillräcklig hänsyn till de merkostnader som öläget innebär.

32 MÅNGA DELTAGARE I
RESVANEUNDERSÖKNING

Under två veckor i oktober deltar över
2 000 gotlänningar i en resvaneunder
sökning där de använder en app i sina
telefoner för att registrera sina resor.
Materialet kommer att användas i plane
ringen av framtidens infrastruktur och
kollektivtrafik.

9 10

33
BÄST I LANDET!

AV

Det nya livsmedelsavtal som träder
i kraft i oktober innebär att andelen
svenskt färskt kött, potatis och rotfrukter
ökar till 100 %. Ungefär hälften av kött
och färs blir gotländskt.

GOTLÄNDSKA KVINNOR
LEVER MER ÄN 5 ÅR EFTER
SIN BRÖSTCANCER

För andra året i rad ligger Gotland bäst
till i landet rörande 5-års överlevnad
efter bröstcancer. Det visar statistik från
Regionalt Cancercentrum. Bröstcancervården på Visby lasarett organiserades
tidigt i riktning mot en multidisciplinär
och multiprofessionell samverkan.

SEPTEMBER

28 BEROENDET AV HYRPERSONAL
MINSKAR I VÅRDEN
Efter många års ansträngningar minskar
äntligen behovet av hyrpersonal i den
gotländska vården, visar hälso- och
sjukvårdsnämndens delårsrapport 2.
Bland annat har en översyn av schemafrågor bidragit till att akuten inte
längre är beroende av inhyrd personal.
Samtidigt kommer resultatet från en
nationell patientenkät där Visby lasarett
placerar sig bland de bästa i landet inom
flera frågeområden.

34

Fastigheten Kanonen 2,
som huserar en del av
Campus Gotland, säljs till
Uppsala akademiförvaltning AB för 65 miljoner
kronor. Ett år tidigare
såldes Kanonen 1 till
samma bolag.

Ett nytt badhus för gotlänningarna bör
placeras på Visborgsområdet och kommer att kosta runt 360 miljoner kronor,
enligt en förstudie som konsultföretaget
PreDevo gjort. Uppdraget från Region
Gotland var att undersöka en ersättning
för det 57 år gamla Solbergabadet i Visby.

Illustration: PreDevo

29 KONSULTER FÖRESLÅR
NYTT BADHUS PÅ VISBORG
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40

Illustratio
n: Knut St
ahle

1

Digital brevlåda

digital
postgång
ETT STEG
MOT HELT

Regionen börjar skicka fakturor och
annan post digitalt till personer som
har säker digital brevlåda. Andra får i
fortsättningen post på traditionellt sätt.

41

NY POLITISK LEDNING TAR PLATS

Efter valet får Region Gotland en ny politisk ledning. Det blir Eva Nypelius (C) som tar
över som regionstyrelsens ordförande. Regionfullmäktige på Gotland har 71 ledamöter,
vilket innebär att det krävs 36 mandat för att få majoritet. Allianspartierna (inklusive
Kristdemokraterna som gör comeback i fullmäktige) är med 34 mandat större än de
rödgröna men behöver stöd av minst ett annat parti för att få igenom sin politik.

Fårösunds förskola flyttar
in i nyrenoverade lokaler
i anslutning till Fårösunds
skolan.

DECEMBER

Befolkningen på Gotland fortsätter att öka och under det tredje kvartalet passeras
59 000-vallen. När året började var gotlänningarna 58 595. Det är femte året i följd
med positiv befolkningsutveckling och det är flyttnettot som driver utvecklingen.
Det vill säga, det är fler som flyttar till Gotland än som lämnar ön.
Däremot är det fler som avlider än som föds.

NOVEMBER

37 DIREKTÖR SLUTAR I FÖRTID

39

Regionledningen vill ge hälso- och
sjukvården en nystart och förvaltnings
chefen Maria Dalemar slutar vid årsskiftet, åtta månader innan hennes
förordnande löper ut. Regionstyrelse
förvaltningens chef Karolina Samuelsson
blir tillförordnad förvaltningschef i
väntan på att en ny hälso- och sjukvårdsdirektör rekryteras.

ROS RIS
OCH

38

TILL PSYKIATRIN I ENKÄT
I en nationell patientenkät placerar sig
Gotland i toppskiktet för barn- och ung
domspsykiatrin. Patienterna upplever
att de blir bemötta med respekt och värdighet och kan utifrån helhetsintrycket
rekommendera mottagningarna. Vuxenmottagningens resultat är sämre.

8

Region Gotland Årsredovisning 2018

50

42 STATEN OCH OLJEBOLAG
FÅR SANERINGSNOTA

Saneringen av den förorenade marken
runt den gamla hamnterminalen i
Visby ska bekostas av staten och två
bensinbolag, slår länsstyrelsens utredare
fast. Det var planerna på ett bryggeri på
platsen som aktualiserade frågan för ett
par år sedan. Föroreningarna från oljeoch bensinhanteringen på tomten var
en bidragande orsak till att byggplanerna ändrades.

ÅRSFEST
FÖR
KOMVUX!
43

Foto: Destination Gotland

36 ÖVER 59 000 GOTLÄNNINGAR

Det var 50 år sedan den kommunala
vuxenutbildningen, Komvux, infördes
i Sverige. Jubilaren firades med tårta och
öppet hus på Kompetenscentrum i Visby.

NY GASFÄRJA DÖPS TILL

VISBORG

Den första av Destination Gotlands två
nya storfärjor får namnet M/S Visborg
vid en ceremoni på varvet i Kina. Efter
namnceremonin inleder fartyget sin
långa resa mot Östersjön där hon
kommer att sättas in i Gotlandstrafiken
under vintern. De nya fartygen drivs
med naturgas.

SÅ ANVÄNDS SKATTEPENGARNA
Region Gotlands största enskilda inkomstkälla är skatteintäkter. Det allra mesta, nästan 90 %, används för att finansiera sjukvård, omsorg och utbildning.
Av en hundralapp går drygt 87 kronor
till dessa områden. Fördelningen skiljer
sig inte stort mellan åren. Andelen som

används till vård och omsorg har ökat
med ca 50 öre från i fjol. Hälso- och sjukvård har minskat sin andel det senaste året
med 18 öre.
Inom det som kallas övrigt i bilden nedan finns områden som infrastruktur i form
av gator och vägar, parkverksamhet, kol-

lektivtrafik, miljö- och hälsoskydd, räddningstjänst och näringslivsfrämjande åtgärder. Även arbetsmarknadsåtgärder och
vissa gemensamma stödtjänster för regionens verksamheter ingår i den här posten.
Andelen som används till övrigt har minskat med 21 öre sedan förra året.

100 kronor i skatt på Gotland fördelar sig så här:

GRUNDSKOLA
12,09 kr

FÖRSKOLA OCH
BARNOMSORG
9,50 kr

GYMNASIESKOLA
4,77 kr

ÖVRIG
UTBILDNINGS
VERKSAMHET
1,00 kr

VUXENUTBILDNING
OCH FOLKHÖGSKOLA
0,92 kr

INDIVID- OCH
FAMILJEOMSORG
5,58 kr
ÄLDREOMSORG
14,84 kr

HÄLSO- OCH
SJUKVÅRD
32,31 kr
ÖVRIG VÅRD
OCH OMSORG
6,10 kr

POLITISK
VERKSAMHET
0,96 kr
FRITID OCH
KULTUR
3,09 kr

ÖVRIGT
8,84 kr
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Vi välkomnar synpunkter
För att utveckla och förbättra verksamheten är det värdefullt att få in och ta tillvara synpunkter från våra invånare, företagare och besökare. Alla synpunkter såväl
förbättringsförslag, klagomål och beröm välkomnas och tas om hand. Under året
har vi utvecklat en e-tjänst där man på ett enkelt sätt kan lämna sina synpunkter.
Under 2018 har 1 085 synpunkter inkommit.

KRYSSNINGSKAJEN
Jag undrade bara varför dagens (2018-06-20) kryssare inte kunde lägga till vid den nya kryssningskajen?
Enligt tidtabellen så skulle hon anlöpa kajen kl: 10.30, men var redan här vid kajen kl 06.30? Var det för blåsigt?
Svar: Roligt att du är intresserad av vår hamnverksamhet!
Ankomsttiden hade ändrats till kl 0715 och lots
bordade kl 0630. Seabourn Ovation låg kvar och
väntade på att sjön skulle lägga sig. Det gjorde
den inte utan ökade och då valde befälhavaren
att inte gå in till kaj. Befälhavaren bedömde att
sjöhävningen skulle påverka deras landgång mot
kajen för mycket då fartyget skulle ha ”hivat”.
Det var inte vinden i sig som utgjorde direkta
begränsningen idag utan sjöhävningen.
Hoppas ovanstående svarar mot dina funderingar! Fortsatt bra midsommarvecka!

BAD PÅ KORPEN
Det är för lite tid till ombyte på grund av
pressat tidschema i badet.
Svar: Det är många som efterfrågar tider
i bassängen, handikapporganisationer,
LSS-verksamheter m.fl. Alla får en timme till
sitt förfogande för ombyte, dusch och bad.
Det är lika för alla. Man kan uppleva att en
timme är för kort tid men då efterfrågan är
så stor på bassängtider kan vi bara fördela
en timme.

10
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FÖRLOSSNINGEN OCH BB
Jag är så himla tacksam över den vård vi fått på förlossningen och BB.
Personal som är så proffsiga gullig och ödmjuka. Trots att en förstår att
de har mycket att göra har jag alltid känt mig sedd i varje situation
från telefonsamtal till undersökningar till förlossningen och BB.
Jag är så tacksam och stolt över att vi bor på Gotland och kan få en
sådan fantastiks vård. Jag grät när vi åkte hem från BB (hormoner
också så klart) och min partner var också väldigt, väldigt nöjd. Tack!

KLOTTER
Jag tycker det ser förfärligt ut med allt klotter överallt i Visby
innerstad. Undrar varför det inte saneras och undrar varför
man inte sätta upp skyltar om vad det är för böter eller straff
om man är skyldig till detta skadegörelse. Eller har man lagt
sig platt i frågan?? Är det fastighetsägare som skall bekosta
saneringen eller "kommunen"?
Svar: Tack för dina synpunkter.
Regionen anmäler klotter för sanering direkt efter upptäckt.
Regionen ansvarar för sina fastigheter och material. För klotter
på privata fastigheter ansvarar respektive fastighetsägare.

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

OLIKA REGLER NÄR DET GÄLLER
SKOLRESA PÅ SKOLTID?

Svar: Tack för dina synpunkter/ditt klagomål som vi uppskattar att bli uppmärk
sammande på. När det gäller skolresor så
ska de genomföras utanför skoltid, lika för
alla enligt skollagen. Däremot är lägerskola
något som kan anordnas av skolan och det
är förenligt med skollagen.
Vi ska ta upp din fråga med alla rektorer
på Gotland så att alla följer samma regler
i fortsättningen och att det blir lika för alla
oavsett skolan man går på.
Önskar dig en fin skolvecka i höstrusket!

Illustrationer: Knut Stahle

Det finns ingen rimlig förklaring till att en
del klasser/skolor får resa på skoltid och
att vår klass/skola inte får det. Det är inte
rättvist eller rimligt att det ska vara så!
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God ekonomisk hushållning

M Å LU P P F Y L L E L S E

Region Gotland har antagit mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning och i planen för ekonomin anges de finansiella mål som är av
betydelse för detta. Årsredovisningen innehåller en utvärdering av om målen uppfyllts.
I koncernstyrkortet är verksamhetsperspektivet det perspektiv där målen
för god ekonomisk hushållning finns.
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. Samhällsperspektivet är en beskrivning av hur den
politiska majoriteten vill utveckla Gotland
och en målsättning för hur Region Gotland, i samverkan med andra aktörer, bidrar
till samhällsutvecklingen på hela Gotland.
De mål för kvalitet och tillgänglighet
som regionfullmäktige beslutat om handlar om tillgänglighet till regionen samt kvalitet inom skolan, vården och omsorgen.
Tillgängligheten behöver förbättras utifrån resultatet av servicemätningen. Till
delar är resultatet bättre än föregående år,
men i vissa avseenden lägre än genomsnittet för deltagande kommuner.
Totalt sett har skola, vård och omsorg
god kvalitet. I många avseenden ligger re-

sultaten i nivå med eller något bättre än
riket. Dock finns det tydliga skillnader
mellan kvinnor/flickor och män/pojkar,
framförallt avseende resultaten i skolan.
Det finns också ett antal områden som har
högre eller mycket högre kostnader än riket vilket indikerar att det finns utrymme
för effektiviseringar. Nöjdheten hos de personer som är mottagare av regionens tjänster ligger till stor del i nivå eller över rikets
genomsnitt.
God ekonomisk hushållning innebär att
resurserna används på det mest effektiva
sättet med så gott resultat som möjligt. Då
ekonomiska resurser och kvalitet inte har
något samband så bör det finnas utrymme
för att sänka kostnaderna.
Regionens mål för att bedriva god arbetsgivarpolitik är att medarbetarna ska
förstå sitt uppdrag, vara engagerade och
vilja bidra till verksamhetsutveckling.
Det ska finnas ledare som skapar förutsättningar och tillvaratar engagemanget
hos medarbetarna i en arbetsmiljö som
främjar god hälsa. Detta är viktigt för att
säkerställa att resurserna används på ett effektivt sätt. Höga sjuktal medför resurstapp både kompetensmässigt, personellt
och ekonomiskt. Motiverade medarbetare bidrar till verksamhetsutveckling som
i sin tur är en förutsättning för effektivi-

MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

BEDÖMNING AV
MÅLUPPFYLLELSE

19. God tillgänglighet

Delvis uppfyllt

20. God kvalitet i skolan

Delvis uppfyllt

21. God kvalitet i vården

Delvis uppfyllt

22. God kvalitet i omsorgen

Delvis uppfyllt

23. Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling

Delvis uppfyllt

24. Ledare skapar förutsättningar för att ta tillvara engagemang hos medarbetarna

Delvis uppfyllt

25. Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag

Delvis uppfyllt

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa

Delvis uppfyllt

27. Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 % av nettokostnaden
28. Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 % av nettokostnaden
29. Soliditeten ska vara minst 45 %
30. Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag
31. Regionens materiella tillgångar ska vårdas
32. Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 %

12

seringar. Resultatet på index för hållbart
medarbetarengagemang är bra och har i
vissa delar ökat sedan förra året, men det
finns utrymme för förbättringar.
Det ekonomiska resultatet för 2018 uppfyller resultatmålet. Även egenfinansieringen av investeringar uppnås med hjälp av
resultatet samt exploateringar och fastighetsförsäljningar. Problematiskt är att de
tre största nämnderna, som tillsammans
står för 90 % av den totala nämndsbudgeten, har stora underskott mot budget. Soliditeten har förbättrats, men når fortfarande inte upp till målnivån.
Sammantaget uppnås god ekonomisk
hushållning, men det finns förbättringspotential. Kostnadsnivån för ett antal verksamheter ligger högre än vad som är motiverat utifrån Gotlands förutsättningar
avseende läge, befolkning med mera. Kvaliteten i verksamheterna är i huvudsak god
och ska bibehållas. Sjuktalet behöver sänkas och arbetet med lönebildning, hållbart ledarskap, stärkt organisationskultur
samt rekrytering ska fortsätta. Nämndernas verksamhet måste bedrivas inom den
beslutade budgetramen.
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Inte uppfyllt
Uppfyllt
Inte uppfyllt
Uppfyllt
Delvis uppfyllt
Uppfyllt

Styrmodell och övergripande mål
och region leverera kostnadseffektiv välfärd
och rättssäker service med hög tillgäng
lighet, 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”.
De grundläggande värderingarna – delaktighet, förtroende och omtanke – är centrala för alla medarbetare i Region Gotland.
I modellen finns två perspektiv: samhälle
och verksamhet. I perspektivet samhälle
beskrivs lite förenklat vad regionen ska
uppnå och bidra med i utvecklingen av det
gotländska samhället. I perspektivet verksamhet sätts mål utifrån att den egna verksamheten ska bedrivas på ett effektivt sätt
det vill säga god ekonomisk hushållning.
Det finns tre målområden i respektive
perspektiv. Varje målområde innehåller
ett antal mål. Målen är hela Region Got-

lands mål och gäller därmed för alla nämnder och förvaltningar. Målen beskriver vad
som ska uppnås under perioden 2016-2019
och följs upp genom indikatorer. Indikatorerna är inte mål utan visar olika aspekter av
måluppfyllelse som tillsammans säger något om målet är uppfyllt.
Verksamhetsplaner ska fastställas av varje nämnd årligen. I verksamhetsplanen
konkretiseras den inriktning och de över
gripande mål som regionfullmäktige antagit.
För att nå eller närma sig styrkortets mål
krävs att regionens verksamheter gemensamt styr mot dessa. En effektiv koncernstyrning ska bidra till att fattade beslut får
genomslag och att organisationen ska agera
mer lika. Detta i sin tur bidrar till måluppfyllelse. Styrningen i Region Gotland ska
vara tydlig, transparent och effektiv.

M Å LU P P F Y L L E L S E

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

VISION
Samhälle

Perspektiv

Målområde

Mål

Verksamhet

Social
hållbarhet

Ekonomisk
hållbarhet

Ekologisk
hållbarhet

Kvalitet

Medarbetare

Ekonomi

Mål

Mål

Mål

Mål

Mål

Mål

Indikatorer

Verksamhetsplaner
Verksamhetsidé

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

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

1. God folkhälsa

Ekonomisk hållbarhet
7. Ingen bostadsbrist

2. Gotlänningar känner sig
		delaktiga

8. Alla elever fullföljer
		 gymnasieskolan

3. Ett jämställt och jämlikt
		Gotland

9. Hög andel gotlänningar
		 i arbete eller studier

4. Alla barn har goda uppväxt		villkor

10. God tillgång till vuxen		utbildning

5. Ett rikt och tillgängligt
		 kultur- och fritidsliv

11. Långsiktigt goda och stabila
		kommunikationer

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

12. Ett gott näringslivsklimat
13. Ökad folkmängd

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

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

Medarbetare

Ekonomi

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

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

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

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

25. Medarbetare förstår verksam		 heten och sitt eget uppdrag

29. Soliditeten ska vara minst
		 45 %

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

30. Den totala nettokostnads		 ökningen ska inte överstiga
		 ökningen av skatteintäkter
		 och generella statsbidrag
31. Regionens materiella
		 tillgångar ska vårdas
32. Skattefinansierade investe		 ringar ska vara egenfinan-
		 sierade till 100 %
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Samhälle

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

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

Målen inom social hållbarhet är delvis uppnådda. De flesta gotlänningarna upplever
sin hälsa som god. Hälsa och levnadsvanor
på Gotland skiljer sig inte tydligt från riket.
Gotlänningar upplever sig mer trygga och
har större tillit till andra människor jämfört
med övriga Sverige. Region Gotland arbetar med trygghetsskapande åtgärder och
aktiviteter pågår för att höja förmågan att
hantera samhällsstörningar.
I ett socialt hållbart samhälle är delaktighet och inkludering viktigt. Medvetna insatser görs inom regionen som bland annat
medfört att andelen nyanlända som kommer ut i arbete eller studier är hög i natio-

nell jämförelse. Det pågår ett kontinuerligt
arbete för att främja goda uppväxtvillkor
för barn och unga. Andelen barn och ungdomar, i ekonomiskt utsatta familjer, har
de senaste åren minskat. Deltagandet i förskoleverksamhet är högt. Fortsatta åtgärder behövs för att barn och unga inte ska bli
utsatta för eller bevittna våld. Att motverka
mäns våld mot kvinnor har stor betydelse.
Under året har en servicestrategi tagits
fram. Projekt och dialoger har genomförts
för att skapa förutsättning för människor
att bo och utvecklas på hela Gotland.
För att nå målen behövs fortsatt hälsofrämjande och förebyggande arbete så att

ojämlikhet i hälsa och levnadsvanor minskas. För långsiktig social hållbarhet är utbildning en av de viktigaste faktorerna. Fler
unga behöver påbörja och fullfölja gymnasiet.
Region Gotland har som öns största arbetsgivare möjlighet att påverka hälsa och
social hållbarhet bland annat genom fortsatt arbete för att minska sjukskrivningar
på grund av psykisk ohälsa. Trenden med
minskad tillit till andra människor och låg
tillit till Region Gotlands verksamheter behöver brytas.

ten visar bland annat på en ökning av upplevd stress och sömnbesvär bland kvinnor.
Varje år tar i medeltal 10 personer sitt liv
på Gotland vilket är något över medel jämfört med alla kommuner. Region Gotland
har en handlingsplan för psykisk hälsa och
ett program för förebyggande av självmord.
Levnadsvanor som inte främjar hälsa bidrar till sjukdomsbördan. Exempelvis har
varannan man och var tredje kvinna övervikt. Var tionde kvinna och var femte man
har riskbruk av alkohol. Positivt är att rök-

ningen minskat både bland kvinnor och
män och även bland blivande mödrar. Andelen 4-åringar med övervikt och fetma
är mindre än i riket. Mödra- och barnhälsovården bedriver hälsofrämjande arbete bland annat genom hälsosamtal med
föräldrar och barn. Andra exempel på insatser för hälsofrämjande levnadsvanor
är levnadsvanemottagningar i hälso- och
sjukvården och hemsjukvårdens användning av motiverande samtal. Vidare arbetar skolan för ökad fysisk aktivitet och
även i samhällsplaneringen prioriteras miljöer för fysisk aktivitet. Region Gotland,
polis och länsstyrelse har gemensamt fokus på att minska alkohol-, narkotika- och
tobaksanvändning.
Kvinnor och män på Gotland upplever
trygghet i högre grad än i riket. De flesta
elever känner sig trygga i skolan. Upplevelse av trygghet har dock minskat bland
exempelvis kvinnor och i åldersgruppen
16-44 år. Region Gotland och polisen arbetar för ökad trygghet med stöd av en
samverkansöverenskommelse. Trygghetsskapande arbete görs även genom att öka
förmågan att hantera samhällsstörningar.

Mål 1: God folkhälsa
Målet är delvis uppnått. Cirka 70 % av
befolkningen upplever bra hälsa. Men
det finns ojämlikheter. Ett samband ses
där högre social position ger bättre hälsa.
Ett program för god jämställd och jämlik
hälsa håller på att tas fram. Psykisk ohälsa
är ett folkhälsoproblem. Sjukskrivningarna
bland kvinnor har ökat ett antal år men
minskat 2017. Motsvarande minskning ses
även bland medarbetarna inom Region
Gotland. Det är för tidigt att bedöma om
det är ett trendbrott. BefolkningsenkäINDIKATOR (jämförelse)
Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun,
andel, %
- 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
Invånare 16-84 år som röker dagligen, andel, %
- kvinnor
- män
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensamma, andel, %
- kvinnor
- män
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2018

2017

2016

69 (73)
66 (70)
72 (75)

–

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

–

375
278
97

416
322
94

–

19 (12)
16 (11)
22 (13)

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

9 (9)
10 (9)
8 (8)

–

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

19 (25)
31 (40)
7 (10)

–

17 (22)
27 (35)
6 (8)
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Mål 2: Gotlänningar känner sig delaktiga
Förbättrad synpunktshantering och ut
ökat användande av IT möjliggör ökad delaktighet. Exempelvis pågår projektet digital samhällsbyggnad (DiSa) för god tillgång
till information inom samhällsbyggnad och
socialförvaltningen har infört nya e-tjänster inom bland annat försörjningsstöd.
Medborgardialoger har genomförts,
exempelvis kring tillgänglighet i Visby
centrum för personer med funktionsnedsättning och om serviceutbud samt framtidens kollektivtrafik på Gotland. Förbättring ses av nöjd-inflytande-index i
medborgarundersökningen men resultatet,
40 på en skala mellan 0-100, är fortfarande
inte godkänt. Indexet mäter uppfattningen om insyn och inflytande över beslut och
verksamheter inom Region Gotland. Delaktighetsindex visar också på möjliga för-

INDIKATOR (jämförelse)
Nöjd-Inflytande-Index - Helheten
- kvinnor
- män
Delaktighetsindex, andel av maxpoäng, %
Andel av befolkningen 16-84 år med lågt socialt deltagande, %
- kvinnor
- män

2018

2017

2016

40 (42)
41 (43)
39 (42)

–

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

–

54 (57)

56 (56)

17 (17)
15 (15)
19 (18)

–

19 (19)
16 (17)
22 (20)

bättringar. Indexet visar hur Region Gotland möjliggör för medborgarna att delta i
regionens utveckling.
Det finns ett samband mellan tillit till
offentlig verksamhet och tillit till andra
personer. Var femte person på Gotland har
låg tillit till andra människor. Tillit till andra ökar med stigande utbildningslängd
liksom med ökad hushållsinkomst. Til�liten har minskat i grupper som har lägst
tillit: personer i åldern 16-44 år, personer
med förgymnasial eller gymnasial utbildning, personer med låg hushållsinkomst
och personer på norra Gotland. Trots det
är tilliten högre på Gotland än i riket.
För att nå målet behöver även det sociala deltagandet förbättras. Socialt deltagande ökar med stigande utbildningslängd och
hushållsinkomst. Lågt socialt deltagande är
vanligare bland personer bosatta på norra
Gotland än på andra delar av ön. Var femte gotlänning har lågt socialt deltagande.
Det sociala deltagandet minskar med
stigande ålder. Andelen äldre män som
upplever ensamhet har dock minskat betydligt mellan 2017 och 2018. Socialförvaltningen arbetar aktivt för att minska ensamhet bland äldre.

M Å LU P P F Y L L E L S E

Målet är delvis uppfyllt. Andelen nyanlända som kommer ut i arbete eller studier
är hög på Gotland i nationell jämförelse.
Genomförande av integrationsstrategin för
Gotland 2017-2020 pågår. Exempelvis har
socialfondsprojektet, Integration på arbetsplatsen (IPA), genomförts för att ge nyanlända möjligheter att säkra egen försörjning. Projektet Norma tar vid för att stärka
inkluderande ledarskap på tio gotländska
arbetsplatser, inklusive Region Gotland.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har stärkt förmågan att ta emot nyanlända elever genom projektet Nyanländas
lärande. På folkbiblioteken har utvecklingsarbete gjorts för att öka kunskap
kring digitalisering och skapa mötesplatser för barn och unga ur ett integrationsperspektiv.

Mål 3: Ett jämställt och jämlikt Gotland
Målet avseende jämställdhet (mellan kvinnor och män) och jämlikhet (mellan samhällsgrupper) är delvis uppnått. Andelen
män som tar ut föräldrapenning har ökat
under de senaste fem åren och är något högre
än i riket. Jämställdhetsintegrering har medfört att analys av olika resultat görs utifrån
könsperspektiv. Jämställdhet och jämlikhet
integreras i tillväxtarbetet med bland annat
föreläsningar om normer i kommunikation.
Kunskapshöjande workshops har genomförts kring hbtq+. Förslag till strategi för
motverkande av mäns våld mot kvinnor är
framtaget. Utbildningstillfällen kring förebyggande av våld har genomförts. Social

förvaltningen ser över förutsättningar för
en egen organisation gällande våldsområdet. Fortsatt våldspreventivt arbete behövs
för att nå nationella målet att mäns våld mot
kvinnor ska upphöra.
Fortsatta insatser behövs för att nå jämställd och jämlik folkhälsa. Det finns skillnader i hälsa, livsvillkor, levnadsvanor och
sociala faktorer utifrån kön, ålder, utbildningsnivå och hushållsinkomst. Exempelvis är övervikt vanligare bland män än
bland kvinnor medan fler kvinnor än män
upplever nedsatt psykiskt välbefinnande
och stress. Upplevd bra hälsa minskar med
stigande ålder. Upplevelse av hälsa som

INDIKATOR (jämförelse)
Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun,
andel, %
- kvinnor
- män
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

69 (73)
66 (70)
72 (75)

–

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

–

–

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

70 (71)
30 (29)

70 (72)
30 (28)

69 (73)
31 (27)

–

67 (100)

66 (104)

mindre bra, levnadsvanor som inte främjar
hälsa, lågt socialt deltagande, upplevelse av
otrygghet och låg tillit till andra människor
hänger samman med kort utbildning eller
låg inkomst.
Under 2019 kommer nuvarande folk
hälsopolitiska program revideras och ersättas av ett program för god jämlik och
jämställd hälsa. Ojämlikheten i hälsa kan
minskas genom att påverka förutsättningar, till exempel utbildning, sysselsättning
och likvärdig tillgång till välfärdstjänster. Exempel på sådana insatser är, teknikcollege och Vuxkomp, som stödjer vuxna i att komma i arbete och/eller studier.
Ojämlikhet i hälsa kan också påverkas genom stödjande och kompenserande åtgärder till grupper med sämre förutsättningar, till exempel förebyggande av fallskador
bland äldre.
Det nationella målet att flickor och pojkar ska ha likvärdiga möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och
personlig utveckling är inte uppnått på
Gotland. Andelen män som påbörjar studier på universitet/högskola inom två år
efter gymnasiet är fortfarande lägre än andelen kvinnor.
Region Gotland Årsredovisning 2018
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Mål 4: Alla barn har goda uppväxtvillkor

M Å LU P P F Y L L E L S E

Målet är delvis uppfyllt. Positivt är att
andelen barn och ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer är lägre än riket och
har minskat de senaste åren. Dock ses en
ökning mellan 2016 och 2107. Deltagandet i förskoleverksamhet är högt. Andel
elever som är behöriga till gymnasiet har
de tre senaste åren minskat men är fortfarande högre än riket. Utmaningen är att
mer än var tionde elev i årskurs 9 saknar
behörighet till gymnasieskolan och mer än
var fjärde elev i gymnasiet inte slutför studierna inom fyra år.
Exempel på förebyggande insatser för att
ge barn och unga goda uppväxtvillkor är
ungdomsmottagningens träffar för hbtq+ungdomar med utländsk bakgrund, utbildningar och information från MiniMaria,

familjerättens arbete med samarbetssamtal
vid vårdnadsprocesser, närmare samarbete
mellan familjestödenheten och skolan samt
tydligare arbete med skolnärvaro.
Under året har arbete fortsatt, via BarnSam, för att förbättra stöd till våldsutsatta
barn, tydliggöra och utveckla den så kallade
första linjen till barn och unga med psykisk
ohälsa samt fortsatt arbetet med att sprida
kunskap om samordnad individuell vårdplanering (SIP).
Gotland har i snitt en högre andel barn
och unga som diagnosticeras med neuro
psykiatriska funktionsnedsättningar i jämförelse med riket. Utifrån det har samarbete
med Specialpedagogiska skolmyndigheten
inletts i förskola, grundskola och gymnasiet
med målet att skapa tillgängliga lärmiljöer.

INDIKATOR (jämförelse)

2018

2017

2016

–

86 (84)

88 (84)

86 (84)
89 (87)
83 (82)

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

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

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

–

8,1 (9,2)

7,5 (9,0)

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

–

–

11,0 (8,4)

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

–

–

2,3 (1,3)

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

Socialförvaltningen ser ökat antal orosanmälningar om barn. De handlar i högre
utsträckning än tidigare om våld i nära relation och bevittnat våld. Viss ökning bedöms bero på ökad psykisk ohälsa och missbruk bland vårdnadshavare. En anledning
till ökat antal anmälningar kan vara ett ökat
fokus på arbete för att upptäcka missförhållanden. Oaktat varför anmälningarna ökar
är det ett problem att barn och unga utsätts
för våld eller har bevittnat våld. En ökning
ses också av ärenden kring barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Antalet barn och ungdomar placerade
på institution eller i familjehem är högre
än riket, samtidigt som det är vanligare
på Gotland att barn och ungdomar fått
biståndsbedömda öppna insatser inom
socialtjänsten. Åtgärder görs inom socialförvaltningen för att undvika placeringar
i familjehem eller HVB-hem. Exempel är
familjerådslagsteamet och utredningshem
för barnfamiljer. Trots insatser har antalet
placerade barn och antal placerade dygn
ökat på HVB-hem. Arbetet fortsätter för
att planera för barns hemgång till vårdnadshavare då det är möjligt, och vårdnads
överflyttningar där hemflytt inte bedöms
möjligt.

Mål 5: Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv
Målet att åstadkomma ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv har delvis uppfyllts. Kultur- och fritidsområdet är ett
område som påverkar folkhälsa och möjlighet till delaktighet i samhället.
Sammanfattningsvis kan konstateras
att gotlänningarna är nöjda med kulturoch fritidsutbudet medan man upplever
utvecklingsmöjligheter avseende idrottsoch motionsanläggningar. Upplevelsen
av fritidsmöjligheter har fått ett högre
betygsindex jämfört med 2016 års resultat.
Kvinnor är mer nöjda med kulturutbudet
än män. Det finns brister i vissa idrotts
anläggningar och av den anledningen är
en regiongemensam strategi för idrotts

anläggningar under framtagande. Investering har gjorts i ny konstgräsplan. En utredning för nybyggnation av badhus i Visby
har genomförts. Fortsatta anpassningar ska
göras på Solbergabadet och Hemsebadet, i
första hand för att tillgodose skolornas behov av simundervisning.
Ett EU-finansierat kompetensutvecklingsprojekt, Så många fler, en insats i arbetet att möta minoriteter och för ökad jämställdhet, har genomförts. Utöver detta har
även riktade insatser gjorts för integration
och inkludering inom kultur- och idrottsområdet. Flera e-tjänster och ett nytt lokal
boknings- och bidragssystem har tagits
fram, vilket ger större användarvänlighet.

INDIKATOR (jämförelse)

18

2018

2017

2016

Nöjd-Medborgar-Index – Kultur
- kvinnor
- män

67 (62)
72 (65)
62 (60)

–

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

Nöjd-Region-Index – Fritidsmöjligheter
- kvinnor
- män

68 (61)
70 (62)
66 (60)

–

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

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

53 (61)
54 (61)
53 (60)

–

49 (60)
48 (61)
51 (59)
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Stödet till de professionella kulturinstitutionerna har ökat och uppgick 2018 till
44 mnkr. Flera beslutade aktiviteter i kulturplanen har genomförts, bland annat en
utbildning i jämställdhet och en kartläggning av kulturen och av de kreativa näringarna. För att öka tillgängligheten arbetar biblioteken med projektet Meröppet.
Statliga medel har dessutom erhållits och
använts främst till att utveckla den upp
sökande och mobila biblioteksverksamheten. En regional filmstrategi har antagits
vars främsta syfte är att öka antalet filminspelningar och arbetstillfällen på Gotland.
Ett kulturkluster för kulturella och kreativa
näringar är under etablering.
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Mål 6: En levande landsbygd och ett attraktivt
Visby för bibehållen inomregional balans
utbud på Gotland 2019-2030 tagits fram
och antagits av regionfullmäktige.
På Gotland genomförs sedan 2016 varje år tillväxtdagen ”92 möjligheter”. En dag
med fokus på hela Gotlands utveckling.
Region Gotland är en av arrangörerna till
sammans med andra aktörer från det offent
liga, näringslivet, akademien och civilsam
hället. Intresset för dagen har växt snabbt
och den lockade 2018 över 500 deltagare.
Under året har ett program för Klintehamns framtida utveckling arbetats fram.
Innehållet har tagits fram i tät dialog med
boende i Klintehamn och har mynnat ut i
ett program med fokus på hållbarhet och
gröna värden.

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

2018

2017

2016

-0,9
-1,8

0,2
-2,8

-1,1
-3,5

1,2
2,6

-0,3
4,1

1,6
5,2

Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat för att effektivisera sina interna processer. Aktiviteter inom ramen för detta är
bland annat att utveckla e-tjänster och digitala tjänster, bilda mottagningsteam och en
egen kundtjänst för företagsärenden.
Under året har det i syfte att åstadkomma nybyggnation av bostäder utanför Visby
genomförts en dubbel markanvisning. I en
markanvisningstävling erbjöds exploa
törerna att förvärva en fastighet i Visby
mot att de samtidigt åtog sig att bygga bostäder i Hemse och Klintehamn. Regionen
driver flera stadsutvecklingsprojekt i Visby
med fokus på bostadsproduktion. Utveckling pågår av Visborg, Gråbo ängar och inre
hamnen.
När det gäller befolkningsutveckling så
har Gotland de senaste tre åren (2015-2018)
ökat med 1 858 personer. Under 2018 ökade
hela Gotland med 654 personer. Det geografiska området Gotland exklusive Visby
tätort ökade under förra året med 285 personer och Visby tätort ökade med 369 personer. År 2018 bodde 58 % av Gotlands befolkning utanför Visby tätort.

Ekonomisk hållbarhet

SAMHÄLLE

M Å LU P P F Y L L E L S E

Inom regionen pågår ett kontinuerligt strategiskt utvecklingsarbete med inriktning
på målsättningen. Under året har många
saker genomförts för att bibehålla en god
inomregional balans på Gotland.
Inom ramen för projektet, Gotland –
attraktionskraft och tillväxt, bedrevs under
året ett arbete kring lokal attraktionskraft.
I delprojektet, Landsbygdsutveckling 2.0,
utvecklades arbetsformer för fortsatt arbete med landsbygdsutveckling. Det togs
också fram fyra lokala utvecklingsplaner
för platserna Fårö, Östergarnslandet, Hemse och Storsudret.
När det gäller kommunal service har en
strategi om ett långsiktigt hållbart service-

| EKONOMISK HÅLLBARHET

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

Sammanfattning av målområdet
För att nå en samhällsutveckling som är
ekonomiskt hållbar krävs ett brett samförstånd och ansvarstagande från många
utvecklingsaktörer. Region Gotland har en
viktig roll som möjliggörare och vägvisare
av den övergripande riktningen.
Befolkningen på Gotland har fortsatt att
öka och vid årsskiftet uppgick antalet invånare till 59 249 personer, vilket motsvarar
en ökning med 1,1 %. Ökningen är i paritet
med rikets. Detta är femte året i rad som invånarantalet ökar. Det är positivt för Region Gotland eftersom ett ökat invånarantal
bland annat medför en stärkt skattekraftsutveckling.
För att inflyttning ska kunna ske är bostadsförsörjning en avgörande faktor. Fort-

satt minskning kan ses vad gäller antalet
privatbostäder till salu via Hemnet.
För att ungdomar ska få tillgång till arbetsmarknaden finns målet att alla elever
ska fullfölja gymnasieskolan. Resultatet för
Gotlands skolor ligger i nivå med riket. Det
finns skillnader mellan pojkar och flickor.
Fortfarande krävs fler insatser för att alla
elever ska fullfölja gymnasieskolan.
Gotland är i stort behov av hållbar kompetensförsörjning. Projektet, Kompetenta
Gotland, har fokus på att höja utbildningsnivån och öka tillgången till kompetens utifrån arbetsgivares behov, samt att minska
glappet mellan skola och arbetsliv.
Inom färjetrafiken ökade antalet passagerare och fraktat gods. Även inom kollek-

tivtrafiken ökade antalet resenärer. Antalet
flygresenärer har den senaste tioårsperioden stadigt ökat. Resultatet för resande bidrar totalt sett positivt till målet att skapa
långsiktigt goda och stabila kommunikationer.
Region Gotland har en fortsatt utmaning i att förbättra företagsklimatet och
fler insatser behövs. Den senaste Insiktsmätningen indikerar ändå en förbättring.
Insatser som gjorts är bland annat lanseringen av e-tjänster för bygglov, vilket givit
effekt i form av kortare handläggningstider.
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Mål 7: Ingen bostadsbrist

M Å LU P P F Y L L E L S E

Antalet människor som vill bosätta sig på
Gotland fortsätter att öka vilket leder till en
fortsatt hög efterfrågan på bostäder. Utbudet på privatbostäder till försäljning har
fortsatt att minska. Under 2016 annonserades 2 633 privatbostäder på Hemnet att
jämföra med endast 1 069 under 2017 och
så få som 508 under 2018. Ett avvaktande
klimat på bostadsmarknaden har trots det
minskade utbudet lett till endast något stigande prisnivåer under året. Snittpriset för
villor i Gotlands län ökade under året med
4,7 %, att jämföra med 2017 då prisnivån
sjönk med 0,7 %. Motsvarande prisutveckling för bostadsrätter låg på 5,2 % för 2018,
att jämföra med 13,8 % för 2017.
Bostadsbristen konstateras också i den
fortsatt mycket låga vakansgraden i Got-

landshems bestånd. Vakansgraden i Visby
respektive på övriga Gotland har de senaste
tre åren legat under 1 % och detsamma gäller för 2018. Även omsättningen inom beståndet fortsätter att minska. 2016 omsattes drygt 700 lägenheter att jämföra med
knappt 800 lägenheter 2015. Motsvarande
siffra för 2017 ligger på endast 600 lägen
heter och för 2018 har antalet omsatta
lägenheter sjunkit ytterligare till 559. En
annan indikator på obalansen i bostadsmarknaden är den långa kötiden för att få
en lägenhet i Gotlandshems bestånd i Visby.
Trots den begränsade tillgången på bostäder lyckades regionen att bosätta samtliga 125 anvisade nyanlända invånare enligt
det länstal som tilldelats Gotland av Migrationsverket.

INDIKATOR

2018

2017

2016

0,34/0,79

0,36/0,82

0,26/0,65

Utbud av privatbostäder till försäljning på Gotland, antal

508

1 069

2 633

Andel bosatta av anvisade nyanlända, %

100

100

100

Antal startbesked för bostäder (lägenheter i småhus
eller flerbostadshus)

136

507

305

Vakansgrad i Gotlandshems bostadsbestånd i Visby
respektive övriga Gotland, %

Tack vare tidigare genomförda markanvisningar har nybyggnationen under året
varit fortsatt god och ett stort antal bostäder har färdigställts eller kommer att färdigställas inom kort. Under året har en
markanvisning genomförts med syfte att
främja bostadsbyggande på landsbygden.
Genom att anvisa ett paket med tre fastig
heter, varav en fastighet i ett attraktivt område i Visby samt en fastighet i Hemse respektive en i Klintehamn, med villkoret att
projekten på de två fastigheterna utanför
Visby ska påbörjas före det att bygglov ges
för fastigheten i Visby främjas bostads
byggande även utanför Visby.
Gotlandshem fortsätter att arbeta mot
målet att bygga 400 lägenheter fram till
2020 och hittills har man producerat
206 lägenheter.
Det är fortsatt god efterfrågan på mark
för småhusbebyggelse i framför allt Visby
och under 2018 gavs startbesked för 78 bostäder i småhus. Motsvarande siffra för 2018
avseende lägenheter i flerbostadshus är 58.
För att uppfylla målet krävs fortsatt hög
produktionstakt av samtliga bostadstyper,
både i tätorter och på landsbygden.

Mål 8: Alla elever fullföljer gymnasieskolan
Att fullfölja gymnasieskolan är viktigt för
att ungdomar ska få ett arbete på en arbetsmarknad där arbetsgivare efterfrågar alltmer välutbildad arbetskraft. Att så många
unga som möjligt når grundskolans mål
och söker samt fullföljer en gymnasie
utbildning är därmed väsentligt för Gotlands framtid. Resultatet för Gotlands
skolor ligger i nivå med riket. Fortfarande
krävs fler insatser för att alla elever ska fullfölja gymnasieskolan.
Pojkars resultat i alla åldrar och skolformer över tid ligger lägre i jämförelse med
flickor. Då resultaten mellan skolor, skolformer, ämnen och kön länge har varit
ojämn är likvärdigheten ett fortsatt utvecklingsområde. Till detta kommer ett ökande antal elever i behov av särskilt stöd samt
barn och unga med psykisk ohälsa. Det

ställer höga krav på skolan att anpassa utbildningen för elevers olikheter. 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, med fokus på att höja utbildningsnivån på Gotland, öka tillgången till kompetens utifrån arbetsgivares behov, samt att
skapa långsiktigt hållbara strukturer som
förändrar arbetssätt och minskar glappet
mellan skola och arbetsliv. Kommande år
etableras teknikcollege Gotland. Utbildningen kommer att bedrivas i nära samarbete med branscherna. Arbetet med framtagning av en ansökan för ett vård- och
omsorgscollege kommer att fortsätta.

INDIKATOR (jämförelse)

20

2018

2017

2016

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

86 (84)
89 (87)
83 (82)

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

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

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel, %
- flickor
- pojkar

70 (72)
72 (75)
68 (68)

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

68 (71)
72 (75)
65 (67)
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Skolverket har mot bakgrund av den nya
nationella IT-strategin uppdraget att utveckla ett antal utbildningspaket kring digitalisering för verksamma inom skolan.
Detta kommer att ge god hjälp i att lyfta
den digitala kompetensen bland lärare
och skolledare på Gotland. Inom social
förvaltningen sker ett förebyggande arbete
genom att barn- och familjeenheten informerar om sin verksamhet i skolor och andra
verksamheter. Skolfam är ett aktivt arbete
kring placerade barns skolgång för att främja
en bättre psykisk hälsa och motverka utanförskap. Den goda responsen har visat på behovet av ett förebyggande arbete. Medarbetare vid familjestödsenheten kommer därför
att träffa elevhälsoteamen i skolan två gånger per termin framöver. MiniMaria arbetar
förebyggande genom utbildningar och information till skolor och vårdnadshavare.
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Mål 9: Hög andel gotlänningar i arbete eller studier
yrkesutbildning samt arbetsmarknads
åtgärder spelar en stor roll för utvecklingen
på ön. Beslut om att göra en ansökan för ett
teknikcollege på Gotland togs i september.
Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på tekniskt inriktade utbildningar som kommun,
utbildningsanordnare och företag samverkar kring för att öka attraktionskraften och
kvaliteten på dessa utbildningar.
Den nystartade verksamheten Vuxkomp
stödjer vuxna i att komma i arbete och/
eller studier. Det är ett samarbete mellan
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen,
socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Arbetet har inledningsvis inriktats
på målgruppen nyinskrivna i försörjnings-

INDIKATOR (jämförelse)

2018

2017

2016

–

–

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

–

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

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

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

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

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

69 (69)
66 (66)
71 (71)

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

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

–

97

65

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
Relativt arbetslöshetstal, %
- kvinnor
- män
Andel av hela befolkningen, 15-74 år, som är i sysselsättning, %
- kvinnor
- män
Antal personer som under året anvisats plats från
Arbetsförmedlingen till Region Gotlands förvaltningar

stödet. Den som söker försörjningsstöd
ska slussas vidare till Vuxkomp och få stöd
att utarbeta en plan och aktiviteter för att
komma vidare till arbetslivet. Verksam
heten fungerar väl och kommer att fortsätta, även om den korta tiden gör att några långsiktiga effekter för individerna ännu
inte kan kartläggas eller analyseras.
Övriga insatser som genomförts är arbetet med att öka kunskap, samordning och
samverkan inom den så kallade kompetensplattformen. Vidare har ett fördjupat samarbete etablerats med Uppsala Universitet
Campus Gotland.
M Å LU P P F Y L L E L S E

Andelen ungdomar som studerar på högskola eller universitet två år efter fullföljd
gymnasieutbildning ligger under nivån för
riket. Det är en lägre andel män jämfört
med kvinnor som studerar. För att målet
ska uppfyllas krävs att en högre andel gotlänningar går vidare till högre studier.
Gotland har under en tid haft låg arbetslöshet vilket kan vara en bidragande faktor
till att färre studerar vidare efter gymnasiet.
Många väljer även att påbörja studier senare än efter två år. Samtidigt har gotländska
företagare och arbetsgivare svårt att hitta
rätt kompetens för att kunna utveckla sina
verksamheter. Samverkan med öns arbetsgivare behöver därför öka. Vuxen- och

Mål 10: God tillgång till vuxenutbildning
Vuxenutbildningen förväntas spela en
avgörande roll för flera stora samhällsutmaningar, som nyanländas etablering,
individers möjlighet att byta yrke och
kompetensförsörjningen till arbetslivet.
En av de största utmaningarna är att det
är för få sökande, och utökad samverkan
med olika branscher ses som ett måste för
att få fler vuxna att vilja söka yrkesutbildningar. Även den grundläggande vuxenutbildningen står inför stora utmaningar
bland annat för att en stor del av eleverna
inte kommer ha svenska som modersmål.

INDIKATOR (jämförelse)
Andel invånare som deltar i vuxenutbildning, %
- kvinnor
- män
Pågående yrkeshögskoleutbildningar i egen regi eller
i samarbete med andra utbildningsaktörer

Många elever har vidare en kort utbildningsbakgrund vilket innebär att de ofta är
i behov av extra stöd för att klara av sina studier. Dessutom kommer det krävas större
flexibilitet i utbildningarna då fler elever
efterfrågar att studera på distans men även
på kvällstid.
Gymnasial vuxenutbildning omfattar
såväl teoretiska kurser som yrkesvuxkurser.
Elever kan studera i klassrum, på distans
och närdistans men även som lärlingar. Fler
elever kombinerar sina studier med arbete och därför bör vuxenutbildningen efter-

2018

2017

2016

–

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

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

3

2

2

sträva att utveckla mer flexibla arbetssätt.
Det innebär i vissa fall att den lärarledda
undervisningstiden i klassrum kan minska
men behovet av extra stöd i form av handledning troligtvis kommer att öka.
Projektet, Kompetenta Gotland, har fokus på att höja ubildningsnivån på Gotland
och även skapa strukturer för att i högre
grad tillgängliggöra yrkeshögskoleutbildningar för gotlänningar.
Bedömningen är att tillgången till
vuxenutbildning på Gotland är god.
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Mål 11: Långsiktigt goda och stabila kommunikationer

M Å LU P P F Y L L E L S E

Gotlands geografiska läge gör ön helt beroende av flyg- och färjetrafik. Flygtrafiken
och färjetrafiken 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. Några faktorer som här är viktiga är turtäthet, hastighet och pris. Hur trafiken utvecklas kan ses
om ett mått på Gotlands attraktivitet och
på hur näringslivet utvecklas.
I den statligt upphandlade linjetrafiken
till Nynäshamn och Oskarshamn reste cirka 1, 7 miljoner passagerare med Destination Gotland, en liten ökning sedan före
gående år. Utöver den avtalade trafiken
drev Destination Gotland under somma-

ren trafik till Västervik, drygt 65 000 passagerare reste på den linjen. Sammanlagt
reste närmare 1, 8 miljoner passagerare i
färjetrafiken, en ökning med 18 000 sedan
föregående år. År 2016 drev även Gotlandsbåten trafik, till Nynäshamn och Västervik.
Under den senaste tioårsperioden har
resandet inom färjetrafiken ökat med
drygt 200 000 personer. Sett ytterligare
tio år tillbaka har resandet ökat med drygt
600 000.
Inom godstrafiken transporterades 2018,
drygt 850 000 längdmeter gods, en ökning
med 3,4 %. Till övervägande delen är det
Oskarshamnslinjen som står för ökningen.
Antalet flygresenärer var 2018 drygt
465 000. Från att flygresandet ökat kraftigt den senaste tioårsperioden är detta

INDIKATOR (jämförelse)

2018

2017

2016

1 766 738
1 701 680
65 058
–

1 748 602
1 691 138
57 464
–

1 772 240
1 622 899
–
149 341

Antal flygpassagerare per år

467 857

491 446

463 559

Längdmeter färjegods

850 221

822 441

786 638

16

15 (82)

16 (82)

Antal färjepassagerare per år
- varav Destination Gotland, linjetrafik, Nynäshamn, Oskarshamn
- varav Destination Gotland, Västervik
- varav Gotlandsbåten, Västervik, Nynäshamn

Antal resor per invånare med kollektivtrafik, buss

en minskning med 5 % jämfört med före
gående år. Nationellt (Swedavias flygplatser) sett minskade inrikesflyget med 3 %,
medan utrikesflyget ökade.
Resandet inom kollektivtrafiken på
Gotland ökade med 5 % jämfört med
föregående år. Under året gjordes drygt
900 000 resor, 16 resor per invånare.
Medelvärdet i riket var 82 bussresor per
invånare 2017.
Resultaten för resandet med de olika
trafikslagen bidrar positivt till målet. De
satsningar som görs inom transportsektorn och besöksnäringen kan bidra till ett
ökat resande och till högre transportvolymer. Omvärldsfaktorer och konjunkturläge
kan dock påverka i motsatt riktning.

Mål 12: Ett gott näringslivsklimat
Sammantaget bedöms att fler insatser krävs
för att uppnå målet.
2018 års insiktsmätning för verksamhetsåret 2017 visar att Region Gotland närmat
sig målet på 70 som anges i Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020. Indikatorn
för Svenskt Näringslivs attitydmätning indikerar mindre förbättringar men signalerar fortsatta utmaningar och behov av
insatser. Båda mätningarnas lägre delresultat relateras till långa handläggningstider
för bygglov. Förbättringar som gjorts genom lanseringen av de nya e-tjänsterna för
bygglov och förändrat arbetssätt har gett
effekt i form av fler kompletta ärenden och

kortare handläggningstider. Vid slutet av
året hanterades 95 % av inkomna bygglovsärenden inom lagstadgade tidskrav vilket
är en klar förbättring. En exploateringsgrupp inom ramen för ett förvaltnings
övergripande arbete EXiSAM (exploatering i samverkan) har startat under året.
Målet är förbättrad dialog och samverkan
med bostadsmarknadens aktörer. Övriga
verksamhetsområden där myndighetsutövandet mäts håller en relativt homogen
nivå som för perioden hamnar runt rikssnittet.
Arbetet med en insatsplan för företagsklimatet påbörjades under 2018 och ett an-

INDIKATOR (jämförelse)
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking
Företagsklimat enl. Öppna Jämförelser (Insikt) – Totalt, NKI
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2018

2017

2016

253

257

256

–

69 (71)

66 (72)

tal aktiviteter baserade på Tillväxtprogrammet påbörjades, bland annat workshops
om bemötande och en utökad intern samverkan mellan berörda förvaltningar. Lika
så har kontakten och dialogen med näringslivets representanter utvecklats till en ökad
samsyn och vilja till att bidra till förbättringsarbetet. Sex av de större företagarorganisationerna säger nu att de ska ta sitt ansvar i arbetet för ett gott företagsklimat och
utveckla samarbetet med Region Gotland.
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Mål 13: Ökad folkmängd
757 (661, 2017) personer. Både inflyttning
och utflyttning minskade jämfört med
föregående år men utflyttningen minskade
mindre vilket förklarar varför flyttnettot är
mer positivt. Trots minskningen är flyttalen höga och förklaras av att de som fötts
under 90-talets babyboom är i den mest intensiva flyttåldern.
Under 2018 invandrade 195 kvinnor och
290 män till Gotland. Andelen utrikes födda
är dock fortfarande lägre på Gotland än på
andra håll, 7,5 % jämfört med 19,1 % i riket.
Flyttningar är den komponent som har
störst och snabbast påverkan på befolk-

2018

2017

2016

Folkmängd Gotland

INDIKATOR

59 249

58 595

58 003

BEFOLKNINGSUTVECKLING 2018

Totalt

Män

Kvinnor

Födda

507

261

246

Döda

608

312

296

Inflyttade

2 924

1 525

1 399

Utflyttade

2 167

1 131

1 036

Folkökning

654

337

317

59 249

29 573

29 676

Historisk befolkningsutveckling
Folkmängd 31 december 2017
Källa: SCB och Region Gotland

ningsutvecklingen på kort sikt. För att fortsätta öka befolkningen i den takt som skett
de senaste åren behöver fokus fortsatt ligga på åtgärder som kan påverka in- och utflyttningen.
Antalet födda har sedan 2008 varierat mellan 491 och 593. År 2018 föddes
507 barn, vilket är 28 färre jämfört med
2017. Antalet avlidna var 608 under 2018,
jämfört med 621 under 2017. Födelsenettot
(födda minus döda) för 2018 uppgick till
101, jämfört med 86 under 2017.

M Å LU P P F Y L L E L S E

31 december 2018 var 29 573 män och
29 676 kvinnor folkbokförda i Region
Gotland. Det innebär att folkmängden på
Gotland ökade under år 2018 med 654 personer, från 58 595 till 59 249, vilket är en
ökning med 1,1 %. I Sverige var befolkningstillväxten också 1,1 %. Orsaken till den
ökade befolkningen på Gotland beror på
att flyttnettot var mer positivt än vad födelsenettot var negativt. Eftersom befolkningen ökar är målet uppnått.
Under 2018 flyttade 2 924 personer till
regionen samtidigt som 2 167 personer
flyttade från ön. Det gav ett flyttnetto på

HISTORISK BEFOLKNINGSUTVECKLING 2008-2018
Folkmängden har ökat med cirka 600 personer per år de senaste tre åren. Källa: SCB.
60 000

Historisk befolkningsutveckling
59 249

59 000

58 000
57 000

56 000
55 000
2008

2009
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Ekologisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekologisk hållbarhet att vi ska värna om miljön, naturen och vattnet
för att säkra ett fortsatt hållbart samhälle till kommande generationer. Det innebär att utveckla
Gotland som ekokommun. Ställa om till lokalproducerad förnybar energi och minska negativa
klimatavtryck och gifter i miljön. Högre grad av återvinning och hållbara kretslopp, att minska
samhällets farliga avfall, klimatanpassning, medvetna konsumtionsval och ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen.

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

Det gotländska samhället har i grunden
utmärkta förutsättningar för en ekologiskt
hållbar samhällsutveckling. Samtidigt finns
olösta problem. 2018 bjöd på extremväder
som satte både vattenavledning och vattenförsörjning på hårda prov. Sommartorkan
visade också hur väder- och regnberoende
basnäringarna på ön är, för många blev 2018
ett mycket svårt år, när de ekosystem som
ger oss grundläggande tjänster, inte levererade som vanligt.

Gotlands läge gör tillgängligheten till
en nyckelfråga och kommunikationerna
med omvärlden är avgörande för utvecklingen. Kommunikationerna är samtidigt
ett problem ur hållbarhetssynpunkt genom att färje- och flygtrafiken till och från
ön i dagsläget är helt beroende av fossila
bränslen. De ryms inte i de nationella målen om 70 % minskade utsläpp från trafiken till 2030 eller att Sverige 2045 inte ska
ha några nettoutsläpp av växthusgaser. De

fossilbränsleberoende transporterna på ön
behöver också ersättas av fordon med förnybara drivmedel och de kollektiva transporterna behöver utvecklas. Målkonflikter
när det gäller markanvändning är kanske
tydligast beträffande kalk- och cementindustrin, men kan också bli betydande ifråga om vattenhushållning och ytor för förnybar elproduktion.

Mål 14: Utveckla Gotland som ekokommun
Arbetet med att utveckla ekokommunen
styrs inom Region Gotlands egna verksamheter av det av fullmäktige antagna
miljöprogrammet och nämndvis beslutade handlingsplaner. Samtliga nämnder
har beslutade handlingsplaner förutom
miljö- och byggnämnden (tidigare miljöoch hälsoskyddsnämnd och byggnadsnämnd). Samhällsbyggnadsförvaltningen
har inrättat en hållbarhetsgrupp. Att miljöfrågor för denna förvaltnings ansvarsområden till stor del är lagstyrda kan kanske

upplevas begränsande för det egna beslutsutrymmet, men är samtidigt av stor betydelse för ekokommunen.
För att uppmärksamma boende och
besökare på att dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel, har Region Gotland blivit ”Kranmärkt”. Genom att bara använda
kranvatten slipper man transporter och tillverkning av vattenflaskor som orsakar onödiga koldioxidutsläpp och avfall.
För att stoppa farliga kemikalier och
andra föroreningar redan vid källan så att

INDIKATOR (jämförelse)

24

2018

2017

2016

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler, %

99

99 (94)

99 (91)

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken, %

24

36 (87)

21 (82)

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

31

31 (28)

24 (26)

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

–

55 (39)

54 (39)

Insamlat hushållsavfall totalt kommun, kg/person

–

622 (514)

515 (518)

Region Gotland Årsredovisning 2018

de inte kommer ut i kretsloppet, lanserades ”Toa Uppström” – en ny karaktärsfigur som lär ut hur ett reningsverk fungerar och att alla kan bidra till att vi släpper
ut renare vatten i Östersjön.
I det nya livsmedelsavtalet har bland annat krav på djurskydd lett till att allt färskt
kött som köps in till de offentliga köken är
svenskt. Potatis och rotfrukter köps också
till 100 % svenskodlade, medan ursprungsland för frukt och grönt varierar kraftigt
med säsong.
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Mål 15: Ställ om till lokalproducerad och förnybar energi
2018. Energimyndighetens uppdrag från
regeringen är att, i samverkan med relevanta aktörer, ta fram en färdplan för hur Gotland kan ställa om till ett hållbart energi
system och att arbeta för en regional arena
för pilotprojekt där teknik, affärsmodeller
och regelverk prövas. De ska vara av värde
för den omställning som hela landets energisystem behöver, för att nå nationella energi- och klimatmål.
I uppdraget ingår försörjningstrygghet,
konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet. Omställningen kommer, enligt rege
ringen att kräva nya tekniska lösningar och

INDIKATOR
Lokalt producerad biogas, GWh/år

2018

2017

2016

30

29,5

29,7

Lokalt producerad solel, GWh/år

2,9

1,7

1,1

Lokalt producerad vindkraft, GWh/år

374

554

432

affärsmodeller samt ett regelverk som kan
anpassas för den snabba teknikutveckling
som behövs.
Ett regionalt helhetsgrepp i färdplanen ska göra det möjligt för olika sektorer
och samhällsaktörer, så som offentlig sektor, näringsliv och enskilda medborgare,
att samspela och samverka i omställnings
arbetet. I uppdraget anges också att Energi
myndigheten även fortsättningsvis ska ha
ett särskilt gotlandsansvar.

M Å LU P P F Y L L E L S E

Inom regeringsuppdraget till Energimyndigheten att ta fram en färdplan för hur
Gotland kan ställa om till ett hållbart
energisystem, har såväl region som Länsstyrelse arbetat nära Energimyndigheten.
Bara vetskapen om att detta arbete pågår
har lyft engagemanget i ett antal initiativ
och projektidéer på Gotland för energiomställning, energieffektiviseringar och
energisamverkan. Inte minst har Energimyndighetens förslag om ett energicentrum på Gotland engagerat många aktörer.
Detta uppdrag följde av den förstudie
som Energimyndigheten presenterade april

Mål 16: Säkra tillgången till vatten av god kvalitet
Det sedan länge intensiva arbetet för att
öka kapacitet och driftsäkerhet i den kommunala dricksvattenproduktionen fortsatte. En ny VA-plan bestående av sju delplaner antogs av tekniska nämnden under
hösten. Planen utgör tillsammans med den
övergripande VA-strategin grunden för
hur vatten- och avloppsfrågorna ska säkras långsiktigt. Teknikförvaltningen bedömer att tillgång till kompetens och kunskap
inom VA utgör den särdeles största utmaningen huruvida Region Gotland kan hålla
planerad utbyggnadstakt.
Även Länsstyrelsens regionala vattenförsörjningsplan blev klar under året, 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.

Sett till alla medborgare och näringars
behov, det vill säga även alla de som försörjs
med enskilt vatten, kommer Gotlands vattenförsörjning vara fortsatt känslig för stora variationer i nederbörd och temperatur,
vilket gör att mycket arbete återstår för att
nå målet. Under 2018 blev utmaningarna
uppenbara. 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 göra trycksänkningar i näten. Högsommarens långa värmebölja gjorde att

INDIKATOR
Andel mängd levererat kommunalt vatten från
skyddade vattentäkter, %

2018

2017

2016

94

94

94

Antal kommunala vattenskyddsområden

17

17

20

Procentuell andel tjänligt* provresultat i enskilda vattentäkter, %

70

70

70

* Inklusive tjänligt med anmärkning. 2016-2018 års data från 2015 års 100-brunnarsundersökning (görs vart femte år).

vattenförbrukningen i Visby ökade markant jämfört med fjolåret. Kampanjen,
Spara Vatten, får ändå antas ha haft en dämpande effekt på förbrukningen.
När det gäller övrigt framåtsyftande arbete i målets riktning har Region Gotland
bland annat medverkat i det fleråriga Vinnovaprojektet, Testbädd Storsudret, som
går ut på att testa olika tekniker att till
varata och lagra mer av den naturliga nederbörden. Kontakterna med SGU har fortsatt kring grundvattenkartläggning och
möjligheter till förstärkt infiltration.
Regionen deltar också i vattensamarbetet Blått Centrum Gotland tillsammans med Länsstyrelsen och Uppsala universitet Campus Gotland. Även om Blått
Centrum under sitt första verksamhetsår
främst haft fokus på att stimulera utvecklingen av vattenbruk och miljöfrågor knutna till kustmiljön, har Blått Centrum även
arbetat för att knyta samman forskning och
praktik när det gäller dricksvattenförsörjning. Nationellt är dricksvattenfrågorna
nu mer uppmärksammade än tidigare, exempelvis genom det nybildade nationella
dricksvattenrådet med Livsmedelsverket
som ansvarig.

Region Gotland Årsredovisning 2018
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Mål 17: Gotlands klimatavtryck ska minska

M Å LU P P F Y L L E L S E

Inom ramen för RegSam – Gotlands regionala samverkansråd, har regionen i samverkan med Länsstyrelsen tagit fram ett
underlag till en ny energi- och klimatstrategi som går ut på remiss under 2019.
Länsstyrelsen hade inom detta uppdrag
även möjlighet att lysa ut vissa medel för
främjande insatser ifråga om underlag till
strategin. Region Gotland sökte och beviljades ca 35 tkr till en koldioxidbudget för
Gotland inom ramarna för Parisavtalets
1,5-gradersmål. Koldioxidbudgeten visar
på behovet att varje år minska utsläppen av
koldioxid från fossila råvaror till industrin
samt i drivmedel, el- och värmeförsörjning
och produkter. Utsläppen ska minska med

dryga 16 procent jämfört med föregående
år från år 2020 och framåt.
Transporterna är det område där det
kommer att var svårast att nå de nationella
klimatmålen. Därför deltar regionen i projektet Hållbara transporter. Projekt finsieras med 50 % från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och drygt 46 %
finansieras av regionala utvecklingsmedel
1:1. Projektets budget är drygt 5 mnkr och
ligger helt i linje med Insatsområde 4 i programmet Småland och öarna ”Insatser för
att stimulera energieffektiva och koldioxidsnåla transportsystem”. Projektets mål är
att effektivisera och minska utsläppen av
växthusgaser från transporter på Gotland,

INDIKATOR (jämförelse)
Andel nyregistrerade bilar med alternativa bränslen, %

2018

2017

2016

9,9 (9,1)

5,3 (6,5)

4,5 (4,6)

Sektorsvisa klimatutsläpp på Gotland, CO2ekv, kton/år
- stenindustri, exkl arbetsmaskiner
- jordbruk inkl. djurhållning, men utan traktorer m.m.
- mark- vägtransport inkl arbetsmaskiner
- inrikes civil sjöfart
- inrikes flyg
- militär transport
- övrigt

–

–

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

–

–

–

223

216

215

Utsläpp av CO2 från tillförda fossila drivmedel och eldningsolja,
kton/år

för att bidra till det nationella målet om
70 % minskning av klimatpåverkan från
transporter år 2030.
Sektorsvisa klimatutsläpp är det nationella sättet att mäta klimatutsläpp. Senaste
data är från 2016. För Gotlands del svarar
stenindustrin för nästan 80 % av utsläppen.
För regionens verksamheter är ett konsumentperspektiv på utsläppen mest intressant, men det är svårt att jämföra helt olika verksamheter.
Utsläppen från vägtrafikens drivmedel
minskar sakta, men totalt sett har tillförseln av eldningsolja till oljehamnen inte
minskat.

1 764
275
137
16
8
8
39

Mål 18: Ett ansvarsfullt samhällsbyggande
som bidrar till tillväxt över hela ön
Under 2018 har strategin, Ett långsiktigt
hållbart serviceutbud på Gotland 2019–
2030, beslutats, med syfte att fastställa en
övergripande inriktning för hur Region
Gotlands servicestruktur ska utvecklas geografiskt. Målet 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.
Under 2018 har arbetet med Program
Klintehamn 2030 gått vidare. Under sommaren genomfördes ett uppskattat för-
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sök med ”öppet kontor” på plats i centrala Klintehamn. De förslag och idéer som
fångades upp har sedan 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, med syfte att
främja bostadsbyggande på landsbygden.
Genom att anvisa ett paket med tre fastigheter varav en fastighet i ett attraktivt område i Visby samt en fastighet i Hemse respektive Klintehamn.

Regionens ambitioner att genom utsedda så kallade LIS-områden få till stånd lokal utveckling i strandnära lägen har visat
sig svårare än väntat.
Gotlands länsplan för regional transportinfrastruktur 2018 – 2029 fastställdes
i november av regionfullmäktige. Planens
inriktning är tillgänglighet, trafiksäkerhet
och hållbarhet. Drygt hälften av medlen för
de fyra första åren avses användas för åtgärder för ökad cykling, en stor del i detta är
cykelleden mellan Västergarn och Klinte
hamn.

Foto: Bildvision
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Verksamhet

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

Sammanfattning av målområdet
Nöjdheten hos de personer som är mottagare av regionens tjänster, mäts inom de
flesta verksamheter. Generellt är nöjdheten
i nivå eller över rikets genomsnitt.
Resultatet i servicemätningen visar att
telefontillgängligheten och bemötandet
gentemot medborgare kan förbättras.
En del i kvalitetsarbetet är att ta in synpunkter från medborgare och kunder. De
flesta nämnder har redovisat sina inkomna synpunkter och åtgärder, vilket visar
att verksamheterna har en systematisk synpunktshantering.

M Å LU P P F Y L L E L S E

Kommunernas kvalitet mäts och jämförs
i undersökningen Kommunens Kvalitet i
Korthet (KKiK). Av 34 mått ligger de flesta
av regionens resultat i nivå med deltagande
kommuner.
Resultaten för åren 2017 och 2018 visar
att 13 av måtten ligger bland de 25 % kommuner som har bästa resultaten och tre av
måtten ligger bland de 25 % kommuner
som har sämsta resultaten.
Hälso- och sjukvårdens resultat i jämförelse med nationella mål och i jämförelse
med andra landsting är generellt goda.

Att på olika sätt främja innovation och
påvisa goda förbättringsarbeten är en viktig
del i att uppnå god kvalitet. Inför förnyelsepriset 2018 har 45 bidrag nominerats vilket
är ett axplock av regionens många pågående utvecklingsarbeten.
I nationella jämförelser framkommer att
de flesta mätvärdena för kvalitet är i nivå
med eller över rikets genomsnitt.
Det kan därför anses att Region Gotland
är på god väg att uppfylla kvalitetsmålen,
såväl med faktiska resultat som utifrån kundernas upplevelser.

Mål 19: God tillgänglighet till Region Gotland
ens kundtjänst utökat sina öppettider och
ökat tillgängligheten genom minskade
väntetider i telefon.
Ett utvecklingsarbete pågår för att göra
regionupplysningen till en central funktion
i arbetet med en utvecklad kundtjänst och
ett ökat externt perspektiv. Uppdraget är
att skapa ett enhetligare kundtjänsterbjudande avseende tillgänglighet och bemötande gentemot omvärlden.
Region Gotlands webbplats är ett nav i
regionens kommunikation med medborgarna. Flera förvaltningar arbetar för att

Telefontillgänglighet, bemötande och hur
lång tid det tar för att få svar via e-post
mäts i KKiK. Andelen av de som tar kontakt med kommunen via telefon och som
får svar på en fråga inom en minut, har förbättrats från tidigare år och ligger nu på
47 %, vilket dock är lägre än genomsnittet.
Andelen som får svar på e-post inom en dag
har också förbättrats från föregående år och
ligger över genomsnittet.
Resultatet har analyserats på förvaltningarna och förbättringsarbeten har initierats, till exempel har teknikförvaltning-

2018

2017

2016

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

INDIKATOR (jämförelse)

84 (80)

68 (79)

–

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

47 (53)

37 (52)

41 (52)

Kontakt med primärvården samma dag – telefontillgänglighet, %

80 (88)

85 (89)

83 (89)

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

76 (85)

76 (81)

72 (78)

ANDEL SOM TAR KONTAKT MED KOMMUNEN VIA TELEFON
SOM FÅR ETT DIREKT SVAR PÅ EN ENKEL FRÅGA, %
Gotland placerar sig bland de 50 % av kommunerna som varken har lägst eller högst resultat.
Spridningen är stor. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.
sämst
0

medel
50
Gotland
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bäst
100

öka den digitala tillgängligheten genom
bland annat en översyn av hemsidor och
att skapa nya e-tjänster.
Vid en nationell mätning under hösten
2018 var telefontillgängligheten till primärvården 80 %, vilket är lägre än tidigare år
och under riket. Resultaten varierar mellan de olika vårdcentralerna och det är en
vårdcentral som drar ner det totala resultatet. Enligt den senaste nationella patientenkäten är de flesta av patienterna 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.
Vid 76 % av telefonsamtalen till Region
Gotland bedömdes bemötande som gott
vilket dock är lägre än genomsnittet för
deltagande kommuner. Bemötande framkommer även som ett förbättringsområde
i olika kundundersökningar samtidigt som
många av de positiva synpunkter som inkommit via synpunktshanteringen handlar om att man upplever ett gott bemötande i våra verksamheter.
Sammantaget får anses att Region Gotland , i jämförelse med rikets nivå, delvis
uppfyller målet god tillgänglighet.
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Mål 20: God kvalitet i skolan

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

2018

2017

2016

68 (61)
65 (59)
71 (60)

45 (60)
–
–

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

–

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet,
positiva svar, andel, %
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram,
kommunala skolor, andel, %
- flickor
- pojkar
Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev

79 (69)

–

80 (72)

82 (83)
88 (85)
77 (80)

81 (81)
86 (85)
76 (77)

88 (86)
91 (88)
86 (85)

–

Gymnasieelever med examen inom 4 år,
kommunala skolor, andel, %
- flickor
- pojkar

156 571 (147 445) 152 988 (142 232)

115 917 (110 117) 116 691 (105 896)

68 (71)
72 (74)
65 (67)

72 (70)
76 (73)
67 (67)

ANDEL ELEVER I ÅK 9 PÅ KOMMUNALA SKOLOR SOM ÄR BEHÖRIGA
TILL YRKESPROGRAMMEN PÅ GYMNASIET %
Gotland ligger strax under rikets resultat. Spridningen mellan kommunerna är stor.
Källa: Skolverket.
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fyra år. Dock skiljer sig resultaten markant
mellan flickor och pojkar där flickorna visar högre resultat. Resultaten på nationella
prov för årskurs 3 har sjunkit 2018 jämfört
med tidigare år och då främst inom mate
matik. Resultaten för årskurs 6 är dock
goda.
Andel gymnasieelever som tar examen
inom fyra år är lägre än i riket. Skillnader
i könen visar att kvinnor i större utsträckning tar examen inom fyra år än män.
Andelen elever som påbörjat och fullföljt ett yrkesprogram eller högskoleförberedande program är högre än riket. Dock
är skillnaden hög mellan män och kvinnor.
En större andel elever på de högskoleförberedande programmen erhåller examaen jämfört med eleverna på yrkesprogrammen, och gapet mellan grupperna ökar.
Under året har ett arbete genomförts för
att minska elevfrånvaron. Arbetet har resulterat i att andelen elever som riskerade
att skolplikten inte fullgörs har sjunkit.
Kostnaden för förskolan per inskrivet
barn har ökat och är högre än i riket. Även
kostnaden för grundskola F-9, kr/elev, är
högre än genomsnittet i riket. Dock har
kostnaden sjunkit jämfört med tidigare.
Sammanfattningsvis visar resultaten för
2018 på hög nöjdhet hos elever och vårdnadshavare och goda skolresultat i förhållande till riket. Utifrån ett långsiktigt
perspektiv behövs dock mer göras för att
minska könsskillnader och skillnader mellan skolor samt öka andelen elever som är
behöriga till gymnasiet och andelen som
tar examen från gymnasiet inom fyra år.
Sammantaget får anses att Region Gotland i jämförelse med riket är på god väg
att uppnå god kvalitet i skolan. Målet är
delvis uppfyllt.

M Å LU P P F Y L L E L S E

till dialog kring enkätresultaten och framkomna synpunkter.
I elevenkäter undersöks nöjdheten hos
elever i årskurs fem, nio och på gymnasiet.
Resultatet visar att eleverna är mer nöjda
med sin skola jämfört med snittet för alla
kommuner. Nöjdheten har sjunkit något
sedan 2016 i grundskolan medan nöjd
heten har ökat på gymnasiet.
På folkhögskolan får deltagare svara på
frågor som generar ett nöjdstuderande
index (NSI). Nöjdheten har ökat under
2018 med 7 procentenheter jämfört med
2017.
Tidigare enkätundersökningar 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.
Ett kvalitetsmått i grundskolan är hur
stor andel elever som når behörighet till
gymnasiets yrkesprogram. Vårterminen
2018 uppnådde 82 % av eleverna i den kommunala grundskolan gymnasiebehörighet.
Resultatet ligger i nivå med riket. Flickor
når behörighet i större utsträckning än pojkar. Dock finns stora skillnader mellan skolor.
Den kommunala grundskolan på Gotland visar 2018 de högsta meritvärdena på

Skolan är en central och viktig del av barn
och ungas vardag. Att samtliga elever upplever trygghet och når godkända resultat är
målsättningar uttryckta i nationella styrdokument och som skolan ständigt strävar efter.
I den ranking som görs i öppna jämförelser för grundskolan baserat på kunskapsresultat för årskurs 9 hamnar Gotland på plats 88, vilket är en förbättring
med 20 platser jämfört med föregående år.
I vision 2025 är målet att Gotland ska ligga bland de 75 bästa kommunerna i landet.
På Gotland är de allra flesta barn, 86 %,
inskrivna i förskolan. 2018 har 68 % erbjudits plats i förskola på önskat placeringsdatum. Det är en markant förbättring mot
tidigare år som delvis kan förklaras med
översyn av statistikinmatning och centralisering av hanteringen gällande placering
på förskolan. Gotlands resultat är högre än
genomsnittet.
Enkätundersökningar till vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i särskolan visar att vårdnadshavarna är nöjda
och resultatet har ökat jämfört med tidigare mätningar. För förskolan visar resultaten
att nöjdheten är en aning högre hos vårdnadshavare till flickor än pojkar. Förskolorna arbetar aktivt med att analysera resultaten och många bjuder in vårdnadshavarna

66 (70)
70 (74)
63 (66)
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ANDEL ELEVER PÅ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR SOM FULLFÖLJER SIN UTBILDNING, %
Gotlands resultat är lägre än riksgenomsnittet. Källa: SCB.
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Mål 21: God kvalitet i vården

M Å LU P P F Y L L E L S E

Uppföljningen av god kvalitet i vården
omfattar offentlig hälso- och sjukvård,
inklusive utförare i enskild regi, som till
exempel privata vårdcentraler.
Uppföljning av sjukvårdens kvalitets
register med avseende på uppnådda medi
cinska resultat visar att en stor andel av
resultaten i Region Gotland ligger väl i
nivå med rikets medelvärden samt inom
vissa områden även bättre.
För andra året i rad ligger Gotland bäst
till i landet rörande 5-års överlevnad efter
diagnosticerad bröstcancer. Nio av tio gotländska kvinnor lever mer än 5 år efter sin
bröstcancer. Måttet visar hur bra hela kedjan inom bröstcancervården fungerar.
För patienter med diabetes uppnås
hälso- och sjukvårdsnämndens mål när det
gäller genomsnittlig blodsockernivå. Det
är fler män än kvinnor som ligger över riskvärdet.
8 av 10 personer överlever en månad efter
att de fått hjärtinfarkt. Resultatet är något
bättre än genomsnittet för riket.
Ett övergripande mått på kvaliteten i
vården är andelen patienter i somatisk sluten vård som får vårdrelaterade infektioner.
Vid årets mätning bedömdes 130 patienter i
sluten somatisk vård och resultatet visar en
ökning jämfört med förra året men är lägre
än riksgenomsnittet.
Socialtjänsten och hälso- och sjukvården
samverkar kring Svenska palliativregistret. Där framgår att det finns förbättringspotential vad gäller utförda brytpunkts-

samtal, ett samtal där information förmedlas att patienten befinner sig i livets slutskede och att den fortsatta vården är inriktad
på livskvalitet och symtomlindring.
Resultaten i kvalitetsregistret Senior
alert visar att 94 % av brukarna inom särskilda boende, bostad med särskild service,
korttidsboende och hemsjukvård har risk
inom ett eller flera av områdena trycksår,
undernäring, fall och munhälsa. Detta visar på betydelsen av ett förebyggande arbete. I register för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD), ligger
de flesta dimensionerna över eller i nivå
med riket.
Inom primärvården genomfördes under hösten 2017 en nationell patientenkät
där resultatet var något lägre än genomsnittet för riket. Flertalet patienter upplevde ändå att de fick ett gott bemötande på
öns vårdcentraler. Inom området kontinuitet och koordinering angav patienterna i
lägre grad än genomsnittet i riket att de fått
träffa samma läkare vid sina besök på vårdcentralen. För att förbättra detta pågår ett
fortsatt arbete med att rekrytera läkare och
att boka patienter till samma återkommande hyrläkare eller vikarierande läkare.
I den nationella patientundersökningen för rehabilitering inom primärvård och
öppen specialiserad somatisk vård, uppnåddes hälso- och sjukvårdsnämndens mål för
delaktighet och involvering. Resultatet av
patienternas upplevelse av standardiserade vårdförlopp inom cancervården, ligger i

INDIKATOR (jämförelse)

2018

2017

2016

–

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

–

9,9 (9,3)
7,5 (9,0)
11,9 (9,5)

9,8 (10,3)
9,1 (9,9)
10,4 (10,6)

10,9 (10,7)
10,5 (10,3)
11,1 (11,0)

Genomförda läkarbesök inom 7 dagar i primärvård,
andel, %
- kvinnor
- män

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

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

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

Patientupplevd kvalitet avseende helhetsintryck
i somatisk vård, index
- öppen vård
- kvinnor
- män
- sluten vård
- kvinnor
- män

90 (90)
90 (89)
91 (90)
93 (88)
92 (87)
93 (89)

–

(90)
(89)
(91)
(88)
(87)
(90)

6,9 (8,9)
11,8 (8,1)
0,0 (9,8)

5,1 (9,0)
6,1 (7,7)
3,8 (10,3)

2,2 (8,9)
2,6 (7,8)
1,7 (10,1)

–

22 (24)
20 (24)
23 (25)

22 (25)
26 (25)
20 (26)

–

6 235 (4 058)
5 203 (3 554)
7 476 (4 701)

5 482 (4 096)
4 918 (3 563)
6 161 (4 751)

Patientupplevd kvalitet avseende helhetsintryck
i primärvården, index
- kvinnor
- män
Primärvård, diabetes: Blodsocker, andel över riskvärde
- kvinnor
- män

Patienter i sluten vård med vårdrelaterad infektion
i somatisk vård, andel, %
- kvinnor
- män
Dödlighet 28 dagar efter hjärtinfarkt, andel, %
- kvinnor
- män
Vårdtillfällen med undvikbar slutenvård 65 år och äldre,
antal/100 000 inv.
- kvinnor
- män
Nettokostnad hälso- och sjukvård totalt (inkl. läkemedel), kr/inv.
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–

–

29 525 (26 010) 28 309 (24 948)

nivå med riket med undantag av tillgänglighet där Gotland har bättre resultat än riket.
Inom psykiatrin har under våren en nationell patientundersökning genomförts.
Patienternas upplevelser av sin vård inom
barn-och ungdomspsykiatrin på Gotland
är bland de bästa i landet. Det finns också
förbättringsområden som till exempel mer
information om stödgrupper och patientföreningar. Inom vuxenpsykiatrin instämmer patienterna till stor del i att de är delaktiga i beslut om sin vård och behandling
men inte i den utsträckning som de önskar. För mottagningsverksamheten inom
vuxenpsykiatri är resultatet för dimensionerna bland de lägre i landet.
Sedan cirka ett år tillbaka arbetar
psykiatrin med självinläggning. Preliminära siffror visar på bra resultat, det vill säga
kortare vårdtider och stor minskning av
totala antalet vårddagar per år och patient.
Resultat ses också i form av färre tvångs
åtgärder, som exempel kan nämnas att antalet fastspänningar i bälte minskat kraftigt
under senaste tre åren.
I årets nationella undersökning om patienters upplevelser av somatisk vård på
Visby lasarett ligger de flesta resultat över
genomsnittet för riket och för slutenvården
har Gotland högst resultat av samtliga
landsting för sex av sju dimensioner. För
öppenvården är resultaten för alla dimensioner bättre än rikets genomsnitt. Skillnaderna mellan landstingen och regionerna är
dock små. Det finns förbättringsområden,
exempelvis efterlyser patienterna mer information om hur patientens sjukdom och
hälsotillstånd kan komma att påverka patientens vardag samt information om eventuella förseningar
Under året har 291 (246, 2017) klagomål inkommit till patientnämnden. Det
område som fått flest klagomål är vård och
behandling.
Gotlands resultat i jämförelse med nationella mål och i jämförelse med andra
landsting över tid är generellt goda. Sammantaget får därför anses att Region Gotland, i jämförelse med riket, är på god väg
att uppnå målet god kvalitet i vården.
Målet bedöms som delvis uppnått.
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Mål 22: God kvalitet i omsorgen

INDIKATOR (jämförelse)

2018

2017

2016

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn,
andel, %
- kvinnor
- män

93 (88)
93 (88)
92 (89)

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

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

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg helhetssyn, andel, %
- kvinnor
- män

85 (81)
84 (82)
86 (81)

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

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

57 (64)

60 (69)

60 (68)

Kvalitetsaspekter inom särskilt boende äldreomsorgen,
andel av maxpoäng, %
Kostnad äldreomsorg 80 år och äldre, kr/inv.

–

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – inflytande,
andel, %
- kvinnor
- män
Kvalitetsaspekter inom LSS grupp- och serviceboenden,
andel av maxpoäng, %
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt –
förbättrad situation, andel, %
- kvinnor
- män

215 824 (243 986) 219 885 (236 969)

79 (74)
85 (74)
75 (75)

– (72)
– (71)
– (72)

– (73)
– (73)
– (74)

80 (83)

80 (81)

84 (80)

73 (76)
77 (74)
69 (77)

74 (76)
69 (75)
79 (77)

74 (75)
79 (76)
68 (75)

boende enligt LSS kommer att analyseras
på förvaltningens analysvecka och diskuteras på branschråd med samtliga utförare.
Inför 2018 antog socialnämnden en plan
för kvalitetsuppföljningar som följts under året. Kvalitetsuppföljning har genom
förts i verksamheter inom hemtjänst,
särskilt boende, bostad med särskild service, personlig assistans, korttidsvistelse
för barn och ungdomar samt boende för
ensamkommande ungdomar. Återkommande styrkor är att brukare upplever att
de är trygga och får gott bemötande och
att brukare har en utsedd kontaktpersonal.
Förbättringsområden är ökade kunskaper
kring samordnad individuell plan (SIP),
samt aktuella genomförandeplaner. Dessa
områden finns som aktiviteter i social
nämndens verksamhetsplan för 2019.
Samtliga hemtjänstutförare har genomfört en mätning av personalkontinuiteten
under hösten 2018. Under en 14 dagars period fick en brukare i genomsnitt besök
av 12 personer. Medelvärdet för riket var
15 personer.
Många avdelningar arbetar aktivt med
synpunktshanteringen och inom flera verksamheter har man forum för att skapa delaktighet med brukarna som till exempel
brukarråd, brukares arbetsplatsträffar, husmöten, anhörigstödets Facebooksida och
anhörigfika.
I och med införandet av handläggning
utifrån metoden individens behov i cen
trum (IBIC), har myndighetsavdelningen
en mer strukturerad uppföljning av brukarens upplevelser av beviljad insats.
Sammantaget får därför anses att Region
Gotland, i jämförelse med riket, är på god
väg att uppnå målet god kvalitet i omsorgen. Målet bedöms som delvis uppnått.

M Å LU P P F Y L L E L S E

sysselsättning enligt socialtjänstlagen, ensamhet inom hemtjänsten och veta var man
ska vända sig för att framföra synpunkter
och klagomål inom hemtjänst och särskilt
boende.
Frågan om äldres känsla av ensamhet har
varit ett prioriterat område i socialnämndens verksamhetsplan under 2018. Flera
aktiviteter för att ta reda på mer om äldres
ensamhet har genomförts som till exempel
fokusgrupper på mötesplatserna, brukarråd på särskilt boende och i socialförvaltningens podd har man lyft ämnet ”ensamhet och äldre”. Resultatet har förbättrats
2018 och Gotland ligger nu över riket.
När det gäller kvalitetsaspekter på särskilt boende och inom LSS grupp- och
serviceboende ligger resultatet lägre än genomsnittet för riket. Det som sänker resultatet på särskilt boende är, om den äldre erbjuds daglig utevistelse, dagligen få tid för
egna aktiviteter utifrån sina egna önskemål,
själv välja tid för nattvila och möjlighet till
samboende på samtliga enheter. Det är stor
variation mellan olika boenden. Resultatet
av kvalitetsaspekter på grupp- och service-

Omsorg i Region Gotland omfattar äldre
omsorg, individ- och familjeomsorg,
omsorg om personer med funktionsnedsättning och hemsjukvård.
Brukarundersökningen inom hemtjänsten visar att 93 % är nöjda och inom särskilt
boende är 85 % nöjda. Båda resultaten ligger över rikets genomsnitt.
Inom daglig verksamhet utifrån LSS, är
79 % nöjda vilket också ligger över genomsnittet för riket. På Gotland är kvinnor mer
nöjda än män vilket skiljer sig från riket.
Resultatet av brukarundersökningen
inom individ och familjeomsorgen visar
att 73 % är nöjda vilket ligger strax under
riksgenomsnittet. Kvinnor är mer nöjda än
män. Dock är svarsfrekvensen låg och ett
förbättringsområde är därför att arbeta för
att höja svarsfrekvensen.
Förbättringsområden som framkommit
i brukarundersökningar är, trygghet och
delaktighet i boende för ensamkommande
unga, att personalen pratar så att man förstår och att man inte är rädd för något inom
daglig verksamhet enligt LSS, trygghet och
att personalen bryr sig om brukarna inom

ANDEL BRUKARE SOM ÄR GANSKA ELLER MYCKET NÖJDA MED SIN HEMTJÄNST, %
På Gotland är fler än 9 av 10 nöjda med sin hemtjänst och värdet är högre än snittet för riket.
Källa: Undersökning av de äldres uppfattning av kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
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ANDEL BRUKARE I DAGLIG VERKSAMHET SOM ANSER ATT DE FÅR BESTÄMMA OM SAKER
SOM ÄR VIKTIGA, %
På Gotland anser 8 av 10 brukare i daglig verksamhet att de får bestämma om saker som är viktiga.
Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning
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Övrigt om kvalitetsområdet
DIGITALISERING

M Å LU P P F Y L L E L S E

Att utveckla verksamheten och nyttja
digitala verktyg är nödvändigt för att klara
framtida utmaningar. Genom digitalisering
kan processer effektiviseras samtidigt som
tillgängligheten ökas. I juni 2018 fastställde
regionfullmäktige en digitaliseringsstrategi
för perioden 2018-2022.
Under 2018 har regionens verksam
heter genomfört digitaliseringsaktiviteter
för ökad tillgänglighet, framförallt i form
av olika e-tjänster. Ett exempel är ansökan
om försörjningsstöd, en e-tjänst som används av ca 40 % av de sökande. En annan
e-tjänst är ansökan om bygglov där 33 %
av ärendena inkom via tjänsten i oktober
2018. Andra exempel är ansökan om parkeringstillstånd, inpassering Almedalsveckan, bokning av idrottshallar, lämna medborgarförslag samt ansöka om feriejobb.
Inom flera verksamheter har man även
arbetat för att anpassa regionens webbsidor
utifrån såväl medborgarnas som verksamhetens och samverkanspartners behov.
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. Användningen av e-hälsotjänster ökar
stadigt.
Inom socialförvaltningen pågår ett projekt som syftar till att använda välfärds
teknik för att öka trygghet och självständighet, främst inom verksamheter för
personer med demenssjukdom. Flera olika
produkter har köpts in för att testas och
utvärderas samtidigt som medarbetarnas
kunskap om välfärdsteknik höjs.
En nationell IT-strategi för skolan trädde i kraft 1 juli 2018 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 källkritisk på nätet ska stärkas. Inom
Region Gotland pågår ett stort arbete med
att digitalisera skolan. Ett område är digitala läromedel som erbjuder en mängd nya
möjligheter för interaktivitet, filmer, bilder, dela uppgifter, spelupplägg etc. Detta
för att utveckla undervisningen, kunna anpassa efter uppgifter, elevens förutsättningar och gruppens sammansättning genom
att lärarna enkelt får tillgång till professionella läromedel via sina datorer/lärplattor.
Region Gotland har anslutit sig till Mina
meddelanden vilket kommer att möjlig
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göra säker digital kommunikation till boende, besökare och företagare och 30 000
digitala utskick har redan gjorts. En tredjedel av mottagarna har digitala brevlådor
vilket har möjliggjort en digital hantering
hela vägen. Ett stort arbete har också genomförts för att helt digitalisera den politiska ärendehanteringen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har
startat projektet digital samhällsbyggnad
(DiSa), för att digitalisera hela samhällsbyggnadsprocessen och bidra till förbättrad tillgänglighet, transparens i ärendehanteringen samt en snabbare handläggning.
I samband med att EU:s dataskydds
förordning, GDPR, trädde i kraft 25 maj,
har många analoga processer kartlagts och
arbete pågår nu för att säkra och digitalisera dessa.
ANNAT PÅGÅENDE
KVALITETSARBETE

På teknikförvaltningen utsågs år 2018 till
förvaltningens kvalitetsår som en markering för att kvalitet ska fortsätta att vara
i fokus. Det innebar ett ytterligare fokus
på kvalitetsförbättringar och en tydligare struktur och uppföljning av kvalitets
arbetet. Dialogmöten med medarbetare
genomfördes inför framtagande av kommande års verksamhetsplan vilket gav alla
medarbetare, utifrån sin kompetens och
sitt engagemang, tillfälle att reflektera och
ge inspel till verksamheternas arbete det
kommande året.
Ett flertal kundundersökningar har genomförts inom teknikförvaltningen, som
till exempel kollektivtrafikbarometer och
kundenkät för avfallshantering och slamverksamhet. Resultatet för nöjdhet med
senaste kollektivtrafikresandet har förbättrats sedan tidigare mätning och ligger över
riksgenomsnittet. Resultatet för den samlade avfallshanteringen ligger något under
medelvärdet för deltagande kommuner.
För återvinningscentraler ligger resultaten
i nivå med medelvärdet samt när det gäller det sammanfattande resultatet för åter
vinningsstationer ligger det över medel
värdet för deltagande kommuner.
För att öka medborgares delaktighet
har teknikförvaltningen bland annat haft
workshops, referensgrupper, kundmöten
och entreprenörsträffar. Till exempel deltog ca 250 medborgare runt om på Gotland
i påverkansmöten gällande kollektivtrafiken och Trafikförsörjningsprogrammet
2030. Drygt 75 synpunkter och önskemål
framfördes och möjlighet fanns också att
lämna in synpunkter digitalt på Region
Gotlands webbplats.

På regionstyrelseförvaltningen har
chefsgruppen inlett ett arbete med att skapa en gemensam bild av vad kvalitet är och
vad som bygger en kvalitetskultur. I förlängningen av detta har ett arbete påbörjats
med att hitta bästa möjliga arbetssätt och
modell för att involvera de vi är till för i utvecklingen av förvaltningens verksamhet.
Regionstyrelseförvaltningen har under
året genomfört och tagit del av brukar
undersökningar för ett flertal tjänster, så
som IT-stöd, måltidsverksamheten, försörjningsverksamheten, allmänhetens
bad och bokning/bidrag till fritidsanläggningar. Förutom brukarundersökningar
via enkäter har man även haft uppföljning
av kundnöjdhet i dialogform. Undersökningarna visar i huvudsak att förvaltningens kunder är nöjda med verksamheten. De
målgrupper som lämnat synpunkter är såväl interna kunder som medborgare och
brukare. Förbättringsområden är bland
annat leveranstiden av WiFi, öppettider
på bad, att man inte lever upp till förväntningar (bokning/bidrag/fritidsverksamhet) och bemötandet (måltidsverksamhet,
allmänhetens bad).
Insiktsmätningen är en nationell undersökning som genomförs i Sveriges kommuner och landstings regi. Undersök
ningen är en kvalitetsmätning av den
kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare. Resultatet
för de flesta verksamheter inom miljöoch hälsoskyddsnämnden har något sämre resultat än förra året men värdena ligger
ändå på en bra nivå. Resultatet för bygglov
har försämrats från förra året och ligger på
en låg nivå.
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Medarbetare
För Region Gotland är engagerade medarbetare avgörande för att nå resultat och vara en attraktiv
arbetsgivare som klarar framtidens kompetensförsörjning. Medarbetare som är motiverade,
upplever ett gott ledarskap och ser sin del i helheten blir också goda ambassadörer som bidrar till
att stärka bilden av oss som arbetsgivare. Regionens verksamheter skapar förutsättningar för ett
hållbart medarbetarengagemang.

Sammanfattning av målområdet
under året som bidrar positivt till måluppfyllelsen. Vi är en bit på väg, men har en hel
del kvar att göra.
Region Gotlands sjuktal ligger på 5,8, det
är samma nivå som föregående år. Sjuktalet
har stigit något inom några förvaltningar
och sjunkit hos andra. Ett flertal aktiviteter har genomförts, men delmålet att ha ett
sjuktal på 5,5 vid årets slut har ej uppfyllts.
Under hösten genomfördes årets med
arbetarundersökning som var en mindre
omfattande mätning jämfört med undersökningen 2017. Mätningen är ett stöd i
revidering av upprättade handlingsplaner,
det pågående arbetet på arbetsplatserna
och även för att mäta måluppfyllelse.
Årets mätning omfattade tre områden;
hållbart medarbetarengagemang, psyko
social arbetsmiljö samt attraktiv arbetsgivare. Överlag är resultatet oförändrat eller

bättre. Inom området hållbart medarbetarengagemang (HME) baserat på frågor
kring motivation, ledarskap och styrning,
ökade indexvärdet från 78 till 79.
Inom området psykosocial arbetsmiljö
index (PAI), som utvärderar den psyko
sociala arbetsmiljön på arbetsplatsen ökade indexvärdet från 68 till 71.
Attraktiv arbetsgivare (eNPS) uppgick
till 25, det är en förflyttning i positiv riktning. Fler medarbetare kan i år rekommendera Region Gotland som arbetsgivare till
en vän. Att fortsätta arbeta med Region
Gotlands arbetsgivarvarumärke är viktigtför att klara framtidens rekryteringsutmaning. Det behövs ännu fler medarbetare
som är stolta över och kan rekommendera regionen som arbetsgivare.

M Å LU P P F Y L L E L S E

Region Gotland som arbetsgivare står inför
stora utmaningar framåt inom flera områden. För att klara dem och nå uppsatta mål
är det avgörande att lyckas skapa verksamheter som ger förutsättningar för ett hållbart ledar- och medarbetarskap. Det är
viktigt med ledare som skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemanget
hos medarbetare i en arbetsmiljö som ger
god hälsa. Med utgångspunkt i de utmaningar som regionen står inför har koncernledningsgruppen kommit överens
om ett antal områden att fokusera på för
att nå målen. Dessa är rekryteringsutmaningar och attraktivitet som arbetsgivare,
förbättra arbetsmiljö och hälsa, jämställda
och marknadsanpassade löner, utveckla
ett hållbart ledarskap samt en stärkt organisationskultur där alla är stolta. Ett antal
aktiviteter har gjorts inom dessa områden

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.
Detta är beskrivning av HME motivations-

index och för Region Gotland är resultatet
81 av totalt 100, vilket är en bra nivå. Målet
är delvis uppfyllt.
Dialogen på arbetsplatsen är viktig för
att kunna föra fram synpunkter och idéer som kan göra verksamheten ännu bätt2018

2017

2016

Medarbetare upplever arbetet som meningsfullt, index 0-100
- kvinnor
- män

INDIKATOR

89
90
87

89
90
87

–

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

79
80
77

80
81
77

–

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

75
76
75

76
76
74

–

Medarbetarengagemang totalt - Motivationsindex 0-100
- kvinnor
- män

81
82
80

82
82
79

–

re. I samband med analysen av med
arbetarundersökningen används ett verktyg
som bidrar till att ytterligare sätta fokus på
den efterföljande dialogen.
Region Gotland har ett samverkansavtal
där intentionen är att föra dialog kring verksamheten nära de som påverkas av ett beslut. Arbetsplatsträffen är ett viktigt forum
att föra dessa dialoger i. Det är av stor vikt
att chefen är lyhörd och öppen för inspel.
Några förvaltningar har arbetat med dialog
möten med medarbetarna inför framtagandet av sina verksamhetsplaner. Ett sätt att
arbeta med verksamhetsutveckling och som
genomförts flera år är Förnyelsepriset. Priset delas ut en gång om året och medarbetare har i samband med det möjlighet att visa
upp bidrag till förnyelse och utveckling av
sin verksamhet.

I enkäten har medarbetare möjlighet att svara om man identifierar sig som kvinna, man, annan könsidentitet eller inte
vill svara på bakgrundsfrågor. Svaren ingår i del- och totalindex.
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Mål 24: Ledare skapar förutsättningar för att
ta tillvara engagemang hos medarbetarna
Ledare med god insikt i regionens breda
verksamhet, 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. Resultatet av HME ledarskapsindex, ligger på 78 av totalt 100.

Resultatet visar att medarbetare inom
regionen till stor del upplever att den närmaste chefen visar uppskattning för medarbetarnas arbetsinsatser, visar förtroende
samt ger förutsättningar för medarbetare
att ta ansvar i arbetet och som medarbetare.
Målet är delvis uppfyllt.

INDIKATOR

M Å LU P P F Y L L E L S E

2018

2017

2016

Chefer upplevs visa uppskattning för medarbetares
arbetsinsatser, index 0-100
- kvinnor
- män

74
75
77

72
72
73

–

Chefer upplevs visa förtroende för medarbetare, index 0-100
- kvinnor
- män

81
81
83

80
80
80

–

Chefer upplevs ge förutsättningar för att ta ansvar i arbetet,
index 0-100
- kvinnor
- män

80
80
81

79
80
79

–

Medarbetarengagemang totalt - Ledarskapsindex 0-100
- kvinnor
- män

78
79
81

77
77
77

–

I enkäten har medarbetare möjlighet att svara om man identifierar sig som kvinna, man, annan könsidentitet eller inte
vill svara på bakgrundsfrågor. Svaren ingår i del- och totalindex.

Mål 25: Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag
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, att man är insatt
i arbetsplatsens mål och att dessa följs
upp och utvärderas på ett bra sätt. Det är
beskrivningen av HME styrningsindex
som ligger på 77 av totalt 100 på över
gripande nivå. Målet är delvis uppfyllt.
Ett forum för att prata om sitt uppdrag,
hur det hänger ihop med arbetsplatsens
INDIKATOR

och i förlängningen förvaltningens och regionens uppdrag är det årliga medarbetar
samtalen. Återkoppling av prestationer
görs systematiskt i de årliga lönesamtalen.
Där är det viktigt att dialogen i samtalen
är av hög kvalitet så att medarbetare förstår sin del i arbetet att nå verksamhetens
uppsatta mål. Verktyg för att hålla strukturerade medarbetarsamtal och mall för löne
samtal finns. För att ge ett bra stöd i att följa
en röd tråd från regionens koncernstyr2018

2017

2016

Medarbetare är insatta i arbetsplatsens mål, index 0-100
- kvinnor
- män

81
82
78

79
80
76

–

Medarbetare upplever att arbetsplatsens mål följs upp
och utvärderas på ett bra sätt, index 0-100
- kvinnor
- män

66
68
65

66
67
64

–

Medarbetare vet vad som förväntas av dem i sitt arbete,
index 0-100
- kvinnor
- män

84
86
82

84
84
82

–

Medarbetarengagemang totalt – Styrningsindex 0-100
- kvinnor
- män

77
78
75

76
77
74

–

I enkäten har medarbetare möjlighet att svara om man identifierar sig som kvinna, man, annan könsidentitet eller inte
vill svara på bakgrundsfrågor. Svaren ingår i del- och totalindex.
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kort via verksamhetsplan till individ
nivå, finns även en mall för ledarkontrakt
och medarbetarkontrakt/uppdrag. Region Gotlands utbildning för chefer i det
coachande ledarskapet är 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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Mål 26: Arbetsmiljön ger förutsättningar
för medarbetaren att bibehålla god hälsa
kan urskiljas. Ett stort antal medarbetare,
litet administrativt stöd och/eller geografisk spridd verksamhet kan vara faktorer
som genererar högt sjuktal.
Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är ett område i fokus. I medarbetarundersökningen mäts området psykosocial arbetsmiljö index (PAI), som utvärderar
den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen med syfte att upptäcka tidiga signaler på faktorer som kan leda till ohälsa.
Indexvärdet ökade från 68 till 71. Årets
mätning visar både på fler grupper med en
väl fungerade psykosocial arbetsmiljö och
färre grupper i behov av stöd att förbättra
den. Utifrån resultatet erbjöds centralt riktade insatser mot grupper i behov av stöd,
flertalet av dessa hade då redan startat ett
förbättringsarbete.
Behovet av stöd från företagshälso
vården ökat under året. I det nuvarande
företagshälsovårdsavtal som gäller fram
till 2020 finns en klar intention att göra en
förflyttning vid köp av tjänster från efterhjälpande till främjande och förebyggande
insatser. Den förflyttning som sågs under
2017 har fortsatt och under 2018 har regionen investerat i mer tjänster av främjande och förebyggande karaktär. Flera förvaltningar har gjort egna satsningar inom
området som exempelvis förstärkt introduktion för nyanställda, föreläsningar

INDIKATOR (jämförelse)
Sjukfrånvaro, %
- kvinnor
- män

Sjukfrånvaro 2013-2017, %

2018

2017

2016

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

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

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

SJUKFRÅNVARO 2014-2018, %
Sjukfrånvaron har efter ett antal års ökning stannat upp och ligger för andra året i rad på 5,8 %.
Kvinnornhar ett högre sjuktal än män.

inom hälsa samt chefcoaching och utbildning i konflikthantering. Den mest använda tjänsten är dock fortsatt samtalsstöd på
individnivå.
Region Gotland har via Omställningsfonden möjlighet att söka medel utifrån avtalet kring tidig lokal omställning (TLOKL). 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. Under året har resurser avsatts för
arbetet och en inventering skett för att synliggöra förvaltningarnas behov.
Möten mellan Försäkringskassan, samordnare för rehabiliteringskoordinatorer
vid vårdcentralerna samt HR-funktionen
har genomförts under året. Detta för att
skapa en förståelse för de olika aktörernas
roller i samband med rehabilitering och för
att identifiera hur samarbetet ska ske för att
uppnå det gemensamma målet med att sänka sjuktalet.
Under året har ett rehabiliteringsverktyg implementerats inom regionens verksamheter så att alla chefer nu har förutsättningar att arbeta ännu mer systematiskt
med rehabilitering. Verktyget ger den enskilda chefen en helhetsbild över hur sjukfrånvaron ser ut, bevakningar i processen
samt kvalitetssäkrad dokumentation.

SJUKFRÅNVARONS FÖRDELNING 2017-2018, %
Sjukfrånvaron är oförändrad totalt sett men har ökat
något för kvinnor och minskat för män.

8

2018

2017

5,8
6,5
3,8

5,8
6,4
3,9

44,7

49,9

Sjukfrånvaro i åldern
29 år eller yngre

4,6

4,2

2

Sjukfrånvaro i åldern
30-49 år

5,6

5,9

1

Sjukfrånvaro i åldern
50 år eller äldre

6,0

5,8

7
6
5

0

5,9

5,6

5,2

6,5

6,4
5,8

5,8

4,7

4
3

6,6

6,4

3,1

3,0

2014
Kvinnor

2015
Män

3,6

2016

3,9

2017

3,8
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Det långsiktiga målet i Region Gotland är
att medarbetarna är friska och sjuktalen är
låga. Att medarbetare är friska och i arbete
är grunden för att kunna bygga bra sam
arbetskulturer 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 % och arbetsmiljö
och hälsa är därför ett viktigt och prioriterat område för Region Gotland. Målet
bedöms som delvis uppfyllt.
Sjuktalet för Region Gotland har legat
kvar på 5,8 under 2018. I jämställdhetsplanen är målet att sjuktalet inte ska överstiga 4,5 oavsett kön. Regionfullmäktige har
beslutat att samordnade insatser ska göras
för att nå målet senast 2020. Koncernledningsgruppens delmål kring sjuktalet är att
det ska ha slutat stiga inom alla förvaltningar och nått 5,5 vid årsskiftet 2018. En stor
del av sjuktalen består av långtidssjukskrivningar, men det är korttidssjukfrånvaron
som ökar. Männens sjukfrånvaro har under flera år ökat men den trenden har vänt
under året. Istället har kvinnornas sjuktal
ökat något.
Ett aktivt arbete med tidiga insatser i
början av en sjukskrivning är en framgångsfaktor för att sänka sjuktalet. Ett samband
mellan höga sjuktal och områden där chefer inte har balans mellan krav och resurser

Sjukfrånvaro
- kvinnor
- män
Andel med mer än
60 dagars sjukfrånvaro

2018

Samtliga anställda
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Övrigt om medarbetarområdet
JÄMSTÄLLDHETSARBETE OCH
KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

M Å LU P P F Y L L E L S E

Region Gotlands jämställdhetsarbete är
på övergripande nivå bra. Det finns tydliga och bra övergripande dokument såsom
jämställdhetsplan, lönekartläggning och
riktlinjer mot kränkande särbehandling.
Det finns även ett antal beslutade mål och
aktiviteter inom områdena; arbetsförhållanden, föräldraskap, trakasserier, kompetensutveckling, rekrytering och lönefrågor.
Arbete med lönekartläggningar och kompetensförsörjningsplaner sker med systematik på förvaltningarna.
I jämställdhetsplanen finns ett mål att
det ska råda nolltolerans avseende kränkande särbehandling, sexuella trakasserier
och trakasserier på grund av kön. Medarbetare ska ha kännedom om regionens rutiner, vem man kan vända sig till ifall man
blir utsatt eller ser någon annan bli utsatt. I
2018 års medarbetarenkät svarade 89 % att
de under de senaste 12 månaderna varit fria
från kränkande särbehandling (mobbning,
diskriminering eller sexuella trakasserier)
på jobbet. 90 % svarade att de vet var de ska
vända sig om de blir utsatta. Flertalet av förvaltningarna har under 2018 aktivt arbetat
för att göra rutinen för kränkande särbehandling mer känd både på chefs- och medarbetarnivå. Som exempel får nya medarbetare inom Region Gotland rutinen som en
del i sin introduktion på arbetsplatsen, vilket på lång sikt ger en bättre kännedom i
verksamheterna.
REKRYTERINGSUTMANINGAR

Region Gotlands framtida rekryteringsutmaning utmärker sig som ett av de svåraste i landet. Mellan åren 2017-2026
kommer befolkningen mellan 0-19 år öka
med 9 % och befolkningen över 80 år öka
med 51 %. Samtidigt kommer andelen av
befolkningen på Gotland i arbetsför ålder,
20-65 år, minska med 4 %.
Regionen arbetar utifrån den strategiska kompetensförsörjningsplanen som
är framtagen för att långsiktigt ta tillvara
medarbetares kompetens. Planen ska bidra till att attrahera, rekrytera, utveckla/
engagera/behålla och avveckla medarbetare. Den utgår också från de nio strategier
som Sveriges kommuner och landsting
(SKL) har tagit fram för att möta rekryteringsutmaningen. Samtliga förvaltningar
har kompetensförsörjningsplaner som är
kopplade till regionens övergripande plan
och det arbetas med olika aktiviteter för att
försörja verksamheterna med rätt kompetens. Bland annat har samarbete med olika utbildningsaktörer påbörjats och inten-
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sifierats, exempelvis yrkeshögskole- (YH)
och universitetsutbildningar inom teknik-,
vård-, skol-, omsorgs- och myndighets
utövningsområdet. Andra aktiviteter är
praktikplatser och verksamhetsförlagd utbildning inom regionens verksamheter för
elever och studenter samt personer som i
dagsläget befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.
Region Gotland har deltagit på arbets
marknadsdagar, rekryteringsmässor och
genomfört riktade aktiviteter för vissa
bristyrken såväl på Gotland som i övriga
landet och även utomlands. Syftet är att
visa upp regionen som en attraktiv arbetsgivare. Arbetet med arbetsgivavarumärket
för att öka stoltheten hos medarbetarna har
intensifierats och några prioriterade områden och aktiviteter har tagits fram att arbeta vidare med under 2019.
En av strategierna är att använda kompetensen rätt (RAK) vilket görs genom att
avlasta vissa yrkesgrupper, till exempel har
socialassistenter anställts för att avlasta socialsekreterare med vissa arbetsuppgifter.
Även inom grundskolan har nya yrkes
kategorier anställts i syfte att underlätta för
lärare att arbeta mer koncentrerat med de
pedagogiska arbetsuppgifterna. Andra aktiviteter har bland annat handlat om digitalisering i verksamheterna. Flera förvaltningar
arbetar aktivt med individuell kompetensutveckling för att säkerställa att medarbetarna utvecklas och kan möta framtidens utmaningar.
Instagramkontot @viarregiongotland
är ett stafettkonto där medarbetare varje
vecka visar upp olika verksamheter och yrken. Kontot infördes under 2017 och har
idag närmare 4 000 följare.
Det är viktigt att ta tillvara på synpunkter från medarbetare som av olika anledningar väljer att avsluta sin anställning.
För att kunna göra analyser på förvaltningsoch regionnivå har en digital avslutsenkät
införts där lämnande medarbetare kan lämna synpunkter på sin anställningstid vid regionen.

mation, inspiration, erfarenhetsutbyte och
möjlighet till nätverkande chefskollegor
emellan. Teman för 2018 har utgått från
medarbetarundersökningens index –
ledarskap, engagemang, teameffektivitet,
hållbart medarbetarengagemang samt uppföljning av arbetet med handlingsplanerna.
Årligen genomförs introduktion för nya
chefer genom regionens chefskola. Under
året har två chefskolor genomförts med totalt 30 chefer.
Som en del i arbetet med det prioriterade området hållbart ledarskap genom
fördes under hösten en kartläggning för
att se över regionens alla chefers hälsa
samt organisatoriska och sociala arbetsmiljö (OSA). Kartläggningen gjordes av
företagshälsovården. Svarsfrekvensen var
85 % och resultatet visade att 47 chefer har
en långvarig stressproblematik och/eller
sömnbesvär. Det är en ökning sedan mätningen 2017 då det var 42 chefer och ytterligare insatser behöver göras. De tre främsta
stressfaktorerna var att behöva göra flera saker samtidigt, bli störd eller avbruten i arbetet samt hög arbetsbelastning. Det efterföljande analysarbetet visade på att det skett
förändringar i förvaltningarna, både i positiv och i negativ riktning. Insatser i form
av förändringar av chefsområden, möjlighet att påverka sitt eget arbete samt att vara
en del i ett sammanhang där beslut tas har
setts som framgångsfaktorer.
Flera förvaltningar arbetar med att hitta nya sätt att göra chefers arbetssituation
hållbar.

ÅLDERSSTRUKTUR 2018
Medelåldern har minskat till 47,9 från 48,1 2017.
Kvinnornas medelålder är högre än männens.

LEDARSKAP

Ledarskapsfrågor är ett prioriterat område
i Region Gotland. Ett antal aktiviteter har
genomförts under året för att få till ett
ledarskap som är hållbart över tid. Det har
handlat om att förtydliga 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 infor-
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VERKSAMHET

Under året har en utbildning i lönebildning för chefer tagits fram och genomförts
för alla chefer inom två förvaltningar. Utbildningen har en teoretisk del kring löneavtalen och löneprocessen samt en praktisk
del där cheferna får öva på att genomföra
lönesamtal. Utbildningen ska genomföras
för chefer på samtliga förvaltningar.
HELTIDSARBETE SOM NORM

Sveriges kommuner och landsting (SKL)
tillsammans med Kommunal har gjort en
överenskommelse om att alla inom kommunals avtalsområde ska erbjudas heltidsanställningar vid nyanställning och att de
som idag har en deltidsanställning i större
utsträckning ska arbeta heltid senast den
31 maj 2021.
Heltidsarbete som norm i Region Gotland drivs som ett sammanhållet regiongemensamt projekt med delprojekt inom
varje berörd förvaltning. Förvaltningsspecifika handlingsplaner har tagits fram under året och kommer vägleda arbetet framåt. Ungefär 2 000 medarbetare berörs av
detta arbete, cirka 1 000 är deltidsanställda.
Under året har arbetet med kommunikationen kring heltidsresan påbörjats och
en regiongemensam kommunikationsplan
samt informationssida på intranätet har
partsgemensamt tagits fram.

MEDARBETARE I SIFFROR

Antalet månadsanställda medarbetare uppgick vid årsskiftet till 6 613 (6 510, 2017).
Antalet tillsvidareanställda medarbetare
är 5 829 (4 511 kvinnor och 1 318 män) och
antalet visstidsanställda 784. Antalet har
ökat med totalt 103 anställda. Flera av förvaltningarna uppger att ökningen bland
annat beror på att de lyckats rekrytera och
tillsätta vakanser. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens strategi är också att öka antalet
medarbetare för att på så sätt minska beroendet av hyrpersonal.
Personalvolymen, mätt i faktiskt arbetad
tid omräknat till årsarbetare, uppgick till
5 560 (5 522, 2017). Av de tillsvidareanställda var 78 % heltidsanställda (80 %, 2017).
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden
för deltidsanställda med tillsvidareanställning var 78 % (81 %, 2017).
Under året pensionerades 167 personer. Medelåldern för Region Gotlands
tillsvidareanställda medarbetare är 47,9 år
(48,1, 2017). Personalkostnaderna har ökat
med 4,2 %. Utfallet av löneöversynen var
3,2 %, vilket kan jämföras med förra årets
2,6 %. Ökningen kan till viss del förklaras
av att förvaltningarna lyckats tillsätta vakanser och rekrytera fler medarbetare, ofta
till en högre lön än de som slutat samt en
satsning på marknadsmässiga och jämställda löner.

M Å LU P P F Y L L E L S E

LÖNEBILDNING

Flera år med låg löneutveckling inom
Region Gotland har gjort att lönerna halkat efter mot övriga marknaden. Marknadsmässiga löner är en av förutsättningarna för
att regionen ska attrahera, rekrytera och
behålla kompetenta medarbetare. Regionen har därför under ett antal år gjort
jämställdhet- och bristyrkesatsningar. För
2018 avsattes 22 mnkr för satsningar på
prioriterade grupper, varav 15,4 mnkr till
jämställdhetssatsningar och 6,6 mnkr till
satsningar på bristyrken. Samtliga förvaltningar har erhållit extra medel för prioriteringar. Yrkesgrupper som erhållit extra
satsningar är bland annat läkare, sjuksköterskor, socialsekreterare, ingenjörer, lärare
och bygglovshandläggare. Förvaltningarna
uttrycker att satsningarna har medfört att
rekryteringsförutsättningarna förbättrats men att fortsatta satsningar är nödvändiga för att trygga kompetensförsörjningen framåt. Det går även att se effekter
kring median och medellöner. Kvinnornas
medianlön har förändrats från att år 2014
vara 90 % av männens lön, till att år 2018
vara 97 % av männens lön. Även kvinnornas
medellön har närmat sig männens. Från att
år 2014 vara 88 % är den 2018 92 %.
Löneöversynen slutfördes under våren
2018 med alla fackliga organisationer förutom lärarförbunden som blev klara i oktober. Det totala utfallet för löneöversyn 2018
landande på 3,2 %.

| MEDARBETARE

Antal medarbetare 31 dec 2017
ANTAL MEDARBETARE 2014-2018
Antal medarbetare har varit i princip oförändrat senaste åren.
Av de tillsvidareanställda är 4 511 kvinnor och 1 318 är män.
PERSONALKOSTNADER 2017-2018, MNKR
De totala personalkostnaderna har ökat med 4,2 %.
2018

2017

2 094

2 036

339

297

- varav sjukfrånvaro

46

42

Arbetsgivaravgifter

752

722

Pensionskostnad

365

353
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Frånvaro

Kostnadsersättningar
Summa

12

12
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6 510

6 613

708

724

725

726

784
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VERKSAMHET

| EKONOMI

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.

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

Målen inom målområdet är uppfyllda till
del. Regionen hade inte ett budgeterat
resultat med tillräcklig buffert för oförutsedda händelser. Dock blev årets ekonomiska resultat mycket bra, men nämndernas resultat är även för 2018 negativt.
Soliditetsmålet är inte uppfyllt och den
höga investeringstakten är oroande om inte
resultatet hamnar på målnivån framåt. En
fördjupning av ekonomin görs i den finansiella analysen och i investeringsavsnittet.

Mål 27: Budgeterat resultat
ska uppgå till minst 2 % av
nettokostnaden
Målet är inte uppfyllt. Årets budgeterade
resultat vid årets ingång var 67 mnkr, det
justerades sedan ned till 65 mnkr i samband
med beslut om tilläggsanslag för en tillfällig
gångbro i anslutning till kryssningskajen.
För att uppnå målet ska budgetnivån vara
cirka 100 mnkr.

Mål 28: Årets ekonomiska
resultat ska uppgå till minst
2 % av nettokostnaden
Målet är uppfyllt. Årets resultat uppgår till
185 mnkr vilket är 3,8 % av nettokostnaden.
Balanskravsresultatet för året är 48 mnkr.

Mål 29: Soliditeten ska vara
minst 45 %

Mål 31: Regionens materiella
tillgångar ska vårdas

Målet är inte uppfyllt. Soliditeten har ökat
något från föregående år och uppgår till
42,8 %. Ökningen beror på det goda resultatet. Investeringsnivån är mycket hög i
jämförelse med föregående år.

Målet är nästan uppfyllt avseende planerat underhåll då den avsatta budgeten har
använts till 98 %. Avseende reinvesteringar
i vatten- och avloppsverksamheten kan
målet inte anses uppfyllt då en mindre del
av avsatta medel har förbrukats.
Andelen av budgeten för vatten- och avloppsverksamheten som avsatts till reinvesteringar är 21 %, cirka 83 mnkr. Av detta är
cirka 29 mnkr upparbetat.
För år 2018 budgeterades 105 kr per m2
i planerat underhåll, totalt 55 mnkr för
delat på drift och investeringar. De totala lokalytorna för Region Gotland uppgår
till 523 728 m2 . Utfallet 2018 uppgår till
53,7 mnkr, 103 kr per m2 vilket innebär att
medel för underhåll använts till största del.
Andra aktiviteter som skett för att förbättra måluppfyllelsen är att riktlinjer för
investeringsprocessen tagits fram samt att
det har arbetats med en regional lokal
försörjningsstrategi.

Mål 30: Den totala nettokostnadsökningen ska inte
överstiga ökningen av
skatteintäkter och generella
statsbidrag
Målet är uppfyllt för året. Skatteintäkter
och generella bidrag har ökat med 2,7 %
medan nettokostnadsökningen inklusive finansnetto är 2,1 %. Den stora oron
framåt är att nämndernas nettokostnads
utveckling är högre än den för intäkterna.
För att klara resultatet förutsätts då att
regionen har andra intäkter, exempelvis i
form av försäljningsintäkter.
Om man ser på en 5-årsperiod så har
nettokostnadsökningen marginellt understigit utvecklingen av skatteintäkter och
bidrag. För att klara regionens långsiktiga resultatmål och klara kravet på en god
ekonomisk hushållning framöver krävs att
nettokostnadsutvecklingen över tid ligger på en lägre nivå än ökningen av skatte
intäkter och utjämningsbidrag.

INDIKATOR
Budgeterat resultat i förhållande till budgeterad nettokostnad
för verksamheten, andel %
Årets resultat i förhållande till verksamhetens nettokostnad, andel %
Soliditet, %
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2018

2017

2016

1,3

0,4

0,7

3,8

3,1

1,8

42,8

42,0

41,4

Total nettokostnadsökning, %

2,1

3,6

1,1

Utvecklingen av skatteintäkter och generella bidrag, %

2,7

5,0

4,3

PU-kostnad, kr per m2

103

75

96

Andel av VA-budget till reinvesteringar, %

21,0

11,4

9,4

Summa investeringar i relation till avsättningar, avskrivningar
och årets resultat, andel %

162

154

66
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Mål 32: Skattefinansierade
investeringar ska vara egen
finansierade till 100 %
Målet är uppfyllt. De skattefinansierade
investeringarna är egenfinansierade till
162 %, framförallt beroende på årets positiva resultat. Investeringsvolymen är betydligt högre än föregående år.

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

Nämnder och förvaltningar

@viarregiongotland är ett stafettkonto på Instagram för alla medarbetare inom Region Gotland.
Här ett litet axplock av 2018-års bilder som olika medarbetare har publicerat från sin vardag.
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Regionstyrelsen
REGIONSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE EVA NYPELIUS (C) | REGIONDIREKTÖR OCH FÖRVALTNINGSCHEF PETER LINDVALL

VIKTIGARE HÄNDELSER

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

Från årsskiftet tog förvaltningen över
ansvaret för verksamhetsområdena kultur,
fritid, besöksnäring och turism. Ansvaret
har gett möjlighet att förstärka det regio
nala utvecklingsarbetet men har också
utmanat då verksamheten kom in med krav
på kostnadssänkningar.
För att tydliggöra det regionala ut
vecklingsansvaret har ett utredningsar
bete gjorts med externt konsultstöd. Ut
redningen visar behov av ökad tydlighet,
resursanalys och utvecklad politisk bered
ningsstruktur. Under året beslutades också
att från och med 2019 etablera ett regionalt
utvecklingsutskott direkt under regionsty
relsen. I dialog med ansvariga politiker har
beslut fattats att revidera tidplanen för
framtagande av ny regional utvecklings
strategi. Detta för att säkra personella re
surser till arbetet och anpassa beslutstid
punkten till hösten 2020.
Den nya lagstiftningen kring hantering
av personuppgifter trädde i kraft den 25 maj
och ställde stora krav på förvaltningens ar
bete. Detta i såväl styrande som stödjande
funktioner och i förvaltningens eget arbe
te. Den nya kommunallagen och förvalt
ningslagen innebär också förändringar som
har behövt hanteras.
I budget 2018 och 2019 har avsatts medel
för det viktiga arbetet med värdegrund och
organisationskultur. Arbetet har inletts
med att kartlägga nuläget med chefer och
medarbetare.
Koncernledningsgruppen har ställt sig
bakom en etablering av funktionen kom
munikatör i beredskap och akut presstöd.
Beslutet ger en möjlighet att samordna re
gionens kommunikatörsresurser vid kris
situationer. Andra aktuella utvecklings
insatser från koncernledningsgruppen är
bland annat att inom upphandlingsområ
det övergå till kategoristyrning och att för
stärka regionens kundtjänstfunktioner för
att förbättra tillgänglighet och service.
Nationella beslut har lett till ekonomisk
förstärkning inom biblioteksverksam
heten. En projektanställning har gjorts för
att driva utvecklingsarbete kring folkbib
lioteken och för att driva synsättet digitalt
först samt att skapa mötesplatser för barn
och unga ur ett integrationsperspektiv.
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Teknikförvaltningen gav under året sig
naler om förseningar och troliga större för
dyringar vad gäller ombyggnationer av kök.
Detta kommer att påverka kostnadsbilden
och planeringsarbetet framåt.
MÅLUPPFYLLELSE
Kvalitet

Regionstyrelseförvaltningen har under året
genomfört och tagit del av brukarunder
sökningar för ett antal tjänster. Förutom
brukarundersökningar via enkäter sker
uppföljning av kundnöjdhet även i dialog
form. Undersökningarna visar i huvudsak
att förvaltningens kunder är nöjda med
verksamheten. De målgrupper som läm
nat synpunkter är såväl interna kunder som
medborgare/brukare. Det organiserade
kvalitetsarbetet på övergripande nivå har
blivit relativt undansatt under en period
men är nu under utveckling.
Medarbetare

Förvaltningens resultat i 2018 års medarbe
tarundersökning visar på fortsatt engage
rade medarbetare samt förbättrade resultat
avseende den psykosociala arbetsmiljön.
Sjukfrånvaron är fortsatt hög inom delar
av förvaltningen och har också ökat gene
rellt. Insatser görs inom bland annat det
hälsoförebyggande området för att för
bättra arbetsmiljön på såväl kort som lång
sikt. Kompetensförsörjningen är fortsatt
en utmaning och åtgärder har gjorts bland
annat genom kompetenshöjande insatser
och riktade satsningar i årets löneöversyn.
Ekonomi

Årets resultat för förvaltningen visar
ett överskott på 24,4 mnkr vilket ska
par förutsättningar för att förvaltningen
ska klara 2019 års kostnadssänkningar.
Regionstyrelseförvaltningen har samman
taget 60 mnkr i besparing att hantera inom
treårsperioden 2017-2019, för 2019 kvar
står 16 mnkr. Resultatet har förbättrats
med 7,8 mnkr i jämförelse med prognosen
i augusti. Detta beror i huvudsak på erhål
len byggbonus om 4,4 mnkr. En avgörande
orsak till överskottet är pågående aktivi
teter att anpassa verksamheten för kom
mande krav på sänkta kostnader.

UTVECKLING PÅ SIKT

Utifrån utvecklingen som sker i det got
ländska samhället och vad som händer
inom koncernen utmanas förvaltningens
arbete och organisation ständigt. Särskilda
områden att kraftsamla kring framöver är
det ekonomiska läget, kompetensförsörj
ning, koncernstyrning, tillgänglighet och
bemötande, verksamhetsutveckling genom
bland annat digitalisering samt tillväxt
frågor.
Förvaltningen behöver också lägga kraft
på att utveckla det förvaltningsinterna ar
betet. Här märks speciellt frågor som
kommunikation, arbetsplanering, system
förvaltning, arbetsmiljö och kvalitet. Att
stärka verksamhetsutvecklingen med hjälp
av digitalisering kommer att utmana samt
liga verksamheter men också ge stora möj
ligheter till kvalitetsförbättring och effek
tivitet.
Ingen avmattning syns i utmaningen
kring framtida kompetensförsörjning och
att klara rekryteringsutmaningarna. Sats
ningen på arbetsgivarvarumärket är en del
men mer behövs också inom områden som
hållbart ledarskap, organisationskultur och
värderingar. Fortsatt arbete för stärkt jäm
ställdhet är en förutsättning och en viktig
del är satsningen heltid som norm.
Ett arbete pågår för att stärka kvaliteten
i det regionala utvecklingsarbetet. Resurser
avsätts för att under 2019 färdigställa den
regionala utvecklingsstrategin som sedan
är en avgörande del i det fortsatta arbetet.
Region Gotland förväntas också på regio
nal nivå medverka till genomförandet av
Agenda 2030.
Mark- och exploateringsarbetet ökar i
betydelse då Region Gotland framåt kom
mer att driva flera utvecklingsprojekt för
bland annat Visborgsområdet, inre ham
nen och östercentrum.
Riktade statliga medel har erhållits för
att stärka krishanteringsförmåga samt pla
neringen för civilt försvar. Framåt väntas
ytterligare satsningar.
Kulturplanen ska realiseras i mål och
aktiviteter och fritidsverksamheten ska ut
vecklas genom bland annat en strategi för
idrottsanläggningar och ny fritidsplan. De
gotländska biblioteken har att balansera ut
veckling med krav på kostnadssänkningar.

Foto: Sofia Cassis

Från årsskiftet ingår även turistbyrån i regionstyrelseförvaltningen, verksamheten var tidigare organiserad i bolaget Inspiration Gotland.

VERKSAMHETSMÅTT

2018

2017

Antal lönespecifikationer

99 722

97 107

Antal hanterade fakturor
- varav andel elektroniska
fakturor, %

183 000

174 000

73

65

1 033

1 070

Administrativa tjänster

Antal protokollförda
paragrafer, (RF, RS, RSau)
It-relaterade tjänster
Antal supportärenden per dator
Servicenivå digital arbetsplats
(DAP), %
Antal ärenden till it-supporten

3,42

3,70

91

87

34 741

33 681

4 269

4 256

Medborgarinriktade tjänster
Antal besök på regionarkivet
Antal framtagna volymer –
regionarkivet

Stödet till regionens samtliga chefer är
av stor vikt. Utveckling och förändring av
stödet i relation till förväntningar, behov
och gällande budgetram måste ske i nära
samarbete såväl med övriga förvaltningar
som mellan de olika stödfunktionerna.

Idrottsplatser,
antal uthyrda timmar
Aktivitetsbidrag, antal
godkända sammankomster
- ungdomar
- pensionärer
- funktionshindrade
Bibliotek
- antal fysiska besökare
- antal media lån fysiska

budget bokslut bokslut
2018
2018
2017*

5 983

7 709

Verksamhetens
intäkter

389 377

430 960

450 051

Verksamhetens
kostnader

-726 910

-745 176

-793 133

-19 253

-18 262

-17 450

34 106
4 695
2 996

36 486
4 594
2 503

617 745
383 944

509 000
395 987

440 835
966 773
218 038
80 988
301 007
28 717

Andel ekologiska livsmedel, %

27,8

26,9

Andel svenskt kött, %

89,6

83,8

Andel närproducerade/
gotländska livsmedel, %

16

16

Andel vegetariska måltider, %

20

20

317 176

104 237

104 580

Nettokostnad per bad, kronor

68,44

70,12

Säsongsuthyrning,
antal gästnätter

8 400

7 712

Antal arbetsordrar, service och
reparation Hjälpmedelscentralen (HMC)

Idrottshallar,
antal uthyrda timmar

26 135

27 615

Ledtid arbetsordrar, service och
reparation HMC, i dagar

Idrottsplatser,
antal uthyrda timmar

5 983

7 709

Försörjningstjänster

Antal plockade rader varuförsörjningen
Ledtid varuförsörjning, i dagar

Avskrivningar
Internränta

-1 413

-1 348

-1 324

Verksamhetens
nettokostnader

-358 199

-333 825

-361 856

Kommunbidrag

358 199

358 199

383 675

0

24 374

21 819

95 598

22 240

18 849

Årets resultat
434 386
973 097
249 214
77 976
285 393
26 590

330 228

Inomhusbad, antal bad

RESULTATRÄKNING, tkr

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

2 764

Kultur- och fritidsverksamhet

2017

Måltidstjänster

2 094

Antal samtal till
regionupplysningen

2018

5 299

5 945

7,53

9,01

169 143

173 101

0,93

0,86

Budgetavvikelse
Nettoinvesteringar

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

Den ökade digitaliseringen innebär så
väl möjligheter som utmaningar. Utveck
lingen ställer krav på verksamhetsutveck
ling där IT blir ett medel och stöd för att nå
uppsatta mål kring tillgänglighet och kva
litet. Finansieringen är en utmaning, bland
annat befaras att nya prissättningsmodeller
på IT-marknaden kan leda till ökade drift
kostnader.

25 419

* 2017 avser regionstyrelseförvaltningen och kultur- och

fritidsförvaltningen.

MEDARBETARE
Antal anställda

2018

2017*

673

707

- varav män

203

222

- varav kvinnor

470

485

- varav tidsbegränsat anställda

41

56

329 113

327 693

Personalkostnad i % av
verksamhetens totala kostnader

44

41

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

5,7

-

Personalkostnad, tkr

* 2017 avser regionstyrelseförvaltningen och kultur- och
fritidsförvaltningen.
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Politikerorganisationen
REGIONFULLMÄKTIGES ORDFÖRANDE: INGER HARLEVI (M)
REGIONSTYRELSENS ORDFÖRANDE: EVA NYPELIUS (C)
REVISIONENS ORDFÖRANDE: CARIN BACKLUND
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS ORDFÖRANDE: LENNART PETTERSSON (S)
PATIENTNÄMNDENS ORDFÖRANDE: PIA DYVANDER JOHANSSON (S)
VALNÄMNDENS ORDFÖRANDE: CLAES GÖRAN NILSSON (S)

Under begreppet politikerorganisationen
redovisas det samlade resultatet för ansla
gen för regionfullmäktige, regionstyrelse,
revision, överförmyndarnämnd, valnämnd
och patientnämnd.
RESULTAT 2018, mnkr
Regionfullmäktige
Regionstyrelse
Revision
Valnämnd

-0,3
+0,4
0
+0,3

Överförmyndarnämnd

-0,4

Patientnämnd

+0,2

Totalt resultat

+0,2

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

Underskottet för regionfullmäktige förkla
ras av ökade sammanträdeskostnader mot
bakgrund av årets val samt ökade kostna
der för tryck. Det finns en förväntan på att
tryckkostnaderna ska minska kommande
år utifrån pågående digitalisering av kallel
ser och protokoll. Överskottet för region
styrelsen hänförs till anslaget för utbild
ning av förtroendevalda vars budgetpost i
huvudsak utnyttjas året efter ett val.
REGIONENS FÖRTROENDEVALDA
REVISORER

De förtroendevalda revisorernas uppdrag
är definierat i kommunallagen och innebär
att årligen granska verksamheten och pröva
ansvarstagandet i styrelse och nämnder.
Revisorernas arbete präglas av inte
gritet och oberoende. Därför väljer revi
sorerna självständigt vilken verksam
het som ska granskas och hur det ska ske.
De förtroendevalda revisorerna är ingen
nämnd eller styrelse, utan var och en har
rätt att ha en egen uppfattning i ansvars
frågan. Revisorerna är nio till antalet och
biträds av revisorer från PwC.
Under 2018 uppgick kostnaderna för
kommunens revision till 3,7 mnkr. Föl
jande granskningar har bildat underlag för
bedömningen 2018: granskning av årsredo
visning samt delårsrapport samt övergri
pande ansvarsutövande (grundläggande
granskning) för samtliga nämnder.
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När det gäller granskning av den interna
kontrollen och system och rutiner och att
redovisning överensstämmer med lagstift
ning och god redovisningssed har följande
granskningar genomförts; efterlevnad till
lagstiftning avseende inköp och upphand
ling av entreprenadavtal, hantering av leve
rantörsutbetalningar och innehåll i leve
rantörsregistret, anläggningsredovisning
samt planering och redovisning av under
håll i fastigheter, gator och vägar samt VAanläggningar.
Uppföljningar har även genomförts av
åtgärder som vidtagits med anledning av
tidigare genomförda granskningar bland
annat uppföljning förtroendekänsliga pos
ter och förekomsten av bisysslor och even
tuella inköp från företag där den anställde
haft engagemang. Vidare har den interna
kontrollen i redovisning och administra
tiva system och rutiner granskats med fo
kus på löpande bokföring, kundfakturering
och klassificering mellan drift och investe
ring.
De fördjupade granskningar som ut
förts och avrapporterats under året är: hur
regionstyrelsen hanterar sin uppsiktsplikt
och sitt samordningsansvar, beslutsunder
lagens kvalitet och ärendeberednings
processen i nämnder och styrelser, system
och rutiner för kontroll av legitimationer
hos berörd personal vid anställning och in
hyrning inom hälso- och sjukvård, system
och rutiner vid handläggning, beslut och
utbetalning av ekonomiskt bistånd samt
rektorernas förutsättningar för att utöva
sitt pedagogiska ansvar.

Viktigare händelser

Kansliet har haft stor personalomsättning.
En jurist och en handläggare har slutat
vilket bland annat medfört något längre
handläggningstider. Under året har verk
samheten blivit granskad av länsstyrelsen
och regionens revision. Ingen hårdare kri
tik riktades mot verksamheten.
Måluppfyllelse

Handläggningstiden ligger på 75 dagar
vilket är längre än målet på 70 dagar. Alla
årsräkningar som inkommit i tid och varit
kompletta var granskade före 31/8. Resul
tatet av kundenkäten visar att ställföre
trädarna tycker att kansliet är kompetent
och gör ett bra arbete som de känner sig
nöjda med. Inom områdena information,
tillgänglighet, bemötande, kompetens och
kvalitet är målet att minst 80 % av kun
derna ska vara nöjda. Resultatet överträffas
inom alla områden förutom tillgänglighet,
där 76 % anger att de är nöjda.
Överförmyndarnämnden visar ett nega
tivt resultat om 0,4 mnkr.
Utveckling på sikt

Ett fortsatt arbete med digitaliseringen av
nämndens verksamhet är planerad. Admi
nistrationen av sammanträdena ska bli
helt digitaliserad under året. Fler e-tjäns
ter kommer även att lanseras, bland annat
inlämning av årsräkningar.
En nyckelfråga är rekrytering och kom
petensutveckling av ställföreträdare. Ytter
ligare en halv årsarbetare behövs som kan
fokusera på detta.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

PATIENTNÄMNDEN

I varje kommun ska det finnas en överför
myndare eller en överförmyndarnämnd.
Nämndens huvuduppgift är att utöva till
syn och kontroll över förmynderskap, god
manskap och förvaltarskap. Syftet är att
förhindra att omyndiga barn eller myndiga
personer som inte själva kan tillvarata sin
rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Patientnämnden har fyra huvuduppgif
ter: stödja och hjälpa patienter och när
stående med klagomål eller synpunkter på
vården, bidra till kvalitetsutveckling och
hög patientsäkerhet i vården, bidra till att
verksamheterna inom hälso- och sjukvår
den anpassas efter patienternas behov och
förutsättningar, det vill säga bidra till ökad
personcentrering i vården samt ge tvångs
vårdade patienter möjlighet att få en stöd
person.

Foto: Region Gotland

Nämndernas arbete har de senaste åren digitaliserats. 2018 fick även regionfullmäktiges ledamöter digitala kallelser och protokoll.

Utveckling på sikt

Vid årsskiftet trädde en ny lag i kraft som
innebär att patientnämnderna fått ett
utökat uppdrag. Kraven på analys och åter
koppling är högre och uppdraget innebär
även ökat stöd och hjälp till patienter och
närstående som vill klaga på vården. Detta
ska bidra till kvalitetsutveckling, patient
säkerhet och till att vården anpassas efter
patienternas behov och förutsättningar,
dvs är personcentrerad.

Från årsskiftet är vården huvudansva
rig för att ta emot och besvara klagomål.
Möjligheten att anmäla klagomål till IVO
är begränsad. Vården och patientnämn
derna nämns som första linjen i det nya
klagomålssystemet. För att bidra till ökad
personcentrering behöver analysarbetet
intensifieras och nya sätt att inhämta med
borgarnas synpunkter behöver utvecklas.

Måluppfyllelse

Kommunen är skyldig att genomföra de
allmänna valen till riksdag, kommunfull
mäktige, delegatsval till Europaparlamen
tet samt eventuella folkomröstningar.
Den 9 september 2018 genomfördes de
allmänna valen i Sverige och på Gotland.
Nytt för 2018 var att Gotland bestod av en
valkrets. Tidigare har Gotland varit inde
lad i tre valkretsar fördelat på norra, södra
och Visby. Valdeltagandet ökade till 88,8 %
jämfört med 86,5 % 2014 och antal förtids
röster ökade med 170 röster till 17 252.

Det är en av patientnämndens huvudupp
gifter att bidra till god kvalitet i vården.
Underlaget för analys är de klagomål som
tas emot och svaren från vården. Återkopp
ling sker genom statistik och analyser men
också genom att det enskilda klagomålet
når vården. Antal klagomål har ökat med
45, ökningen berör huvudsakligen Visby
lasarett. Nämnden uppvisar ett plusresul
tat på 0,2 mnkr.

VALNÄMNDEN

Röstmottagning av förtidsröster genom
fördes på tio platser runt om på Gotland,
en minskning med sju platser jämfört med
2014. Detta beror på att man i vallagen ökat
kraven vad gäller säkerhet i form av beman
ning vid röstmottagning.
Söndagen innan valdagen genomförde
valnämnden institutionsröstning på 16
olika vårdinrättningar från norr till söder.
Valnämnden anordnade även förtids
röstning på Wisbygymnasiet under två
eftermiddagar.
Ett nytt begrepp vid de allmänna valen
2018 var ambulerande röstmottagare. Det
innebär att man kan beställa röstmottag
ning till det egna hemmet om man själv inte
kan ta sig till sin vallokal eller ett förtids
röstningsställe.
Valnämnden genomförde 16 ambuleran
de röstmottagningar.

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

Viktigare händelser

VERKSAMHETSMÅTT
PATIENTNÄMNDEN
Antal klagomål
varav
- somatisk specialistvård

2018

2017

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

291

246

Antal aktiva ärenden

100

varav
- god man ensamkommande barn

139

- psykiatri

31

28

- primärvård

95

101

- tandvård

13

5

- kommunal vård

6

7

- övrig verksamhet

7

2

- övrig vård

0

3

Antal tillsatta stödpersoner

5

5

-särskild förordnad
vårdnadshavare
- förvaltare
- god man
Handläggningstid från
inkommen ansökan till
yttrande, dagar

2018

2017

753

764

13

RESULTATRÄKNING, tkr

budget bokslut bokslut
2018
2018
2017

Verksamhetens
intäkter

900

1 336

4 938

69

Verksamhetens
kostnader

-26 985

-27 198

-27 652

24

12

Verksamhetens
nettokostnader

-26 085

-25 862

-22 714

92*

78

Kommunbidrag

25 620

25 620

23 454

-465

-242

740

223

1 085

624

617

Årets

resultat*

Budgetavvikelse*
75

52

* Överförmyndarnämnden har utnyttjat 465 tkr av eget kapital.

* Uppdaterat sätt att räkna förvaltarskap på jämfört med
tidigare år.
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Tekniska nämnden
ORDFÖRANDE TOMMY GARDELL (S)

TEKNIKFÖRVALTNINGEN FÖRVALTNINGSCHEF PATRIC RAMBERG
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN FÖRVALTNINGSCHEF JOHAN ÅBERG
Tekniska nämnden ansvarar för all verk
samhet inom teknikförvaltningen och
räddningstjänsten inom samhällsbygg
nadsförvaltningen.
VIKTIGARE HÄNDELSER

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

Under 2018 har ett flertal styrande doku
ment med stor betydelse för teknikför
valtningens framtida arbete färdigställts.
VA-planen drar upp riktlinjerna för drift,
underhåll och utveckling för dagens och
morgondagens regionala VA-försörjning.
P-strategin med parkeringsnorm utgör en
planeringsgrund för privat- och kollektiv
trafik. Ett nytt trafikförsörjningsprogram
sätter nivån för hur kollektivtrafiken ska
formas framöver.
Under 2018 startades uppförandet av det
nya vattenverket i Kvarnåkershamn. Verket
kommer att tillsammans med den pågåen
de utbyggnaden av ledningsnätet påtagligt
förbättra försörjningen av dricksvatten på
södra Gotland.
Kryssningskajen lämnades över i mars
till hamnverksamheten som i sin tur överlät
anläggningen till hyresgästen Copenhagen
Malmö Port (CMP). Kajen invigdes for
mellt den 29 april. Den första kryssnings
säsongen med nya kajen har mer än väl
motsvarat förväntningarna.
Sommaren 2018 blev en mycket torr
sommar vilket medförde utmaningar för
dricksvattenförsörjningen. Med hjälp av
bland annat en omfattande kampanj för
att spara vatten och ett bevattningsförbud
över hela Gotland klarade produktionen
att täcka behovet.
Sommarens extrema väder med den
långvariga torkan har gett konsekvenser för
räddningstjänsten över hela landet. Rädd
ningstjänsten Gotland har under somma
ren skickat personal till de områden i Sve
rige som drabbades av stora skogsbränder.
I samtliga av dessa fall har räddnings
tjänsten fått ekonomisk kompensation.
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MÅLUPPFYLLELSE
Kvalitet

Ett mål inom kvalitetsområdet är, god till
gänglighet till Region Gotland.
Under 2018 har arbetet fortsatt med att
prioritera utveckling av kontakter och kon
taktytor med medborgare och näringsliv
bland annat i workshops och andra mötes
former.
Processutveckling och framtagande av
rutiner är ett eftersatt område som sakta
börjar vakna till liv. Behov finns av att be
skriva processer och tydliggöra gränssnitt
tillsammans med verksamhetsföreträdare
och även tillsammans med andra förvalt
ningar.
Medarbetare

Grunden i teknikförvaltningens uppdrag,
både vad avser planering och drift, förut
sätter att medarbetarna är aktiva, utveck
lingsinriktade och bidrar till problem
lösning i det dagliga arbetet. Chefer och
arbetsledare är väl medvetna och arbetar
aktivt för att skapa förutsättningar för och
ta tillvara engagemang hos medarbetarna.
Förutom sedvanliga arbetsplatsträffar och
dialoger i vardagen är teknikförvaltning
ens medarbetardialog den mest påtagliga
aktiviteten i bidraget till verksamhetsut
veckling och för att skapa engagemang.
Dialogmötena är uppskattade tillfällen av
medarbetarna, som ger tillfälle till idéer
och utbyte över avdelningsgränserna.
För förvaltningens chefer har samtal och
aktiviteter kring hållbart ledarskap fokuse
rats under året, bland annat på chefskaféer
en gång i månaden.
Förvaltningens sjuktal är 4,3 % och lig
ger under 4,5 % som är regionens långsik
tiga mål samt även är lägre än genomsnittet
för regionen.

Ekonomi

Tekniska nämndens resultat är negativt
med -2,6 mnkr varav teknikförvaltningen
0,2 mnkr och räddningstjänsten -2,8 mnkr.
Det kan konstateras att tekniska nämndens
nettokostnader sjunker med -0,5 % jämfört
med 2017. Teknikförvaltningens nettokost
nader ökar med 0,6 % och räddningstjäns
tens minskar med -2,8 %.
Inom målområdet ekonomi finns målet
att tillgångarna ska vårdas. Målet har delvis
uppfyllts.
UTVECKLING PÅ SIKT

Ambitionen att sälja de icke strategiska
hamnarna har börjat ge frukt. Arbetet
fortsätter och ger möjlighet att fokusera på
de hamnar som behövs för den gotländska
näringen. Övriga hamnar utvecklas bäst av
lokala föreningar och företag.
Under parollen ”vi gör avfall till en resurs” byggs en ny avfallsavdelning upp för
att på ett effektivare sätt kunna ta hand om
avfallet och än bättre behandla de fraktio
ner det består av. I samma anda tas en ny
avfallsplan för Region Gotland fram.
Sommaren 2019 kommer vattenverket i
Kvarnåkershamn att invigas. Det möjliggör
att det tillfälliga anslutningsstoppet till det
regionala dricksvattensystemet successivt
kan hävas. Samtidigt som dricksvattensitu
ationen på södra Gotland förbättras finns
anledning till oro för norra Gotland. 2018
blev ett år med en nederbördsmängd som
underskred det normala.
Testbädden på Storsudret som går in i
en realiseringsfas skapar fortsatt ett stort
nationellt och internationellt intresse som
kan utgöra ett embryo till en ny näring –
forsknings- och utvecklingsturism.

Foto: Bildvision

RESULTATRÄKNING, tkr

budget
2018

bokslut
2018

bokslut
2017

2018

2017

2018

2017

Antal anställda

MEDARBETARE, TKF

317

287

Antal anställda

174

159

- varav män

249

233

- varav män

109

98

- varav kvinnor

68

54

- varav kvinnor

65

61

- varav tidsbegränsat anställda

20

11

- varav tidsbegränsat anställda

12

10

179 958

159 865

Verksamhetens
intäkter

1 062 946 1 097 848

Verksamhetens
kostnader

-989 265 -1 053 732

Avskrivningar

-183 825

-161 988

-178 416

-66 512

-61 424

-62 935

Personalkostnad, tkr

15

13

4,3

3,9

Internränta

1 138 464
-1 077 271

Verksamhetens
nettokostnader

-176 656

-179 296

-180 158

Personalkostnad i % av
verksamhetens totala kostnader

Kommunbidrag

176 656

176 656

177 210

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

0

-2 640

-2 948

Årets resultat
Budgetavvikelse

-2 693

Investeringar
egna inom tn

259 440

96 195

174 222

Investeringar
affärsdrivande

523 391

426 473

115 861

Investeringar andra
förvaltningar

102 410

114 164

81 065

885 241

636 832

371 148

Summa investeringar netto

MEDARBETARE, SBF

Personalkostnad, tkr

104 896

95 058

Personalkostnad i % av
verksamhetens totala kostnader

67

65

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

3,4

5,2

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

Bräckvattenverket i Kvarnåkershamn på södra Gotland bidrar till att säkra Gotlands dricksvattenförsörjning.

Redovisningen avser hela samhällsbyggnadsförvaltningens
personal som arbetar inom tre nämnders ansvarsområden
- tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
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VERKSAMHETSMÅTT
KOLLEKTIVTRAFIK

2018
930 340

- varav antal resor med
bussiga kortet

361 978

241 762

1 564

1 375

Antal bussresor med cykel
Sålda Årskort

4

3 498

555

-

1 386

1 092

57

-

2 259

1 061

- varav Visbykort Plus

267

-

Sålda 24-timmarskort

409

250

- varav Länskort Plus
Sålda Förortskort
- varav Förortskort Plus
Sålda Visbykort

Sålda 72-timmarskort

259

201

Färdtjänst antal beslut

585

594

7

15

260

357

Antal färdtjänstresor

46 735

46 040

Antal sjukresor med taxi

26 587

Antal sjukresor i buss

HAMNVERKSAMHET

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

2018

2017

Total mängd, ton

kg/person

Total mängd, ton

kg/person

10 295

164

10 500

167

- varav insamlat komposterbart (= matavfall)

3 739

59

3 600

57

- varav brännbart avfall

5 554

88

5 188

83

Mängd tidningar och
förpackningar (exkl. well)2

6 000

95

8 070

128

-

-

39 121

622

Mängd insamlat matoch restavfall1

Total mängd insamlat
hushållsavfall3

Uppgifter för 2018 är preliminära och tas fram kvartal 2, 2019. Vid beräkning av mängd per person har invånarantalet
justerats med hänsyn till fritidshus, gästnätter och arbetspendling (2016: 62 897 personer).
1 Uppgift från mottagaranläggning.
2 Uppgift från förpacknings- och tidningsinsamlingen.
3 Förpackningar och tidningar, elavfall, farligt avfall, grovavfall, mat- och restavfall.

HANTERING AV AVFALL

2018

2017

Andel materialåtervinning hushållsavfall inkl. biologisk behandling
(central behandling och hemkompostering), %

--

55 (39)

26 463

Andel matavfall som behandlas biologiskt så att både växtnäring och
energi tas tillvara (endast rötning), %

--

55 (20)

12 081

14 347

Siffror inom parentes är medeltal för alla kommuner.

2018

2017

Visby
(tusental bruttoreg. ton)

41 715

Övriga hamnar
(tusental bruttoreg. ton)

261

254

Ank. + avg. passagerare
Visby (tusental)

1 767

1 749

39 646

Ank. + avg. personbilar
Visby (tusental)

526

521

Kryssningspassagerare
(tusental)

76

41

Kryssningsbesök antal anlöp

75

59

GATA-VÄG-PARK

2018

2017

Enskilda vägar med statsbidrag
Antal vägar

420

420

Antal km

835

835

Kostnad kr/invånare

245

221

Vinterväghållning kostnad, kr/inv.

141

111

2018

2017

Totalt antal larm

RÄDDNINGSTJÄNST

817

833

- varav IVPA
(i väntan på ambulans)

166

206

- varav brand ej i byggnad

99

59

- varav brand i byggnad

86

74

- varav trafikolycka

78

94

180

170

2018

2017

- varav automatlarm

Gästande fritidsbåtar,
antal gästbåtsdygn
Visby

6 799

6 605

Övriga hamnar

1 284

972

Gästbåtsdygn totalt

AVFALLSVERKSAMHET

886 438

5 339

Sålda Länskort

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

2017

Totalt antal resor i landsbygds- och stadstrafik

8 083

7 577

Enskilda vägar utan statsbidrag
Antal vägar

0

0

Kostnad tkr

0

0

FASTIGHETSFÖRVALTNING

Kostnad kr/invånare

0

0

Förvaltad lokalarea BRA

523 728

529 100

- varav förhyrd area BRA

107 620

108 600

Antal byggnader

536

607

Planerat underhåll kr/m²

103

75

Vattenförbrukning l/m²

379

399

Värmeförbrukning kwh/m²
graddagskorrigerad

96

96

Elförbrukning kwh/m²

60

64

2018

2017

Parkmark
Naturmark, antal hektar

277

277

Anlagd, antal hektar

218

218

Nettokostnad
parkverksamhet kr/inv

228

226

Slamtömning enskilda avlopp
Antal brunnar/tankar

13 311

12 846

Antal tömningar

11 830

11 729

4

3

Bomkörning per abonnent i %

MARK OCH STADSMILJÖ
Antal transporttillstånd
Antal grävtillstånd
Antal fastighetsförsäljningar
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32

20

186

178

16

21

Antal tillstånd markupplåtelse

460

466

- varav Almedalsveckan

224

207

Tekniska nämnden
VATTEN- OCH AVLOPPSVERKSAMHETEN
SÄRREDOVISNING

För att Klintehamns avloppsreningsverk
och bräckvattenverket på södra Gotland
ska bidra till hela södra Gotlands utveck
ling behövs spill- och dricksvattenledning
ar vilket benämns södra linan. Det pågår
flera ledningsprojekt söder om Klintehamn
som också ska stå klart 2019.
Grund- och ytvattennivåerna på Got
land såg i början av 2018 bra ut, varför det
blev ett mera normalt förfarande då be
vattningsförbudet på delar av ön starta
de 9 juni. Efter 10 veckor utan försumbar
nederbörd så blev det från och med lörda
gen den 14 juli bevattningsförbud över hela
Gotland. Från och med lördag den 29 sep
tember hävdes bevattningsförbudet. Sär
skilt ytvattennivåerna på ön är fortsatt all
varliga, varför bevattningsförbud troligen
kommer att behöva återinföras igen under
våren 2019.
Kampanjen ”Spara Vatten” har för tredje
året i rad bidragit till att medborgare och
besökare förbrukar mindre dricksvatten.
Teknikförvaltningen arrangerade ett seminarium om vårt vatten på Gotland under
Almedalsveckan.

går in i en realiseringsfas vilket skapat ett
stort nationellt och internationellt intresse
som kan utgöra ett embryo till en ny näring
– forsknings- och utvecklingsturism.

MÅLUPPFYLLELSE

UTVECKLING PÅ SIKT

Finansieringsgraden ökade från 100,7 % år
2017 till 102,3 % år 2018. Målsättningen är
100 procents finansieringsgrad.
Debiteringsgraden för vatten ligger på
82,0 % (84,9 %, 2017). Målsättningen är
85 % debiteringsgrad i förhållande till le
vererad mängd.
Totalt 3 927 837 m3 dricksvatten har
producerats under 2018, vilket kan jäm
föras med år 2017 då det uppgick till
3 659 998 m3.

VA-verksamheten kommer att samla all
kompetens inom en gemensam avdel
ning. Den nya avdelningen kommer att
börja implementera VA-planen inklusive
VA-strategin. I VA-planen kommer arbe
tet inledas med tre prioriterade områden:
Visby dricksvattenförsörjning, norr/östra
Gotlands VA-försörjning samt Fårö VAförsörjning.
Det blir en stor utmaning att klara
dricksvattenförsörjningen 2019, eftersom
nivån i Tingstäde träsk är mycket under
det normala för årstiden och kommer med
all sannolikhet inte bli full före somma
ren. Tingstäde träsk blir normalt fullt un
der årets första kvartal och vid ingången av
2019 saknas mer än hälften. Grundvattennivåerna ser normala ut för årstiden, men
de kan inte ersätta det som kommer att sak
nas i Tingstäde träsk.
Vattenresursen på norra Gotland är vat
ten från kalkindustrierna. Det finns goda
möjligheter att lagra vatten innan en vat
tenreningsprocess, vilket gör det möjligt att
använda det som dricksvatten. Domstols
förhandlingar påbörjas under 2019.
VA-avdelningens delaktighet i forsk
ningsprojektet ”Testbädden på Storsudret”

EKONOMISKT RESULTAT

Regionens samlade VA-verksamhet redo
visar ett överskott med 4,1 mnkr (1,2 mnkr,
2017). 2018 års resultat redovisas mot det
egna kapitalet eftersom resultatet var nega
tivt 2016 med -2,1 mnkr. Ackumulerade
överskott till och med 2015 är sedan 2015
redovisade som förutbetalda intäkter. De
totala förutbetalda intäkterna uppgår till
11,2 mnkr och utgör en fond för framtida
investeringar för VA-verksamheten. VAfonden periodiseras på 25 års tid och intäk
ter för 2018 uppgår till 475 tkr. Fonden har
skapats med stöd av Vattentjänstlagen § 30
samt rekommendation nr 18 från Rådet för
kommunal redovisning.
Kostnadstäckningsgraden uppgick till
102,3 (100,7 %, 2017).

VA-TAXAN

Behovet av taxejusteringar prövas årligen
och regleras efter konsumentprisindex. VAtaxan höjdes med 1,7 % till år 2018. En taxe
översyn har gjorts under 2018 för att åstad
komma en mer ändamålsenlig taxa. 2019
höjs VA-taxans brukningsavgifter med 6 %
från och med april.
VIKTIGA HÄNDELSER

Under 2018 har byggnation av bräckvatten
verket på södra Gotland pågått. Verket är
viktigt för att säkra vattenförsörjningen på
hela södra ön och norrut mot Visby. Till
sommaren 2019 planeras bräckvattenver
ket, som då blir Sveriges största, att stå klart.

RESULTATRÄKNING, tkr

budget bokslut bokslut
2018
2018
2017

Verksamhetens
totala intäkter

176 793

183 816

174 134

Verksamhetens
totala kostnader

136 285

140 204

132 338

Avskrivningar

30 669

29 875

30 789

9 839

9 595

9 769

0

4 142

1 238

Internränta
Verksamhetens
resultat

BALANSRÄKNING, tkr

bokslut bokslut
2018
2017

Anläggningstillgångar
Mark byggnader och tekniska
anläggningstillgångar

1 031 393

710 878

Maskiner och inventarier

12 263

12 166

Finansiella anläggnings
tillgångar

219

220

Summa anläggningstillgångar 1 043 875

723 264

Omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital

23 801

23 624

1 067 676 746 889
3 040

-1 101

Därav årets resultat

4 142

1 238

Avsättningar

6 252

5 533

Långfristiga skulder

740 329

710 878

Kortfristiga skulder

318 055

31 579

Summa eget kapital,
avsättningar och skulder

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

VERKSAMHETSIDÉ

Verksamheten ansvarar för produktion
och leverans av dricksvatten till abon
nenter samt rening och hantering av spill
vatten och dagvatten inom fastställda verk
samhetsområden till abonnenter anslutna
enligt avtal.

1 067 676 746 889

Ställda panter och
ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser
intjänade för 1998

12 363

13 161

Därav särskild löneskatt

2 414

2 569

VATTENHANTERING,
i tusen kbm

2018

2017

Levererad mängd

3 928

3 660

Debiterad mängd

3 207

3 108

82

85

Debiteringsgrad, %
Rent vatten uppfyllda krav, %

99

100

Renad mängd avloppsvatten

6 310

7 373

100

100

Utsläppsvärden uppfyllda krav, %
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Byggnadsnämnden
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE KARL-ALLAN NORDBLOM (MP) | FÖRVALTNINGSCHEF JOHAN ÅBERG

VIKTIGARE HÄNDELSER

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

Alla ansökningar om bygglov hanteras
sedan 15 oktober digitalt, det betyder att
inga nya pappersakter upprättas. Detta är
en mycket viktig del av den successiva utök
ningen till digital hantering av handlägg
ning och lagring i e-arkiv.
Ändringen i plan- och bygglagen som
trädde i kraft vid årsskiftet 2019 är en ytter
ligare del i det pågående förbättringsarbe
tet som har påverkat och kommer att på
verka arbetet och organisationen framåt.
Ändringen innebär att avgifterna minskas
om handläggningstiderna drar ut på tiden.
Avgiften ska reduceras med en femtedel
varje vecka som tidsfristerna överskrids.
Under året har fortsatt stort fokus
lagts på DiSa-projektet (digital samhälls
byggnad) där flertalet medarbetare är in
volverade på olika sätt, antingen som del
projektledare eller som deltagare i projektet
på annat sätt.
En generell trend i samhällsbyggande
på Gotland är ett stort fokus på Visby. Un
der 2018 satsade Region Gotland stort på
att tillskapa en fungerande exploaterings
process för att kunna hantera kommunala
exploateringar i Visby. Ett exempel är det
så kallade "big 3" som innefattar exploate
ringar inom Visborgsområdet, Inre ham
nen och Östercentrum. Planen är att starta
upp en projektorganisation för vart och ett
av dessa projekt.
Den 15 oktober gavs ett uppdrag att ut
reda förutsättningarna för en sammanslag
ning av byggnadsnämnden och miljö- och
hälsoskyddsnämnden. För att förbereda
en sammanslagning av nämnderna genom
fördes riskbedömningar, personalinforma
tion och samverkan med de fackliga orga
nisationerna. Detta ledde till att ett projekt
startades för att hantera de risker som iden
tifierats. Den 17 december togs beslut i
regionfullmäktige att slå samman nämn
derna och den nya gemensamma nämnden
fick namnet miljö- och byggnämnden.
MÅLUPPFYLLELSE
Kvalitet

Resultaten i servicemätningen är något
bättre än tidigare år inom ett flertal områden.
Tillgänglighet via telefon har ökat från
8 % till 33 % lyckade kontaktförsök vad
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gäller kontakt med handläggare inom två
minuter.
25 % av kunderna har fått svar på sin fråga,
det är en ökning jämfört med tidigare mät
ning. Bedömningen utgår från om frågan
blivit besvarad eller om handläggaren inte
kunde svara eller svara delvis.
Resultatet för bemötande har förbättrats
och 100 % av inkommen e-post till kund
tjänst besvaras inom två dygn.
Andel ärenden som i oktober 2018 kom
in via e-tjänsterna var 33 % för bygglovs
ansökningarna, 62 % för förhandsbeskeden
och 47 % för eldstadsärendena.
Ett av målen 2018 var att antalet ären
den i bygglovskön ska minska med 20 %,
det målet är uppnått.
En stor del av kvalitetsarbetet bedrivs
inom projektet digital samhällsbyggnad
(DiSa). Genom projektet ska samhälls
byggnadsprocessen göras enklare, snabbare
och bättre. Målet är att digitalisera samt
liga led i processen, från fastighetsgränser
till kartor, detaljplaner, översiktsplaner och
arkiv. Projektet innefattar även e-tjänster
och 3D-modellering. Företagare, medbor
gare och besökare ska få tillgång till den in
formation inom samhällsbyggnad som de
vill ha, där de vill och när de vill.
Medarbetare

Under året har ett aktivt arbete genomförts
för att bidra till målen i koncernstyrkortet.
Merparten av medarbetarna på förvalt
ningen upplever att förvaltningen nått
målet ”Medarbetare har förutsättningar
att bidra till verksamhetsutveckling”. En
hetscheferna har en löpande dialog med
sina medarbetare kring hur de upplever si
tuationen på arbetet och utifrån respektive
medarbetares kompetensutvecklingsplan.
Merparten av medarbetarna på förvalt
ningen upplever att förvaltningen har nått
målet ”Ledare skapar förutsättningar för och
tar tillvara engagemang hos medarbetarna”.
Några aktiviteter i enheternas handlings
planer efter medarbetarundersökningen
handlar om att ge regelbunden feedback
som chef och kollega och att chefen ska ha
en löpande dialog med respektive medarbe
tare utifrån just dennes behov.
Merparten av medarbetarna på förvalt
ningen upplever att målet ”Medarbetare
förstår verksamheten och sitt eget uppdrag” är

uppnått. Några av aktiviteter i enheternas
handlingsplaner efter medarbetarunder
sökningen handlar om att tydliggöra regio
nens och förvaltningens övergripande mål
och kunna koppla dem mot enheternas mål
samt att tydliggöra arbetsbeskrivningar.
Ett aktivt arbete har skett i ledningsgrup
pen för att hitta gemensamma nämnare och
mål som respektive enhet framöver ska för
hålla sig till.
Sjuktalet har minskat under året och
uppgår till 3,4 (5,2, 2017). Förvaltningen
arbetar systematiskt med arbetsmiljöar
betet och följs upp i dialog med medarbe
tarna.
Under året har ett aktivt arbete ge
nomförts med kompetensförsörjnings
planen och för att chefer ska ha ett håll
bart ledarskap. Satsningar har gjorts inom
lönebildning för bristyrken, det har varit
nödvändigt för att kunna rekrytera nya
medarbetare till mer konkurrenskraftig
lön samt för att kunna behålla befintliga
medarbetare.
Ekonomi

Nämndens utfall för år 2018 är 3,7 mnkr.
Det beror till största del på att det riktade
statsbidraget, byggbonusen, inkom i slu
tet på november och som enligt gällande
redovisningsregler ska intäktsredovisas
innevarande år.
UTVECKLING PÅ SIKT

Lagändringen i plan- och bygglagen, som
beslutades i juni 2018, men trädde i kraft vid
årsskiftet är en del i det pågående förbätt
ringsarbetet som påverkat och kommer att
påverka arbetet och organisationen framåt.
DiSa-projektet kommer fortsättnings
vis dominera vardagen för enhetens med
arbetare och nu börjar snart fasen för flera
delprojekt där arbetsmetodik och sam
arbeten sätter sig och resultat kommer
synas tydligare.

Foto: Lisa Tunegård/Region Gotland

Alla ansökningar om bygglov hanteras nu digitalt och inga nya pappersakter upprättas.
Projektet Digital samhällsbyggnad ska göra samhällsbyggnadsprocessen enklare, snabbare och bättre.

2018

2017*

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

40 440

42 722

42 967

-58 401

-57 053

-49 459

-1 011

-984

-1 014

-43

-35

-40

-19 015

-15 350

-7 546

20

Verksamhetens
kostnader

67

-

99

Avskrivningar

-

Antal ärenden under
handläggning, ingående balans

118

1 051

Antal inkomna ärenden

29

32

9

9

Verksamhetens
nettokostnader

125

118

Kommunbidrag

15 275

15 275

17 531

Årets resultat*

-3 740

-75

9 985

- varav förhandsbesked

139

-

Rensning och annan sortering av
ärenden

354

-

Antal ärenden utgående balans

395

-

- varav under komplettering

100

-

Antal ärenden, ingående balans

59

-

- varav under komplettering

44

-

Anmälningsärenden

Antal beslut

Verksamhetens intäkter
22

-

- varav Attefallshus

budget bokslut bokslut
2018
2018
2017

Antal beslut om planbesked

-

Antal inkomna ärenden

RESULTATRÄKNING, tkr

-

922

117

- varav Attefallshus

2017

Detaljplan och översiktlig planering

1 224

Antal beslut

2018

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

Internränta

Geografisk information

Budgetavvikelse*

Antal ärenden under
handläggning, ingående balans

Nettoinvesteringar

339

295

Antal inkomna ärenden

442

486

Antagna producerade
kart- och mätningsärenden

407

442

Antal ärenden under
handläggning, utgående balans

374

339

3 665
2 000

522

663

* Byggnadsnämnden har utnyttjat 3 740 tkr av eget kapital.

474

-

MEDARBETARE

2018

2017

96

-

Antal anställda

174

159

444

-

- varav män

109

98

86

-

- varav kvinnor

65

61

- varav tidsbegränsat anställda

12

10

Rensning och annan sortering av
ärenden

43

-

Antal ärenden, utgående balans

46

-

- varav under komplettering

26

-

Personalkostnad, tkr

* Sättet att redovisa statistik har uppdaterats och ändrats 2018 varför jämförelse med föregående år inte är möjlig.
** Ärendetyper som omfattas av kravet på tio veckors handläggningstid enligt plan- och bygglagen.

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

VERKSAMHETSMÅTT

104 896

95 058

Personalkostnad i % av
verksamhetens totala kostnader

67

65

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

3,4

5,2

Redovisningen avser hela samhällsbyggnadsförvaltningens
personal som arbetar inom tre nämnders ansvarsområden
– tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
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Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE ISABEL ENSTRÖM (MP) | FÖRVALTNINGSCHEF JOHAN ÅBERG

VIKTIGARE HÄNDELSER

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

År 2018 har inneburit omfattande arbete
inom vattenområdet. Under 2017 antogs
nya föreskrifter för Visby vattenskydds
område vilka ska leda till att dricksvatten
försörjningen får ett bättre skydd. Inom
enheten har särskilda tillsynsinsatser gjorts
i syfte att följa upp efterlevnaden av före
skrifter. Insatser har gjorts brett inom allt
från lantbruksnäringen till handeln och
övrig miljöfarlig verksamhet.
Miljö och hälsoskyddsnämnden har un
der 2018 arbetat med färdigställande av åt
gärdsprogrammet för luft (pm10). Arbetet
har delvis utförts av extern konsult. Enhet
miljö och hälsoskydd har bidragit med re
surser bland annat för komplettering och
framtagande av underlagsmaterial. Mål
sättningen är att programmet ska färdig
ställas första halvåret 2019.
Länsstyrelsen genomförde en revision av
livsmedelskontrollen. Resultatet innebar
att nämnden gav förvaltningen i uppdrag
att göra en översyn av livsmedelskontrol
len. Denna översyn har bland annat resulte
rat i en ny taxa för livsmedelskontroll.
Den 17 december tog regionfullmäk
tige beslut om att bilda en ny miljö- och
byggnämnd genom en sammanslagning av
miljö- och hälsoskyddsnämnden och bygg
nadsnämnden.
MÅLUPPFYLLELSE
Kvalitet

Enhet miljö och hälsoskydd har under året
haft som primärt mål att genomföra den
tillsynsplan som miljö- och hälsoskydds
nämnden antog i december 2017 samt
handlägga de ärenden som ingår i nämn
dens ansvar. Planen anger företrädesvis
kvantiteter av tillsynsinsatser och ärende
handläggning. Redovisning av tillsynspla
nen har skett löpande under året i samband
med nämndmöten.
Av redovisningen framgår att team vat
ten uppnått 52 % måluppfyllelse inom
Klart Vatten och övrig handläggning av
enskilda avloppsanläggningar. Kommen
tar till resultatet är att uppskattning av an
talet ärenden som kommer in över ett år är
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svår att göra. 2018 fick nämnden in färre
ansökningar än vad som uppskattades i
samband med framtagande av tillsynspla
nen och därmed fanns inte tillräckligt med
ärenden att handlägga för att uppnå målet.
För team miljö är måluppfyllelsen 73 %
där differensen huvudsakligen härrör från
vakanser. Inom hälsoskydd saknades en
handläggare inom tillsynsverksamheten
under första halvåret och ett helt projekt
om tillfälliga boenden fick utgå. Projektet
omfattade u-verksamheter, dvs verksam
heter utan anmälnings eller tillståndsplikt.
Dessa objekt är inte tvingande att bedriva
tillsyn på.
Inom miljöskydd uteblev ett antal in
spektioner inom avfallsområdet till för
mån för ärendehantering inom området.
Ett antal tillsynsobjekt har också frånfallit
på grund av att verksamheter lagts ner el
ler omorganiserats. I de fall verksamheter
omfattas av årsavgifter kommer tillsynen
utföras under 2019.
Utöver den planerade tillsynen har en
heten hanterat cirka 3 500 övriga ären
den, detta omfattar tillståndsansökningar,
anmälningsärenden, klagomål, remisser,
yttranden etc.
Insiktsmätningen är en nationell under
sökning av den kommunala servicen och
myndighetsutövning gentemot företagare.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens myndig
hetsområden är brandtillsyn, livsmedels
kontroll, serveringstillstånd och miljö- och
hälsoskydd. Genom de prioriterade aktivi
teterna nämnden har beslutat om har må
len uppfyllts i och med att de olika myndig
hetsområdena får godkänt eller högt betyg .
Projektet digital samhällsbyggnad
(DiSa), ska göra samhällsbyggnadsproces
sen enklare, snabbare och bättre. Målet är
att digitalisera samtliga led i processen: från
fastighetsgränser till kartor, detaljplaner,
översiktsplaner och arkiv. Projektet inne
fattar även e-tjänster och 3D-modellering.
Företagare, medborgare och besökare ska
få tillgång till den information inom sam
hällsbyggnad som de vill ha – där de vill,
när de vill.

Medarbetare

Under året har ett aktivt arbete genomförts
för att bidra till målen i koncernstyrkortet.
Merparten av medarbetarna på förvalt
ningen upplever att förvaltningen nått
målet ”Medarbetare har förutsättningar
att bidra till verksamhetsutveckling”. En
hetscheferna har en löpande dialog med
sina medarbetare kring hur de upplever si
tuationen på arbetet och utifrån respektive
medarbetares kompetensutvecklingsplan.
Merparten av medarbetarna på förvalt
ningen upplever att förvaltningen har nått
målet ”Ledare skapar förutsättningar för och
tar tillvara engagemang hos medarbetarna”.
Några aktiviteter i enheternas handlings
planer efter medarbetarundersökningen
handlar om att ge regelbunden feedback
som chef och kollega och att chefen ska ha
en löpande dialog med respektive medarbe
tare utifrån just dennes behov.
Merparten av medarbetarna på förvalt
ningen upplever att målet ”Medarbetare
förstår verksamheten och sitt eget uppdrag” är
uppnått. Några av aktiviteter i enheternas
handlingsplaner efter medarbetarunder
sökningen handlar om att tydliggöra regio
nens och förvaltningens övergripande mål
och kunna koppla dem mot enheternas mål
samt att tydliggöra arbetsbeskrivningar.
Ett aktivt arbete har skett i ledningsgrup
pen för att hitta gemensamma nämnare och
mål för förvaltningen som vi framöver ska
förhålla oss till mot respektive enhet.
Sjuktalet har minskat under året och upp
går till 3,4 %, jämfört med 5,2 % 2017. För
valtningen arbetar systematiskt med arbets
miljöarbetet och det följs upp i dialog med
medarbetarna.
Under året har ett aktivt arbete genom
förts med kompetensförsörjningsplanen
och för att chefer ska ha ett hållbart ledar
skap. Satsningar har gjorts inom löne
bildning för bristyrken, det har varit
nödvändigt för att kunna rekrytera nya
medarbetare till mer konkurrenskraftig
lön samt att kunna behålla befintliga med
arbetare.

Foto: Amanda Andersson/Region Gotland

Miljöskyddsinspektör Jonatan Levin på tillsynsuppdrag på Atheneskolan.

VERKSAMHETSMÅTT

2018

2017

RESULTATRÄKNING, tkr

Totalt antal ärenden

5 576

6 106

Utfallet visar ett överskott på 0,3 mnkr. Jus
tering har gjorts för upplupna och förut
betalda intäkter och kostnader.
UTVECKLING PÅ SIKT

Livsmedelsrörelser,
inspektioner/besök

budget bokslut bokslut
2018
2018
2017

Verksamhetens
intäkter

20 504

Verksamhetens
kostnader

-31 693

-29 384

-29 238

-83

-181

-112

-2

-12

-8

18 564

18 334

1 098

1 069

Miljöfarlig verksamhet,
inspektioner/besök

547

479

Antal beslut om enskilt avlopp

358

581

Internränta

Tillsyn enligt LSO
(lagen om skydd mot olyckor)

203

154

Verksamhetens
nettokostnader

-11 274

-11 013

-11 024

Tillsyn LBE (lag om brandfarliga
och explosiva varor)

21

28

Kommunbidrag

11 274

11 274

11 030

Samplanerad tillsyn (LSO+LBE)

29

0

261

6

750

484

405

19

Avskrivningar

Årets resultat
Nettoinvesteringar

Nämnden kommer också behöva prio
ritera arbetet med luftkvalitetsnormer. På
Gotland överskrids luftkvalitetsnormen för
luft varje år, dvs gotlänningar (företrädes
vis i Visby) andas luft som innehåller för
hög andel skadliga partiklar. Ett åtgärds
program är planerat att antas under 2019
och sedan återstår att arbeta med aktivite
ter identifierade i detta.

MEDARBETARE

2018

2017

Antal anställda

174

159

- varav män

109

98

- varav kvinnor

65

61

- varav tidsbegränsat anställda

12

10

104 896

95 058

Personalkostnad i % av
verksamhetens totala kostnader

67

65

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

3,4

5,2

Personalkostnad, tkr

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

Den ekonomiska situationen förväntas
bli fortsatt utmanande. Idag utförs arbets
uppgifter som är både debiterbara och inte
debiterbara. Ofta ingår moment som inte

går att debitera som en förutsättning för att
kunna bedriva den tillsyn som prioriterats.
Det kan handla om utsökningar, samman
ställningar etc. Vidare deltar kompetens
från förvaltningen i regionens exploate
ringsprocess, detaljplanarbete, arbete med
övergripande planer exempelvis VA-plan
och översiktsplan samt samverkan med
Länsstyrelsen med flera. Intäkterna för
väntas ändå på sikt att öka.

Ekonomi

Redovisningen avser hela samhällsbyggnadsförvaltningens
personal som arbetar inom tre nämnders ansvarsområden
- tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
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Barn- och utbildningsnämnden
UTBILDNINGS- OCH ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE BRITTIS BENZLER (V) | FÖRVALTNINGSCHEF ANDERS JOLBY

VIKTIGARE HÄNDELSER

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

Nämnden beslutade under hösten att
starta en ny skola, Polhemskolan, i kvarte
ret Hackspetten i Visby från och med höst
terminen 2019. Skolan kommer att vara
enparallellig från förskoleklass upp till års
kurs 6 med fritidshem. Polhemskolan ska
ingå i elevupptagningsområdet för Norr
backa och S:t Hans skolområde och vara
profilerad mot naturvetenskap och FN:s
globala mål för hållbar utveckling.
I februari invigdes Törnekvior försko
la i Visby. Förskolan har fem avdelningar
inklusive tillagningskök och plats för
100 barn i åldern 1-5 år. Fårösunds nya
förskola invigdes i november, som en del i
Region Gotlands satsning på landsbygden.
I juni beslutade regionfullmäktige att
vänta med att ersätta Alléskolan i Visby
med en nybyggd skola med mer funktio
nella lokaler på samma plats. Visbys befolk
ning beräknas öka med cirka 400 nya fa
miljer till år 2025. Då behövs cirka 150 nya
förskoleplatser (motsvarande åtta avdel
ningar) samt 20 nya klassrum i grundsko
lan från förskoleklass till årskurs 9 under
de kommande åren. Bara på A7-fältet, som
tillhör upptagningsområdet för Alléskolan,
kommer cirka 700 bostäder att byggas.
För att klara målet om att fler elever
ska klara grundskolan och sin gymnasie
utbildning har en bred och genomgripan
de satsning på att förbättra lärmiljöerna
genomförts. Arbetet sker med stöd av
Specialpedagogiska skolmyndigheten med
fokus på att höja kompetensen på området
bland chefer och medarbetarna inom för
skola och grundskola.
Ett antal olika statsbidrag har sökts un
der året och nämnden har beviljats bidrag
på cirka 23,5 mnkr inom sitt ansvarsområ
de till bland annat ökad jämlikhet, läslyftet,
mindre barngrupper i förskolan, lovskola,
läxhjälp samt gratis simskola för barn.
MÅLUPPFYLLELSE
Kvalitet

Den samlade bedömningen är att nämnden
i hög utsträckning uppnår målen om "God
kvalitet i skolan", "Kunskapslyft för barn,
unga och vuxna", "Kunskapslyft i arbetslivet"
och "Lyckad integration". Kunskapsresul
taten för Gotlands kommunala grundskola
läsåret 2017/18 är goda. Andelen behöriga
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elever till ett yrkesprogram på gymnasiet
har ökat med 1,4 % jämfört med föregående
år. 81,9 % av eleverna i Gotlands kommu
nala skolor uppnådde gymnasiebehörig
het vårterminen 2018. Det finns dock stora
skillnader i skolresultaten mellan kommu
nala skolor på Gotland samt mellan pojkar
och flickor.
Gotland klättrar både i Sveriges Kom
muner och Landstings skolranking (öppna
jämförelser) och Lärarförbundets ranking
av Bästa skolkommun. År 2018 placerade
sig Gotland på plats 49 bland Sveriges bäs
ta skolkommuner – en förbättring med tre
placeringar jämfört med året innan. I årets
öppna jämförelser av grundskolan hamna
de Gotland på plats 88 när 290 kommuner
jämförs med fokus på elevernas kunskaps
resultat.
Den övergripande nöjdheten kring för
skolans verksamhet har ökat sedan 2015.
Även den övergripande nöjdheten bland
föräldrar till barn i fritidshem har ökat de
senaste åren, liksom nöjdheten hos föräld
rar till elever i särskolan.
Medarbetare

Medarbetarindex, HME, som ger ett mått
på medarbetarnas engagemang baserat på
frågor kring motivation, ledarskap och
styrning var för utbildnings- och arbets
livsförvaltningen 79 i årets medarbetarun
dersökning – ett värde som kan betraktas
som bra. Jämförelsevärdet (benchmark) var
74. Antalet månadsanställda är oförändrat
jämfört med föregående år. Sjuktalet har
minskat med 0,3 procentenheter jämfört
med tidigare år.
Ekonomi

Resultatet slutade på -26,8 mnkr. Under
skottet hänger samman med att det sak
nats finansiering i budget motsvarande
minst 41,5 mnkr för 638 fler barn och elever
i verksamheterna än befolkningsprogno
serna förutsåg. Genom att nämnden beslu
tade om aktiva besparingsåtgärder i verk
samheterna under våren samt att utnyttja
budgeterad buffert har underskottet kun
nat begränsas till 26,8 mnkr. Om resursför
delningen varit anpassad efter korrekt antal
barn- och elever hade nämnden uppnått
ett positivt resultat på 14,7 mnkr. Resurs
fördelning har till 2019 justerats upp med

40,5 mnkr. Nettokostnaden för nämn
den har i jämförelse med 2017 ökat med
49 mnkr – en ökning som motsvarar 4,4 %.
UTVECKLING PÅ SIKT

Statliga reformer och riktade satsningar
genom till exempel statsbidrag styr i stora
delar det framtida utvecklingsarbetet. De
riktade statsbidragen ökar den statliga styr
ningen av nämndens verksamheter.
Antalet elever i grundskolan bedöms en
ligt senaste befolkningsprognos öka från
6 370 elever 2019 till 6 762 elever år 2027.
Det är en ökning med 392 elever, vilket
motsvarar ett behov av 36 nya lärartjänster
och 16 nya klassrum. En utmaning är att
eleverna inte kommer att bo där Region
Gotlands skollokaler finns idag. En ökad
inflyttning till Visby behöver på sikt han
teras genom tillgång till fler förskole- och
skollokaler. Arbetet med att skapa mer bär
kraftiga och effektiva enheter tillsammans
med förskolan behöver fortsätta över hela
ön i enlighet med de av regionfullmäktige
beslutade riktlinjerna. Inte minst för att
klara kompetensförsörjningen.
Rekryteringsutmaningarna är fortsatt
stora. Bristen på lärare kommer att öka de
närmaste åren. Det är angeläget att göra ex
tra lönesatsningar och fortsätta att utveckla
attraktiva arbetsplatser för att behålla be
fintlig medarbetare genom en balans i hela
lönebilden.

Foto: Bildvision

I februari invigdes Törnekvior förskola i Visby. Förskolan har plats för 100 barn i åldern 1-5 år och är bygd efter ett miljötänk
och både inne- och utemiljö har utformats med utgångspunkten att stimulera barns lärande.

2018

2017

Skolformer kommunal regi,
antal barn/elever
Förskola
Förskoleklass
Grundskola
Fritidshem
Grundsärskola
Gymnasiesärskola
Särskild utbildning för vuxna
Kulturskola

2 214
554
4 820
2 317
47
30
12
1 185

2 194
556
4 676
2 202
51
31
44
1 228

Skolformer fristående verksamhet, antal barn/elever
Pedagogisk omsorg
Förskola
Förskoleklass
Grundskola
Fritidshem
Språklig medvetenhet
förskoleklass – elever som
når en förväntad språk
utveckling, utifrån ålder i
språkscreening, andel, %
- hösttermin
- vårtermin
Plats på förskola på önskat
placeringsdatum, andel, %

19
530
66
681
341

17
425
54
654
308

77
68

78
71

68

45

Föräldrars nöjdhet med
förskolan1

8,1

Föräldrars nöjdhet med
fritidshem1

7,7

2018

2017

RESULTATRÄKNING, tkr

budget
2018

Årskurs 9, Jag är nöjd med
min skola som helhet, andel
positiva svar, % 2

79

-

Verksamhetens
intäkter

755 817

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

73

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

65

72

Verksamhetens
nettokostnader

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

97 3

90

Årets resultat*

Verksamhetens
kostnader
79

Kommunbidrag

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

93

91

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

93

88

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

82

81

87

Årskurs 5, Jag är nöjd med
min skola som helhet, andel
positiva svar, % 2

84

86

-

776 039

-15 397

-14 318

-15 287

-1 403

-1 411

-1 403

-1 143 843 -1 170 665 -1 121 915
1 143 078
-765

18 877

1 143 078 1 129 143
-27 587

7 228

-26 822

8 284

14 555

13 101

* Barn- och utbildningsnämnden har utnyttjat 765 tkr

av eget kapital.

MEDARBETARE

2018

2017

Antal anställda

1 768

1 727

318

310

1 450

1 417

- varav män
1 Från och med 2018 redovisas - Övergripande nöjdhet

Föräldrars nöjdhet med
grundsärskolan och gymnasiesärskolan - Nöjdhetsindex

Nettoinvesteringar

795 763

-1 882 860 -1 950 700 -1 881 264

Budgetavvikelse*

78
71

Avskrivningar
Internränta

bokslut bokslut
2018
2017

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

VERKSAMHETSMÅTT

skala 1-10 (år 2017 redovisas nöjdhetsindex).

2 Från och med 2018 redovisas resultatet från Skol

inspektionens elevenkät för årskurs 5, 8 och årskurs 2
på gymnasiet. Enkäten görs vartannat år (jämna år).

3 Resultaten för 2018 presenteras exklusive svenska som
andraspråk.

- varav kvinnor
- varav tidsbegränsat anställda

301

260

800 814

764 678

Personalkostnad i % av
verksamhetens totala kostnader

41

40

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

5,7

6,0

Personalkostnad, tkr
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Gymnasie- och vuxen
utbildningsnämnden
UTBILDNINGS- OCH ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE SAGA CARLGREN (V) | FÖRVALTNINGSCHEF ANDERS JOLBY

VIKTIGARE HÄNDELSER

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

Under året har utvecklingsarbeten pågått
med att förbättra samverkan mellan för
valtningar inom Region Gotland samt
andra aktörer för att fler gotlänningar ska
komma i arbete eller studier. Som exempel
kan nämnas den påbörjade plattformen
Vuxkomp, mellan socialförvaltningen,
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
och Arbetsförmedlingen.
Ett antal olika statsbidrag har sökts un
der året och nämnden har beviljats bidrag
på över 20 mnkr inom sitt ansvarsområde
bland annat till yrkesutbildning, trainee
jobb och lärlingsvux. Förutom dessa har
bidrag beviljats till exempelvis karriärtjäns
ter och lärarlönelyftet där medel fördelats
mellan barn- och utbildningsnämnden och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Internatboendet Nygårds vid Gotlands
folkhögskola i Hemse har ett omfattande
behov av renovering och modernisering.
Investeringsmedel för nybyggnation har
avsatts.
Nämnden beslutade i september att stäl
la sig bakom ansökan av ett Teknikcollege
på Gotland. Teknikcollege är en kvalitets
stämpel på tekniskt inriktade utbildningar
som kommun, utbildningsanordnare och
företag samverkar kring för att öka attrak
tionskraften och kvaliteten. Teknikcollege
kommer att etableras under kommande år.
Samtidigt fortsätter arbetet med att un
dersöka möjligheterna till etablering av ett
vård- och omsorgscollege på Gotland.
Nämnden beslutade i november att ta
över ansvaret för de kommunala sommar
jobben för ungdomar. Arbetsmarknads
enheten, som arbetar med arbetsmarknads
insatser samt studie- och yrkesvägledning
på individnivå vid utbildnings- och arbets
livsförvaltningen, anses ha kompetensen
att verkställa uppdraget utifrån förvalt
ningens förutsättningar.
MÅLUPPFYLLELSE
Kvalitet

Den samlade bedömningen av målupp
fyllelsen är att nämnden i hög utsträck
ning bidrar till måluppfyllelse för kon
cernstyrkortets mål God tillgänglighet

54

Region Gotland Årsredovisning 2018

samt God kvalitet i skolan. Vidare bedöms
nämnden i hög utsträckning nå nämnd
målen för Kunskapslyft för barn, unga
och vuxna, Kunskapslyft i arbetslivet och
Lyckad integration. Gymnasiets kunskaps
resultat ligger på en fortsatt hög nivå, dock
är skillnaden stor mellan yrkes- respek
tive högskoleförberedande program och
även mellan män och kvinnor. Generellt
har högskoleförberedande program högre
resultat än yrkesprogram och kvinnor
högre resultat än män.
På Gotlands folkhögskola genomförs år
ligen en enkätundersökning som genererar
ett nöjdstuderandeindex (NSI). NSI har
ökat under 2018 med hela 7 procentenhe
ter och ligger i nivå med resultaten för 2016.
Integrationsenheten ger nyanlända got
länningar förutsättningar för etablering
i det gotländska samhället. Alla anvisade
nyanlända har fått bostad.

Ekonomi

Nämndens resultat för budgetåret 2018 är
positivt på 12,2 mnkr. Besparingskravet på
4 mnkr nås därmed. Nämnden hade vid
ingången av året en buffert på 889 tkr. I
stort sett samtliga enheter redovisar balans
förutom vissa centrala anslag som exem
pelvis försörjning. Nettokostnadsutveck
lingen ligger på 9 % vilket får anses som
högt men har sin förklaring i övertagandet
av ungdomsverksamheten från kultur- och
fritdsnämnden samt en mer upphandlad
vuxenutbildning i jämförelse med före
gående år. Ungdomsverksamheten orga
niserades tidigare inom kultur- och fritids
nämnden.
Antalet elever studerande på den kom
munala gymnasieskolan i den egna kom
munen har i jämförelse med budget ökat.
De fristående tillsammans med de inter
kommunala huvudmännen har minskat i
antal elever.

Medarbetare

På övergripande nivå har utbildningsoch arbetslivsförvaltningen ett gott resul
tat vad gäller medarbetarnas motivation,
upplevelse av att målen för verksamheten
är tydliga och att man känner sig respek
terad, vilket är viktiga förutsättningar för
att kunna bidra till verksamhetens utveck
ling. Utvecklingen av de index som beskri
ver det hållbara medarbetarengagemanget
(HME) och den psykosociala arbetsmiljön
(PAI) i årets medarbetarenkät har en posi
tiv utveckling, särskilt för gymnasieskolan.
Sjuktalet har minskat med 0,1 procent
enhet i förhållande till 2017 och uppgår nu
till 4,6 (4,7, 2017). Variationen är dock stor
mellan verksamheterna.
Antalet anställda medarbetare inom
nämndens ansvarsområde har ökat med 58
jämfört med 2017 och är totalt 434 årsar
betare (376, 2017). Ökningen kan huvud
sakligen kopplas till övertagandet av ung
domsgårdarna och till vuxenutbildningens
expansion.

UTVECKLING PÅ SIKT

Nämndens verksamheter förväntas spela en
avgörande roll för flera stora samhällsutma
ningar, som nyanländas etablering, indivi
ders möjlighet att byta yrke, vägledning till
utbildning och arbete samt kompetens
försörjningen till arbetslivet.
Förändringstakten är fortsatt hög med
flera statliga reformer som påverkar verk
samheten. Det handlar dels om satsning
ar på vuxenutbildningar och folkhög
skola, dels om omfattande reformer inom
gymnasieskolan, men även aviserade för
ändringar inom den statliga arbetsmark
nadspolitiken och dess påverkan på kom
muner och Arbetsförmedlingen.

Foto: Bildvision

För 50 år sen infördes kommunal vuxenutbildning i Sverige. Utvecklingen har gått från kvällsundervisning på 60-talet, till att överbrygga utbildningsklyftor
på 70-talet och på 90-talet inriktas mot att vara en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Komvux ses idag som en naturlig del av individens livslånga lärande.

2018

2017

Elever kommunal gymnasieskola, antal

1 492

1 495

Elever fristående gymnasium,
antal

218

197

Gymnasieelever i annan
kommun, antal

121

Vuxenstuderande i egen regi,
antal
Vuxenstuderande i upphandlad
verksamhet, antal
Antal studerande långa kurser
folkhögskolan
Deltagarveckor folkhögskola,
antal
Sommarkurser folkhögskola,
antal
Gästnätter sommar,
folkhögskola, antal

448
380
11 400
26

122

2018

2017

RESULTATRÄKNING, tkr

Gymnasiet år 2, Jag är nöjd med
min skola som helhet, positiva
svar, andel %

87,6

-

Verksamhetens
intäkter

214 797

Andel deltagare inom grundläggande vuxenutbildning som
slutför kurs, %

74,6

Verksamhetens
kostnader

-509 834

-

495

Andel deltagare inom
gymnasial vuxenutbildning
som slutför kurs

806

Deltagares upplevelse av
folkhögskolan – nöjdhetsindex

357

Andel bosatta av anvisade
nyanlända, %

9 989
20

2 950

2 723

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

58,9

69,2

Genomsnittlig betygspoäng för
elever med examensbevis från
gymnasieskolan

14,6

14,8

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

68,4

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

29,7

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

73
100

73,3
66
100

Avskrivningar

budget bokslut bokslut
2018
2018
2017

97

45,9

-537 347 -500 524
-4 064

-5 059

-396

-440

-422

Verksamhetens
nettokostnader

-300 727 -288 486

-264 617

Kommunbidrag

300 477

300 477

283 468

Årets resultat *

-250

11 991

18 851

12 241

Nettoinvesteringar

12 300

4 856

7 817

* Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har utnyttjat

250 tkr av eget kapital.

Andel invånare som deltar
i vuxenutbildning, %

-

4,4

Pågående yrkeshögskole
utbildningar i egen regi eller
i samarbete med andra
utbildningsaktörer

3

3

MEDARBETARE

2018

2017

434

376

- varav män

182

149

- varav kvinnor

252

227

87

78

Antal anställda

- varav tidsbegränsat anställda
71,5

241 388

-5 294

Internränta

Budgetavvikelse*
85

253 365

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

VERKSAMHETSMÅTT

221 415

192 526

Personalkostnad i % av
verksamhetens totala kostnader

Personalkostnad, tkr

41

38

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

4,6

4,7
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Socialnämnden
SOCIALFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE HÅKAN ERICSSON (S) | FÖRVALTNINGSCHEF MARICA GARDELL

VIKTIGARE HÄNDELSER

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

Den digitala tekniken blir ett allt viktigare
komplement för att brukare ska få en ännu
bättre livskvalitet. Den är också ett viktigt
arbetsredskap för medarbetarna. Olika
produkter inom välfärdsteknik prövas nu
på särskilda boenden. Sedan januari finns
möjligheten att söka försörjningsstöd via
e-tjänst. Digital nattillsyn i ordinarie
boende infördes inom förvaltningen under
året. Målet är att alla socialförvaltningens
boenden ska ha tillgång till WiFi och under
2018 infördes detta på några av boendena.
I arbetet med att stötta familjer så att
placeringar i största möjliga mån undviks
är Familjerådslagsteamet och Silvergatans
HVB viktiga resurser. Båda verksamheter
na har till syfte att ta tillvara på brukarnas
resurser och ge stöd åt föräldrar och när
stående så att placering utanför nätverket
förhindras. Dessutom har Skolfam startat
och det är en viktig del av förebyggande
arbete tillsammans med utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen. Genom ett aktivt
arbete kring placerade barns skolgång arbe
tas förebyggande för att främja bland annat
en bättre psykisk hälsa och motverka ett ut
anförskap genom hela livet.
För att jobba ännu mer aktivt med att
rekrytera och stärka stoltheten internt har
förvaltningen utsett ett 20-tal ambassa
dörer bland medarbetarna inom omvård
nadsyrkena. Dessa ska vara verksamheter
nas ansikten utåt och delta på mässor, event
och i skolor för att berätta om sina yrken.
Integration på arbetsplatsen (IPA), har
pågått i tre år och är ett samarbete med
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
samt Arbetsförmedlingen. Målsättningen
är att människor som är nya i Sverige kom
mer in på arbetsmarknaden. Under pro
jektets gång har 69 personer deltagit och
85 % av deltagarna i projektet har fått arbete
inom vård och omsorg.
Din coach är ett projekt som vänder sig
till personer mellan 19-24 år som av olika
skäl har betydande svårighet att få varda
gen att fungera. Din coach ger ett nära stöd
med motivationsarbete, planering och väg
ledning och genomförs tillsammans med
Försäkringskassan.
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MÅLUPPFYLLELSE
Kvalitet

Resultatet i de nationella brukarundersök
ningarna visar att brukare på Gotland är
nöjda med verksamheter inom äldreom
sorg och daglig verksamhet där resultaten
på flera områden är i nivå eller högre än
riket. Inom individ- och familjeomsorgens
verksamhetsområde är svarsfrekvensen låg
och ett förbättringsområde är därför att
höja svarsfrekvensen.
Det förebyggande arbetet har utvecklats
under året genom till exempel MiniMaria
och familjestödsenhetens uppdrag. Vidare
har en ny arbetsmodell skapats genom mo
bila mötesplatser för att kunna nå fler äldre
runt om på ön.
Den digitala tillgängligheten har prio
riterats med översyn och anpassning av
webbsidor utifrån medborgarnas behov.
En viktig del för att kunna utveckla verk
samheterna är ett förbättringsarbete med
tillvaratagandet av brukares synpunkter.
Medarbetare

En av socialförvaltningens största utma
ningar är kompetensförsörjning och
rekrytering, framför allt av undersköter
skor, legitimerad personal samt sociono
mer. Kostnaderna för inhyrd personal har
ökat något till drygt 15 mnkr men för en
del yrkesgrupper är kostnaden nu på god
väg neråt. Uppföljningen av löneöversynen
visar att förvaltningen genom sina löne
satsningar tagit stora kliv framåt avseende
ingångslöner och medianlöner i jämförelse
med riket.
Övergången från årsarbetstidsavtalet
till kollektivavtalet Allmänna bestämmel
ser, AB, har medfört arbete med att upp
rätta nya scheman och anpassa stora delar
av verksamheten. Det har blivit svårare att
snabbt göra förändringar av bemanningen
utifrån ändrade brukarvolymer. Kostna
den för övergången till nytt avtal beräknas
uppgå till cirka 7 mnkr vilket främst avser
övertid.
Ekonomi

Nämndens ekonomi är inte i balans med
ett underskott mot budget på 28,9 mnkr.
Nettokostnaden för förvaltningen har ökat
med 6,3 % vilket är en stor ökning.

För äldreomsorgen redovisas ett över
skott medan det är underskott för LSSverksamheten, individ- och familjeomsor
gen samt ensamkommande flyktingbarn.
Underskottet härrör framför allt från LSSverksamheten och mottagningen av en
samkommande ungdomar utifrån att reg
lerna ändrats. Antalet ensamkommande
ungdomar minskade vilket ledde till en stor
omställning där medarbetare och lokaler
har avvecklats vilket genererade stora kost
nader. Det är verksamhet som staten styr
över och när de förändrat villkoren utan att
tillföra finansiering har det lett till ökade
kostnader.
Kostnaderna för placeringar inom barnoch ungdomsvården samt missbrukarvår
den har ökat. Ett flertal åtgärder syftar till
att minska antalet placeringar, bland an
nat har ett familjerådslagsteam bildats och
ett placeringsstopp införts för vuxna miss
brukare. Vid en kostnadsjämförelse med
övriga riket har socialnämnden på Gotland
låga kostnader för LSS-insatser. För äldre
omsorgen ligger kostnaderna strax under
riket, medan kostnaderna för individ- och
familjeomsorgen är högre.
UTVECKLING PÅ SIKT

En förändrad demografi innebär utma
ningar då allt färre i yrkesverksam ålder ska
ta hand om allt fler äldre vilket påverkar
rekryteringen av medarbetare. Förutom
den kompentensförsörjningsplan som hela
tiden är aktiv har socialförvaltningen bil
dat en kompetensförsörjningsgrupp som
ska jobba brett med alla bristyrken inom
verksamhetsområdet.
En sammanhållen beroendevård är
under uppstart och är ett samarbete med
hälso- och sjukvårdens psykiatri och
primärvård. Det innebär att det finns en
sammanhållen vårdkedja och syftar till att
kunna ge frivillig vård i egen regi och där
med förhindra kostsamma placeringar.
Familjestödsenheten och barn- och ung
domspsykiatrin (BUP) startar under våren
en första linjen-mottagning. Mottagning
en är en försöksverksamhet av en integre
rad och samlokaliserad mottagning för
barn och unga med psykisk ohälsa.
Den proaktiva processen har startat med
hälso- och sjukvården samt privata aktörer.

Den syftar till att arbeta med patienter som
är färdigbehandlade och hemgångsklara för
att trygga och säkra upp i hemmet. Detta
för att undvika inskrivning och återinskriv
ning på sjukhuset samt säkra utskrivnings
processen.
Under 2019 inleds projektet DigITal
äldreomsorg som syftar till att stärka och
utveckla kompetensen inom digitala verk
tyg och välfärdsteknik hos medarbetare
inom särskilda boenden.

VERKSAMHETSMÅTT

2018

2017

Äldreomsorg och personer med
psykisk funktionsnedsättning enligt SoL
Totalt antal brukare
- varav under 65 år

3 145

3 129

461

451

Hemtjänst antal brukare

1 720

1 735

Hemtjänst antal timmar

589 729

611 908

Särskilt boende antal platser

597

597

Hemsjukvård antal inskrivna
patienter

520

586

Hemsjukvård antal patienter
enstaka hembesök

2 184

2 056

RESULTATRÄKNING, tkr

budget
2018

bokslut
2018

bokslut
2017

Verksamhetens
intäkter

909 951

858 541

935 751

Verksamhetens
kostnader
Avskrivningar
Internränta
Verksamhetens
nettokostnader
Kommunbidrag
Årets resultat
Nettoinvesteringar

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

Den digitala tekniken blir ett allt viktigare komplement för att brukare ska få ännu bättre livskvalitet.

-2 223 840 -2 202 122 -2 198 197
-3 510

-2 744

-3 510

-279

-289

-279

-1 317 678 -1 346 613 -1 266 235
1 317 678

1 317 678 1 257 626

0

-28 935

-8 609

7 421

4 052

3 857

Omsorg om funktionsnedsatta enligt LSS
Antal brukare bostad med
särskild service

199

189

MEDARBETARE

2018

2017

Antal brukare daglig verksamhet

316

302

Antal anställda

1 750

1 841

Antal brukare personlig assistans

140

141

- varav män
- varav kvinnor

Individ- och familjeomsorg

- varav tidsbegränsat anställda

Antal placerade barn/ungdomar
familjehem

126

126

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

122

87

1 900

1 700

54

52

1 256

1 224

271

247

Antal placerade barn/ungdomar
egen regi per 31 december

38

81

Antal placerade barn/ungdomar
privat regi per 31 december

12

23

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

284

287

1 466

1 554

162

170

820 410

835 251

Personalkostnad i % av
verksamhetens totala kostnader

37

38

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

7,2

6,9

Personalkostnad, tkr

Ensamkommande flyktingbarn
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE STEFAAN DE MAECKER (MP) | FÖRVALTNINGSCHEF MARIA DALEMAR

VIKTIGARE HÄNDELSER

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

Åldrande befolkning och ökad överlevnad
tillsammans med nya medicinska land
vinningar ger nu tydliga effekter i den dag
liga verksamheten.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ger
gotlänningar, turister och gäster en god
vård utifrån resultatöversikten från Sve
riges Kommuner och Landsting (SKL).
Bedömningen är att kvaliteten på den got
ländska sjukvården är bland de bättre i lan
det.
Under året har en rad händelser varit av
mer avgörande betydelse för förvaltning
ens verksamheter. Utveckling som sker på
Karolinska sjukhuset har lett till kraftiga
kostnadsökningar som också påverkar pri
serna för Region Gotlands köp av vård. Ny
lag om samverkan vid utskrivning från slu
ten hälso- och sjukvård trädde i kraft med
syfte att personer utan behov av slutenvård
snabbt och tryggt kan lämna sjukhuset.
Samarbete har genomförts med socialför
valtningen för att skapa förutsättningar
framåt. Sommaren med höga temperatu
rer och luftfuktighet var ansträngande för
många delar av verksamheten.
SKL och Myndigheten för samhälls
skydd och beredskap (MSB) har tecknat
en överenskommelse om arbete med kris
beredskap och civilt försvar. Överenskom
melsen innebär att Region Gotland ska
arbeta med att minska sårbarheten i sin
verksamhet och för att stärka förmågan att
hantera allvarliga och extraordinära hän
delser i fredstid.
MÅLUPPFYLLELSE
Kvalitet

Sammantaget bedöms förvaltningen bidra
positivt till måluppfyllelse för god tillgäng
lighet och god kvalitet och patientsäker
het i vården. Uppföljning av sjukvårdens
kvalitetsregister med avseende på upp
nådda medicinska resultat visar att Region
Gotland ligger väl i nivå eller över rikets
medelvärden. En förbättrad hantering
av klagomål har genomförts. Patienter
nas upplevelser av sin vård på Visby lasa
rett ligger i de flesta fall över genomsnittet
för riket och för slutenvården har Got
land högst resultat av samtliga landsting/
regioner för sex av sju dimensioner. Goda
resultat kan ses för till exempel överlevnad
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i bröstcancer där Gotland är bäst i landet
rörande 5-års överlevnad efter diagnos
ticerad bröstcancer. Inom ramen för den
nationella satsningen att korta vänte
tiderna i cancervården finns 30 standardi
serade vårdförlopp (SVF).
Medarbetare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedöms
bidra till koncernmålens uppfyllelse. Årets
medarbetarundersökning visar att förvalt
ningen tar steg i rätt riktning vad gäller
arbetsmiljö och medarbetarengagemang.
Rekryteringsutmaningarna är dock oför
ändrade och den största utmaningen är
fortfarande att rekrytera allmänläkare till
vårdcentralerna. Möjligheten att rekrytera
sjuksköterskor är svårbedömt samtidigt
som det är allt svårare att rekrytera chefer.
Inom flera områden har arbete utförts med
att hitta nya arbetssätt som har gett bättre
utnyttjande av resurser och kompetens.
Ekonomi

Hälso- och sjukvårdsnämndens ekono
miska resultat för 2018 slutar på -38,6 mnkr.
En nettokostnadsutveckling på 3,0 %. De
externa kostnaderna har ökat med 4,1 %.
Glädjande är att kostnaden för hyrper
sonal totalt har minskat med 11,7 mnkr.
Minskningen avser framförallt kostnaden
för hyrsjuksköterskor men även kostnaden
för hyrläkare minskade under hösten så
att kostnaden till slut för just läkarna blev
1,4 mnkr lägre än 2017.
Största negativa avvikelsen jämfört med
budget har ändå arbetskraftskostnaderna,
kostnaden för personal, hyrpersonal och
konsulter sammantaget. Total budgetavvi
kelse för detta är -32 mnkr, i det ingår kost
nader för hyrpersonal på 74 mnkr.
Utomlänsvården har en budgetavvikelse
på -17,9 mnkr trots en relativt låg kostnads
utveckling på 2,2 %. Kostnaderna för utom
länsvården ökade kraftigt under 2017 och
bedömningen inför 2018 var att kostnaden
för utomlänsvården skulle minska till en
något lägre nivå, vilket inte har inträffat.
UTVECKLING PÅ SIKT

Hälso- och sjukvården i Sverige är i ett
skede där såväl förutsättningar som själva
uppdraget förändras, så också på Got
land. Sammansättningen av sjukdomstill

stånd som ska hanteras förändras, ande
len patienter med kroniska sjukdomar
ökar. Sammantaget kan konstateras att fler
måste tas omhand av färre, samtidigt som
skatteintäkterna inte förväntas utvecklas
i samma takt som tidigare. Förvaltningen
arbetar utifrån flera strategier för att möta
förändringen. På nationell nivå talar man
om behov av en strukturell förändring av
det svenska sjukvårdssystemet där ett tio
årsperspektiv är nödvändigt. En omställ
ning som är nödvändig men som kommer
att innebära införandekostnader.
Generellt upplevs en stor utmaning att
balansera kvalitet och verksamhet med giv
na ekonomiska förutsättningar. En svårig
het som väntas öka med den stora välfärds
utmaningen beskriven ovan.
Bemanning och kompetensförsörjning
är en fortsatt nyckelfråga. En av de viktigas
te frågorna gällande kompetensförsörjning
är att behålla och motivera befintliga med
arbetare bland annat genom att erbjuda en
god kompetensutveckling.
För att skapa bättre förutsättningar
för professionerna att verka enligt veten
skap och beprövad erfarenhet etableras
en nationellt sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning. Hälso- och sjukvårds
förvaltningen kommer att främst vara re
presenterade på sjukvårdsregional nivå
(Stockholm-Gotland) men behöver skapa
övergripande lokala strukturer och rutiner,
till viss del är arbetet påbörjat. Den nya
nationella strukturen bedöms bli resurs
krävande för förvaltningen. Idag använder
hälso- och sjukvården på Gotland samma
journalsystem som Stockholms läns lands
ting. Politiska beslut har tagits av båda
parter för att inleda upphandling av en ny
vårdinformationsmiljö (FVM). Den nya
vårdinformationsmiljön är mycket mer än
ett journalsystem, ett omfattande arbete
för att förändra arbetssätt ska göras. Pro
jektet bedöms vara resurskrävande.

Foto: Malin Ericsson/Region Gotland

VERKSAMHETSMÅTT

RESULTATRÄKNING, tkr

2018

2017

Antal läkarbesök primärvård

75 778

77 513

Antal läkarbesök specialistvård

85 685

87 336

7 089

6 298

Läkarbesök på akutmottagning

23 654

24 046

Avskrivningar

Vårdtillfällen somatisk vård

10 467

10 396

Internränta

Vårddagar somatisk vård

41 828

42 579

Verksamhetens
nettokostnader

4,00

4,09

Antal läkarbesök psykiatri

Medelvårdtid somatisk vård,
dagar
Vårdtillfällen psykiatrisk vård

671

565

4 214

3 397

Medelvårdtid psykiatrisk vård,
dagar

6,28

6,01

Antal operationer

7 189

6 826

GenomsnittsDRG

0,79

0,79

39 031

44 294

Vårddagar psykiatrisk vård

Antal besök Folktandvården

Verksamhetens
intäkter
Verksamhetens
kostnader

Kommunbidrag
Årets resultat
Nettoinvesteringar

budget
2018
544 377

bokslut bokslut
2018
2017
573 662

545 561

MEDARBETARE

2018

2017

Antal anställda

1 520

1 451

- varav män
-2 087 651 -2 157 416 -2 080 406
-22 746

-20 978

-22 678

-1 802

-1 703

-1 767

-1 567 822 -1 606 435 -1 559 290
1 567 822

1 567 822 1 505 102

0

-38 613

-54 188

30 969

19 548

20 486

- varav kvinnor
- varav tidsbegränsat anställda

252

244

1 268

1 207

161

141

944 761

879 453

Personalkostnad i % av
verksamhetens totala kostnader

44

42

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

5,5

5,4

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

Patienternas upplevelser av sin vård på Visby lasarett ligger i de flesta fall över genomsnittet för riket och för slutenvården har Gotland
på sex av sju dimensioner högst resultat av samtliga regioner.
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Regional samverkansoch stödstruktur

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

När människor, på grund av sjukdom,
funktionsnedsättning, social utsatthet
eller annan påfrestning, har behov av sam
mansatta insatser ska dessa samordnas på
ett tillfredsställande vis. De insatser som
ges ska bygga på bästa tillgängliga kun
skap. Ett av Region Gotlands mål är att
Gotlands befolkning ska ha en god hälsa.
Det innebär att varje individ ska kunna
förverkliga sina egna möjligheter, klara
av vanliga påfrestningar och vara delaktig
i samhället. För att understödja samver
kan och samordning inom regionen finns
en regional samverkans- och stödstruktur
(RSS). Genom RSS skapas förutsättningar
för att prioritera förvaltningsövergripande
utvecklingsområden, samordna processer,
lösa komplexa, gränsöverskridande uppgif
ter med individens bästa för ögonen, stödja
långsiktig kunskapsutveckling samt skapa
underlag för beslut. Detta sker genom
att ansvariga chefer på olika nivåer från
hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF),
regionstyrelseförvaltningen (RSF), social
förvaltningen (SOF) och utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen (UAF) regelbun
det möts och arbetar med gemensamma
frågor. För att möjliggöra utvecklings
arbete närmare verksamheterna formeras
mer operativa arbetsgrupper efter behov.
Sammantaget är avsikten att RSS ska fung
era som dialogpartner och utgöra länk mel
lan nationell, regional och lokal nivå så att
initiativ fångas från såväl verksamheter som
nationella institutioner.
BARNSAM OCH VUXENSAM

BarnSam är sedan tidigare en etablerad del
av den regionala samverkans- och stöd
strukturen. Arbetet är inriktat på barn
och unga. Under 2017 utvidgades RSS och
inrymmer nu också VuxenSam som har
fokus på vuxna och äldre. Förändringen har
synliggjort behovet av att gå igenom och
utveckla befintliga samverkansforum med
målet att få en effektivare ledning och styr
ning. Liksom BarnSam har VuxenSam en
verksamhetsledare med uppdrag att hålla
ihop utvecklingsarbete och ta fram kun
skapsunderlag.
Utveckling inom BarnSam

2018 har BarnSam fortsatt arbetet med att
förbättra stöd till våldsutsatta barn. Med
arbetare från HSF och SOF har påbörjat
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utbildning i den specialiserade metoden
kognitiv integrerad behandling vid barn
misshandel (KIBB), en hemsida för Bar
nahus har tagits fram och i december bjöds
medarbetare som i sitt arbete möter barn
och unga in till halvdagsföreläsning på
temat utsatthet. Ett annat område som
BarnSam har haft i fokus är första linjen,
det vill säga stöd och behandling till barn
och unga med psykisk ohälsa. Beslut har
fattats att med start 2019 prova ett inte
grerat och samlokaliserat arbetssätt, vilket
betyder att delar av hälso- och sjukvården
och socialtjänsten tillsammans i gemen
samma lokaler ska möta barn och familjer
som på grund av psykisk ohälsa och social
utsatthet har behov av insatser.
Som en del i partnerskapet mellan Upp
sala universitet Campus Gotland och
Region Gotland har BarnSam samarbetat
med en forskare specialiserad på dataspels
beroende verksam vid institutionen för
speldesign. Dataspelsberoende hos barn
och unga är ett växande bekymmer, och
flera verksamheter efterfrågar mer kunskap
om problemet. I september arrangerades en
utbildning om dataspel och problem som
kan följa av alltför extensivt spelande. Ut
bildningen filmades och finns tillgänglig
för såväl medarbetare som allmänhet via
gotlandplay.se. Inom ramen för partner
skapet har BarnSam också samarbetat med
andra delar av institutionen för speldesign,
där studenter har fått utveckla digitala
verktyg, appar och spelprototyper avsedda
att hantera problem och utmaningar kopp
lade till barn och ungas hälsa.
Utveckling inom VuxenSam

VuxenSam har i huvudsak arbetat med två
stora områden: integrerad missbruks-och
beroendevård och införande av nya rikt
linjer utifrån ny lagstiftning (samverkan
vid utskrivning från sluten hälso- och sjuk
vård).
Under 2018 skapades en integrerad miss
bruks- och beroendevård efter flera års ar
bete. Gotland införde också sprututbytes
verksamhet i december.
Som en del i överenskommelsen mellan
staten och Sveriges kommuner och lands
ting om psykisk hälsa förväntades kommu
ner och landsting att följa upp och revide
ra den handlingsplan för psykisk hälsa som
ursprungligen upprättades 2016.

E-HÄLSA

Den regionala samverkans- och stödstruk
turen inrymmer också e-hälsa. Med e-hälsa
menas att använda digitala verktyg och
utbyta information digitalt för att uppnå
och bibehålla hälsa. E-hälsa handlar alltså
om användandet av informations- och
kommunikationsteknologier i bred bemär
kelse i såväl socialtjänst som i hälso- och
sjukvård, tandvård och elevhälsa. E-hälsa är
emellertid mer än användandet av tekno
logi i vård- och omsorgsprocesser. E-hälsa
är att tänka och arbeta på nya sätt, med tek
nik kan vårdsituationer och hela organisa
tioner utvecklas och förändras, geografiska
avstånd utgör inte längre samma hinder när
samarbete över regionala liksom nationella
gränser underlättas.
Utveckling inom e-hälsa

Fortsatta satsningar har gjorts på att öka
patienters tillgänglighet till och delaktig
het i vården. Via 1177.se kan gotlänningar
logga in och nyttja e-tjänster. I slutet av
2018 hade drygt 29 000 invånare loggat in,
vilket jämfört med 2017 innebär en ökning
med omkring 20 procent. Av de som hittills
har loggat in är 14 personer i åldersgruppen
90–99 år. Att läsa sin journal via nätet är
den populäraste e-tjänsten, antalet inlogg
ningar under 2018 var 124 657. Sedan infö
randet 2017 har fler informationsmängder
anslutits till journalen via nätet vilket inne
bär att invånare som loggar in kan ta del
av mer personlig vårdinformation. Webb
tidbok är en annan av de e-tjänster som
kan nås via 1177.se. Att kunna boka och
omboka besökstider via nätet efterfrågas
av invånare. För att webbtidsbokning ska
vara möjligt behöver verksamheter ansluta
sig till tjänsten, något som vuxenpsykiatrins
öppenvård och de privata vårdcentralerna
har gjort under 2018.
Med syftet att öka trygghet och självstän
dighet i äldreomsorgen testas och utvärde
ras mer välfärdsteknologi i verksamheter
som riktar sig till personer med demens
sjukdom. Exempel på teknik som kan för
bättra måendet hos de äldre och samtidigt
avlasta personal är nattillsyn med kamera,
trygghetslarm med GPS, matningsrobotar,
robotkatter och VR-glasögon som gör det
möjligt för äldre personer att ta sig ut i värl
den om än bara virtuellt.

Foto: Sören Mård
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FINANSIELL ANALYS AV RESULTAT
OCH EKONOMISK STÄLLNING
SAMMANFATTNING

FINANSIELLA MÅL

ÅRETS RESULTAT

Målen för årets resultat och nettokostnads
ökning uppnås. Även målet för egenfinan
siering av investeringar inom den skatte
finansierade verksamheten uppnås och
soliditeten har förbättrats även om den
ännu inte uppnår målnivån. Det har varit
möjligt genom höga intäkter av engångs
karaktär. Skatteintäkter och utjämnings
bidrag ökade bara med 2,7 % medan nämn
dernas nettokostnader ökade med 3,8 %.
Det som är problematiskt är att nämn
dernas verksamhet överskrider sin budget.
Nämnderna har ett sammanlagt under
skott på -56 mnkr.

För att uppnå en god ekonomisk hushåll
ning har regionfullmäktige beslutat att
Region Gotland långsiktigt ska ha både ett
budgeterat och ett redovisat ekonomiskt
resultat som uppgår till 2 % av nettokost
naderna. Vidare ska investeringar i skatte
finansierad verksamhet helt finansieras
med egna medel, tillgångarna ska vårdas
och soliditeten ska ligga på minst 45 %.
Därutöver ska nettokostnadsökningen
inte överstiga ökningen av skatteintäk
ter, utjämningsbidrag och generella stats
bidrag.

Årets resultat 2018 blev 185 mnkr, ett histo
riskt högt resultat. Budgetavvikelsen blev
+120 mnkr. Den huvudsakliga förklaringen
till det höga resultatet är stora reavinster från
fastighetsförsäljningar på 142 mnkr. Även
vinster från exploateringsverksamheten
med 27 mnkr och finansiella intäkter på
35 mnkr från bland annat aktieutdelningar
och avkastning på pensionsmedelsplace
ringar har bidragit till resultatet. En över
gång till komponentredovisning har med
fört att avskrivningskostnaderna totalt
minskat med cirka 25 mnkr jämfört med
föregående år.

DRIFTBIDRAG FRÅN STATEN 2014-2018, MNKR
Driftbidragen från staten uppgick till 519 mnkr 2018 och har ökat med 157 mnkr sedan 2014,
vilket motsvarar en ökning med 43 %. Det är framför allt statsbidragen från Migrationsverket
och Skolverket som ökat.
2018

2017

2016

2015

2014

73

69

41

29

29

Socialstyrelsen

177

174

168

152

192

Migrationsverket

82

164

193

64

20

Skolverket

Arbetsförmedlingen

34

27

19

19

20

Övriga myndigheter

153

98

98

95

101

Summa

519

532

519

359

362

ÅRETS RESULTAT OCH BALANSKRAVSRESULTAT
2014-2018, MNKR
Årets resultat 2018 blev 185 mnkr och beror till
största del på stora vinster från fastighetsförsälj
ningar. Årets resultat efter balanskravsjusteringar
slutar på 48 mnkr efter att reavinster från mark
försäljningar har exkluderats med 137 mnkr.

ÅRETS RESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL
NETTOKOSTNADERNA, 2014-2018, %
Årets resultat klarar regionens målnivå på 2 % av
nettokostnaderna, det vill säga cirka +100 mnkr.
Resultatnivån har uppnåtts under två av åren i
perioden. Om jämförelsestörande poster i form av
reavinster och exploateringsvinster räknas bort
uppnår årets resultat bara 0,5 % av nettokostnaderna.
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Balanskravsresultat
Årets resultat

-1,4

-2
-71

2015

1,5
0,8

Årets redovisade resultat uppgår till
3,8 % av nettokostnaderna och klarar där
med målnivån på 2 % av nettokostnaderna.
Det budgeterade resultatet för 2018 var
65 mnkr vilket är 1,3 % av nettokostnader
na och uppfyller därmed inte målnivån på
2 % motsvarande en resultatnivå på cirka
100 mnkr.
SKATTEINTÄKTER OCH STATSBIDRAG

Kommunalskatteintäkterna är den enskilt
största inkomstkällan och utgör 59 %
av regionens intäkter (exkl. jämförelse
störande poster).
Skatteintäkter och utjämningsbidrag
ökade med 2,7 % jämfört med föregående
år, vilket är betydligt lägre än de närmast
föregående åren och är ett tecken på att
högkonjunkturen börjat mattas av. Den
genomsnittliga årliga ökningen av skat
teintäkter och bidrag de senaste fem åren
har varit 4,0 % per år. En del av ökningen
förklaras av att skattesatsen höjdes med
0,50 procentenheter 2014.
Region Gotlands totala skattesats är
33,60 %. Av Sveriges 290 kommuner är
det 104 kommuner som har en högre
total skattesats än Region Gotland. Den
genomsnittliga totala skattesatsen för lan
dets kommuner 2019 är 32,19 %.
Bidragen från det kommunala utjäm
ningssystemet är den näst viktigaste in
komstkällan för regionen. Kommunal

skatteintäkterna och utjämningsbidragen
svarar för 79 % av regionens samlade in
täkter (exkl. jämförelsestörande poster).
INTÄKTER, KOSTNADER OCH
FINANSNETTO

Verksamhetens intäkter ökade med 3,9 %.
Driftbidragen från staten utgör 35 % av
verksamhetens intäkter, en andel som ökat
successivt de senaste åren. Om de jäm
förelsestörande posterna i form av reavin
ster och exploateringsintäkter exkluderas
minskade intäkterna istället med 4,9 %.
Verksamhetens kostnader ökade med
3,4 %. Om jämförelsestörande kostnader
exkluderas var ökningen 3,5 %. Personal
kostnaderna utgör 58 % av verksamhetens
kostnader. Årets löneöversyn gav sam
manlagt en nivåhöjning på 3,2 %. Löner
och sociala avgifter ökade med 4,2 %, va
rav 3 procentenheter beror på löneöversyn
och ett ökat antal arbetade timmar. De
största procentuella kostnadsökningarna
kom istället från köp av verksamhet, kon
sulter och köp av tjänster. Glädjande är att
kostnaden för hyrpersonal minskar med
10,2 % efter aktiva insatser för att minska
beroendet av hyrpersonal för läkare, sjuk
sköterskor och socionomer. Kostnaderna
för hyrpersonal uppgår till 88 mnkr.
Finansnettot blev 14 mnkr. Det positi
va finansnettot beror på vinster från pen
sionsmedelsplaceringar, utdelning från

dotterbolag, överskottsutdelning från
Kommuninvest samt låga räntekostnader
på låneskulden.
Verksamhetens nettokostnader inklu
sive finansnettot ska kunna finansieras
av skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämning. För att långsiktigt klara
en god ekonomisk hushållning krävs en
nettokostnadsandel på högst 98 % över
kostnadsandelen uppgick till
tid. Netto
96,4 %. Om jämförelsestörande poster
exkluderas blev nettokostnadsandelen
99,5 %.
UNDERSKOTT FÖR NÄMNDERNA

Nämnderna redovisar ett sammanlagt
underskott mot budget på -56 mnkr
(-2 mnkr, 2017). Nämndernas nettokost
nader ökade med 3,8 %, vilket ligger på en
för hög nivå. Det beror både på minskade
intäkter och högre kostnader.
Fyra av nämnderna klarar inte sin
budget: hälso- och sjukvårdsnämnden
-38 mnkr (-54 mnkr, 2017), socialnämn
den -29 mnkr (-8 mnkr, 2017), barn- och
utbildningsnämnden -27 mnkr (+8 mnkr,
2017) och tekniska nämnden -3 mnkr
(-3 mnkr, 2017). Nämndernas budget
ramar ökades med totalt med 2,7 % inför
2018. Hälso- och sjukvårdsnämnden fick
ökad budget med 4,2 % och socialnämn
den fick 4,8 % i budgettillskott.

NÄMNDERNAS BUDGETAVVIKELSE (MNKR) OCH
NETTOKOSTANDSUTVECKLING 2014-2018, %
Under perioden har nämnderna haft underskott
under samtliga år. Under 2017 uppnåddes nästan
balans. De nämnder som har störst problem att klara
sin budget är hälso- och sjukvårdsnämnden och
socialnämnden.

SKATTE- OCH
1,9 NETTOKOSTNADSUTVECKLING 2014-2018, %
Den genomsnittliga årliga ökningen av skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning har de senaste fem åren varit 4,0 %. Det är en förhållandevis hög nivå
och speglar den goda konjunktur som råder. Den genomsnittliga årliga ökningen av
nettokostnaderna (inklusive finansnetto men exklusive jämförelsestörande poster)
har samtidigt varit 4,2 %. För att klara regionens långsiktiga målnivå för resultatet och
samtidigt klara kravet på en god ekonomisk hushållning krävs att nettokostnaderna
inte ökar mer än skatteintäkter, generella stats- och utjämningsbidrag.
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INTÄKTER 2018, 6 613 MNKR
Skatteintäkter, generella och riktade statsbidrag samt utjämnings
bidrag utgör 85 % av regionens totala intäkter. Avgifter och taxor
står endast för 7 % av de totala intäkterna.
109

KOSTNADER 2018, 6 428 MNKR
Personalkostnader är den största kostnadsposten och
utgör 55 % de totala kostnaderna.

117
304
Kommunalskatt

484

Generella statsbidrag
och utjämningsbidrag

519

Avgifter och taxor
1 252

Köp av huvudverksamhet
Förbrukningsinventarier
och -material
Bidrag och transfereringar

247
205

Driftbidrag från staten
3 828

Personal inkl pensioner

230 283
257

135

Lokal- och fastighetskostnader

486

Försäljning av varor
och tjänster
Hyror och arrenden

3 562

Övriga köpta tjänster
inkl konsulter och hyrpersonal

1 023

Avskrivningar
Övrigt

Övrigt
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Hälso- och sjukvårdsnämndens netto
kostnadsökning på 3,0 % är lägre än föregå
ende år och lägre än nämndernas genom
snittliga nettokostnadsökning. Nämndens
underskott är hänförligt till den somatis
ka vården och beror bland annat på höga
kostnader för utomlänsvård, hyrpersonal,
läkemedel och laboratorieprover. Positivt
är att kostnaderna för hyrpersonal mins
kat jämfört med föregående år.
Socialnämnden har en ovanligt hög
nettokostnadsökning på 6,4 % som helt
beror på minskade intäkter från bland
annat Migrationsverket. Nämnden har
underskott i följande verksamheter: in
satser enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, hemsjukvård, in
divid- och familjeomsorg samt flykting
mottagning.
Oroväckande är att barn- och utbild
ningsnämnden har gått från ett postivt
resultat 2017 till ett stort underskott 2018.
I besparingsprogrammet ska nämnden

tjänster. Byggnadsnämndens överskott
beror på erhållet statsbidrag, Byggbonus.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämn
den har ett överskott på 12 mnkr och för
klaras av ökade statsbidrag. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden redovisar ett resul
tat i nivå med budget.
Ytterligare kommentarer till nämnder
nas ekonomiska resultat lämnas i respek
tive nämnds verksamhetsberättelse.
BALANSKRAVSRESULTAT OCH
RESULTATUTJÄMNINGSRESERV

I årets bokslut uppgår årets resultat efter
balanskravsjusteringar till 48,4 mnkr. Rea
vinster enligt undantagsmöjlighet avser
fastigheter där verksamheten inte längre
har behov av lokalerna och avyttringen
innebär lägre framtida driftskostnader.
Regionfullmäktige har beslutat om
riktlinjer för en resultatutjämningsreserv
(RUR) i enlighet med kommunallagens
bestämmelser. Regionens eget kapital in

2018

2017

2016

2015

Årets resultat enligt resultaträkningen

185,2

150,9

81,8

-63,1

- reducering av samtliga realisationsvinster

-141,7

-23,4

-29,1

-12,3

+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

4,9

8,4

2,6

4,3

+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

0,0

0,0

0,0

0,0

+ orealiserade förluster i värdepapper

0,0

0,0

0,0

0,0

- justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper

0,0

0,0

0,0

0,0

48,4

135,9

55,3

-71,1

- reservering av medel till resultatutjämningsreserv

0,0

-37,0

0,0

0,0

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv

0,0

0,0

0,0

0,0

48,4

98,9

55,3

-71,1

Balanskravsunderskott från tidigare år

0,0

-15,8

-71,1

0,0

Summa balanskravsresultat kvar att reglera

0,0

0,0

-15,8

-71,1

varav från år 2015 återställs senast år 2018

0,0

0,0

-15,8

-71,1

Balanskravsresultat
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spara 15 mnkr 2019. Nämndens nettokost
nadsutveckling uppgår till 4,4 % och be
Övrigt
ror bland annat på ett ökat elevantal.
Tekniska nämndens underskott uppgår
ochDet
arrenden
till -3Hyror
mnkr.
är i de skattefinansierade
verksamheterna som underskotten upp
av verks och
stått.Försäljning
En avsättning
förentrepr
efterbehandling
av deponier har medfört en ej budgete
rad kostnad
på 20
mnkr. Stora underskott
Avgifter och
taxor
finns även inom kollektivtrafik och rädd
ningstjänst.
Underskotten
har till stor del
Driftbidrag
från staten
kunnat kompenseras genom överskott i de
avgiftsfinansierade
verksamheterna. Över
Utjämningsbidrag
gången till komponentredovisning har
också gjort att kostnaderna för avskriv
Kommunalskatt
ningar minskat med 24 mnkr för fastig
heter.
De övriga fyra nämnderna har en bud
get i balans. Regionstyrelsen har ett stort
överskott på 25 mnkr som till största del
beror på lägre lönekostnader till följd av
att organisationen redan anpassats till
besparingskravet för 2019 samt vakanta

BERÄKNING AV BALANSKRAVSRESULTAT 2015-2018, MNKR

Årets resultat efter balanskravsjusteringar
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INVESTERINGAR OCH
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Investeringsutgifterna uppgick till
703 mnkr (436 mnkr, 2017). Egenfinansie
ringen av investeringar var 94 % totalt. För
de skattefinansierade investeringarna var
egenfinansieringen 162 % vilket överträf
fade målet på 100 %. Investeringsbudgeten
för 2018 uppgick till 1 053 mnkr, vilket är en
alldeles för hög nivå för att klara att genom
föra och finansiera på ett år.
Det bokförda värdet på anläggningstill
gångarna var vid årets slut 4 372 mnkr, en
ökning med 358 mnkr. Lånefinansierings

graden, det vill säga hur stor del av regio
nens anläggningstillgångar som finansie
rats med lån, minskade under året med
6 procentenheter till 11 %.
Målet att regionens materiella tillgång
ar ska vårdas är delvis uppfyllt avseende
fastigheter. Avseende vatten- och avlopps
verksamhet kan målet inte anses uppfyllt
eftersom endast 35 % av budgeten för rein
vesteringar använts som planerat.
LÅNESKULD

FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Enligt Region Gotlands finanspolicy ska
kapitalanskaffningen och kapitalanvänd
ningen vara effektiv. Inom fastställda risk
begränsningar ska en så god avkastning och
en så låg upplåningskostnad som möjligt
eftersträvas.
Under året kunde låneskulden minskas
med 180 mnkr tack vare höga intäkter från
fastighetsförsäljningar. Vid årets slut upp
gick låneskulden till 485 mnkr (665 mnkr,
2017). Det gynnsamma ränteläget har
gjort att räntekostnaderna ligger på en
förhållandevis låg nivå. Räntekostnaderna
var 7 mnkr. Den genomsnittliga räntan på
låneskulden var 1,24 % (0,87 %, 2017).
Finanspolicyns riskbegränsningar upp
fylls. Lånen är upptagna hos Kommun
invest AB. Dessa lån tas upp i utländsk
valuta men "swappas" till svenska kronor.
I reversen övertar regionen ansvaret för de
avtal som Kommuninvest AB tecknat. I
regionens egen upplåning används ränte
swappar för att begränsa ränterisken i de

Det övergripande målet för pensions
medelsförvaltningen är att minska de lik
viditets- och resultatmässiga påfrestning
arna från framtida ökning av regionens
pensionskostnader. En ny pensionsmedels
policy började gälla från halvårsskiftet 2018.
Den tidigare skuldmatchningsstrategin har
ersatts av en strategi med ett avkastnings
mål på 3 % realt per år och ett säkerhetsgolv
som innebär att placeringsportföljen som
mest kan tappa 15 % i värde i förhållande
till det högsta värdet de senaste 24 måna
derna. Kraven på ansvarsfulla placeringar
har skärpts.
Till pensionsmedel har hittills avsatts
104 mnkr. Direktavkastning och vinster
vid omplacering återinvesteras. Under
2018 har en anpassning av portföljen till
den nya policyn gjorts. I samband med
omplaceringar har vinster realiserats med
12 mnkr.
Marknadsvärdet på pensionsfonden var
vid årsskiftet 176 mnkr. Avkastningsmålet
uppnås därmed inte. Pensionsmedlen är
upptagna till det lägsta värdet av anskaff
ningsvärde och marknadsvärde. Pensions
fondens bokförda värde var vid årsskif
tet 171 mnkr, varav aktiefonder 53 mnkr,
räntefonder och obligationer 118 mnkr.

PENSIONSFÖRPLIKTELSE INKL LÖNESKATT 2014-2018, MNKR
Av regionens totala pensionsskuld på 3 282 mnkr har merparten,
3 106 mnkr, återlånats för finansiering av investeringar.
2018

2017

2016

2015

2014

941

850

770

714

649

Ansvarsförbindelse för pensioner

2 341

2 395

2 442

2 526

2 592

Summa pensionsförpliktelse

3 282

3 245

3 212

3 240

3 241

176

178

167

156

149

3 106

3 067

3 045

3 084

3 092

Pensionsavsättning

Finansiella placeringar, marknadsvärde
Återlånade medel

LÅNESKULD PER 31 DEC 2014-2018, MNKR
Stora inkomster från fastighetsförsäljningar gjorde det möjligt att minska låneskulden med 180 mnkr
under 2018. Låneskulden har i huvudsak använts för investeringar i de avgiftsfinansierade verksamheterna.
Den skattefinansierade verksamhetens andel av låneskulden uppgår till 80 mnkr.
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rörliga lånen. De finansiella derivaten ut
görs av enkla ränteswappar och motparter
är Nordea respektive SEB. Den genom
snittliga räntebindningstiden är 3,39 år (li
mit 2-5 år) och andel lån som har en rän
tebindning kortare än 1 år uppgår till 30 %
(limit max 50 %). Andel lån med kapital
förfall inom 1 år är 22 % (limit max 50 %).
Likviditeten försämrades med 29 mnkr
och uppgick vid årets slut till 89 mnkr.

89

17
2016

Lån i banker och kreditinstitut

2017
Likvida medel

2018

PENSIONSSKULD

Den totala pensionsskulden redovisas
enligt den lagstadgade så kallade bland
modellen vilket innebär att pensionsför
pliktelsen redovisas i två delar, dels som en
avsättning i balansräkningen dels som en
ansvarsförbindelse.
Avsättningen för pensioner intjäna
de från 1998 utgörs till största del av för
månsbestämd ålderspension och redovisas
i balansräkningen. Pensionsavsättningen
inklusive löneskatt uppgår till 941 mnkr,
en ökning med 91 mnkr.
Pensionsskulden för pensioner intjäna
de före 1998 redovisas som ansvarsförbin
delse. Pensionsskulden inklusive löneskatt
uppgår till 2 341 mnkr och minskade med
54 mnkr jämfört med förra året. Minsk
ningen beror på pensionsutbetalningar.
Pensionsskulden är beräknad enligt
riktlinjerna för pensionsskuldsberäkning
(RIPS 17). En sänkning av diskonterings
räntan kan bli aktuell under 2019.
Region Gotland Årsredovisning 2018
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klusive ansvarsförbindelsen för pensions
förpliktelser är negativt. Det innebär att
det lägsta av antingen årets resultat eller
årets resultat efter balanskravsjusteringar
måste uppgå till minst 2 % av summan av
skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämningsbidrag innan någon reserve
ring till RUR får göras. I bokslut 2018
innebär det att det är den del av resultat
efter balanskravsjusteringar som överstiger
101 mnkr som kan reserveras till resultat
utjämningsreserven. Ingen reservering till
RUR har gjorts 2018. Resultatutjämnings
reserven uppgår till 64,1 mnkr.
För att få disponera medel ur resultat
utjämningsreserven krävs att utvecklingen
av rikets skatteunderlag 2018 hade varit
lägre än den genomsnittliga ökningen de
senaste tio åren samt att resultat efter ba
lanskravsjusteringar varit negativt.
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En sänkning av räntan med 0,5 procent
enheter innebär ökade kostnader med cirka
9 % motsvarande cirka 85 mnkr. Någon
översyn av livslängdsantaganden har inte
gjorts i samband med RIPS 17. Ökad livs
längd med 1 år skulle innebära en ökad pen
sionsskuld och därmed ökade kostnader
med cirka 4 % eller cirka 40 mnkr.
BORGENSÅTAGANDE

Regionens samlade borgensåtaganden
uppgår till 1 268 mnkr, varav 1 259 avser
det allmännyttiga bostadsbolaget AB Got
landshem. Borgensåtagandet har minskat
med 295 mnkr efter att Gotlandshem sålt
fastigheter och löst lån. Bolaget har en god
ekonomisk ställning och utveckling. Ris
ken för att behöva infria något borgens
åtagande bedöms som liten.
SOLIDITET

Soliditeten är ett mått på finansiell styrka
och visar hur stor andel av de totala till
gångarna som är finansierade med eget
kapital. Soliditetsutvecklingen är beroende
av två faktorer, dels hur det egna kapitalet
förändras, dels hur tillgångarna förändras.
Soliditeten var vid årets slut 42,8 % och
förbättrades med 0,8 procentenheter jäm
fört med föregående år. Förklaringen är det
goda resultatet på 185 mnkr som räckt till
för att finansiera de förhållandevis höga
investeringsutgifterna och även stärka soli
diteten. Soliditeten uppnår inte målnivån
på 45 %. Om resultatmålet på 2 % av netto
kostnaderna klaras och investeringarna inte
överstiger 400 mnkr innebär det att solidi
teten successivt stärks och närmar sig det
finansiella målet.

SOLIDITETENS UTVECKLING, %
Soliditeten stärks för andra året i rad trots rekordhöga investeringar. Förklaringen är stora fastig
hetsförsäljningar som frigjort utrymme i balans
räkningen och realiserat vinster som starkt bidragit
till årets höga resultat. Soliditeten uppnår inte
målnivån på 45 %.
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Soliditeten inklusive pensionsskulden i
ansvarsförbindelsen, det vill säga när hela
pensionsförpliktelsen beaktas, är negativ
och uppgår till -3,2 %. Det är en förbätt
ring med 5,3 procentenheter jämfört med
föregående år och beror både på årets re
sultat och stora pensionsutbetalningar
som minskat ansvarsförbindelsen.
Den genomsnittliga soliditeten enligt
balansräkningen för landets kommuner
2017 var 45 %. För landets regioner var
motsvarande genomsnittliga soliditet 19 %.
Den genomsnittliga soliditeten för kom
muner och regioner tillsammans var 39 %.
I Region Gotland ingår regionuppdraget
och utgör cirka 1/3 av verksamheten.

Nettokostnadsutvecklingen den senas
te femårsperioden har i genomsnitt va
rit 4,2 % per år, vilket är något högre än
för skatter, generella statsbidrag och ut
jämningsbidrag som i genomsnitt årligen
ökat med 4,0 %. Hälso- och sjukvårdens
genomsnittliga nettokostnadsökning de
senaste fem åren har varit ännu högre, i
genomsnitt 5,6 % per år. Även om netto
kostnadsökningen är hög i den gotländska
hälso- och sjukvården så är den inte högre
än på nationell nivå.
Befolkningsprognosen visar att andelen
yngre och äldre kommer att öka samtidigt
som andelen i arbetsför ålder kommer att
minska. Försörjningskvoten kommer där
med att öka. Den demografiska utveck
UTVECKLING FRAMÅT
lingen, medicinsk utveckling med för
Skatteintäkter, generella statsbidrag och bättrade metoder för diagnosticering och
utjämningsbidrag utgör den huvudsakliga behandling samt ökade krav på välfärds
finansieringen av verksamheten. Utveck tjänster från medborgarna kommer att
lingen av skatteintäkter och utjämnings innebära högre kostnader och en fortsatt
bidrag är beroende av bland annat befolk hög nettokostnadsutveckling inom vård
ningsutveckling och sysselsättning och och omsorg framöver.
därmed svåra att påverka.
Kostnadsjämförelser med jämförbara
Den senaste skatteprognosen för de kommuner visar att Region Gotland fort
kommande tre åren pekar på en genom farande har mycket högre kostnader för
snittlig årlig ökning på cirka 3,5 %. I stra pedagogisk verksamhet och individ- och
tegisk plan och budget 2019-2021 uppnår familjeomsorg även om skillnaden för
det budgeterade resultatet inte målnivån pedagogisk verksamhet minskat något
på 2 % av nettokostnaderna. För 2019 upp de senaste åren. För pedagogisk verksam
går budgeterat resultat till 1,1 % av netto het är kostnaderna cirka 170 mnkr högre
kostnaderna. Plankalkylen för 2020-2021 och för individ- och familjeomsorg cirka
visar att resultatet är otillräckligt för en 40 mnkr. De högre kostnaderna inom
god ekonomisk hushållning och att ett dessa verksamheter innebär samtidigt en
nytt åtgärdsprogram är nödvändigt för potential som skulle kunna användas för
uppnå resultatmålet. Samtidigt är det vik att finansiera ökade behov inom vård och
tigt att det pågående besparingsprogram omsorg.
met 2017-2019 fullföljs. I budgeten för
De planerade investeringarna 20192019 ligger besparingar på 55 mnkr som 2021 uppgår till 1,3 mdkr och ligger på en
måste verkställas.
för hög nivå i förhållande till det budge
Nämnderna har i budget 2019 fått terade resultatet. Det medför att solidite
ett tillskott på 3,8 % motsvarande cirka ten kommer att försvagas. Målet kommer
190 mnkr. I planen för 2020-2021 ökar därmed inte att uppnås till 2021. Målet
nettokostnaderna med 4,1 % respektive för egenfinansiering av investeringar i den
3,9 % för regionen som helhet. Det är hö skattefinansierade verksamheten kommer
gre än den prognostiserade ökningen av däremot att kunna klaras.
skatteintäkter, generella statsbidrag och
Om regionen klarar att uppfylla de fi
utjämningsbidrag, vilket är problematiskt nansiella målen läggs grunden för en god
och behöver hanteras. För att klara en god ekonomisk hushållning. Ett resultat på
ekonomisk hushållning krävs att netto 2 % av nettokostnaderna innebär att till
kostnadsutvecklingen över tid är lägre än gångarna kan värdesäkras och möjliggör
Inkl pensionsförpliktelse inom linjen från 1995
ökningen av skatteintäkter
och utjäm att investeringar på cirka 350 mnkr kan fi
ningsbidrag.
nansieras med egna medel.
Soliditetens utveckling i %

41,4
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43,7
-19,0
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-19,3
0
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50

Soliditet enligt balansräkningen
Soliditet inkl pensionsförpliktelse i ansvarsförbindelsen
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INVESTERINGAR
Under 2018 har investeringsutgifterna upp
gått till 703 mnkr, betydligt högre än före
gående år (436 mnkr, 2017). Inkomster från
försäljning av materiella tillgångar uppgick
till 293 mnkr.

ringsbudget för 2019. Målet att egenfinan
siera nyinvesteringar kommer troligtvis
inte att uppnås kommande år. Investering
arna är stora, framförallt i form av ambiti
ösa vatten- och avloppsinvesteringar samt
stora investeringar inom hälso- och sjuk
vård.
Investeringsvolymen kan mätas som del
av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Utvecklingen syns i nedanstående dia
gram, snittet för Sveriges kommuner 2018
är cirka 12 % och för regioner cirka 8 %.
För Region Gotlands del så är skillnaden
stor mot föregående år.

EGENFINANSIERING

Ett av Region Gotlands finansiella mål är
att investeringar i skattefinansierad verk
samhet ska vara egenfinansierade till 100 %.
Målet är uppfyllt. De skattefinansiera
de investeringarna är egenfinansierade till
162 %. Finansiering av investeringar har
bland annat skett med hjälp av fastighets
försäljningar.
Egenfinansiering definieras som årets
resultat exklusive avskrivningar, förändring
i avsättningar, reavinster plus försäljnings
inkomster i relation till nettoinvestering
ar. För 2018 är egenfinansieringsgraden av
totala investeringar (inkl. affärsdrivande)
94 % (116 %, 2017).
Att andelen egenfinansiering är hög
och stabil är långsiktigt viktigt för Region
Gotlands ekonomi.
Planen för år 2019-2023 omfattar inves
teringar för cirka 2 152 mnkr, varav cirka
754 mnkr avser affärsdrivande verksam
het. Dessutom tillkommer komplette

INVESTERINGAR I VERKSAMHETEN

Inom utbildningsområdet har den största
delen av investeringarna rört inventarier
och IT. Under 2019 kommer ombyggnatio
ner som avser folkhögskolan i Hemse, Pol
hemsskolan och Lyckåkersskolan att pågå.
Inom hälso- och sjukvården har det
bland annat investerats i mobil röntgen
och ultraljud. Ombyggnation på vårdcen
tralen Visby Norr har gjorts för att öka
antalet mottagningsrum. Både reserv
kraft för lasarettet och ombyggnationen
av akutmottagningen är upphandlade.
Åtgärder enligt det föreläggande som ar

betsmiljöverket hade på Visby lasarett är
slutförda.
Socialnämndens huvudsakliga investe
ringar under året har varit välfärdsteknik
och anpassning av lokaler. Trygghetssys
tem har installerats på särskilt boende.
Tekniska nämnden har den största bud
geten för investeringar. Det är dels egna
investeringar i verksamheten, dels inves
teringar som utförs på uppdrag av andra
nämnder. De största investeringarna un
der året har varit planerat underhåll av
fastigheter, elanslutning i Visby hamn,
VA-ledning södra linan, Kvarnåkershamns
vattenverk samt avloppsreningsverk i
Klintehamn. Förutom det har fastigheter
förvärvats, bland annat Tingsbrogården i
Bro.
Under de senaste fem åren har investe
ringar i hamnar, skolor, vatten och avlopp
dominerat regionens investeringsverk
samhet. Inom hamnverksamheten är det
både kryssningskajen och hamnen i Klin
tehamn som varit föremål för stora inves
teringar. En ny gymnasieskola är byggd
under åren. Inom VA-verksamheten är
det de senaste årens investeringar i Kvarn
åkershamn samt utbyggnad av södra linan
som genererat de stora utgifterna.

INVESTERINGSVOLYM 2012-2018, %
Investeringsvolym kan mätas som investerings
utgifternas andel av skatteintäkter och generella bidrag.
Volymen har ökat 2018.
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NETTOINVESTERINGAR PER
HUVUDVERKSAMHET 2014-2018, MNKR
Infrastruktur, skydd, hamn mm
Fritid och kultur
Pedagogisk verksamhet
Vård och omsorg
Affärsdrivande verksamhet,
vatten och avfall

Budget

Utfall

96

22

Byggnadsnämnden

2

1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

1

1

Tekniska nämnden

885

636

varav vatten och avfall

403

297

varav andra förvaltningar

102

114

Barn- och utbildningsnämnden

19

15

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

12

5

7

4

Regionstyrelsen/
Regionstyrelseförvaltningen

2018
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2016

2015

2014

Summa

226

160

298

108

58

850

9

2

2

42

62

117

89

65

145

138

45

482
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5

5

34

53

297

107

44

60

68

576

Socialnämnden

Hälso- och sjukvård

53

55

63

29

25

225

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Gemensam verksamhet

23

44

59

51

64

241

Summa

703

436

616

433

356

2 544

Summa

varav exploatering

31

19

1 053

703

123
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Region Gotlands
samlade verksamhet
Den samlade verksamheten inom Region
Gotland består förutom av regionens
egen verksamhet även av koncernföretag,
intresseföretag och så kallade uppdrags
företag. Den sammanställda redovis
ningen ger ökade möjligheter till insyn och
analys oavsett om verksamheten bedrivs i
förvaltnings- eller bolagsform. Här ges en
helhetsbild av regionens samlade verksam
het, ekonomi och åtaganden.
Regionens egen verksamhet bedrivs i
förvaltningsform med 10 facknämnder
och en valnämnd. Den verksamhet som
bedrivs i bolag eller stiftelser definieras
som koncernföretag eller intresseföretag.

Definitionen av ett koncernföretag är att
regionen har ett varaktigt bestämmande,
det vill säga mer än 50 % röstinnehav. Om
Region Gotland inte har ett varaktigt be
stämmande utan endast ”betydande infly
tande” det vill säga mellan 20 och 49 %
röstinnehav, benämns företaget intresse
företag.
Den sammanställda redovisningen för
koncernen omfattar både koncernföre
tag och intresseföretag. Företag vars verk
samhet är av obetydlig omfattning, det
vill säga att regionens andel av omsätt
ning och omslutning är mindre än 2 % av
skatteintäkter och generella statsbidrag,

kan undantas från den sammanställda
redo
visningen. Med anledning av det
ta har Almi Företagspartner AB (49 %),
Gotlands Stuveri AB (29 %), Gotlands
Musikstiftelse (100 %), Visby Centrum
AB (25 %), Gotlands Filmfond AB (80 %)
samt Gotland Grönt Centrum AB (40 %)
undantagits.
I den sammanställda redovisningen in
går därmed, förutom Region Gotland,
AB Gotlandshem (100 %), Gotlands
näringslivs- och etableringsservice AB
(100 %) och Gotlands Energi AB (25 %).

REGION GOTLANDS
SAMLADE VERSAMHET

KONCERN

NÄMNDER

KONCERNFÖRETAG

INTRESSEFÖRETAG

SAMÄGDA FÖRETAG UTAN
BETYDANDE INFLYTANDE

• Regionstyrelse

• AB Gotlandshem, 100 %

• Gotlands Energi AB, 25 %

• Samtrafiken Sverige

• Teknisk nämnd

• Gotlands näringslivsoch etableringsservice
AB, 100 %

• Almi Företagspartner, 49 %

• Inera AB

• Gotland Grönt Centrum, 40 %

• Svenskt ambulansflyg

• Byggnadsnämnd
• Miljö- och
hälsoskyddsnämnd
• Barn- och
utbildningsnämnd

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

• Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnd
• Socialnämnd
• Hälso- och
sjukvårdsnämnd
• Valnämnd
• Överförmyndarnämnd
• Patientnämnd
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UPPDRAGSFÖRETAG

• Gotlands Stuveri, 29 %
• Visby Centrum AB, 25 %

ENTREPRENADER
> 5 mnkr

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

SKULDSÄTTNING

KONCERNBIDRAG

Årets resultat efter elimineringar inom
koncernen är 570 mnkr. Regionens resul
tat är 185 mnkr och bolagen bidrar med
385 mnkr. I resultatet ingår intäkter av
engångskaraktär i form av reavinster från
fastighetsförsäljningar med 590 mnkr,
varav 448 mnkr kan hänföras till AB Got
landshem.

Den totala låneskulden i koncernen uppgår
till 1 713 mnkr och har jämfört med 2017
minskat med 468 mnkr. Låneskulden för
delar sig med 485 mnkr i regionen och
1 228 mnkr i bolagen. För den allra största
delen av bolagens låneskuld finns kommu
nal borgen.
Nettoinvesteringarna i koncernen upp
går under året till 971 mnkr. Avskrivningar
har gjorts med 342 mnkr. Sammantaget
uppgår anläggningstillgångarna i koncer
nen till 6 604 mnkr vilket är en ökning
med 413 mnkr.
Lånefinansieringsgraden, det vill säga
hur stor del av koncernens anläggningstill
gångar som finansierats med lån, uppgår
till 26 % vilket är en minskning med 9 pro
centenheter jämfört med föregående år.

Wisby Strand Congress & Event Gotland
AB, som är ett helägt dotterbolag till Got
lands näringslivs-och etableringsservice
AB, är beroende av bidrag från regionen
och har för 2018 erhållit 1,9 mnkr (1,5 mnkr,
2017). Enligt ett beslut i regionfullmäktige
2007 garanteras Wisby Strand Congress
& Event Gotland AB ett kapitaltillskott
för täckande av redovisningsmässiga för
luster under den tid bolaget indirekt ägs
av Region Gotland. Under 2018 har även
Inspiration Gotland AB och Gotlands
näringslivs- och etableringsservice AB
erhållit bidrag med 0,8 respektive 0,1 mnkr.

BALANSOMSLUTNING

Balansomslutningen uppgår till
7 461 mnkr, varav regionen står för
5 086 mnkr och bolagen för 2 375 mnkr.
Avkastning på eget kapital, som beskriver
resultatet i förhållande till kapitalinsats är
19,2 % (8,0 %, 2017).
SOLIDITETEN

Den långsiktiga betalningsförmågan, soli
diteten, visar koncernens finansiella styrka
genom att ange hur stor del av tillgångarna
som är finansierade med egna medel. Soli
diteten för koncernen har jämfört med
föregående år ökat och uppgår 2018 till
39,7 % (34,1 %, 2017).

LIKVIDITET

De likvida medlen uppgår vid årsskiftet till
140 mnkr (162 mnkr, 2017).
BORGENSÅTAGANDEN

Borgensåtaganden inom koncernen
har minskat och uppgår 2018 totalt till
1 259 mnkr (1 554 mnkr, 2017). Minsk
ningen hänförs till AB Gotlandshem som
har sålt fastigheter och löst lån.

PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Antalet anställda har ökat inom koncer
nen jämfört med 2017. Region Gotland har
vid årsskiftet 6 613 anställda (6 510, 2017)
och bolagen 270 anställda (266, 2017).
Personalkostnaderna inklusive kostna
der för pensioner uppgår till 3 648 mnkr
(Region Gotland 3 562 mnkr). Personal
kostnaderna utgör därmed 56 % av verk
samhetens kostnader.

Ägd andel %

Omsättning
(mnkr)

Resultat före
skatt (mnkr)

Balansomslutning
(mnkr)

Soliditet %

Avkastning på
eget kapital %

Antal
anställda

AB Gotlandshem

100

814,1

329,3

1 884,3

33,0

53,0

102

Gotlands näringslivs- och
etableringsservice AB

100

7,7

-1,0

59,7

3,2

-52,6

1

25

770,7

172,1

2 100,3

46,9

17,5

167

KONCERNBOLAG

Gotlands Energi AB
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AB GOTLANDSHEM
VERKSAMHET

AB Gotlandshem är ett helägt bostads
bolag vars verksamhet består av ägande och
förvaltning av fastigheter. Bolaget har till
ändamål att främja bostadsförsörjningen
i syfte att bidra till en befolkningsökning
och framtida rekryteringsbas för regio
nens arbetsmarknad genom att tillhanda
hålla bostäder samt både kommersiella och
andra lokaler.
AB Gotlandshem ska också, med en
kostnadseffektiv förvaltning, sträva efter
att hålla bostadslägenheter med rimliga
hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt
ansvarstagande. Bolaget ska bidra till att
utveckla goda och trygga boendemiljöer.
Antalet ägda och förvaltade lägenheter
och lokaler uppgår till 5 155.
VIKTIGARE HÄNDELSER UNDER ÅRET

En av bolagets viktigaste uppgifter under
de kommande åren enligt ägardirektivet är
att tillföra nya hyreslägenheter till den got
ländska marknaden. Målet är minst 400
lägenheter fram till år 2020, vilket inte ser
ut att klaras. Under 2018 tillfördes 60 nya
hyreslägenheter. Bygget av kvarteret Adju
tanten 1 i Visby är färdigställt med totalt
60 lägenheter. Det har samtidigt påbörjats
en förstudie för nyproduktion av bostäder
utanför Visby.

Ägd andel 100 %

Fastighetsförsäljningarna har slutförts
under 2018 vilket inbringade över en halv
miljard i bolagets kassa. Pengarna har pri
märt används till att minska bolagets be
låning och omförhandla ränteavtal vilket
har gett betydande effekter på bolagets
finansiella ställning.
Bolaget har genomfört intressedialoger
om hållbarhet med hyresgäster, bolagets
ägare och styrelse samt medarbetare. Nya
mål inom klimatområdet har satts upp i
syfte att bolaget ska bli fossilfritt 2025.
Det helägda dotterbolagets Gotlands
hem Värme AB:s affärsidé är att ersätta
användning av olja med biologiskt förny
bar energi. Försäljning och distribution
av värme sker huvudsakligen till moder
bolaget AB Gotlandshem. Bolaget har
pelletsanläggningar på fyra orter på Got
land. Därutöver finns även ett fåtal ex
terna kunder. Under året har bolaget haft
driftproblem med några av bolagets pel
letspannor vilket har inneburit att upp
värmning har skett med sekundära värme
anläggningar (olja).
UTVECKLING PÅ SIKT

Med en stabil finansiell ställning står bola
get nu väl rustat inför kommande räntehöj
ningar. Goda möjligheter finns att långsik
tigt arbeta med de ekonomiska effekterna

GOTLANDS ENERGI AB
VERKSAMHET

E KO N O M I

Gotlands Energi AB (GEAB) är ett kom
plett energiföretag som ägs till 25 % av
Region Gotland och till 75 % av Vatten
fall AB. Verksamheten spänner över hela
energiområdet med elnät över hela Got
land, fjärrvärmeverksamhet på de större
orterna samt elhandel, bredband/fiber
och entreprenadverksamhet. Verksamhet
bedrivs genom tre bolag, moderbolaget
Gotlands Energi AB och dotterbolagen
Gotlands Elförsäljning AB som ansvarar
för elförsäljningen och Gotlands Elnät AB
som bygger och underhåller el- och energi
anläggningar.
VIKTIGARE HÄNDELSER UNDER ÅRET

Elnätsverksamheten har haft fortsatt högt
fokus på leveranssäkerhet. Under året har
Vattenfall genomfört en omfattande upp
rustning av elförbindelsen mellan Gotland
och fastlandet. Detta arbete har inneburit
13 totalavbrott i elförsörjningen på Got
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av investeringar som kommer att behöva
göras kommande år både i form av nypro
duktion och återinvesteringar i befintligt
bestånd. Produktionstakten förväntas gå
ner i närtid, främst för återinvesteringar.
Fokus kommer att vara på förstudier och
planering. Investeringarna förväntas att
återgå till nuvarande utvecklingstakt.

NYCKELTAL, MNKR

2018

2017

Omsättning

814,1

406,2

Resultat före skatt

329,3

31,7

Balansomslutning

1 884,3

1 849,5

621,7

261,1

Soliditet, %

33,0

14,1

Avkastning på eget kapital, %

53,0

12,1

Investeringar

216,7

181,3

Eget kapital

Antal anställda

102

102

Personalkostnader

57,1

54,7

Ägd andel 25 %

land. Arbetet med att hantera skadestånd
för detta har pågått under 2018 och kom
mer att fortsätta även 2019. I bokslutet för
2018 har avsättning gjorts för sakskador.
Värmeverksamheten har haft hög till
gänglighet och god anslutning av nya
kunder. Den pågående investeringen i en
ackumulatortank för värmeverksamheten
följer plan och beräknas bli färdig våren
2019. Ackumulatortanken tillsammans
med ett antal andra åtgärder innebär att
verksamheten under 2019 kommer att bli
fossilfri i sin produktion.
Elhandelsverksamheten har fortsatt att
förstärka utbudet av produkter och tjäns
ter kring solceller, även laddning av elfor
don har växt under året.
UTVECKLING PÅ SIKT

Energimyndigheten har avslutat sin utred
ning avseende förutsättningar för att skapa
ett hållbart och förnyelsebart energisystem
på Gotland. Förutsättningarna bedöms

goda för att realisera detta. GEAB kommer
att medverka i det fortsatta arbetet.
Antalet förfrågningar avseende anslut
ning av nya kunder anses som god för såväl
elnät, fjärrvärme och bredband. GEAB ser
en framtid där bolagen levererar helhets
lösningar till kunder inom hela energi
systemet.

NYCKELTAL, MNKR

2018

2017

Omsättning

770,7

697,0

Resultat före skatt

172,1

172,2

Balansomslutning

2 100,3

1 826,9

Eget kapital

985,4

882,1

Soliditet, %

46,9

48,3

17,5

19,5

210,3

228,4

Avkastning på eget kapital, %
Investeringar
Antal anställda
Personalkostnader

167

150

108,2

99,4

VERKSAMHET

Gotlands näringslivs- och etablerings
service AB:s (GNEAB) fastighetsbestånd
är numera helt avyttrat, varför ingen verk
samhet bedrivs mer än att fullfölja den ska
deståndsprocess som pågår mot några av
bolagets tidigare företrädare. Bolagets till
gångar är numera endast aktierna i dotter
bolagen Wisby Strand Congress & Event
Gotland AB och Inspiration Gotland AB.
Wisby Strand Congress & Event Got
land AB äger och förvaltar kongresshallen.
Driften av kongresshallen är utlagd på ett
privat företag. Det andra dotterbolaget,
Inspiration Gotland AB, är under avveck
ling. Verksamheten i bolaget har överta
gits av Region Gotland.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Den beslutade avvecklingen av Inspira
tion Gotland AB har fördröjts något, dels
på grund av att särskilda övergångsfrågor
behövde lösas och dels på grund av att två
statligt finansierade projekt avslutas i bola
gets regi. Bolaget har därför fått ett aktie

Ägd andel 100 %

ägartillskott på 0,8 mnkr från Region Got
land.
Årets resultat för Gotlands näringslivsoch etableringsservice AB är -0,3 mnkr.
Inga intäkter finns som motsvarar bola
gets kostnader. För att styrelsen ändå ska
kunna fortsätta driva den rättsliga proces
sen har bolaget fått ett kapitaltillskott på
0,1 mnkr från ägaren Region Gotland.
Resultatet för Wisby Strand Congress
& Event Gotland AB är som tidigare år
negativt och något sämre än föregående
år med anledning av minskad omsättning
hos hyresgästen. Ägartillskottet 2018 upp
gick till 1,9 mnkr. Under året har träffats
en uppgörelse med hyresgästen om juste
rade hyresvillkor från och med 2019 vilka
innebär högre intäkter för Wisby Strand
Congress & Event Gotland AB.
UTVECKLING PÅ SIKT

För bolaget GNEAB fortskrider skade
ståndsprocessen till följd av försäljningen
av Hantverket 1. Då inga intäkter förväntas
under 2019, förutom vad som kan falla ut

genom skadeståndsprocessen, finns risken
att bolaget kommer att behöva ett kapital
tillskott även 2019. Prognosen är att bola
get ska kunna likvideras i slutet av 2019.
Den kvarvarande projektverksamheten
inom Inspiration Gotland kommer att av
slutas under 2019.

NYCKELTAL, MNKR
Omsättning

2018

2017

7,7

20,3

Resultat före skatt

-1,0

-0,5

Balansomslutning

59,7

61,4

Eget kapital

1,9

2,9

Soliditet, %

3,2

4,7

-52,6

-17,2

0,7

1,6

Avkastning på eget kapital, %
Investeringar
Antal anställda
Personalkostnader

1

14

1,3

8,2

E KO N O M I

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

De företag som driver vårdcentraler på
Gotland är Vårdcentralen Visborg Prak
tikertjänst AB och Unicare Vård Gotland
AB. Cirka 30 % av gotlänningarna har valt
att lista sig på en privat vårdcentral. Ande
len har minskat med 4 procentenheter jäm
fört med 2017. Under året har Unicare haft
problem med framförallt telefontillgäng
ligheten och flera personer har lämnat vård
centralen och listat sig på andra vårdcen
traler.
Följande verksamheter inom hälsooch sjukvården bedrivs helt av uppdrags
företag: njursjukvård (B Braun AB), sjuk
vårdsrådgivning (Previa AB), alarmering
(SOS Alarm Sverige AB) ambulanssjuk
vård (Falck Ambulans AB) och ambulans

helikopter (Scandinavian Medicopter AB
och Scandinavian Air Ambulance).
I september övertog B Braun Avitum
AB njursjukvårdsverksamheten från Dia
verum Sweden AB som ansvarat för verk
samheten sedan 2009. Erfarenheterna hit
tills är att vården fungerat bra.
Antalet samtal till 1177/sjukvårds
rådgivning har under 2018 ökat med 8 %.
Detta beror på att Gotland deltar i ett na
tionellt projekt med gemensam samtalskö.
Projektet innebär att deltagande landsting
hjälps åt att svara från en gemensam kö.
Med anledning av detta har kriterierna för
månatlig avtalsuppföljning ändrats i ett
tilläggsavtal med Previa AB.
ÄLDREOMSORG

FÖRSKOLEVERKSAMHET

Av de barn på Gotland som är inskrivna i
förskolan finns cirka 19 % vid någon av de
privata förskolorna. De största aktörerna
är Stiftelsen Karlavagnen Waldorfförskola,
Pysslingen förskolor och skolor AB samt
Uteförskolan Alla årstider AB.
AVFALLSVERKSAMHET

Tjänsten insamling av hushållssopor och
latrin är upphandlad och sköts av Got
lands Åkericentral AB. Avtalet sträcker sig
till 2020. Ragnsells AB behandlar avfallet
efter insamling och det avtalet sträcker sig
till år 2021.
KOLLEKTIVTRAFIK, FÄRDTJÄNST
OCH SJUKRESOR

All busstrafik på hela Gotland är upphand
lad och sköts av Gotlandsbuss AB. Beställ
ningscentral för färdtjänst och sjukresor
sköts av Samres AB.

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

2%
6%

13 %

Region Gotland,
socialförvaltningen
Attendo Sverige AB

3%
4%

E KO N O M I

Omsorgshuset i Stockholm AB utför via ett
entreprenadavtal all personlig assistans som
Region Gotland tidigare utfört i egen regi.
Utöver det avtalet finns ett flertal utförare
av personlig assistans.
Avseende daglig verksamhet finns av
tal med två leverantörer, Hajdes och FUB
Gotland, övrig daglig verksamhet drivs i
egen regi.
Två boenden med särskild service en
ligt LSS finns i privat regi på Gotland. Ett
boende drivs av Hajdes och ett av Kungs
ängen i Nora AB. Avtalen har under året
förlängts fram till april 2020.

Inom äldreomsorgen tillämpas kundval
för hemtjänst dag- och kvällstid. De pri
vata utförarna står omsättningsmässigt för
cirka 25 % av all äldreomsorg, både hem
tjänst och särskilt boende. Det är en ökning
med 4 procentenheter jämfört med föregå
ende år. Vid årsskiftet var åtta privata hem
tjänstföretag verksamma på Gotland varav
Gotlands Hemtjänster är störst.
Det finns sex särskilda boenden med olika
inriktningar som bedrivs i privat regi på
Gotland. Det finns sammanlagt 597 plat
ser i särskilt boende, varav 196 i privat regi.
Under 2018 har inga nya platser tillkommit.
Den aktör som Region Gotland köpt mest
verksamhet ifrån under 2018 är Attendo
Sverige AB.

ANDEL UTFÖRARE AV ÄLDREOMSORG, %
De till omsättning största utförarna av äldreomsorg på
Gotland, både utförare av hemtjänst och särskilt boende.
2%

OMSORG OM PERSONER MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNING

4%

Gotlands Hemtjänster AB

5%

Stiftelsen Gotlands Sjukhem

Region Gotland,
hälso- och sjukvårdsförvaltningen

18 %

Unicare Gotland

Gotlands Serviceboende AB
74 %

Norlandia Care Kosmo AB
Gotlands Vård AB
Övriga med mindre än 2% andel
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Övriga-2%

69 %

Vårdcentralen Visborg

Intern kontroll

GRANSKNINGSOMRÅDEN

Under 2018 har regionstyrelsen beslutat
om 10 regiongemensamma kontroller där
granskning skett utan hänsyn till nämnd
tillhörighet. Dessa är:
ȅȅ avtalstrohet gentemot ramavtalet
för möbler
ȅȅ om direktupphandling genomförts
och dokumenterats på rätt sätt
ȅȅ prisjusteringar i gällande avtal
ȅȅ om leverantörsfakturor betalats i tid
ȅȅ om fördelning av arbetsmiljöuppgifter
till chef skett enligt gällande rutin
ȅȅ om det finns en upprättad rehabili
teringsplan vid upprepad korttids
frånvaro
ȅȅ om gemensamma mallar används
på rätt sätt
ȅȅ om integrationsstrategin implementerats genom nämndernas
verksamhetsplaner
ȅȅ om systemförvaltningsmodellen
tillämpas och att informationsklassning genomförts
ȅȅ att åtkomst till Region Gotlands
system och lokaler upphör när
anställning avslutas

Utöver de gemensamma kontrollerna har
47 kontroller genomförts. Flest kontroller
(35) har berört följsamhet till lagar, före
skrifter, riktlinjer och rutiner. Fem kontrol
ler handlar om att verksamheten fungerar
på ett ändamålsenligt och kostnadseffek
tivt sätt och 7 kontroller handlar om att det
finns en tillförlitlig finansiell rapportering
och information om verksamheten.
GRANSKNINGSRESULTAT

Resultatet av uppföljningen av den interna
kontrollen visar att den i huvudsak är till
fredsställande även om ett antal brister rap
porterats. För 20 av de 57 kontrollerna har
konstaterats någon form av avvikelse.
Av de gemensamma kontrollerna har
brister upptäckts beträffande avtalstrohet,
direktupphandling, fördelning av arbets
miljöuppgifter, användning av gemensam
ma mallar och användningen av system
förvaltningsmodellen. Åtgärder är ännu
inte beslutade men flera förslag finns fram
tagna.
Förutom de gemensamma kontroller
na avser bristerna främst följsamhet mot
gällande riktlinjer, rutiner eller regler. Ex
empelvis användning av inköpskort, läke
medelshantering på särskilt boende och
hemsjukvård, lönetillägg och behörighet
till kassafunktionerna i hälso- och sjukvår
dens journalsystem.
Övriga brister som konstaterats berör
bland annat hanteringen av fordon där 2
av 54 kontrollerade fordon visade sig inte
längre vara i Region Gotlands ägo trots att
det fanns ett bokfört värde i anläggnings
reskontran.
Socialnämnden har kontrollerat om
de överenskommelser som finns mellan
social
tjänst och hälso- och sjukvård är
kända och implementerade i verksamhe
ten. Resultatet visade att det fanns brister
varför åtgärder ska vidtas och kontrollen
återkommer nästa år.

Barn- och utbildningsnämnden och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämn
den har liksom ett par år tidigare även i år
kontrollerat följsamhet mot riktlinjerna
för bisyssla. Inga brister har i år noterats.
Däremot finns brister i hanteringen av in
köpskort och förtroendekänsliga transak
tioner. Bristerna berör framförallt att kvit
to saknas vid inköp med inköpskort, att
moms hanterats på felaktigt sätt samt att
inte syfte med utgiften anges.
Flera kontroller har gjorts på olika stäl
len i regionen av rutiner som hör ihop med
inköp. Sammanlagt har 13 sådana kontrol
ler gjorts varav 8 befanns ha någon form
av brist. Förutom inköpskorten, avtalstro
het gentemot ramavtalet för möbler samt
att direktupphandling inte utförts på rätt
sätt så har också kontroll gjorts av upp
handlingsförfarande, avtal och pris inom
individ- och familjeomsorgen. Gransk
ningen visar att leverantörsavtalen behö
ver tydliggöras avseende efterfrågad infor
mation, bland annat underlag för korrekt
momshantering samt att verksamhetssys
temen behöver uppdateras med korrekta
företagsuppgifter. Region Gotland har på
börjat ett projekt för att utbilda och iden
tifiera behöriga beställare. Detta ska öka
kunskapen i organisationen för hur köp
får genomföras. Resultatet av årets kon
troller visar att det är en nödvändig och
riktig insats som kommer att fortsätta.

E KO N O M I

Samtliga nämnder har beslutade intern
kontrollplaner. Kontrollerna är genom
förda och resultaten är i samtliga fall sam
manställda i rapporter som behandlats av
respektive nämnd. Enligt gällande riktlin
jer ska alla nämnder i samband med bok
slutet rapportera resultatet av den interna
kontrollen till regionstyrelsen som i sin roll
har ett övergripande uppsiktsansvar. Det är
den enskilda nämnden som har ansvar för
att den interna kontrollen genomförs och
som med en rimlig grad av säkerhet ska
avgöra om verksamheten bedrivits ända
målsenligt, kostnadseffektivt, om rap
portering skett och om tillämpliga lagar,
föreskrifter, regler, riktlinjer och rutiner
efterlevts.
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Resultaträkning

mnkr
REGIONEN 2018

REGIONEN 2017

KONCERNEN 2018

KONCERNEN 2017

Verksamhetens intäkter

not 1, 8

1 498

1 442

2 433

1 951

Verksamhetens kostnader

not 2, 8

-6 177

-5 975

-6 465

-6 333

Avskrivningar

not 3

-230

-257

-342

-331

-4 909

-4 790

-4 374

-4 713

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

not 4

3 828

3 749

3 828

3 749

Generella statsbidrag och utjämning

not 5

1 252

1 195

1 252

1 195

Finansiella intäkter

not 6

35

19

28

19

Finansiella kostnader

not 7

-21

-22

-164

-59

185

151

570

191

Extraordinära intäkter

0

0

0

0

Extraordinära kostnader

0

0

0

0

185

151

570

191

REGIONEN 2018

REGIONEN 2017

KONCERNEN 2018

KONCERNEN 2017

185

151

570

191

230

257

342

331

Resultat före extraordinära poster

ÅRETS RESULTAT

Kassaflödesanalys

mnkr

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster
Avskrivningar

not 3

Avsättningar

not 22, 23

Realisationsvinster
Realisationsförluster, utrangering
Övrigt

not 9

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

109

76

85

100

-142

-24

-590

-24

0

7

9

10

-32

0

-34

0

350

467

382

608

Förändring av förråd och exploateringstillgångar
(ökning -, minskning +)

not 16, 17

-6

1

-5

0

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

not 18, 19

-8

-23

-43

-20

Förändring av kortfristiga skulder
(ökning +, minskning -)

not 25

-107

130

-999

966

229

575

-665

1 554

-703

-436

-971

-669

Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGAR
Investeringsutgifter
Inköp av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

not 10

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

not 14

E KO N O M I

Finansiell leasing anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

0

0

0

293

35

834

36

0

1

0

1

-4

-1

-4

-1

-414

-401

-141

-633

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

not 14

1

-14

2

-14

Förändring av långfristiga skulder
(ökning +, minskning -)

not 24

155

-59

782

-772

Utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE
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not 20

0

0

0

-1

156

-73

784

-787

-29

101

-22

134

Balansräkning

mnkr
REGIONEN 2018

REGIONEN 2017

KONCERNEN 2018

KONCERNEN 2017

not 11

18

19

18

19

Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar not 12

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
3 909

3 561

6 174

5 775

Maskiner och inventarier

not 13

341

329

361

344

Finansiella anläggningstillgångar

not 14

104

105

51

53

4 372

4 014

6 604

6 191

not 15

16

17

16

17

Förråd

not 16

23

22

28

28

Exploateringstillgångar

not 17

13

8

13

8

Kortfristiga fordringar

not 18

402

407

489

459

Kortfristiga placeringar

not 19

171

158

171

158

Kassa och bank

not 20

89

118

140

162

698

713

841

815

5 086

4 744

7 461

7 023

1 993

1 842

2 395

2 204

185

151

570

191

2 178

1 993

2 965

2 395

Summa anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

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

64

64

64

64

not 21

2 114

1 929

2 901

2 331

Avsättning för pensioner

not 22

941

850

959

868

Andra avsättningar

not 23

30

12

82

88

971

862

1 041

956

varav övrigt eget kapital
Avsättningar

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

not 24

1 035

880

2 365

1 583

Kortfristiga skulder

not 25

902

1 009

1 090

2 089

Summa skulder

1 937

1 889

3 455

3 672

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

5 086

4 744

7 461

7 023

Borgensförbindelser

not 26, 29

1 268

1 563

1 268

1 563

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998

not 27

2 341

2 395

2 341

2 395

Framtida leasingkostnader

not 28

16

13

21

31
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Noter
REGIONEN 2018

REGIONEN 2017

KONCERNEN 2018

KONCERNEN 2017

NOT 1 – VERKSAMHETENS INTÄKTER, mnkr
Försäljning varor och tjänster

109

108

438

421

Avgifter och taxor

484

477

631

649

Hyror och arrenden

117

119

120

123

Driftbidrag från staten

519

532

519

532

Bidrag och ersättningar

16

21

19

34

142

24

590

24

Exploateringsintäkter

30

67

30

67

Övriga intäkter

81

94

86

101

1 498

1 442

2 433

1 951

-93

-88

-142

-149

-205

-211

-205

-211

-1 023

-961

-1 047

-1 000

Konsulter

-50

-45

-54

-52

Tillfälligt inhyrd personal

-88

-98

-88

-98

Reavinster

Summa verksamhetens intäkter

NOT 2 – VERKSAMHETENS KOSTNADER, mnkr
Material, inventarier
Bidrag, transfereringar
Köp av huvudverksamhet

Löner och sociala avgifter

-3 197

-3 067

-3 405

-3 150

Pensioner, löneskatt

-365

-353

-243

-357

Lokal- och fastighetskostnader

-247

-299

-251

-303

-66

-67

-67

-68

Förbrukningsmaterial

-393

-381

-395

-388

Transporter och resor

-135

-129

-136

-130

Övriga köpta tjänster

-119

-111

-120

-112

Bränsle och energi

Reaförlust, utrangering tillgångar

0

-7

-9

-10

Exploateringsutgifter

-3

-5

-3

-5

-193

-153

-322

-274

0

0

22

-26

-6 177

-5 975

-6 465

-6 333

-5

-6

-5

-6

-153

-176

-208

-231

-72

-75

-101

-98

0

0

-28

4

-230

-257

-342

-331

3 846

3 762

3 846

3 762

-13

5

-13

5

Prognos slutavräkning

-5

-18

-5

-18

Summa skatteintäkter

3 828

3 749

3 828

3 749

Övriga verksamhetskostnader
Skatt i bolagen
Summa verksamhetens kostnader

NOT 3 – AVSKRIVNINGAR, mnkr
Avskrivningar immateriella tillgångar
Avskrivningar byggnader
Avskrivningar maskiner och inventarier
Nedskrivningar av anläggningstillgångar
E KO N O M I

Summa avskrivningar

NOT 4 – SKATTEINTÄKTER, mnkr
Kommunalskatt, preliminär
Slutavräkning
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REGIONEN 2018

REGIONEN 2017

KONCERNEN 2018

KONCERNEN 2017

1 050

1 006

1 050

1 006

Strukturbidrag

160

159

160

159

LSS-utjämning

-2

-6

-2

-6

Fastighetsavgift

146

132

146

132

NOT 5 – STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING, mnkr
Inkomstutjämning

Generella statsbidrag
Kostnadsutjämning
Regleringsavgift/-bidrag
Summa statsbidrag och utjämning

37

35

37

35

-130

-107

-130

-107

-9

-24

-9

-24

1 252

1 195

1 252

1 195

NOT 6 – FINANSIELLA INTÄKTER, mnkr
Utdelning aktier och andelar

16

2

7

2

1

3

3

3

13

10

13

10

5

4

5

4

35

19

28

19

Räntekostnad långfristiga lån

-7

-6

-23

-36

Räntekostnad kortfristiga lån

0

0

-4

-3

-19

-17

-19

-17

-2

-2

-125

-6

7

3

7

3

-21

-22

-164

-59

142

24

590

24

30

67

30

67

172

91

620

91

Ränteintäkter
Vinst avyttring finansiella tillgångar
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

NOT 7 – FINANSIELLA KOSTNADER, mnkr

Räntekostnad pensioner
Övriga finansiella kostnader
Kreditivränta
Summa finansiella kostnader

Reavinster
Exploateringsintäkter
Summa jämförelsestörande intäkter

Reaförluster, utrangeringar av anläggningstillgångar

0

-7

-9

-10

Exploateringsutgifter

-3

-5

-3

-5

Nedskrivningar av anläggningstillgångar

0

0

-28

4

-9

0

0

0

Summa jämförelsestörande kostnader

-12

-12

-40

-11

Summa jämförelsestörande poster

160

79

580

80

1

0

1

0

-33

0

-33

0

0

0

-2

0

-32

0

-34

0

Värdereglering kortfristig fordran
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NOT 8 – JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER, mnkr

NOT 9 – ÖVRIGA EJ RÖRELSEKAPITALPÅVERKANDE POSTER, mnkr
Omklassificering från anläggningstillgång
till omsättningstillgång
Periodisering reavinst sale-leaseback
Övrigt
Summa
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REGIONEN 2018

REGIONEN 2017

KONCERNEN 2018

KONCERNEN 2017

292

33

832

33

Maskiner och inventarier

1

2

2

3

Dotterbolag

0

0

0

0

293

35

834

36

NOT 10 – FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, mnkr
Fastigheter och mark

Summa

NOT 11 – IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, mnkr
Redovisat värde vid årets början

19

16

19

16

Justeringspost/omklassificering pågående

0

0

0

0

Årets avskrivningar

-5

-6

-5

-6

Årets investeringar

4

9

4

9

Årets avyttringar, utrangeringar och nedskrivningar

0

0

0

0

18

19

18

19

Redovisat värde vid årets slut
Anskaffningsvärde

93

89

93

89

Ackumulerade avskrivningar

-75

-70

-75

-70

Redovisat värde vid årets slut

18

19

18

19

18

19

18

19

0

0

0

0

3-5 år

3-5 år

3-5 år

3-5 år

3 561

3 395

5 775

5 455

-1

0

-4

-10

-153

-176

-233

-249

Årets investeringar

619

361

881

598

Årets avyttringar, utrangeringar och nedskrivningar

-117

-19

-245

-19

Redovisat värde vid årets slut

3 909

3 561

6 174

5 775

Anskaffningsvärde

6 470

6 092

9 751

9 368

Ackumulerade avskrivningar

-2 561

-2 531

-3 577

-3 593

Redovisat värde vid årets slut

3 909

3 561

6 174

5 775

84

44

168

131

Verksamhetsfastigheter

1 778

1 786

1 791

1 792

Fastigheter affärsverksamhet

1 468

1 105

2 985

2 631

247

227

247

227

32

70

418

429

300

329

565

565

IT-system
varav externt förvärvade
varav internt upparbetade
Avskrivningstider

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

varav

E KO N O M I

Markreserv

Publika fastigheter
Fastigheter annan verksamhet
Pågående investeringar
Bostadslånepost
Summa
Avskrivningstider
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0

0

0

0

3 909

3 561

6 174

5 775

10-60 år

10-60 år

10-60 år

10-60 år

REGIONEN 2018

REGIONEN 2017

KONCERNEN 2018

KONCERNEN 2017

329

336

344

351

0

0

3

3

Årets avskrivningar

-65

-68

-69

-73

Årets investeringar

79

67

86

70

Finansiell leasing lös egendom

-2

-5

-2

-5

Årets avyttringar, utrangeringar och nedskrivningar

0

-1

-1

-2

341

329

361

344

Anskaffningsvärde

1 678

1 642

1 766

1 707

Ackumulerade avskrivningar

-1 337

-1 313

-1 405

-1 363

341

329

361

344

25

14

25

16

262

256

282

269

Transportmedel och speciella anläggningar

35

37

35

37

Finansiell leasing lös egendom

19

22

19

22

341

329

361

344

3-20 år

3-20 år

3-20 år

3-20 år

53

53

1

1

Utlämnade lån

4

4

4

4

Långfristig skattefordran

0

0

-1

0

47

48

47

48

104

105

51

53

16

17

16

17

18

18

18

18

Varuförsörjning

4

4

4

4

Teknikförvaltningens förråd

1

0

1

0

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

Redovisat värde vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut
varav
Maskiner
Inventarier

Summa
Avskrivningstider

NOT 14 – FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, mnkr
Aktier i koncernföretag och intresseföretag

Övrigt
Redovisat värde vid årets slut

NOT 15 – BIDRAG TILL 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

Hjälpmedelscentral

Förråd bolagen
Redovisat värde vid årets slut

0

0

5

6

23

22

28

28
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Inventerat värde
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REGIONEN 2018

REGIONEN 2017

KONCERNEN 2018

KONCERNEN 2017

NOT 17 – EXPLOATERINGSTILLGÅNGAR, mnkr
Redovisat värde vid årets början

8

8

8

8

Omklassificering/justering

1

0

1

0

Årets exploateringsutgifter

7

2

7

2

Försäljning/avyttring

-3

-2

-3

-2

Redovisat värde vid årets slut

13

8

13

8

Statsbidragsfordringar

14

59

14

59

Kundfordringar

83

60

92

63

267

251

339

290

37

36

37

36

1

1

7

11

402

407

489

459

NOT 18 – KORTFRISTIGA FORDRINGAR, mnkr

Interimsfordringar
Mervärdesskatt
Övrigt
Redovisat värde vid årets slut

NOT 19 – KORTFRISTIGA PLACERINGAR, mnkr
Pensionsmedel
Aktiefonder

53

72

53

72

Räntefonder och obligationer

118

86

118

86

Redovisat värde vid årets slut

171

158

171

158

Aktiefonder

54

87

54

87

Räntefonder och obligationer

122

91

122

91

Marknadsvärde vid årets slut

176

178

176

178

Kassa

0

0

0

0

Bank

89

118

140

162

Summa

89

118

140

162

Marknadsvärden

NOT 20 – KASSA OCH BANK, mnkr

Regionen har en checkräkningskredit på 275 mnkr som inte var utnyttjad vid bokslutstillfället.		
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NOT 21 – ÖVRIGT EGET KAPITAL, mnkr
Pensionsreserv

61

61

61

61

Vatten- och avloppsverksamhet

-1

-1

-1

-1

Övrigt eget kapital

2 054

1 869

2 841

2 271

Summa

2 114

1 929

2 901

2 331

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.
Gotlandshem AB, ett av Region Gotlands helägda bolag, har under 2017 gjort ändringar avseende uppskjuten skatt.
Som en följd utav detta har eget kapital minskat med 14 mnkr och avsättningarna ökat med motsvarande.
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REGIONEN 2018

REGIONEN 2017

KONCERNEN 2018

KONCERNEN 2017

684

620

701

635

92

80

94

82

Nyintjänad pension

-

63

-

64

Ränte- och basbeloppsuppräkning

-

17

-

18

Sänkning av diskonteringsränta

-

0

-

0

Pension till efterlevande

-

1

-

1

Övrig post

92

-1

94

-1

Årets utbetalningar

-19

-16

-20

-16

Utgående avsättning pensioner exkl ÖK-SAP

758

684

775

701

Löneskatt

184

166

184

167

Utgående avsättning pensioner exkl ÖK-SAP inkl löneskatt

941

850

959

868

2

2

878

785

Särskild avtalspension

18

17

Pension till efterlevande

4

4

Ålderspension

38

42

Visstidspension

1

0

941

850

NOT 22 – AVSATT TILL PENSIONER, mnkr
Avsatt till pensioner exkl ÖK-SAP
Ingående avsättning
Nya förpliktelser under året
varav

varav
Pensionsbehållning
Förmånsbestämd pension

Summa

Antal visstidsförordnanden
Förtroendevalda

2

2

Tjänstepersoner

0

0

97

97

Ingående avsättning

12

16

19

23

Nya avsättningar

21

0

21

0

Övriga förändringar

0

0

0

0

Ianspråktagna avsättningar

-3

-4

-10

-4

Utgående avsättning deponier

30

12

30

19

0

0

52

69

30

12

82

88

Ej utlösta visstidspensioner för förtroendevalda har upptagits i ansvarsförbindelsen.

Aktualiseringsgrad, %

NOT 23 – ANDRA AVSÄTTNINGAR, mnkr

Uppskjuten skatt
Summa

E KO N O M I

Deponier; åtgärder för efterbehandling

Avsättning för deponier beräknas att tas i anspråk i samband med att efterbehandlingsåtgärder utförs under kommande 10-års period.

Region Gotland Årsredovisning 2018

81

REGIONEN 2018

REGIONEN 2017

KONCERNEN 2018

KONCERNEN 2017

480

485

1 672

1 050

12

11

12

11

Förutbetalda investeringsbidrag

203

155

203

155

Förutbetalda intäkter VA

244

216

244

216

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

Investeringsfond VA
Övriga långfristiga skulder
Summa

11

12

11

12

85

1

223

139

1 035

880

2 365

1 583

Långfristig leasingsskuld avser finansiell leasing av fordon.

Lån i banker och kreditinstitut
Genomsnittlig ränta inkl ränteswappar, %

1,24

0,87

Genomsnittlig räntebindningstid, år

3,39

3,02

Genomsnittlig kapitalbindningstid, år

2,27

1,99

1 år, %

22

34

2 år, %

10

17

Lån som förfaller inom

3 år, %

58

8

4 år, %

0

42

5 år, %

10

0

260

260

-18

-18

Ränteswappar
Säkrad låneskuld, mnkr
Marknadsvärde ränteswappar, mnkr

Den säkrade posten uppgår till nominellt 485 mnkr där samtliga lån löper med Stibor 3M som räntebas. 				
Säkringsinstrumentet utgörs av ränteswappar om nominellt 260 mnkr som säkrar 260 mnkr av säkrad post 				
genom att regionen byter rörlig ränta mot fast. I ränteswapparna erhåller regionen Stibor 3M vilket neutraliserar 				
marknadsränteförändringarnas påverkan på 260 mnkr av den säkrade posten. Maximal avvikelse i tid mellan				
räntebetalningarna på betalad respektive erhållen Stibor 3M är 45 dagar. Refinansieras lånen, swapparna förfaller, 				
förlängs eller nya ingås görs en ny säkringsdokumentation och en ny effektivitetsbedömning genomförs. 				
Den säkrade posten förväntas förlängas så att den fortlever under säkringsinstrumentets löptid. 				
Vid balansdagen 2018-12-31 bedöms effektiviteten uppfylld.				
Totala räntekostnader för låneskulden inklusive räntederivat var 6,7 mnkr och exklusive räntederivat 2,4 mnkr.				
Marknadsvärdet visar det belopp som skulle betalas om swapavtalen skulle upphöra på bokslutsdagen.			
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NOT 25 – KORTFRISTIGA SKULDER, mnkr
Leverantörsskulder

187

151

228

186

Semesterlöneskuld

234

236

241

242

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

407

367

433

369

Kortfristiga skulder till kreditinstitut

5

180

41

1 131

Kortfristig skuld finansiell leasing

8

10

8

10

56

53

57

54

Redovisad moms

0

7

2

8

Övrigt

5

5

80

89

902

1 009

1 090

2 089

Personalens skatter

Summa
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REGIONEN 2018

REGIONEN 2017

KONCERNEN 2018

KONCERNEN 2017

1 259

1 554

1 259

1 554

9

9

9

9

1 268

1 563

1 268

1 563

NOT 26 – BORGENSFÖRBINDELSER, mnkr
Regionens egna och närstående företag
Övriga
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 kommuner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest
ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen
av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse.
Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun
lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital
i Kommuninvest ekonomiska förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Region Gotlands ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras
att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 404 804 mnkr och totala tillgångar till 406 323 mnkr.
Regionens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 076 mnkr och andelen av de totala tillgångarna till 2 070 mnkr.		
		

NOT 27 – PENSIONSFÖRPLIKTELSER, mnkr
1 928

1 965

1 928

1 965

Ränteuppräkning

Ingående ansvarsförbindelse

-

19

-

19

Basbeloppsuppräkning

-

39

-

39

-97

-96

-97

-96

-

-1

-

-1

53

1

53

1

1 884

1 928

1 884

1 928

457

468

457

468

2 341

2 395

2 341

2 395

Inom ett år

8

11

8

10

Senare än ett år men inom fem år

11

11

11

12

Senare än fem år

0

0

0

0

19

22

19

22

10

8

12

10

6

5

8

17

Utbetalningar
Aktualisering
Övrig post
Summa pensionsförpliktelse
Löneskatt
Utgående ansvarsförbindelse
I pensionsförpliktelsen ingår ej utlösta visstidspensioner för förtroendevalda.

NOT 28 – FRAMTIDA LEASINGKOSTNADER, mnkr
Finansiella leasingavtal - maskiner och inventarier
Nuvärde minimileaseavgifter

Summa

Operationella leasingavtal

Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år
Summa

0

0

1

4

16

13

21

31
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Minimileaseavgifter
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NOT 29 – KONCERNINTERNA MELLANHAVANDEN, mnkr
Ägartillskott

Bidrag, tillskott och utdelningar
Ägd andel
Region Gotland

100 %

AB Gotlandshem

100 %

Mottagna

Givna

Utdelning

Mottagna

100 %
100 %

Wisby Strand Congress & Event Gotland AB

100 %

2

Inspiration Gotland AB

100 %

1

25 %

9
0

Kostnader, intäkter, fordringar och skulder
Ägd andel

Mottagna
9

Gotlandshem Värme AB

Summa

Givna

3

Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB

Gotlands Energi AB

0

3

3

Försäljning
Köpare
Säljare

Givare

Lån
Mottagare

9

9

Borgen
Givare Mottagare

Region Gotland

100 %

36

34

AB Gotlandshem

100 %

40

13

1 203

Gotlandshem Värme AB

100 %

Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB

100 %
55

Wisby Strand Congress & Event Gotland AB

100 %

1

2

Inspiration Gotland AB

100 %

1

2

25 %

1

28

79

79

Gotlands Energi AB
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Summa

84

Givna

Koncernbidrag
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1 259

1
0

0

1 259

1 259

BUDGET OCH UTFALL
PER VERKSAMHET 2018, MNKR

Budget
intäkter

Bokslut
intäkter

Budget
kostnader

Bokslut
kostnader

Budget
netto

Bokslut
netto

1

Politisk verksamhet

6

12

-64

-60

-58

-48

11

Nämnd- och styrelseverksamhet

0

7

-21

-19

-21

-12

12

Stöd till politiska partier

0

0

-7

-7

-7

-7

13

Revision

0

0

-4

-4

-4

-4

14

Nämndadministration

0

0

-12

-11

-12

-11

15

Övrig politisk verksamhet

6

5

-20

-19

-14

-14

260

263

-445

-445

-185

-182

16

14

-19

-17

-3

-3
-21

2

Infrastruktur, skydd mm

20

Infrastruktur, skydd mm

21

Fysisk och teknisk planering

22

Teknisk verksamhet

23

Särskilda uppdrag skattefinansierade

24

Gatu- och väghållning

30

26

25

Parkverksamhet

40

36

26

Näringslivsfrämjande åtgärder

8

28

27

Miljö- och hälsoskydd

17

15

28

Räddningstjänst

6

29

Övrig infrastruktur

3

Fritid och kultur

30

Kultur och fritidsverksamhet

31

Kulturverksamhet

40

36

-58

-57

-18

100

98

-80

-81

20

17

0

0

-10

-6

-10

-6

-74

-72

-44

-46

-59

-54

-19

-18

-56

-69

-48

-41

-25

-23

-8

-8

7

-61

-63

-55

-56

3

3

-3

-3

0

0

44

52

-199

-205

-155

-153

0

2

-5

-5

-5

-3

22

25

-54

-57

-32

-32

32

Fenomenalen Sience Center

3

3

-3

-3

0

0

35

Biblioteksverksamhet

6

5

-35

-35

-29

-30

36

Fritidsverksamhet

8

12

-62

-64

-54

-52

38

Ungdomsverksamhet

1

2

-18

-20

-17

-18

39

Kulturskolan

4

3

-22

-21

-18

-18

936

991

-2 321

-2 398

-1 385

-1 407

4

7

-85

-57

-81

-50

295

291

-617

-633

-322

-342

0

0

-1

-2

-1

-2
-85

4

Pedagogisk verksamhet

40

Central administration

41

Förskola

42

Pedagogisk omsorg

43

Fritidshem

88

92

-161

-177

-73

44

Förskoleklass

26

28

-73

-71

-47

-43

45

Obligatoriska skolan

335

373

-911

-974

-576

-601

46

Gymnasieutbildning

141

148

-379

-386

-238

-238

47

Vuxenutbildning

14

19

-40

-44

-26

-25

48

Uppdragsutbildning

49

Folkhögskola

1

1

-1

-1

0

0

32

32

-53

-53

-21

-21

825

808

-2 135

-2 128

-1 310

-1 320

1

5

-32

-30

-31

-25

-1 396

-1 338

-763

-738

5

Vård och omsorg

51

Gemensamt socialförvaltningen

52

Vård och omsorg enligt SOL

633

600

53

Insatser enligt LSS

186

192

-415

-442

-229

-250

54

Individ och familjeomsorg

5

11

-262

-289

-257

-278

55

Handläggning

0

0

-21

-21

-21

-21

59

Bostadspolitiska frågor

0

0

-9

-8

-9

-8

6

Särskilt riktade insatser

94

101

-114

-133

-20

-32

61

Flyktingmottagning

72

58

-75

-77

-3

-19

62

Arbetsmarknadsåtgärder

22

43

-39

-56

-17

-13
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Budget och utfall
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BUDGET OCH UTFALL
PER VERKSAMHET 2018, MNKR
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Bokslut
intäkter

Budget
kostnader

Bokslut
kostnader

Budget
netto

Bokslut
netto

7

Affärsverksamhet

410

410

-483

-510

-73

-100

71

Näringsliv och bostäder

47

35

-51

-45

-4

-10

72

Hamnverksamhet

63

66

-69

-71

-6

-5
-74

73

Buss- och biltrafik

19

21

-82

-95

-63

74

Vatten och avlopp

177

184

-177

-180

0

4

75

Avfallshantering

104

104

-104

-119

0

-15

8

Hälso- och sjukvård

544

575

-2 111

-2 181

-1 567

-1 606

80

Primärvård

135

140

-283

-304

-148

-164

81

Somatisk specialistvård

13

23

-792

-845

-779

-822

82

Psykiatrisk specialistvård

1

2

-116

-117

-115

-115

83

Tandvård

66

59

-92

-87

-26

-28

84

Övrig hälso- och sjukvård

171

175

-297

-318

-126

-143

85

Medicinsk service

43

46

-219

-223

-176

-177

86

Försörjningsverksamhet

10

11

-149

-153

-139

-142

87

Administrativ service

105

119

-163

-134

-58

-15

801

861

-969

-990

-168

-129

44

50

-215

-212

-171

-162

9

Gemensam verksamhet

92

Regiongemensam administration

94

Fastighetsförvaltning

466

510

-463

-483

3

27

97

Försörjningsverksamhet

291

301

-291

-295

0

6

3 920

4 073

-8 841

-9 050

-4 921

-4 977

Nettoavvikelse

Nettokostnader
% av budget

Summa

NÄMNDERNAS INTÄKTER
OCH KOSTNADER 2018, MNKR

Intäkter

Kostnader

Netto

Nettobudget

Regionstyrelse

433

-792

-359

-384

25

93,5 %

Teknisk nämnd

1 098

-1 277

-179

-176

-3

101,7 %

43

-58

-15

-19

4

78,9 %

Byggnadsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd

18

-29

-11

-11

0

100,0 %

Barn- och utbildningsnämnd

796

-1 967

-1 171

-1 144

-27

102,4 %

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

253

-542

-289

-301

12

96,0 %

Socialnämnd

858

-2 205

-1 347

-1 318

-29

102,2 %

Hälso- och sjukvårdsnämnd

574

-2 180

-1 606

-1 568

-38

102,4 %

4 073

-9 050

-4 977

-4 921

-56

101,1 %

Summa
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Redovisningsprinciper

IMMATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

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

Anläggningstillgångar är upptagna till
anskaffningsvärde reducerat med gjorda
avskrivningar och nedskrivningar. Belopps
gräns för investering är ett prisbasbelopp.
Avskrivning påbörjas i samband med
ianspråktagandet av anläggningstillgång
en. Avskrivningstiderna baseras på till
gångarnas beräknade nyttjandeperiod och
med utgångspunkt från RKR:s skrift om
avskrivningar. Linjär avskrivningsmetod
tillämpas. Komponentavskrivning tilläm
pas för byggnader, vatten- och avlopps
anläggningar samt hamnar.
Lånekostnader för årets investerings
utgifter inom den avgiftsfinansierade
verksamheten har aktiverats med 7 mnkr,
(internränta 2 %). För övriga investeringar
har inga lånekostnader aktiverats.
Försäljning och köp av materiella an
läggningstillgångar redovisas vid dagen
för tillträdet.
FINANSIELLA TILLGÅNGAR

Huvuddelen av de finansiella tillgång
arna utgörs av pensionsmedelsplaceringar
i aktiefonder, räntefonder och realränte
obligationer. Pensionsmedlen redovisas
som omsättningstillgångar och värderas
till det lägsta av anskaffningsvärdet och det
verkliga värdet på balansdagen. Pensions
medlen har värderats i sin helhet.
Övriga finansiella tillgångar redovi
sas som anläggningstillgångar och utgörs
till största del av aktier i dotterbolag och
långfristiga fordringar. De finansiella an
läggningstillgångarna är redovisade till
anskaffningsvärde.
LEASING

Huvuddelen av regionens leasingavtal avser
personbilar och lätta lastbilar. Fordon med
en avtalstid längre än tre år redovisas som

finansiell leasing. Övriga leasingavtal är
klassificerade som operationella i enlighet
med rekommendation 13.2 från RKR. En
sale-lease back affär har genomförts och fått
till följd att en del av reavinsten (33 mnkr)
ska periodiseras över hyresavtalets längd
enligt rådets rekommendation.

gjorts under 2018. Under kommande år
kommer avsättningen att öka ytterligare i
takt med att resultaten från undersökning
arna blir klara. Värdet har beräknats base
rat på vad samtliga åtgärder skulle kosta
att genomföra om de skulle genomförts på
balansdagen.

INVESTERINGSBIDRAG

SEMESTERLÖNESKULD

Investeringsbidrag redovisas som förutbe
tald intäkt bland långfristiga skulder och
periodiseras över anläggningstillgångarnas
respektive avskrivningstid. Investerings
bidrag understigande ett prisbasbelopp
intäktsförs direkt.
En investeringsfond för framtida inves
teringar i vatten- och avloppsverksamhet
har skapats 2015 genom att vatten- och av
loppsverksamhetens eget kapital klassifi
cerats om till långfristig skuld.

Semesterlöneskulden är bokförd som en
kortfristig skuld i balansräkningen. Skul
den består av personalens sparade semes
terdagar och ej kompenserad övertid per
den 31 december. I skulden ingår även ferie
löneskuld och uppehållslöneskuld samt
skuld för jour och beredskap. Till skulden
har även lagts sociala avgifter motsvarande
ordinarie personalomkostnadspålägg på
39,7 %.

PENSIONER

Periodisering av skatteintäkter har gjorts
baserat på Sveriges Kommuner och Lands
tings decemberprognos 2018 för skatte
avräkningen 2018 samt justering av skatte
avräkning 2017.

Regionens pensionsskuld redovisas enligt
den lagstadgade "blandmodellen", vil
ket innebär att all pension som intjänats
före 1998 i tidigare pensionsavtal inte tas
upp som avsättning, utan redovisas som
ansvarsförbindelse inom linjen. Inom lin
jen redovisas även framtida förväntad särskild löneskatt. Utbetalningar avseende
pensionsförmåner intjänade före 1998
redovisas som kostnad i resultaträkningen.
Pensionsförmåner intjänade i pensions
avtal från och med 1998 redovisas som en
kostnad i resultaträkningen och en av
sättning i balansräkningen. För samtliga
pensionsförmåner redovisas även särskild
löneskatt.
Pensioner för förtroendevalda ingår i
avsättningen respektive ansvarsförbindel
sen för pensioner. Visstidsförordnanden
som ger rätt till särskild avtalspension re
dovisas som avsättning när det är troligt
att de kommer att leda till utbetalning
ar. Avtal som inte lösts ut redovisas som
ansvarsförbindelse. Beräkning av pen
sionsförpliktelsen har gjorts av regionens
pensionsadministratör och följer de kom
munala pensionsavtalen samt Sveriges
kommuner och landstings riktlinjer för
beräkning av pensionsskuld ”RIPS17”.
AVSÄTTNING FÖR DEPONIER

Framtida efterbehandlingsåtgärder för
deponier redovisas som en avsättning i
balansräkningen. En omfattande revide
ring av åtgärdsplanen pågår och baseras
på fördjupade undersökningar, analyser
och kostnadsberäkningar pågår. En ny stor
avsättning på 20 mnkr för tre deponier har

SKATTEINTÄKTER

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

Den sammanställda redovisningen för
koncernen har upprättats enligt förvärvs
metoden med proportionell konsolide
ring, vilket innebär att det av regionen vid
förvärvstillfället förvärvade egna kapitalet
i dotterbolaget har eliminerats. Proportio
nell konsolidering innebär att endast den
ägda andelen av räkenskapsposterna har
tagits med.
I koncernens egna kapital ingår här
med, förutom regionens egna kapital,
endast den del av dotterbolagens egna
kapital som intjänats efter förvärvet. Obe
skattade reserver har vid konsolideringen,
exklusive uppskjuten skattedel, hänförts
till respektive dotterbolags egna kapital.
Den uppskjutna skattedelen har redo
visats som avsättning.
I resultaträkningen har dotterbolagens
bokslutsdispositioner återförts. Interna
mellanhavanden och aktieutdelning från
dotterbolag har eliminerats bort.
Skillnader i redovisningsprinciper som
väsentligen påverkat utfallet har inte före
kommit.
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Årsredovisningen är upprättad enligt kom
munallagen, lagen om kommunal redovis
ning och i enlighet med rekommendatio
ner från Rådet för kommunal redovisning
(RKR).
I detta avsnitt kommenteras hur vissa av
de rekommendationer som har stor bety
delse för redovisning av resultat och eko
nomisk ställning tillämpas.
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Revisionsberättelse för år 2017
Vi, av regionfullmäktige valda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits av regionstyrelsen
och nämnderna. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi även granskat verksamheten i regionens
hel- och delägda bolag med tillhörande dotterbolag.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet samt
regionens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning, och givit det
resultat, som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse” och därtill bifogade rapporter.
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen.
Enligt regionens årsredovisning uppgår årets resultat till 150,9 miljoner kronor. Vi noterar att region
styrelsen, i årsredovisningen, gör bedömningen att kommunallagens balanskrav har uppfyllts och att
balanskravsresultatet uppgår till 135,9 miljoner kronor, vilket innebär att kommunallagens krav på en
ekonomi i balans (KL 8:5 a-b) uppfylls innevarande år.
Enligt kommunallagen ska tidigare års negativa balanskravsresultat återställas inom tre år, det vill säga
kvarvarande underskott om 15,8 miljoner kronor från år 2015 ska i sin helhet återställas senast år 2018.
Detta återställs i sin helhet i och med årets resultat.
Från och med 2014 finns ett uttryckligt krav på komponentavskrivning av materiella anläggnings
tillgångar (RKR 11:4). Regionen tillämpar inte rekommendationen avseende investeringar gjorda före
2016, utan endast för nya investeringar. Regionen har gjort en egen beräkning och om rekommenda
tionen hade tillämpats fullt ut 2017 hade årets resultat varit 23,6 miljoner kronor högre, det vill säga
en positiv resultateffekt. Från och med 2018 kommer rekommendationen att tillämpas fullt ut.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, förutom hanteringen av komponent
avskrivningar som beskrivs ovan.
Enligt kommunallagens 9 kap 9 § skall revisorerna bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de mål som regionfullmäktige fastställt i syfte att skapa god ekonomisk hushållning.
Regionfullmäktige beslutade i juni 2016 om en ny styrmodell. I modellen finns två perspektiv; Samhälle
och Verksamhet. I de två perspektiven finns tre målområden som vart och ett innehåller ett antal mål.
Målen är hela Region Gotlands mål och gäller därmed alla nämnder. Målen beskriver vad som ska upp
nås under perioden 2016-2019 och följs upp genom indikatorer. Totalt uppgår målen till 32 stycken.
Av rapporteringen i årsredovisningen framgår, för flertalet av målen, inte någon tydlig bedömning av
måluppfyllelsen. För vissa mål och målområden görs en uttalad bedömning, för andra saknas det.
För målområdena social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet görs endast konkreta bedömningar
för enstaka mål. För målområdena kvalitet, medarbetare och ekonomi görs övergripande bedömningar
för respektive målområdes måluppfyllelse.
Av årsredovisningen beskrivs att i regionens koncernstyrkort kan verksamhetsperspektivet ses som
det perspektiv där mål för god ekonomisk hushållning finns. Detta innebär att 14 mål inom områdena
kvalitet, medarbetare och ekonomi omfattas. Regionstyrelsen gör bedömningen att god ekonomisk
hushållning uppnås, men att det finns förbättringspotential.
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En sammanfattande bedömning görs av dessa mål, där tre mål är uppfyllda medan åtta är delvis upp
fyllda och tre inte uppfyllts. Vi instämmer i regionstyrelsens bedömning i denna del. Vi noterar dock
att samtliga mål inte ingår i denna bedömning.
Nämnderna redovisar sammantaget en negativ budgetavvikelse om -2,0 miljoner kronor. Sju av nio
nämnder redovisar överskott. Underskott redovisas av socialnämnden med -8,0 miljoner kronor och
hälso- och sjukvårdsnämnden med -54,0 miljoner kronor. Vi känner oro främst inför hälso- och
sjukvårdsnämndens möjlighet att framöver uppnå en ekonomi i balans.
ANSVARSFRIHET OCH ÅRSREDOVISNING

Vi föreslår Regionfullmäktige
ȅȅ

att regionstyrelsen och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas
ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning, samt

ȅȅ

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

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
- Revisorernas redogörelse för 2017.
- Sakkunnigas rapporter i olika granskningar.
- Granskningsrapporter och redogörelser från lekmannarevisorerna i hel- och delägda bolag inklusive dotterbolag.
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Fem år i sammandrag
ALLMÄNT
Folkmängd, antal 1)
Befolkningsutveckling, %
Total kommunal skattesats, %

2018

2017

2016

2015

2014

59 249

58 595

58 003

57 391

57 255

1,1

1,0

1,1

0,2

0,2

33,60

33,60

33,60

33,60

33,60

PERSONAL
Antal anställda per 31/12 2)

6 613

6 510

6 543

6 500

6 453

Faktiskt arbetad tid omräknat till årsarbetare

5 560

5 522

5 591

5 553

5 536

Personalkostnader, mnkr 3)

3 562

3 420

3 350

3 257

3 132

5,8

5,8

5,9

5,6

4,7

INTÄKTER OCH KOSTNADER
Verksamhetens intäkter, mnkr

1 498

1 442

1 402

1 286

1 237

Verksamhetens kostnader, mnkr

-5 378

Sjukfrånvaro i relation till total avtalad arbetstid, %

-6 177

-5 975

-5 798

-5 633

Avskrivningar, mnkr

-230

-257

-237

-229

-219

Skatteintäkter, mnkr

3 828

3 749

3 591

3 441

3 292

Utjämningsbidrag och generella statsbidrag, mnkr

1 252

1 195

1 117

1 073

1 078

Finansnetto, mnkr

14

-3

7

-1

2

Årets resultat, mnkr

185

151

82

-63

12

Balanskravsresultat, mnkr

48

99

55

-71

0

Årets resultat/skatteintäkter och utjämningsbidrag, %

3,6

3,1

1,7

-1,4

0,3

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

0,5

1,5

0,8

-2,5

0,0

Nämndernas driftbudgetavvikelse netto, mnkr

-56

-2

-31

-101

-14

Bruttoinvesteringar, mnkr

703

436

616

433

356

Investeringsbudget, mnkr

1 053

853

1 016

781

590

94

116

62

54

83

INVESTERINGAR

Egenfinansieringsgrad av investeringar,% 4)
TILLGÅNGAR OCH SKULDER
Tillgångar, mnkr
per invånare, kr
Långfristig låneskuld, mnkr
per invånare, kr
Långfristig låneskuld/anläggningstillgångar, %
Pensionsskuld, avsättning, mnkr

5 086

4 744

4 446

4 027

3 920

85 841

80 963

76 651

70 168

68 469

485

665

570

475

375

8 186

11 349

9 827

8 276

6 550

11

17

15

14

12

941

850

770

714

649

Pensionsskuld, ansvarsförbindelse, mnkr

2 341

2 395

2 442

2 526

2 592

Soliditet enligt balansräkningen, %

42,8

42,0

41,4

43,7

46,8

Soliditet inkl. samtliga pensionsåtagande, %

-3,2

-8,5

-13,5

-19,0

-19,3

Likvida medel, mnkr

89

118

17

49

144

Omsättningstillgångar / kortfristiga skulder, %

77

71

67

77

88

1 268

1 393

1 280

1 379

1 344

Borgensförbindelser, mnkr
1) Folkmängd 31 december.			

2) Siffrorna för antal anställda åren 2014-2015 har ändrats på grund av nytt sätt att mäta. 			
3) Personalsociala kostnader (rekrytering, kompetensutveckling mm) ingår inte beloppen.			
4) Årets resultat exkl avskrivningar och avsättningar + försäljningsinkomster - reavinster + reaförluster / nettoinvesteringar.
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Regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningen

Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden

Teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Socialförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Patientnämnden

AB GotlandsHem, 100 %

Bolag och
stiftelser

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

Foto: Malin Ericsson/Region Gotland
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Regionfullmiiktige i Region Gotland

Revisionsberdttelse f<ir Ar 2018
Vi, av regionfullmriktige valda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits av regionstyrelsen
och ndmnderna. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi dven granskat verksamheten i regionens heloch deleigda bolag med tillhiirande dotterbolag.
Styrelse, ndmnder och beredningar ansvarar f<jr att verksamheten bedrivs enligt gdllande m6l, beslut och

riktlinjer samt de lagar och foreskrifter som ghller fijr verksamheten. De ansvarar ocksfl fiir att det finns
en tillrhcklig intern kontroll i verksamheten samt ftjr &terredovisning till fullmtiktige.
Revisorerna ansvarar fiir att granska verksamhet, intern kontroll och rdkenskaper samt att priiva om
verksamheten bedrivits enligt fullmdktiges uppdrag och m5l samt de lagar och f<ireskrifter som gdller

fiir

verksamheten.
Granskningen har utforts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet samt
regionens revisionsreglemente. Granskningen har genomfcirts med den inriktning och omfattning som
behovs

fiir att

ge rimlig grund for bedomning och ansvarsprdvning. Granskningen har haft den

omfattning och inriktning, och givit det resultat, som redovisas i bilagan "Revisorernas redogtirelse zor8"
och dartill bifogade bilagor.

Vi bediimer att &rsredovisningen i allt vdsentligt redogor for utfallet

av verksamheten,

verksamhetens finansiering och den ekonomiska stdllningen.

till kommunallagens krav p[ en ekonomi i balans. Vi beddmer att
forvaltningsberdttelsen i allt vhsentligt innehAller den information som ska ingi enligt lag om kommunal
Regionen lever upp

redovisning och god redovisningssed.

Vi bediimer att rdkenskaperna i allt vdsentligt

6r rdtMsande. Dock noteras en felklassificeringen av
lhkemedelsfcirmflnen i resultatrdkningen samt nettoredovisning av ldneskatt for den avgiftsbesthmda
pensionsavgiften i balansrdkningen. Ingen av ovan nbmnda medfor nigon resultatpflverkan. Att regionen
inte infiir komponentavskrivning fdr gator och vdgar medfor i sak ett avsteg frfrn god redovisningssed och
praxis, men medfcir inga materiella effekter pfl redovisningen. Utiiver detta bedomer vi att r[kenskaperna
6r upprdttade enligt god redovisningssed. Ett antal noteringar om awikelser flterfinns i respektive avsnitt
om resultatrdkning, balansrdkning och tilliiggsupplysningar.

1r delvis fdrenligt med de finansiella mil (inom milomridet ekonomi) som
i
zor8. Vi bediimer, utifrfln flrsredovisningens hterrapportering, de
faststdllt
budget
fullmriktige
(inom
omrfldena kvalitet och medarbetare) som delvis uppfyllda.
verksamhetsmdssiga mfllen
Vi beddmer att resultatet [r delvis forenligt med de finansiella mfll (inom mhlomridet ekonomi) som
fullmiiktige faststdllt i budget zor8.

Vi bediimer att resultatet

&rsredovisningens iterrapportering, de verksamhetsmdssiga m&len (inom
omrfldena kvalitet och medarbetare) som delvis uppfollda. Regionstyrelsen gor bedomningen att god
ekonomisk hushAllning uppnfrs, men att det finns fiirbdttringspotential. Vi instdmmer i den bedomningen
och noterar sdrskilt att m$len endast delvis 6r uppfullda ftir merparten av mhlen fcir god ekonomisk
hushflllning som fullmdktige beslutat.

Vi bediimer, utifrfln

Vi bediimer sammantaget att styrelse, ndmnder

och beredningar i Region Gotland i allt visentligt har

bedrivit verksamheten pfr ett lndamfl]senligt och fr&n ekonomisk synpunkt tillfredsstdllande sdtt.

Vi bediimer att rdkenskaperna i allt vdsentligt

dr rdttvisande.

Vi bediimer att styrelsens, ndmndernas och beredningarnas interna kontroll har varit tillriicklig.
Vi bediimer sammantaget att resultatet enligt flrsredovisningen delvis dr fiirenligt med de finansiella
mfll och verksamhetsmfll som fullmiiktige uppstdllt.

Vi hinvisar i rivrigt till bilagda redogdrelse samt iivriga bilagor enligt fcirteckning nedan.

Arsredovisning och ansvarsfrihet
.

Vi tillstyrker att regionfullmiiktige godkdnner flrsredovisning fiir zor8'

.

Vi tillstyrker att regionfullmiiktige beviljar ansvarsfrihet
samt de enskilda fiirtroendevalda i dessa organ.

iltut6
fu(,.,%d

W

MrcE'**
Lena Simonson

Till revisionsberdttelsen h0r bilagorna:

1.

Revisorernas redogdrelse 2018

2.

Forteckning inkl de sakkunnigas rapporter

3.

Granskningsrapporterfrdnlekmannarevisorerna:

Kommunala bolagen

4.

Revisionsberdttelser frAn revisorerna

i:

Stiftelserna

5.

Revisionsberdttelse Kommunalf6rbundet Svenskt ambulansflyg

fcir regions$'relsen och ndmnderna

www.pwc.se

Revisionsrapport
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1.

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer granskat regionens årsredovisning för 2018. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2018.
Syftet med granskningen är att ge regionens revisorer ett underlag för sin bedömning av
om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed
samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från
ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:


Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och ekonomiska ställning?

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Regionen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.
Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i allt väsentligt innehåller den information som ska
ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.


Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

I årsredovisningen beskrivs att i regionens koncernstyrkort kan verksamhetsperspektivet
ses som det perspektiv där mål för god ekonomisk hushållning finns. Detta innebär att 14
mål inom områdena kvalitet (4 stycken), medarbetare (4 stycken) och ekonomi (6 stycken) omfattas.
Inom ekonomiområdet uppfylls tre mål, ett delvis och två inte alls. Inom området kvalitet
inom medarbetarområdet bedömdes samtliga mål vara delvis uppfyllda.
Vi bedömer att resultatet är delvis förenligt med de finansiella mål (inom målområdet
ekonomi) som fullmäktige fastställt i budget 2018. Vi bedömer, utifrån årsredovisningens
återrapportering, de verksamhetsmässiga målen (inom områdena kvalitet och medarbetare) som delvis uppfyllda.
Vi bedömer att resultatet är delvis förenligt med de finansiella mål (inom målområdet
ekonomi) som fullmäktige fastställt i budget 2018.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, de verksamhetsmässiga målen
(inom områdena kvalitet och medarbetare) som delvis uppfyllda.
Regionstyrelsen gör bedömningen att god ekonomisk hushållning uppnås, men att det
finns förbättringspotential. Vi instämmer i den bedömningen och noterar särskilt att målen endast delvis är uppfyllda för merparten av målen för god ekonomisk hushållning som
fullmäktige beslutat.
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Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Dock noteras en felklassificeringen av läkemedelsförmånen i resultaträkningen samt nettoredovisning av löneskatt
för den avgiftsbestämda pensionsavgiften i balansräkningen. Ingen av ovan nämnda medför någon resultatpåverkan. Att regionen inte inför komponentavskrivning för gator och
vägar medför i sak ett avsteg från god redovisningssed och praxis, men medför inga materiella effekter på redovisningen.
Utöver detta bedömer vi att räkenskaperna är upprättade enligt god redovisningssed. Ett
antal noteringar om avvikelser återfinns i respektive avsnitt om resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar.
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2.

Inledning

I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala
redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar
av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.
Revisionsobjekt är styrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens
upprättande.

2.1.

Syfte och revisionsfrågor

Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen
för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (12.2) avge
en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål
fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen
för upprättandet av revisionsberättelsen.
Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande
revisionsfrågor:


Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och ekonomiska ställning?



Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?



Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Granskningen av årsredovisningen omfattar:


förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)



resultaträkning



kassaflödesanalys



balansräkning



sammanställd redovisning

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.
Vi har även bedömt regionens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. Granskning av resultatsammanställning
för VA-verksamheten och renhållningsverksamheten omfattas inte av denna granskning.
Nämndernas rapportering till fullmäktige har granskats såsom den presenteras i årsredovisningen.
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Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för
att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande
bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar
resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt
beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den
information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte
varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma.
Vårt uppdrag omfattar inte en granskning och prövning om den interna kontrollen som
görs inom nämnderna är tillräcklig.
Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med regionens ekonomiavdelning. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i
SKYREV:s utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting”. Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt eller delvis har
följts beroende på om vägledningen har beaktas i årets revisionsplan. Granskningen har
skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i
förekommande fall registeranalys.
Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som erhållits
2019-03-11. Regionstyrelsen fastställer årsredovisningen 2019-03-28 och fullmäktige behandlar årsredovisningen 2019-05-13.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomidirektör, biträdande ekonomidirektör
och redovisningschef.

2.2.

Revisionskriterier

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:


Kommunallagen (KL)



Lag om kommunal redovisning (KRL)



Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)



Fullmäktiges beslutade mål om god ekonomisk hushållning
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3.

Granskningsresultat

3.1.

Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning

3.1.1.

Iakttagelser

Utveckling av regionens verksamhet
I förvaltningsberättelsen redovisas tydligt väsentliga händelser som inträffat under och
delvis efter räkenskapsåret.
Av årsredovisningen, i nämndernas verksamhetsberättelser under avsnittet ”Viktiga händelser” redovisas dessa per nämnd. I nämndernas verksamhetsberättelser i avsnittet ”Utveckling på sikt”, framgår i viss omfattning den förväntade utvecklingen inom regionens
olika verksamheter.
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas, det vill säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. I övrigt lämnar
den personalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter om personalen i form av diagram och verbal information.
Förvaltningsberättelsen innehåller även information om andra förhållanden som har betydelse för styrning och uppföljning av verksamheten.
Gemensam förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av den samlade regionala verksamhetens
organisation och verksamhet.
Förvaltningsberättelsens beskrivning av den samlade regionala verksamhetens organisation och upplysningar om ekonomi och verksamhet i koncernföretagen är upprättad i enlighet med RKR 8.2 samt KRL 8:1.
Investeringsredovisning
Årets investeringar redovisas samlat i årsredovisningen i form av övergripande utfall och
kommentarer till större investeringsprojekt. Årets investeringar gentemot budget presenteras i tabell för respektive nämnd, likaså nettoinvestering per huvudverksamhet. Upplysningar om budgetavvikelser för större investeringar lämnas inte i den samlade redogörelsen. Upplysning om budgetavvikelser lämnas i viss utsträckning i nämndernas verksamhetsberättelser. Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns. Vi bedömer
att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av årets investeringar. Investeringsredovisningen överensstämmer med bokföringen och posterna är överförda till balansräkning och kassaflödesanalys.
Årets nettoinvesteringar uppgår till 703 mnkr (436,3 mnkr), vilket är 266,7 mnkr högre
än föregående år. Investeringsutfallet är att jämföra med budget som uppgick till 1 053
mnkr. Avvikelsen förklaras framförallt av att Tekniska nämnden inte genomfört planerade
investeringar och därför redovisar en positiv budgetavvikelse om 249 mnkr.
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Stora investeringar under 2018 har varit kvarnåkershamns vattenverk, avloppsreningsverket i Klintehamn och VA-ledning södra linan.
Låneskulden har minskat med 180 mnkr och uppgår vid årets slut till 485 mnkr. För 2018
är egenfinansieringsgraden av totala investeringar 94 procent och för de skattefinansierade investeringarna är egenfinansieringsgraden 162 procent.
Driftredovisning
Utfallet av regionens driftverksamhet redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Upplysningar om orsaker till nämndernas budgetavvikelser lämnas inte i anslutning till den samlade redovisningen. Däremot lämnas upplysning om budgetavvikelser i nämndernas verksamhetsberättelser. Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns.
Den driftredovisning som presenteras i förvaltningsberättelsen och i anslutning till de
finansiella rapporterna inkluderar interna poster, vilket blåser upp omslutningen av intäkter och kostnader. Av den orsaken går det inte att jämföra exempelvis nettokostnader
mellan resultaträkningen i årsredovisningen och driftredovisningen. Analys av budgetavvikelser görs i respektive nämnds avsnitt i verksamhetsberättelsen.
Nämndernas utfall samt budgetavvikelse redovisas i tabellen nedan:
Driftredovisning per nämnd,
mnkr

Utfall
2017

Utfall
2018

Budget
2018

Budgetavvikelse

Regionstyrelsen

-244

-359

-384

25,0

Teknisk nämnd

-180

-179

-176

-3,0

-7

-15

-19

4

-11

-11

-11

0

-1 122

Byggnadsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd

-1 171

-1 144

-27

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
Socialnämnd

-265

-289

-301

12

-1 266

-1 347

-1 318

-29

Hälso- och sjukvårdsnämnd

-1 559

-1 606

-1 568

-38

-4 795,0

-4 977

-4 921

-56

Summa nämnderna

Nämndernas totala utfall 2018 uppgår till 4 977 mnkr (4 795 mnkr), vilket innebär en negativ budgetavvikelse om -56 mnkr (-2 mnkr). Tre av åtta nämnder redovisar ett överskott
mot budget medan en nämnd redovisar en budget i balans. Regionstyrelsen uppvisar den
största positiva avvikelsen mot budget om 25,0 mnkr eller 9 % av budgeten. Gymnasieoch utbildningsnämnden redovisar även den ett stort överskott som motsvarar 4 % av
budgeten.
Socialnämnden uppvisar underskott mot budget om -29 mnkr eller 2,2 % av budgeten,
hälso- och sjukvårdsnämnden uppvisar underskott mot budget om -38 mnkr eller 2,4 %
av budgeten och barn- och utbildningsnämnden uppvisar underskott mot budget om -27
mnkr eller 2,4 % av budgeten.
I nämndernas förvaltningsberättelser finns kommentarer till utfall samt budgetavvikelser.
Se bilaga 1, Nämndernas redovisning av sitt uppdrag (ansvarsutövande).
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Balanskravsresultat
Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning i enlighet med KRL. Årets
resultat uppgår till 185,2 mnkr före justering av erhållna realisationsvinster med -141,7
mnkr och återföring av realisationsvinster med +4,9 mkr utifrån undantagsmöjligheten1.
Efter balanskravsjustering är resultatet 48,4 mnkr, vilket innebär att kommunallagens
krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-b) uppfylls innevarande år.
Enligt kommunlagen ska tidigare års negativa balanskravsresultatet återställas inom tre
år. Det finns inga negativa underskott från tidigare år att återställa per 2018.
Vi instämmer i regionstyrelsens bedömning av att kommunallagens balanskrav för år
2018 uppfyllts.
Regionfullmäktige har beslutat om riktlinjer om resultatutjämningsreserven (RUR) i enlighet med kommunallagens bestämmelser. Regionens eget kapital är negativt om hänsyn
tas till ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. Enligt reglerna för att få avsätta medel till RUR:en så får det lägsta av antingen årets resultat eller årets resultat efter balanskravsjustering uppgå till minst 2 procent av summa skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämningsbidrag. För 2018 innebär det att resultatet måste uppgå till minst 101
mnkr för att avsättning ska få göras. Ingen reservering till RURen har således gjorts under 2018.
För att disponera medel ur reserven måste utvecklingen av rikets skatteunderlag 2018
vara lägre än den genomsnittliga ökningen de senaste tio åren samt att resultatet efter
balansjusteringar är negativt.
Utvärdering av ekonomisk ställning
Enligt kommunala redovisningslagens kapitel 4:5 ska förvaltningsberättelsen innehålla en
utvärdering av den finansiella ställningen. Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av ekonomisk ställning. Analysen omfattar de finansiella målsättningar och mått som
Regionfullmäktige fastställt i styrkortet för god ekonomisk hushållning; Resultatnivå i
relation till nettokostnaden och andel egenfinansierade investeringar samt soliditetsnivån. Vidare kommenteras det faktum att de tre största nämnderna, vilka svarar för 90 %
av nämndbudgeten, gör stora underskott. Det konstateras även att kostnadsnivån i vissa
verksamheter ligger högre än vad som motiveras av regionens förutsättningar samt att
nettokostnadsutvecklingen för nämnderna är högre än den för intäkterna.

3.1.2.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Regionen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.
Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i allt väsentligt innehåller den information som ska
ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.

1

Reavinsterna avser fastigheter där verksamheten inte längre har behov av lokalerna och avyttringen innebär lägre framtida kostnader.
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3.2.

God ekonomisk hushållning

Regionfullmäktige beslutade i juni 2016 om en ny styrmodell. Styrmodellen bygger på en
balans mellan olika målområden. Modellen har ett gemensamt styrkort med årliga verksamhetsplaner där nämnder och förvaltningar beskriver hur de bidar till att uppfylla målen i styrkortet. I modellen finns två perspektiv; samhälle och verksamhet. I de två perspektiven finns tre målområden som var och ett innehåller ett antal mål. Totalt 32 mål.
Regionfullmäktige har i strategisk plan 2017-2019 fastställt ett måldokument för perioden
med övergripande mål inom de olika perspektiven/målområdena.
Målen beskriver vad som ska uppnås under perioden och följs upp genom indikatorer.
Målen är gemensamma för alla nämnder men berör respektive nämnd på olika sätt, något
som nämnderna specificerar i sina verksamhetsberättelser. Alla nämnder har till årsredovisningen en beslutad verksamhetsplan som bygger på de mål som regionfullmäktige antagit.
Målområden inom perspektiv – samhälle
- Social hållbarhet (6 mål)
- Ekonomisk hållbarhet (7 mål)
- Ekologisk hållbarhet (5 mål)
Målområden inom perspektiv – verksamhet
- Kvalitet (4 mål)
- Medarbetare (4 mål)
- Ekonomi (6 mål)
I årsredovisningen beskrivs att i regionens koncernstyrkort kan verksamhetsperspektivet
ses som det perspektiv där mål för god ekonomisk hushållning finns vilket beslutats av
fullmäktige. Detta innebär att 14 mål inom områdena kvalitet (4 stycken), medarbetare (4
stycken) och ekonomi (6 stycken) omfattas. Samtliga mål inom områdena kvalitet och
medarbetare anses för 2018 vara delvis uppfyllda. Inom området ekonomi anses två mål
inte uppfyllda, ett delvis uppfyllt och två uppfyllda. Sammantaget gör regionstyrelsen bedömningen att Region Gotland uppnår en god ekonomisk hushållning, men att det finns
förbättringspotential.

3.2.1.

Iakttagelser

Finansiella mål – Målområde ekonomi inom perspektiv verksamhet
Inom målområdet för ekonomi finns det totalt sex beslutade mål. I årsredovisningen bedöms tre som uppfyllda, ett som delvis uppfylld och två som inte uppfyllda.
I årsredovisningen görs en tydlig avstämning mot regionens mål avseende ekonomi inom
perspektivet verksamhet.
Målområde ekonomi och
mål

Utfall 2018

Måluppfyllelse

Budgeterat resultat ska
uppgå till minst 2 % av nettokostnaden.

Årets budgeterade resultat vid årets
ingång var 67 mnkr, det justerades
sedan ned till 65 mnkr i samband med
beslut om tilläggsanslag för en tillfällig

Inte uppfyllt
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gångbro i anslutning till kryssningskajen. För att uppnå målet ska budgetnivån vara cirka 100 mnkr.
Årets ekonomiska resultat
ska uppgå till minst 2 % av
nettokostnaden.

Årets resultat uppgår till 185 mnkr
vilket är 3,7 % av nettokostnaden.
Balanskravsresultatet för året är 48
mnkr.

Uppfyllt

Soliditeten ska vara minst
45 %

Soliditeten har ökat något från föregående år och uppgår till 43 %. Ökningen
beror på det goda resultatet. Investeringsnivån är mycket hög i jämförelse
med föregående år.
Skatteintäkter och generella bidrag har
ökat med 2,7 % medan nettokostnadsökningen exklusive jämförelsestörande
poster och inklusive finansnetto är 2,1
%.
Målet är nästan uppfyllt avseende periodiskt underhåll då den avsatta budgeten
har använts till 98 %. Avseende reinvesteringar i vatten- och avloppsverksamheten kan målet inte anses uppfyllt då en
mindre del av avsatta medel har förbrukats.
De skattefinansierade investeringarna är
egenfinansierade till 162 %, framförallt
beroende på årets positiva resultat.

Inte uppfyllt

Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga
ökningen av skatteintäkter
och generella bidrag
Regionens materiella tillgångar ska vårdas.

Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 %.

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Verksamhetsmässiga mål – målområde kvalitet och medarbetare inom perspektiven verksamhet
I årsredosvingen görs en uppföljning av samtliga mål som fullmäktige fastställt för verksamheten inom såväl verksamhetsperspektivet som samhällsperspektivet. Redovisningen
görs i de fall det finns tillgängliga uppgifter för året avseende de indikatorer som fastställts till respektive mål.
Målområde kvalitet och
mål
Totalt 4 mål under området för
kvalitet.
Dessa är:
God tillgänglighet till
Region Gotland
God kvalitet i skolan
God kvalitet i vården
God kvalitet i omsorgen

Utfall 2018

Måluppfyllelse

Dessa utvärderas utifrån vad
kunderna/medborgarna upplever i form av kvalitet och tillgänglighet.

Av sammanfattningen framgår
att målen bedöms vara på god
väg att uppfyllas.
Av fyra mål bedöms samtliga
som delvis uppfyllda.

Utfall för 2018 avseende indikatorerna redovisas för samtliga
av målen.

Målområde medarbetare
och mål

Utfall 2018

Måluppfyllelse

Totalt 4 mål under området för
medarbetare.

Utfall för 2018 avseende indikatorerna redovisas för samtliga av
målen.

Av sammanfattningen framgår
att målen bedöms vara på god
väg att uppfyllas, men att det är
en bit kvar innan målen kan
anses uppnådda.

Dessa är:
Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling
Ledare skapar förutsättning-
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ar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna
Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag
Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att
bibehålla god hälsa.

Övriga mål – inom perspektivet samhälle
Målområde
Social Hållbarhet

Utfall 2018

Måluppfyllelse

Totalt sex mål under området
för social hållbarhet.
Dessa är:
God folkhälsa, Gotlänningarna
känner sig delaktiga, Ett jämställt och jämlikt Gotland, Alla
barn har goda uppväxtvillkor,
Ett rikt och tillgängligt kulturoch fritidsliv, En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för
bibehållen inomregional balans.

Vart och ett av målen är utvärderade från indikatorer som
följs över tid. Uppföljning för
året omfattar ett fåtal indikatorer.

Utfall för 2018 avseende indikatorerna redovisas för ett
fåtal indikatorer. Två av sex
mål redovisar utfall för samtliga indikatorer. Måluppfyllelsen kommenteras för fem
av målen.

Målområde
Ekonomisk Hållbarhet
Totalt sju mål under området för
ekonomiska hållbarhet.

Utfall 2018

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.

PwC:s kommentar:

Vart och ett av målen är utvärderade från indikatorer som
följs över tid. Uppföljning för
året omfattar inte alla indikatorer.

Utfall 2018

Totalt fem mål under området
för ekologisk hållbarhet.

Fyra av fem mål är utvärderade från indikatorer som följs
över tid. Uppföljning för året
omfattar inte alla indikatorer.
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Utfall för 2018 avseende indikatorerna saknas helt eller
delvis för vissa indikatorer.
Tre av sju mål redovisar utfall
för samtliga indikatorer.
Måluppfyllelsen kommenteras
för ett av målen.
PwC:s kommentar:

Målområde
Ekologisk hållbarhet

Utveckla Gotland som ekokommun, Ställ om till lokalproducerad och förnybar energi, Säkra
tillgången till vatten av god
kvalitet, Gotlands klimatavtryck ska minska, Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som
bidrar till tillväxt över hela ön.

Måluppfyllelse kan inte bedömas.
Måluppfyllelse

Måluppfyllelse kan inte bedömas.
Måluppfyllelse
Utfall för 2018 avseende indikatorerna saknas helt eller
delvis för merparten av målen. För ett mål har indikatorer inte beslutats.
Ingen bedömning av måluppfyllelse görs.
PwC:s kommentar:
Måluppfyllelse kan inte bedömas.
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Av rapporteringen i årsredovisningen framgår, för flertalet av målen, inte någon tydlig
bedömning av måluppfyllelsen. För vissa mål och målområden görs en uttalad bedömning
för andra saknas det. För målområdena social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet görs
endast konkreta bedömningar för enstaka mål. För målområdena kvalitet och medarbetare görs övergripande bedömningar för respektive målområdes måluppfyllelse.
Efter vår översiktliga analys av rapporteringen i årsredovisningen drar vi slutsatsen att
målområdena kvalitet och medarbetare bedöms som delvis uppfyllda. För övriga tre målområden inom samhällsperspektivet saknas faktiska bedömningar av flertalet mål samt
övergripande bedömningar om målområdenas måluppfyllelse. Det är genomgående svårt
att dra slutsatser gällande måluppfyllelsen då kopplingen mellan indikatorer, mål och
målområde inte är tydlig. Det skulle även underlätta om samma bedömningsskala användes konsekvent.
Inom ekonomiområdet uppfylls tre mål, ett delvis och två inte alls. Inom området kvalitet
och inom medarbetarområdet bedömdes samtliga mål vara delvis uppfyllda.

3.2.2.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att resultatet är delvis förenligt med de finansiella mål (inom målområdet
ekonomi) som fullmäktige fastställt i budget 2018.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, de verksamhetsmässiga målen
(inom områdena kvalitet och medarbetare) som delvis uppfyllda.
Regionstyrelsen gör bedömningen att god ekonomisk hushållning uppnås, men att det
finns förbättringspotential. Vi instämmer i den bedömningen och noterar särskilt att målen endast delvis är uppfyllda för merparten av målen för god ekonomisk hushållning som
fullmäktige beslutat.

3.3.

Rättvisande räkenskaper

3.3.1.

Iakttagelser

Resultaträkning
Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter.
Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt regionens intäkter och kostnader för året
samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med föregående år lämnas för varje delpost.
Årets resultat är positivt och uppgår till 185,0 mnkr (150,9 mnkr). I resultatet ingår jämförelsestörande intäkter av engångskaraktär som avser realisationsvinster i samband med
fastighetsförsäljning uppgående till 141,7 mnkr. Resultatet medför en positiv avvikelse
mot budget med 118 mnkr (131 mnkr). Budgeterat resultat för 2018 uppgick till 65 mnkr.
Av lämnade resultatkommentarer redogörs övergripande för budgetavvikelserna. Det
stora positiva resultatet förklaras främst av realisationsvinster från fastighetsförsäljningar
(142 mnkr), exploateringsvinster (27 mnkr) samt avkastning från pensionsplacering och
aktieutdelning. Verksamhetens nettokostnader uppvisar en positiv budgetavvikelse uppgående till 67 mnkr. I jämförelse med föregående år har verksamhetens intäkter ökat med
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56 mnkr (+3,9 %), verksamhetens kostnader ökat med 202 mnkr (+3,4 %) och avskrivningarna minskat med 27 mnkr (+10,5 %) vilket är en effekt av införandet av komponentavskrivning. Budget för resultaträkningen framgår inte av årsredovisningen.
Resultaträkning, mnkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Varav jämförelsestörande post
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och
Utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Utfall
2018
1 498
- 6 177

Budget
2018

Budgetavvikelse

Utfall
2017
1 442
-5 975

- 230
- 4 909
3 828

-245
- 4 976
3 824

-15
67
4

-257
-4 790
3 749

1 252
35
- 21
185

1 249
7
-39
65

3
28
-18
120

1 195
19
-22
151

Vid granskningen av resultaträkningen har bland annat följande avvikelser noterats:
 Regionen har felklassificerat erhållet läkemedelsbidrag uppgående till 162 mnkr.
Bidraget ska enligt god redovisningssed redovisas som ett generellt statsbidrag
men har felaktigt klassificerats som verksamhetens intäkter. Felklassificeringen
har ingen resultatpåverkan, dock påverkar det redovisningen av verksamhetens
nettokostnader och nyckeltal där verksamhetens nettokostnader ingår. Vi har kontrollräknat måluppfyllelsen för de två finansiella målen som påverkas, och
måluppfyllelsen är oförändrad även vid korrigerade värden för verksamhetens nettokostnader och generella statsbidrag.


Nedskrivning har gjorts avseende förutbetald biogas. Regionen har redovisat detta
som en nedskrivning av en fordran (kundförlust). Vår bedömning är att korrekt
hantering vore att redovisa det som kostnad för biogas.



Liksom tidigare år finns det en eftersläpning i bokföringen avseende köpt vård
från Karolinska Universitetssjukhuset, vilket innebär att årets kostnader i huvudsak består av vårdkostnader för oktober 2017 – september 2018. 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.

Balansräkning
Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. Balansomslutningen uppgår till 5 086 mnkr (4 743,6 mnkr).
Balansräkningen redovisar i allt väsentligt regionens tillgångar, avsättningar och skulder
per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodiserade
samt har värderats enligt principerna i KRL, med undantag av vad som framgår nedan.
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Från och med 2014 finns en uttryckligt krav på komponentavskrivning av materiella
anläggningstillgångar (RKR 11:4). Regionen har under 2018 komponentindelat det äldre
fastihgetsbeståndet, vilket är i enlighet med god redovisningssed. Komponentindelning
har dock inte gjorts för gator och vägar, vilket har blivit praxis och god sed i kommuner
och regioner.
Vid granskningen av balansräkningen har även följande avvikelser noterats:


Regionen nettoredovisar löneskatten för den avgiftsbestämda pensionsavgiften i
balansräkningen, vilket medför ett balansomslutningsfel på ca 26 mnkr. Detta
medför ingen resultatpåverkan.



Som framgår i avsnittet om resultaträkningen ovan ingår i bokslutet endast uppbokad skuld för köpt vård av Karolinska Universitetssjukhuset t.o.m. september
månad. Vi rekommenderar att regionen fortsättningsvis ändrar periodiseringsprinciper så att även köpt vård för månaderna oktober – december skuldförs i
bokslutet. Detta har rekommenderats i tidigare års granskningsrapporter.



Regionen har för åren 2009-2011 erhållit 31,2 mnkr i försäkringsersättning avseende Garda skola. Beloppet upplöses med 1 mnkr årligen.
RKR har 2012 kommit ut med en information som avser redovisning av försäkrings- och skadeståndsersättning m.m. Av denna framgår att försäkringsersättning
ska betraktas som ersättning för den eller de tillgångar som skadats eller förlorats
och är inte hänförbar till den investering som krävs för att återställa eller återuppföra skadad eller förlorad tillgång. Intäkten ska således intäktsföras.
Regionen har inte anpassat sin redovisning utifrån Rådets information. 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. Regionen uppger dock att nytillkomna ärenden kommer hanteras i enlighet med Rådets information.
Vår bedömning är dock att anpassning av denna redovisning bör göras redan nu
genom att öka regionens egna kapital med återstoden av försäkringsersättningen.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är uppställd i enlighet med gällande rekommendation. Den omfattar
tillräckliga noter. Överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns.
Sammanställda räkenskaper
De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte regionens räkenskaper och omfattar motsvarande noter. Uppställningen följer god redovisningssed.
Konsolideringen innefattar samtliga de företag som enligt kraven i RKR:s rekommendation 8.2 Sammanställd redovisning ska ingå. Eliminering av koncerninterna poster har i
allt väsentligt gjorts. Noteras dock att samtliga årsredovisningar från bolagen ej var reviderade vid granskningen av den sammanställda redovisningen.
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Årets resultat för koncernen uppgår till 570 mnkr (191 mnkr), vilket är 379 mnkr högre än
föregående års resultat.
Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper
Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade redovisningsprinciper i tillräcklig omfattning.
Följande avvikelser från god redovisningssed har noterats:


RKR 14.1: Regionen har inte komponentindelat gator och vägar, vilket har blivit
praxis och god redovisningssed hos kommuner och regioner.



RKR information avseende redovisning av försäkrings – och skadeståndsersättning mm: Regionen har erhållit 31,2 mnkr i försäkringsersättning vilket felaktigt
har periodiserats. Beloppet upplöses med 1 mnkr årligen. Regionen har därmed
inte anpassat sin redovisning utifrån Rådets information. 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. Regionen uppger
dock att nytillkomna ärenden kommer hanteras i enlighet med Rådets information.

3.3.2.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Dock noteras en felklassificeringen av läkemedelsförmånen i resultaträkningen samt nettoredovisning av löneskatt
för den avgiftsbestämda pensionsavgiften i balansräkningen. Ingen av ovan nämnda medför någon resultatpåverkan. Att regionen inte inför komponentavskrivning för gator och
vägar medför i sak ett avsteg från god redovisningssed och praxis, men medför inga materiella effekter på redovisningen.
Utöver detta bedömer vi att räkenskaperna är upprättade enligt god redovisningssed. Ett
antal noteringar om avvikelser återfinns i respektive avsnitt om resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar.

2019-04-05

Carin Hultgren

Uppdragsledare/projektledare
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Bilaga 1, Nämndernas redovisning av sitt uppdrag (ansvarsutövande)
Av kommunallagen framgår att nämnderna ska redovisa till regionfullmäktige hur de fullgjort sina uppdrag, samt att fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och
formerna för den.
Inom ramen för granskningen av nämndernas ansvarsutövande har vi övergripande följt
upp att:



Verksamhetsberättelserna är utformade i enlighet med regionens generella anvisningar.
Verksamhetsberättelserna ger en rättvisande bild av verksamhetens utfall i förhållande till fullmäktiges uppdrag.

I övrigt har vi följt upp verksamhetsberättelserna utifrån nedanstående punkter:








Uppdrag under strategiska målområden, målen för verksamheten samt graden av
måluppfyllelse
Analys av orsaker till redovisad budgetavvikelse och genomförda åtgärder utifrån
genomförd budgetuppföljning
Nyckeltal eller verksamhetsmått som beskriver verksamhetens produktivitetsutveckling
Prognossäkerhet
Riskhantering och intern kontroll
Åtgärder för att styra, följa upp, kontrollera och rapportera tilldelat uppdrag
Åtgärder för att nå fastställda mål

Metod och avgränsning
Analys av strategisk plan, verksamhetsplaner, uppföljningar av ekonomi och verksamhet,
protokoll samt verksamhetsberättelser. Prövning av ansvarsutövandet sker utifrån
kontrollmål.
Regionens generella anvisningar
Av kommunallagen framgår att regionfullmäktige beslutar om omfattningen av nämndernas redovisning och formerna för den. Regionen har upprättade anvisningar för årsredovisning och bokslut 2018. Anvisningarna innehåller bl.a. tidsplan för nämndernas redovisning av material, hur särskilda uppdrag och program ska redovisas, anvisningar kring
ekonomiskt bokslut samt mall för nämndernas verksamhetsberättelser, mall för redovisning av köp från uppdragsföretag och mall för sammanfattande text av nämndens verksamhetsberättelse till årsredovisningen.
Följsamheten till de centrala anvisningarna bedöms i huvudsak överensstämma med regionens generella anvisningar. Vi bedömer att verksamhetsberättelserna innehållsmässigt i
stora drag är utformade i enlighet med kommunens generella anvisningar samt i allt väsentligt ger en rättvisande bild av utfallet för de olika verksamhetsområdena i förhållande
till kommunfullmäktiges budget och uppdrag.
I samband med granskning av ansvarsutövande och de nämndvisa träffarna har vi bl.a.
diskuterat ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat och måluppfyllelse.
Uppdrag under strategiska målområden, målen för verksamheten samt graden av
måluppfyllelse
I regionens strategiska plan 2018-2020 anges det gemensamma styrkortet för regionen
Mars 2019
Region Gotland
PwC

16 av 19

Granskning av årsredovisning 2018

där perspektiv samhälle innehåller tre målområden och perspektiv verksamhet innehåller
tre målområden. Totalt finns 32 mål under målområdena. Varje mål har ett eller flera
indikatorer kopplade till sig. Nämnderna har i sina verksamhetsplaner valt ett antal
nämndmål att fokusera på.
Nämndernas bidrag till målen i regionens styrkort och de egna nämndmålen följs upp på
ett i huvudsak tillfredsställande sätt i verksamhetsberättelserna.
Vi bedömer att nämnderna i huvudsak har redovisat sin måluppfyllelse på ett tillfredställande sätt. Vi bedömer att tydligheten kring målen och uppföljningen av dem kan utvecklas för flera nämnder, t.ex. i form av att målvärden konsekvent används.
Analys av orsaker till redovisad budgetavvikelse och genomförda åtgärder
Analys av det ekonomiska resultatet och orsakerna till budgetavvikelser finns redovisade i
samtliga verksamhetsberättelser. Kvaliteten i analyserna varierar dock. För några av
nämnderna redovisas åtgärder som beskriver hur nämnden har arbetat, och framöver ska
arbeta för komma till rätta med redovisad budgetavvikelse.
Nyckeltal eller verksamhetsmått
Vi anser att det är viktigt att nyckeltal och verksamhetsmått redovisas som beskriver verksamhetens produktivitetsutveckling. Vidare är det viktigt att säkerställa att de indikatorer
som anges i den strategiska planen även följs upp i verksamhetsberättelsen.
Prognossäkerhet
Jämfört med prognosen i delårsbokslutet har resultatet förändrats med 19 mnkr, från
+139 mnkr till +120 mnkr. Några av de största skillnaderna mellan lämnad prognos i delårsrapporten och faktiskt utfall redovisas av regionstyrelsen som går med ett större överskott än prognosen visade, och barn- och utbildningsnämnden som redovisar ett betydligt
större underskott än prognostiserat.
Fyra av åtta nämnder höll den av regionfullmäktige tilldelade budgeten, medan tre nämnder lämnade betydande underskott på sammanlagt -94 mnkr. Nämnderna redovisar totalt
-56 mnkr i bokslutet jämfört med -47 i delårsprognosen.
Sammantaget kan vi konstatera att prognossäkerhet inte i alla delar har varit tillfredsställande under 2018, varför kvalitén i budgetutfallsprognoserna ytterligare behöver utvecklas på nämndsnivå då prognossäkerheten är ett viktigt styrmedel.
Riskhantering och intern kontroll
Enligt regionens anvisningar ska en uppföljning av nämndernas internkontrollplaner redovisas i verksamhetsberättelserna.
I samband med granskningen av ansvarsutövande har vi närmare följt upp statusen på
intern kontroll, utifrån regelverk, fastställda planer och dess återrapportering.
Vi kan konstatera att samtliga nämnder förutom patientnämnden har en antagen internkontrollplan för 2018. Av de nämnder som har en antagen internkontrollplan har samtliga
förutom hälso- och sjukvårdsnämnden redovisat uppföljningen av planen i verksamhetsberättelsen enligt mallen. Av den redovisning som görs i nämndernas verksamhetsberättelser noterar vi att kvaliteten och omfattningen varierar.
Åtgärder för att styra, följa upp, kontrollera och rapportera tilldelat uppdrag
Vår sammanfattade bedömning är att regionstyrelsen, gymnasie- och vuxenutbildnings-
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nämnden, byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, samt överförmyndarnämnden i allt väsentligt vidtagit tillräckliga åtgärder för att styra, följa upp, kontrollera
och rapportera tilldelat uppdrag.
Vår sammanfattade bedömning är att barn- och utbildningsnämnden, patientnämnden,
socialnämnden, tekniska nämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden till viss del vidtagit tillräckliga åtgärder för att styra, följa upp, kontrollera och rapportera tilldelat uppdrag.
Vi noterar att flertalet områden har förbättringspotential, där ibland att användningen av
målvärden för nämndernas verksamhet och ekonomiska mål är bristande liksom att mätetal för uppföljning av nämndernas verksamhet och dess ekonomi i vissa fall saknas.
Det saknas ekonomisk uppföljning efter delårsrapport 2 i barn- och utbildningsnämnden.
för att upptäcka att nämndens stora underskott för helåret. I verksamhetsberättelsen
framgår analyser av väsentliga händelser under året samt kring måluppfyllelsen. Det
framgår i protokoll att nämnden under första halvan av året vidtar åtgärder inom de områden där de ser underskott och ger förvaltningen uppdrag för att nå budget i balans.
I samband med delårsrapport 1 (2018-04-18) beslutar socialnämnden att ge förvaltningen
i uppdrag att till nämndens sammanträde i juni presentera en handlingsplan för budget i
balans. I handlingsplanen ska en redogörelse för översynen av måltider finnas med. 201806-14 presenteras förslag på kostnadsminskningar 2018 och framåt. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa konsekvenser av föreslagna kostnadsminskningar, undantaget sommarjobben, och att redovisningen ska presenteras på sammanträdet i september 2018. Socialnämnden beslutar även att verkställa förslaget gällande att all beroendevård enligt SoL sker i olika former på Gotland istället för placeringar på fastlandet fram
till årsskiftet. 2018-09-19 godkänner nämnden redovisningen av konsekvenser för kostnadsminskningarna.
I samband med delårsrapport 1 beslutar hälso- och sjukvårdsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att med aktiviteterna enligt beslutade handlingsplaner för att möjliggöra
förväntade effekter och därmed minska kostnadsutvecklingen. I juni redovisades en uppföljning av förvaltningens arbete med ”Strutkur 2015”. I delårsrapport 2 begär nämnden
hos regionfullmäktige tilläggsanslag om 35 miljoner.
I samband med månadsrapport per sista maj ger regiondirektören förvaltningen i uppdrag att inkomma med en skrivelse kring hur kostnaderna kan minskas. Uppdraget återrapporteras sedan via delårsrapport 2. Månadsrapporter redovisas per sista september
och oktober med oförändrad årsprognos. Inga särskilda åtgärder beslutas. I december
presenteras månadsrapport per sista november som innebär ett försämrat utfall som förklaras av utomlänsvård och läkemedelskostnader.
Åtgärder för att nå fastställda mål
Vår bedömning är att regionstyrelsens, patientnämndens, gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens, miljö- och hälsoskyddsnämndens samt överförmyndarnämndens resultat i allt väsentligt är förenligt med fastställda mål.
Vår bedömning är att byggnadsnämndens och tekniska nämndens resultat till viss del är
förenligt med fastställda mål.
Vår bedömning är att barn- och utbildningsnämndens, socialnämndens samt hälso- och
sjukvårdsnämndens resultat inte är förenligt med fastställda mål.
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3.3.3.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att verksamhetsberättelserna innehållsmässigt i huvudsak överensstämmer
med regionens generella anvisningar samt i allt väsentligt ger en rättvisande bild av utfallet för de olika verksamhetsområdena i förhållande till regionfullmäktiges budget och
uppdrag. En mall för nämndernas verksamhetsberättelser har utarbetats, vilket gör det
möjligt att verksamhetsberättelserna i huvudsak är enhetliga, om än med förekommer
viss variation vad gäller disposition och sammanfattande beskrivningar i löpande text.
Fyra av åtta nämnder höll den av regionfullmäktige tilldelade budgeten, medan tre nämnder lämnade betydande underskott på sammanlagt -94 mnkr. Nämnderna redovisar totalt
-56 mnkr i bokslutet jämfört med -47 i delårsprognosen. Såväl underskott som överskott
förklaras i nämndernas verksamhetsberättelser.
Vår bedömning är att regionstyrelsens, patientnämndens, gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens, miljö- och hälsoskyddsnämndens samt överförmyndarnämndens resultat i allt väsentligt är förenligt med fastställda mål. Nämnderna klarar budget och större
överskott redovisas av regionstyrelsen och gymnasie- och vuxennämnden. Överskotten för
dessa två nämnder förklaras av de genomförda effektiviseringar som är ett led i att nå regionens beslutade sparpaket.
Vår bedömning är att byggnadsnämndens och tekniska nämndens resultat till viss del är
förenligt med fastställda mål. Byggnadsnämnden överskott förklaras främst av erhållen
byggbonus. Tekniska nämnden redovisar underskott som förklaras av underskott inom
räddningstjänsten.
Vår bedömning är att barn- och utbildningsnämndens, socialnämndens samt hälso- och
sjukvårdsnämndens resultat inte är förenligt med fastställda mål. Nämnderna redovisar
negativa budgetavvikelser.
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1,.7.2.
1.1..3.

Revisionsplanering - Vbsentlighets- och

r. Reuisorerrts,s redogdreke 2or8
For uppfoljning av revisionsplanen f<ir verksamhetsflret zor8 <iverldmnar vi
hdrmed vflr verksamhetsberdttelse. Vir redog<irelse fcir zor8 har angivits den 5 april zor9.

r.r.

Fiinttsiittrdngar.ftr reuisionen

Revisorerna granskar med st<id av kommunallagen irligen all den verksamhet som
bedrivs inom ndmndernas verksamhetsomriden. Revisorerna skall varje flr till
fullmiiktige avge en berdttelse med redog6relse fdr resultatet av den revision som avser
verksamheten under det f<ireg8ende verksamhetsiret.
Revisionsinsatserna under Aret har bestfltt av sflvdl f<irvaltningsrevisionella som
redovisningsrevisionella granskningar. F<irvaltningsrevision sl.ftar till att unders<ika om
ndmndernas verksamhet dr dndamfllsenlig, ekonomiskt tillfredsstdllande och om den
kontroll som utcivas inom ndmnderna dr tillr[cklig. Redovisningsrevision syftar till att
utrtina om rhkenskaperna dr rltMsande och om den kontroll som ut<ivas inom
ndmnderna dr tillrficklig. Nflgon skarp grdns finns inte mellan frirvaltnings- och
redovis ningsrevision.
Revisorerna skall dven bedoma om resultatet i bokslutet dr forenligt med de m&l som
fullmd'ktige beslutat om i flrsbudgeten och flerflrsplanen avseende den ekonomiska
fcirvaltningen.
Revisionen har en oberoende stdllning i forhflllande till ndmnderna och avgor
sjiilvstiindigt vilka granskningar som skall utfciras.
Revisorerna efterstrhvar i sin verksamhet att upprhtth&lla ett ftirtroendefullt fcirhflllande
de reviderade nilmnderna och deras personal utan att g<ira avkall p5 revisionens
uppdrag.

till

Ett revisionsprojekt avslutas i de flesta fall med en skriftlig rapport som innehiller
redovisning av gjorda ialittagelser och forslag till itgiirder som den reviderade nhmnden
bcir vidta. I undantagsfall kan en muntlig genomgflng med den reviderade nlmnden
ersdtta ett skriftligt slutdokument.

/.t./.

Reuisionens budgetuppftIjning

Revisionen har under 6ret haft en budget uppg5ende till g7z4,o tkr till sitt fiirfogande.
Under Sret har g7t6,o tkr avbudgeten forbrukats, varav ca 3 2oo,o tkr lagts pfl de
granskningsinsatser som redovisas i denna redogrirelse.

.2.

Reuisionsplanering - Viisentlighets- och risksnalys
/./
Vi har som underlag for vira granskningsinsatser under 6ret gjort en vdsentlighets- och
riskanalys. Riskbedomningens syfte dr att uppmlrksamma vdsentliga
granskningsomrflden, samt att definiera ftirslag pfl inriktning och omfattning av olika
insatser.
Med utgingspunkt i den upprdttade risk- och vdsentlighetsanalysen har vi sedan valt
inriktning avseende vilka granskningsinsatser som ska genomfciras under flret.

/./.3.

Underlag ttII ansuarsprouningen

Som underlag frir ansvarspr<irmingen har vi, tillsammans med sakkunnigt

representanter

frin

bitrlde, trdffat

regionstyrelsen och samtliga ndmnder utom valndmnden.

Enligt god revisionssed i kommunal verksamhet skall granskningen genomforas i dialog
med ndmnden. Utgingspunkten f<ir samtalen under mcitena har varit respektive ndmnds
verksamhetsberlttelse och en redogorelse har skett utifrfln regionens milmodell.
Syftet med dessa mciten och tillhorande dokumentstudier etc. 1r att bedoma om
verksamheten skotts pl ett dndamfllsenligt och frin ekonomisk synpunkt
tillfredsstillande sltt, om rdkenskaperna ilr rdtMsande samt om den interna kontrollen

iir tillriicklig.

grundld,ggande granskning
besvara pfl en <ivergripande nivfr f<iljande frigor:

1.1.3.1. Overgripande ansvarsutdvande Granskningen ska

.
.
.

Vidtar nimnden/styrelsen tillrrickliga fltgdrder f<ir att st1'ra, folja upp, kontrollera
och rapportera tilldelat uppdrag?
Ar redovisat resultat for ndmnden/sty'relsen f<irenligt med faststhllda mil?
Vidtar nhmnden/styrelsen tillrdckliga itgdrder ftir att ni faststhllda mfll?
Redovisat resultat

Niimnd
upp, kontrollera och

rapportera tilldelat uppdrag?
RS

I allt vhsentligt tillrdcldiga atgarder

tor

ndmnden/styrelsen fiirenligt
med faststiillda mil?
Delvis ftirenligt

Tillriickliga dtgarder tor att
nA faststiillda mAl?
Delvis tillrhckliga etgarder

Delvis tillrdckliga htgdrder

Inte forenligt

Delvis tillrhckliga ltgdrder

BN

I allt vdsentligt tillrackltga atgarder

Delvis tdrenligt

I allt rasentligt tillrdck-tlga

G\,DI

I allt 1'esentligt tillrdcldiga atgarder

Delvis f<irenligt

HSN

Delvis tillrdckliga dtgdrder

Inte fdrenligt

I allt \";sentligt tillreickliga
fltsdrder
Delvis tillrhckliga Atghrder

MHN

I allt vasentligt tiilrdckliga atgerder

Delvis f<irenligt

I allt viisentligt tillrdckliga

PN

Delvis tillrdckliga itgArder

I allt vesentligt fdrenligt

Delvis tillrhckliga itghrder

SON

Delvis tillrdckliga Stgdrder

Inte forenligt

I allt \asentllgt tlllracKlrga

TN

Delvis tillrhckliga Atgirder

Inte f.rirenligt

Delvis tillrdckliga fltghrder

OFN

Delvis tillrdckliga itgdrder

Delvis ftirenligt

I allt vdsentligt tillrdckliga

BIIN

Atgrirder

itedrder

Itghrder

itsirder

Vir sammanfattade bedomning dr att regionstl'relsen, byggnadsnimnden, Srmnasie- och
r,uxenutbildningsndmnden samt miljo- och hdlsoslcyddsnhmnden i allt viisentligt
vidtagit tillrdckliga itgdrder for att styra, folja upp, kontrollera och rapportera tilldelat
uppdrag.

Vflr sammanfattade bedcimning dr att barn- och utbildningsnlmnden, hdlso- och
sjukvArdsndmnden patientndmnden, socialndmnden, tekniska n[mnden samt
overflorml'ndarndmnden delvis vidtagit tillrdckliga frtgdrder ftir att styra, f<ilja upp,

kontrollera och rapportera tilldelat uppdrag. Vfrr bedcimning hr att patientn[mndens
resultat i allt viisentligt dr ftirenligt med faststdllda mil.
Vflr bedomning dr att regionstyrelsens, byggnadsndmnden, gyrnnasie- och
lrrxenutbildningsndmndens, milj<i- och hillsoslcyddsnhmndens samt
<iverformSmdarndmndens resultat delvis lr ftirenligt med faststdllda mfll.
Vir bedomning dr att barn- och utbildningsndmndens, hilso- och sjukvflrdsndmndens,
socialndmndens samt tekniska n[mndens resultat inte dr forenligt med faststdllda mfll.
Vhr bedrimning Ir att byggnadsnlmndens, gymnasie- och vuxenutbildningsnlmndens,
milj<i- och hdlsoskyddsnilmndens, socialndmndens samt overfibrmyndarndmndens
fltgdrder ftir att ni faststdllda mil i allt viisentligt dr tillrfickliga.
Vflr bedomning dr att regionstyrelsens, barn- och utbildningsndmndens, hhlso- och
sjukvflrdsndmndens, patientndmndens samt tekniska ndmndens ltgdrder for att n&
faststdllda mil delvis dr tillrdckliga.

t.z.

Redogdrelseftr genotnftrda granutkningar

Nedan llmnas en redog<irelse over granskningar som genomftirts under revisions&ret

zor8.

/.2./.

Bilaga t

-

Granskning au drsredouisningen 2018

Revisorerna har bl. a. till uppgift att prova om rhkenskaperna ir rhttvisande. Inom ramen
f6r denna uppgift bedcims om flrsredovisningen dr uppr[ttad i enlighet med lag om
kommunal redovisning (kap 3 - 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (kap rz
5 z) avge en skriftlig bedomning av om resultatet enligt flrsredovisningen ir forenligt med
de mil fullmiiktige beslutat om. Bed<imningen ska biliiggas frrsbokslutet. Detta sker inom
ramen for upprhttandet av revisionsberdttelsen.
Syftet med granskningen dr att ge regionens revisorer ett underlag f<ir sin bedtimning av
om flrsredovisningen dr upprhttad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed
samt om resultatet dr f6renligt med de mil fullmiiktige beslutat. Med utgingspunlt fr5n
stiillda revisionsfrhgor ldmnas friljande sammanfattande revisionella bedcimning:

o

Ltimnar &rsredouisningen upplysning om uerksamhetens utfeL, uerksamhetens
finansiering och ekonomiska stdllning ?

Vi bed<imer att &rsredovisningen allt vdsentligt redog<ir ftir utfallet av verksamheten,
verksamhetens fi nansiering och den ekonomiska sthllningen.
Regionen lever upp till kommunallagens kravp& en ekonomi i balans.
Vi bedomer att ftirvaltningsberhttelsen i allt vdsentligt innehiller den information som ska
ingfr enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.

. Ar drsredouisningens
go

resultatJ\renligt med de m&Ifullmiiktige beslutat auseende

d ekonomisk hushdllning

?

I flrsredovisningen beskrivs att i regionens koncernstyrkort kan verksamhetsperspektivet
ses som det perspektiv ddr mfll for god ekonomisk hushfrllning finns. Detta innebdr att 14
mfll inom omr&dena kvalitet (4 stycken), medarbetare (4 stycken) och ekonomi (6
stycken) omfattas.

Inom ekonomiomrfldet uppfulls tre mfrl, ett delvis och Wh inte alls. Inom omridet kvalitet
inom medarbetaromrfrdet bedomdes samtliga mil vara delvis uppfyllda.
Vi bedomer att resultatet dr delvis fcirenligt med de finansiella mfll (inom mfllomrfldet
ekonomi) som fullm6ktige faststiillt i budget 2018. Vi bedomer, utifrin flrsredovisningens
iterrapportering, de verksamhetsmdssiga mfllen (inom omr&dena kvalitet och
medarbetare) som delvis uppfyllda.
Vi beddmer att resultatet hr delvis forenligt med de finansiella mil (inom milomridet
ekonomi) som fullmdktige faststiillt i budget 2018.
Vi bed<imer, utifrfln flrsredovisningens iterrapportering, de verksamhetsmdssiga mllen
(inom omridena kvalitet och medarbetare) som delvis uppfyllda.
Regionstyrelsen gdr bed<imningen att god ekonomisk hushillning uppnis, men att det
finns forbdttringspotential. Vi instdmmer i den bed<imningen och noterar sdrskilt att
milen endast delvis:ir uppfiullda f<ir merparten av milen f<ir god ekonomisk hushillning
som fullmiiktige beslutat.

Ar riikenskoperna i aIIt uiisentligt riittuisande?
Vi bedomer att rdkenskaperna i allt vdsentligt iir rdtMsande, med undantag fcir
felklassificeringen av ldkemedelsf<irminen samt redovisning av pensioner. Att regionen
inte infcir komponentavskrirming for gator och vdgar medfor i sak ett avsteg frin god
redovisningssed och praxis, men medfrir inga materiella effekter pfl redovisningen.
Utriver detta bedomer vi att rdkenskaperna dr upprdttade enligt god redovisningssed. Ett
antal noteringar om alrrikelser iterfinns i respektive avsnitt om resultatrdkning,
balansrlkning och tilliiggsupplysningar.

/.2.2.

au del&rsrapport per 31 ougusti 2o1B
En oversiktlig granskning har skett av delirsrapporten. Utifrfln genomford tiversiktlig
granskning bedrimde vi att delflrsrapporten i allt vdsentligt uppriittats enligt lagens krav
och god redovisningssed i owigt. Regionen uppl<iser fortfarande forshkringsersdttningen
avseende Garda skola med r mnkr 8,rligen, vilket innebhr ett avsteg frfln Rfldet for
kommunal redovisnings (RKR:s) information som avser redovisning av forsdkrings- och
skadestfrndsersdttning m.m. (zorz). Liksom tidigare flr noterades dven att det finns en

Bilaga z

- Granskning

eftersldpning i bokforingen avseende kopt vflrd.
Vidare bedcimde vi att resultatet i delflrsrapporten och tillhcirande prognos delvis var
forenlig med de finansiella mil som regionfullm[ktige beslutat i budget ftjr flret. Ett av sex
mfll bedcimdes kunna uppfullas, tre ej uppfyllas och tvfl var inte utvdrderade. Eftersom
miluppfullelsen f<jr verksamhetsmfllen inte bedcimdes i delflrsrapporten kunde vi inte
gcira nflgon bed<imning i denna del. Vir uppfattning var att redovisningen gav fullmdktige
begrilnsade mojligheter att bedtima mlluppfyllelsen for de verksamhetsmdssiga mfllen.

Ett yttrande kring delirsrapporten <iverldmnades till regionfullmdktige, utifrin glllande
regler kring revisorernas bedomning av god ekonomisk hushflllning.

/.2.3.

Bilaga g - Kontroll au legitimation mm uid anstiillning och
inhyrning au personal

I syfte att bed6ma om regionstyrelsen och hdlso- och sjukvflrdsndmnden har s[kerstdllt en
dndamfllsenlig kontroll av anstllld och inhyrd personal utifrfrn legitimation, utbildning
och ldmplighet, genomfcirdes en granskning.
Efter genomford granskning gjordes bedcimningen att regionstyrelsen och hilso- och
sjukvirdsndmnden brustit i att slkerstdlla en ilndam&lsenlig kontroll av anstdlld och
inhyrd personal utifrln legitimation, utbildning och liimplighet.
Genom vflr granskning upptdcktes fyra personer ftir vilka legitimation inte hade kunnat
styrkas inom ramen fdr granskningen, vilket vi bedrimde vara otillfredsstdllande.

Befintliga riktlinjer ftir rekryteringsprocessen omfattade inte kontroll av legitimation och
utbildning vid ansthllning av ldkare och sjuksk6terskor. Det saknades dven tydliga rutiner
for hur utlorda legitimations- och kimplighetskontroller skall dokumenteras. Riktlinjerna
f<ir rekrytering innefattade dock referenstagning och forfarandet kring det. Vi sfig positi"t
pfr arbetet med att automatisera rekryteringsprocessen men fann det vdsentligt att
befintliga rutiner sflgs 6ver och kompletterades med hur och ndr kontroller avseende
legitimation, utbildning och llmplighet skall ske samt hur genomftirda kontroller skall
dokumenteras.
Vidare gjorde vi bedrimningen att det var en klar brist att det inte pA ett enkelt och samlat
sdtt kunde erh&llas information om vilka inhy'rda ldkare och sjuksktiterskor som arbetade
inom hdlso- och sjukvirden vid en angiven tidpunkt samt att det inte hade genomforts
bakfltriktade kontroller av redan tidigare anstdlld personal. Om sfldana kontroller hade
genomf6rts hade ovan nimnda fall kunnat upptickas och fitgdrdats tidigare.
Revisionsrapporten overldmnades
f<ir yttrande.

till regionstyrelsen

och hdlso- och sjukvflrdsndmnden

1.2.4. Bilaga 4 -

Regionstyrelsens uppsiktsplikt och
samordningsansuar
I syfte att bedcima om regionstyrelsens uppsiktsplilt och samordning av verksamheten
inom regionen och regionens bolag
granskning av detta.

[r indamfllsenlig och tillrdcklig

genomf<irdes en

Den sammanfattande bed<imningen efter genomftird granskning var att regionstyrelsen
delvis hade en dndamilsenlig och tillr?icklig uppsiktsplikt samt samordning av verksamheten. Regionen bed<imdes ha delvis tillfredsstillande arbetsformer ftir mfll, delvis
tillfredsstdllande system och rutiner f<ir uppftiljning, delvis tillfredsstdllande system och
rutiner ftir intern kontroll samt tillrdckliga och vdl fungerade arbetsformer fiir
regionstyrelsen. Den sammanfattande bedomningen baserades p& vir bed<imning av

respektive kontrollmfll som redovisades i revisionsrapporten.

Revisionsrapporten och rekommendationer riverldmnades till regionstyrelsen frir
yttrande.
/

.2.5.

Bilaga g - Beslutsunderlagens kualitet och beredning au iirenden

Granskning genomf<irdes i syfte att bed<ima huruvida ndmnderna har en dndamfrlsenlig
drendeberedning och huruvida nhmnderna shkerstdller att det finns tillrdckliga beslutsunderlag infrir drendenas avg<iranden. Granskningen omfattade hdlso- och
sjukvfrrdsndmnden, tekniska nimnden, byggnadsndmnden samt miljo- och
hiilsoskyddsnimnden.

Efter genomf<ird granskning bed<imde vi att ber<irda ndmnder (hdlso- och
sjukvirdsn[mnden, tekniska ndmnden, byggnadsnlmnden samt miljo- och
hiilsoskyddsnhmnden) till overvdgande del hade en dndamfllsenlig drendeberedning med
tillrdckliga beslutsunderlag.
Den sammanfattande bedomningen baserades pi vflr bed<imning av respektive
kontrollmfll som redovisades i revisionsrapporten, bland annat pi att samtliga ndmnder
hade utvecklade beredningsformer utifrfln den regiondvergripande strukturen fcir
beredningsprocesser. En overvdgande del av respondenterna instdmde helt eller till stor

del i att ndmnderna dr <iverens om hur drenden ska beredas. Dockbedcimde vi att det
fanns en otydlighet i ansvars- och rollfordelning i byggnadsndmnden samt miljo- och
hrilsoskyddsndmnden. Owiga ndmnder bedomdes ha en tydlig organisation. Vidare
framkom att samtliga ndmnder hade upprdttade rutiner for ndmndernas
beredningsprocess utifrfln den regionovergripande riktlinjen. Vi noterade att milj<i- och
hiilsoskyddsnlmndens rutin inte efterlevdes i alla delar. De region<ivergripande mallarna
tilldmpades vilket sty'rktes av genomf<irt stickprov.
Revisionsrapporten och rekommendationer <iverldmnades till regionstyrelsen, hdlso- och
sjukv&rdsnhmnden, byggnadsndmnden, miljci- och hdlsoskyddsnilmnden samt tekniska
ndmnden.

/.2.6.

Bilaga 6 - Intern kontroll inom ekonomiskt bist&nd

I sy{te att granska om socialndmnden har sdkerstdllt en tillfredsstdllande intern kontroll
vid handliiggning och utbetalning av ekonomiskt bistind, genomfordes en granskning
inom dmnet.
Efter genomf<ird granskning gjordes bedomningen att socialndmnden delvis sdkerstillde
en tillfredsstdllande intern kontroll vid handliiggning och utbetalning av ekonomiskt
bistAnd.
Den sammanfattande bed<imningen baserades bland annat pfl att det inom verksamheten
fanns en rivergripande styrning som bedomdes som dndamllsenlig och aktuell. I
delirsrapporter och verksamhetsberdttelse har utfall foljts av dessa aktiviteter frir att nfl

mfllen. Kvalitetsgarantier formulerades i ndmndens styrning. Vi kunde dock inte se hur
dessa foljts upp. Det fanns rutiner frir handliiggning och dokumentation. Hdnvisningen till
Socialstyrelsens vdgledning och normer sdkerstdllde att aktuellt rdttsldge friljdes.
En processkarta med bilagor beskrev processen for utbetalning/avsldpp, vilket
<iverensstdmde med vad som framkom vid intervjuer.

Det saknades dokumentation f<ir att kontrollaktiviteter g<irs for att sdkersthlla att endast
godklnda och riktiga transaktioner boKtirs och utbetalas. Kontroll av utbetalningar
en kontroll av beslut och
lenomfordes dock kontinuerligt, vilka hven innebar
journalforing i ett antal Irenden. Om overfloring frfrn ftirsystem till huvudboken var
luilstiindig och riktig gick inte att bed<ima dfl avstdmning inte genomfcirts'

yttrande
Revisionsrapporten och rekommendationer overldmnades till socialndmnden frir
och regionstyrelsen for kdnnedom.

1.2.7.

Bilaga Z - }uerfirmAndaruerksamheten

i
En granskning av riverftirmyndarndmndens sty'rning och intern kontroll genomfordes
och
syfte attbedoma om overformyndarndmndens verksamhetbedrivs hndamilsenligt
med en tillriicklig intern kontroll. Efter genomford granskning var den sammantagna
bed<imningen att overformyndarndmnden inte fullt ut bedrivit sin verksamhet
lndamilsenligt och med en tillrlcklig intern kontroll'
p&
Bedomningen baserades pi att det fanns ett tydligt arbetss[tt och ansvarsf6rdelning
god
tjdnstemannanivfl men att milstyrningen var otydlig, att verksamheten hade en
service och tillgdnglighet men att skriftliga rutiner for klagom8Lls- och
synpunktshanteringen saknades liksom att ett strukturerat och tydligt arbetssdtt
,ukttud... Vidare fanns en god kontrollmiljo men det saknades en reviderad internkontrollplan som byggde pfl en aktuell riskanalys'

Revisionsrapporten och rekommendationer overldmnades till overt<irmyndarnhmnden f<ir
yttrande och till regionstyrelsen f6r kdnnedom.

1.2.5. Bilaga B - Underh&Ila

au regionensfosttgheter, gotor ochuiigor

samt Va-anliiggningar
En granskning av regionens underhill av fastigheter, gator

och vdgar samt Vaanl?iggningar har genomfdrts. Granskningen var uppdelad i Wi rapporter dhr ena avsflg
fastigheter samt gator och vhgar, och den andra avsflg Va-anlhggningar. Syftet var att
besvara om regionen sdkerstdllt ett dndamilsenligt underhflll av regionens fastigheter,

gator och vdgar samt Va-anlhggningar. Efter genomford granskning var den
iammanfattande bediimningen att regionen delvis hade sdkerstlllt ett lndamfllsenligt
underhlll av fastigheter, men avseende gator och vhgar hade regionen ej sdkerstdllt ett
dndam&lsenligt underhill samt att regionen delvis hade sdkerstd'llt ett dndamfllsenligt

underh6ll av Va-anlilggningar.
Granskningen avseende fastigheter, gator och vilgar visade bland annat att det strategiska
arbetet med upprdttande av centrala sty'rdokument varbristftiiligt och att det saknades en
strategi for vilket fastighetsunderhflll som ska prioriteras. Vidare att mfrlfordelning mellan
planerade respektive felavhjdlpande underhflllsfltgiirder saknades samt att regler for
redovisning av fastighetsunderhill <iverenssthmde inte helt med god redovisningssed.
Granskningen avseende Va-anldggningar visade bland annat att det finns femiriga
underhillsplaner f<irdelade per geografiskt distrikt och verksamhetsomride (dricks-, spilloch dagvatten). Det pigick ett arbete med att ta fram en VA-plan och tillhorande VAstrategi f6r att tillgodose att planeringen av kommande underhAllsinsatser och

exploateringar styrs pi ett effektivt och dndamilsenligt sdtt. I den arbetshandling som vi
tog del av, DUF-planen, framgick att vissa vdsentliga bakgrundsuppgifter saknades vilket
piverkade avdelningens ftirmiga att kunna planera framtida investeringar i Va-ndtet.
Regler f<ir redovisning av underhill ("riktlinjer fcir komponentredovisning av materiella
anldggningstillg&ngar") civerensstrmde inte helt med god redovisningssed.
Revisionsrapporten och rekommendationer civerldmnades till tekniska ndmnden och
regionsty'relsen fcir yttrande.

/.2.9-

Bilaga 9 - Inkdp och upphandling au entreprenodautal

En granskning av ink<ip och upphandling av entreprenadavtal genomfiirdes.
Granskningen syftade till att bed6ma om tekniska ndmnden har en dndamilsenlig
stl'rning och kontroll avseende inkcip och upphandling av entreprenadtjdnster som
sdkerstdller en tillrdcklig intern kontroll. Efter genomfrird granskning var den
sammantagna bedomningen att tekniska ndmnden delvis hade en dndamfrlsenlig styrning
och kontroll avseende inktip och upphandling av entreprenadtjdnster vilken delvis
sdkerstdllde en tillrdcklig intern kontroll.

Den sammantagna bed<imningen baserades bland annat pi att det fanns i hur.udsak
dndam&lsenliga rutiner och rutinbeskrivningar avseende upphandling. Vi noterade att en
rutinbeskrir,ning avseende upphandling inom teknikf<irvaltningen var under framtagande.
Vidare fanns rutiner for bestHllning fdr inkcip i form av bestdllningsblanketten. Dock
noterades att formella styrdokument (utriver delegationsordningens beloppsmdssiga
reglering) motsvarande de dokument som upprdttats avseende upphandling saknades
avseende inkdpsprocessen. Vidare framkom att fanns tydliga roller och ansvar avseende
upphandling och inkdp bide inom teknild<irvaltningen och i grdnssnittet mot <iwiga
enheter inom regionen. Utbildning kring ink<ip och upphandling hade endast i begrdnsad
utstr[ckning tillhandahflllits bertirda personer, men det fanns en medvetenhet kring detta
inom fcirvaltningen och beslut hade fattats att invdnta det regiondvergripande projektet.
Revisionsrapporten och rekommendationer <iverldmnades till tekniska ndmnden for
yttrande och regionstyrelsen f<ir kdnnedom.
/

.2./

0.

Bilaga to

-

Rektors fdrutsiittningar for pedogogiskt ledarskap

Granskningen syftade till att bedtima om barn- och utbildningsnlmnden slkerstdller att
rektorerna, mot bakgrund av deras samlade ansvar, har dndamilsenliga fdrutslttningar
for att ut<jva ett pedagogiskt ledarskap.
Den sammantagna bed<imningen efter genomford granskning var att barn- och

utbildningsndmnden deluis sdkerstdllde att rektorerna har dndamilsenliga
f<irutsdttningar for att utciva ett pedagogiskt ledarskap, mot bakgrund av deras samlade
ansvar.
Bedcimningen baserades bland annat p& att fanns st6dfunhioner p& sfrvdl regional nivfl
pi forvaltningsnivh inom de efterfrflgade omridena. Vi konstaterade att
tillriickligheten i det stod som fanns varierade. Vidare konstaterade vi att inf6randet av
intendenter inte helt hade fhtt avsedd effekt dfl intendenterna inte alltid har den kunskap
som rektorerna dr i behov av samt att alla skolor dnnu inte hade intendenter. Dertill
saknades det pfl en del skolor och f<ir en del flrskurser tekniska frirutsdttningar i form av
som

digital infrastruktur samt tillghng till iindamfilsenliga digitala verktyg som anvdnds i
undervisningen.
Vi konstaterade vidare att flertalet av rektors stodresurser var centralt organiserade och
fdrdelade vilket medforde att det inte var mojligt f<ir rektor att st1'ra 6ver dessa funktioner.
A ena sidan ansig vi att det var positir,t att stodet dr centralt organiserat di det bidrar till
en cikad likvhrdighet. A andra sidan innebar resursfordelningsmodell och hantering av
utbetalningar av statsbidrag att rektorerna stdlldes infor svfrrigheter att planera sin
verksamhet. Detta eftersom att de pfl fdrhand inte visste sin slutliga budget och kunde
planera dlrefter.
Revisionsrapporten och rekommendationer overldmnades till barn- och
utbildningsn[mnden for yttrande och regionsty'relsen ftir kdnnedom.

/.2./

/.

Bilaga

tt - Anliiggningsredouisning
har gjorts. Granskningen

syftade
En granskning ai rutinerna kring anldggningsregistret
till att bedoma om rutinerna kring anldggningsregistret hr sdkra och om uppgifterna i
registret iir tillforlitliga. Efter genomford granskning var den sammantagna bedomningen
att rutinerna kring anldggningsregistret delvis var sikra och att uppgifterna i registret
delvis var tillforlitliga.
Bedrimningen baserades bland annat pfl att uppgifterna i den aktiva
anl6ggningsreskontran (fastigheter och fordon) till viss del kunde verifieras mot externa
uppgifter (lantmdteriet och transportsty'relsen), att styrande och stodjande dokument fcjr
anldggningsredovisning inte <iverensstilmde helt med god redovisningssed samt att det
fanns vissa brister i befintlig rutin f<ir ltipande komponentindelning av materiella
anldggningstillgfl ngar.

Revisionsrapporten och rekommendationer <iverldmnades till regionstl'relsen for
yttrande.
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Handlingar till

Ärende 4

Kompletteringsbudget
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2019-03-28, § 71
• Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-21

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 71

Kompletteringsbudget 2019

RS 2019/6
AU § 81

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Nämnderna beviljas kompletteringsbudget för investeringar 2019 med 319 762 tkr
och för exploateringsinvesteringar med 131 611 tkr enligt upprättat förslag.

Investeringsbudget för byggnads- och anläggningsinvesteringar samt större övriga
projekt som inte förbrukats under året kan kompletteringsbudgeteras till kommande
år. Investeringspotter som avser mindre, löpande investeringar avslutas varje år även
om inte hela budgeten är upparbetad.
Ej förbrukade anslag i investeringsbudgeten 2018 uppgår till 472 845 tkr inklusive
alla exploateringar. Nämnderna har begärt kompletteringsbudget med 341 013 tkr
för investeringar samt 131 611 tkr för exploateringar. Dessutom ska projekt
uppgående till -64 061 tkr avslutas och utgå.
Förutom dessa äskanden ligger också ett fastighetsinköp kvar som inte tilläggsbudgeterades vid genomförandet, RF 2018-06-18, § 99. Finansieringen av
dessa -39 788 tkr sker via eget kapital.
Investeringsbudgeten för 2019 uppgår till 466 005 tkr varav 223 445 tkr avser
affärsdrivande verksamhet. Utöver det är det avsatt 53 000 tkr i bruttobudget för
exploateringar.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att kompletteringsbudget bifalls enligt regionstyrelseförvaltningens förslag, 340 770 tkr för investeringar samt 131 611 tkr för
exploateringar. Kompletteringen avser pågående projekt eller projekt som ligger nära
i tiden för planering och igångsättning. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
har begärt 7 443 tkr, men i redovisningen finns enbart 7 200 tkr att föra med till
2019. Därför finns det en differens på 243 tkr mellan nämndernas äskande och
förslaget till beslut.
Den totala investeringsbudgeten för 2018 blir 806 775 tkr (inklusive 340 770 tkr i
kompletteringsbudget) vilket är mycket högt. Det är mycket troligt att en del av
projekten kommer att behöva flyttas med till 2020 vilket är viktigt att beakta vid
budgetberedningen då investeringsbudget och –plan för kommande år ska bearbetas.
Dessutom tillkommer en exploateringsbudget på 184 611 tkr (inklusive 131 611 tkr i
kompletteringsbudget). Storleken på avsatta medel för exploateringsverksamhet
behöver diskuteras i samband med budgetberedningen.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 71 forts
RS 2019/6
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-21

9 (75)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/6
21 februari 2019

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Kompletteringsbudget 2019
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Nämnderna beviljas kompletteringsbudget för investeringar 2019 med
340 770 tkr och för exploateringsinvesteringar med 131 611 tkr enligt upprättat
förslag.

Sammanfattning

Investeringsbudget för byggnads- och anläggningsinvesteringar samt större övriga
projekt som inte förbrukats under året kan kompletteringsbudgeteras till kommande
år. Investeringspotter som avser mindre, löpande investeringar avslutas varje år även
om inte hela budgeten är upparbetad.
Ej förbrukade anslag i investeringsbudgeten 2018 uppgår till 472 845 tkr inklusive alla
exploateringar. Nämnderna har begärt kompletteringsbudget med 341 013 tkr för
investeringar samt 131 611 tkr för exploateringar. Dessutom ska projekt uppgående
till -64 061 tkr avslutas och utgå.
Förutom dessa äskanden ligger också ett fastighetsinköp kvar som inte
tilläggsbudgeterades vid genomförandet, RF 2018-06-18,0§99. Finansieringen av
dessa -39 788 tkr sker via eget kapital.
Investeringsbudgeten för 2019 uppgår till 466 005 tkr varav 223 445 tkr avser
affärsdrivande verksamhet. Utöver det är det avsatt 53 000 tkr i bruttobudget för
exploateringar.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att kompletteringsbudget bifalls enligt
regionstyrelseförvaltningens förslag, 340 770 tkr för investeringar samt 131 611 tkr
för exploateringar. Kompletteringen avser pågående projekt eller projekt som ligger
nära i tiden för planering och igångsättning. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden har begärt 7 443 tkr, men i redovisningen finns enbart
7 200 tkr att föra med till 2019. Därför finns det en differens på 243 tkr mellan
nämndernas äskande och förslaget till beslut.
Den totala investeringsbudgeten för 2018 blir 806 775 tkr (inklusive 340 770 tkr i
kompletteringsbudget) vilket är mycket högt. Det är mycket troligt att en del av
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projekten kommer att behöva flyttas med till 2020 vilket är viktigt att beakta vid
budgetberedningen då investeringsbudget och –plan för kommande år ska bearbetas.
Dessutom tillkommer en exploateringsbudget på 184 611 tkr (inklusive 131 611 tkr i
kompletteringsbudget). Storleken på avsatta medel för exploateringsverksamhet
behöver diskuteras i samband med budgetberedningen.
Beslutsunderlag

Sammanställning nämndernas förslag till kompletteringsbudget
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Bilaga

2019-02-22

Regionstyrelseförvaltningens förslag till kompletteringsbudget 2019
Kvar 2018

Önskar

Budget 2019

Finns 18+19

Förslag

Varav kompl

Övriga investeringar
IT-investeringar
Investeringar lokal måltid
Summa RS

1 837
7 099
7 100
16 036

1 837
7 026
7 100
15 963

2 500
16 000
0
18 500

4 337
23 099
7 100
34 536

4 337
23 026
7 100
34 463

1 837
7 026
7 100
15 963

Exploateringar

63 875

63 875

26 500

90 375

90 375

63 875

2 664
36 305
55 310
17 552
77 720
-61 955
90 759
-2 106
14 616
230 865

2 664
36 305
55 310
17 552
77 715
-61 955
90 759
-2 106
14 616
230 860

500
9 500
14 200
60 000
0
0
212 445
0
11 000
307 645

3 164
45 805
69 510
77 552
77 720
-61 955
303 204
-2 106
25 616
538 510

3 164
45 805
69 510
77 552
77 715
-61 955
303 204
-2 106
25 616
538 505

2 664
36 305
55 310
17 552
77 715
-61 955
90 759
-2 106
14 616
230 860

67 958

67 736

0

67 958

67 736

67 736

3 071
3 071

3 071
3 071

0
0

3 071
3 071

3 071
3 071

3 071
3 071

233 936

233 931

307 645

541 581

541 576

233 931

Regionstyrelsen/RSF

Tekniska nämnden
TKF
Kollektivtrafik
Hamnavdelning
Gata och park
Fastighetsförvaltningsavd
Projektavdelning
Projektavdelning avslutade projekt, ej slutredovisade
Vatten- och avloppsverksamhet
Vatten- och avloppsverksamhet, avslutade projekt
Avfallshantering
Summa
Exploateringar

Räddningstjänsten
Räddningstjänsten
Summa
Summa TN

Fastighetsinköp RF 2018-06-18, §99

-39 788

-39 788

0

-39 788

-39 788

-39 788

Miljö- och byggnämnden
GIS
Fordon
Summa MBN

1 200
204
1 404

1 200
204
1 404

0
0
0

1 200
204
1 404

1 200
204
1 404

1 200
204
1 404

Barn- och utbildningsnämnden
Polhemsskolan
Lyckåkerskolan
Summa BUN

3 486
1 000
4 486

3 486
836
4 322

10 000
0
10 000

13 486
1 000
14 486

13 486
836
14 322

3 486
836
4 322

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Folkhögskolan
Summa BUN

7 200
7 200

7 443
7 443

0
0

7 200
7 200

7 200
7 200

7 200
7 200

Socialnämnden
Reception IFO
Summa

2 442
2 442

2 442
2 442

10 500
10 500

12 942
12 942

12 942
12 942

2 442
2 442

11 447
11 447

11 447
11 447

0
0

11 447
11 447

11 447
11 447

11 447
11 447

Total investeringsbudget

237 163

237 164

346 645

583 808

583 566

236 921

Exploateringsbudget

131 833

131 611

26 500

158 333

158 111

131 611

Nämndernas äskande utan fastighetsinköp och
avslutade projekt

341 012

341 013

346 645

687 657

687 415

340 770

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Patientövervakning och FVM
Summa

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-05-13

Handlingar till

Ärende 5

Överföring av resultat från 2018
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2019-03-28, § 72
• Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-25
• Socialnämnden 2019-02-06, § 14
• Byggnadsnämnden 2019-01-31
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-02-07, § 10
• Barn- och utbildningsnämnden 2019-02-05, § 18
• Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-07 - Överföring av resultat

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 72

Överföring av resultat från 2018

RS 2019/203
AU § 82

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Upprättat förslag till överföring av resultat från 2018 fastställs.
• Eget kapital för byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden sammanförs och bildar eget kapital för miljö- och byggnämnden.
•

Enligt gällande regler ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun”
kommunfullmäktige 2003-03-17, § 61, kan resultat föras över mellan budgetår efter
beslut av regionstyrelsen. Reglerna har anpassats kommunstyrelsen 2006-04-20,
§ 132, så att underskott får balanseras inom tre år istället för två. Vidare gäller att
högst 1 miljon kronor av eget kapital får användas för investering.
Totalt föreslås att -15 927 tkr överförs från 2018 års resultat.
Nämnderna/förvaltningarna har lämnat förslag till överföring av resultat i samband
med bokslutet för 2018. Förslag som innehåller särskilda yrkanden bifogas (regionstyrelsen, byggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt
hälso- och sjukvårdsnämnden).
För år 2018 har byggnadsnämnden och regionstyrelsen erhållit ett särskilt statsbidrag
(Byggbonus) som är till för att stimulera ett ökat bostadsbyggande. Eftersom
villkoren för att erhålla statsbidraget är uppfyllda under 2018 ska bidraget redovisas
som intäkt detta år. Det riktade bidraget betalades ut i december 2018.
Då bidraget betalas ut i december samma år har nämnderna inte möjlighet att hinna
genomföra/planera de samhällsutvecklande aktiviteter och investeringar som
bidraget är tänkt att gå till. Därför föreslår byggnadsnämnden att 100 procent av
överskottet ska föras över till eget kapital. Regionstyrelsen föreslår att 4 400 tkr
överförs, detta är den del av det totala överskottet som avser byggbonusen.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att byggnadsnämnden och regionstyrelsen får
föra över begärda överskott för 2018 för att under kommande år kunna arbeta med
de aktiviteter som bidraget är avsett för.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att nämndens underskott inte överförs till
eget kapital. Anledningen till detta är att resursfördelningen för 2018 inte stämde då
det tillkommit 638 fler barn och elever än förvaltningen prognosticerat.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 72 forts
RS 2019/203

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regelverket följs och att underskottet regleras
mot nämndens egna kapital. Barn- och utbildningsnämnden har under ett antal år
byggt upp ett stort eget kapital, det största av nämnderna. Tanken med att bygga upp
ett eget kapital är att kunna använda det de år då resultatet är negativt. Även efter
justering har nämnden ett stort eget kapital på drygt 13 mnkr.
Socialnämnden föreslår att underskottet på 8 935 tkr inte överförs till eget kapital
som i så fall skulle bli negativt med samma summa. Socialnämnden medges enligt
beslut i regionfullmäktige, 2018-11-19, § 30, att överskrida budgetramen med
20 000 tkr, dessa är avräknade det totala resultatet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att underskottet på 38 613 tkr inte överförs
till eget kapital som i så fall skulle bli negativt med samma summa.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att socialnämndens och hälso- och sjukvårdsnämndens negativa resultat balanseras mot regionens gemensamma egna kapital. Med
anledning av nämndernas arbete för att få en verksamhet i balans mot anslagen
budget bör nämnderna inte ha ett negativt eget kapital som ska återställas inom tre år.
Sammanställning av förslag till eget kapital 2019-01-01 per nämnd/förvaltning finns i
ärendet. Totalt föreslås att -15 927 tkr överförs från 2018 års resultat.
Ärendets behandling under mötet

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

Socialnämnden 2019-02-06, § 14
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-02-07, § 10
Barn- och utbildningsnämnden 2019-02-05, § 8
Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-25
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/203
25 februari 2019

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Överföring av resultat från 2018
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Upprättat förslag till överföring av resultat från 2018 fastställs.



Eget kapital för byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden
sammanförs och bildar eget kapital för miljö- och byggnämnden.

Sammanfattning

Enligt gällande regler ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun” (KF
2003-03-17, § 61) kan resultat föras över mellan budgetår efter beslut av
regionstyrelsen. Reglerna har anpassats (KS 2006-04-20, § 132) så att underskott får
balanseras inom tre år istället för två. Vidare gäller att högst 1 miljon kronor av eget
kapital får användas för investering.
Totalt föreslås att -15 927 tkr överförs från 2018 års resultat.
Ärendebeskrivning

Enligt gällande regler ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun” (KF
2003-03-17, § 61) kan resultat föras över mellan budgetår efter beslut av
regionstyrelsen. Reglerna har anpassats (KS 2006-04-20, § 132) så att underskott får
balanseras inom tre år istället för två. Vidare gäller att högst 1 miljon kronor av eget
kapital får användas för investering.
Huvudregeln är att 100 procent av underskott och 75 procent av överskott förs över.
För affärsdrivande verksamheter ska hela överskottet föras med till kommande år.
Under året har överförmyndarnämnden använt 465 tkr, byggnadsnämnden 3 740 tkr,
barn- och utbildningsnämnden 765 tkr och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
250 tkr av eget kapital för driftkostnader. Förutom det har tekniska nämnden
utnyttjat 792 tkr för investeringar.
Bedömning

Nämnderna/förvaltningarna har lämnat förslag till överföring av resultat i samband
med bokslutet för 2018. Förslag som innehåller särskilda yrkanden bifogas
(regionstyrelsen, byggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden
samt hälso- och sjukvårdsnämnden).
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För år 2018 har byggnadsnämnden och regionstyrelsen erhållit ett särskilt statsbidrag
(Byggbonus) som är till för att stimulera ett ökat bostadsbyggande. Eftersom
villkoren för att erhålla statsbidraget är uppfyllda under 2018 ska bidraget redovisas
som intäkt detta år. Det riktade bidraget betalades ut i december 2018.
Då bidraget betalas ut i december samma år har nämnderna inte möjlighet att hinna
genomföra/planera de samhällsutvecklande aktiviteter och investeringar som
bidraget är tänkt att gå till. Därför föreslår byggnadsnämnden att 100 procent av
överskottet ska föras över till eget kapital. Regionstyrelsen föreslår att 4 400 tkr
överförs, detta är den del av det totala överskottet som avser byggbonusen.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att byggnadsnämnden och regionstyrelsen får
föra över begärda överskott för 2018 för att under kommande år kunna arbeta med
de aktiviteter som bidraget är avsett för.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att nämndens underskott inte överförs till
eget kapital. Anledningen till detta är att resursfördelningen för 2018 inte stämde då
det tillkommit 638 fler barn och elever än förvaltningen prognosticerat.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regelverket följs och att underskottet regleras
mot nämndens egna kapital. Barn- och utbildningsnämnden har under ett antal år
byggt upp ett stort eget kapital, det största av nämnderna. Tanken med att bygga upp
ett eget kapital är att kunna använda det de år då resultatet är negativt. Även efter
justering har nämnden ett stort eget kapital på drygt 13 mnkr.
Socialnämnden föreslår att underskottet på 8 935 tkr inte överförs till eget kapital
som i så fall skulle bli negativt med samma summa. Socialnämnden medges enligt
beslut i regionfullmäktige, 2018-11-19, §30, att överskrida budgetramen med 20 000
tkr, dessa är avräknade det totala resultatet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att underskottet på 38 613 tkr inte överförs
till eget kapital som i så fall skulle bli negativt med samma summa.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att socialnämndens och hälso- och
sjukvårdsnämndens negativa resultat balanseras mot regionens gemensamma egna
kapital. Med anledning av nämndernas arbete för att få en verksamhet i balans mot
anslagen budget bör nämnderna inte ha ett negativt eget kapital som ska återställas
inom tre år.
Sammanställning av förslag till eget kapital 2019-01-01 per nämnd/förvaltning
bifogas. Totalt föreslås att -15 927 tkr överförs från 2018 års resultat.
Beslutsunderlag
Förslag till överföring
Förslag till överföring
Förslag till överföring
Förslag till överföring
Förslag till överföring

av
av
av
av
av

resultat
resultat
resultat
resultat
resultat

2018
2018
2018
2018
2018

regionstyrelseförvaltningen
byggnadsnämnden
barn- och utbildningsnämnden
socialnämnden
hälso- och sjukvårdsnämnden

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Förslag till Eget kapital per nämnd/förvaltning, tkr
Eget kapital
2018-01-01
Regionstyrelsen
Politikerorganisationen
465
Regionstyrelseförvaltningen
23 237
Samhällsbyggnad
Tekniska nämnden
-1 553
(linjehamnar)
7 265
(vatten och avlopp)
-1 102
(avfallshantering)
-10 875
(kryssningskaj)
0
(resultatenheter/övrigt)
3 159
Miljö- och byggnämnden
0
Byggnadsnämnden*
12 930
Miljö- och hälsoskyddsnämnden*
5 304
Utbildning
Barn- och utbildningsnämnden
40 646
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
21 506
Vård och omsorg
Socialnämnden
0
Hälso- och sjukvårdsnämnden
0
Summa
102 535

Bilaga
Disp eget
kapital

Resultat
2018

Enl regler
överföring

Förv förslag RSF förslag Eget kapital
överföring
överföring
2019-01-01

-465

223
24 374

167
18 281

0
4 400

0
4 400

0
27 637

-792

-2 681
3 443
4 142
5 161
-2 878
-12 549

-2 681
3 443
4 142
5 161
-2 878
-12 549
3 665

-2 681
3 443
4 142
5 161
-2 878
-12 549
3 665

-5 026
10 708
3 040
-5 714
-2 878
-10 182
18 159
9 190
5 304

-26 827
9 181

13 054
30 437

-15 927

0
0
80 596

-3 740

3 665
0

-2 681
3 443
4 142
5 161
-2 878
-12 549
0
2 749
0

-765
-250

-26 827
12 241

-26 827
9 181

0
9 181

-6 012

-28 935
-38 613
-56 553

-28 935
-38 613
-66 679

0
0
14 565

-792

*BN och MHN sammanslagna till miljö- och byggnämnden från 2019

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-02-06

SON § 14

SON § 14

Överföring av resultat 2018

SON 2018/5

Socialnämndens beslut

• Socialnämnden begär att reducerat underskottet mot budget på 8 935 tkr för 2018
inte förs över till 2019.
• Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Socialnämndens verksamhet lämnar i 2018 års bokslut ett underskott mot tilldelad
budgetram på 28 935 tkr. Enligt beslut i regionfullmäktige, RF 2018-11-19 § 30, tillåts
socialnämnden överskrida budgeten med 20 mnkr avseende LSS-verksamheten
(Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Underskottet för LSSverksamheten uppgår till -20,9 mnkr. Således reduceras socialförvaltningens
underskott till 8 935 tkr. Enligt reglerna för styrning och uppföljning gäller vid
överföring av resultat att hela det förhandlade underskottet medförs till kommande
år och tas från det egna kapitalet. Nämnden har inget eget kapital.
Socialförvaltningen har tidigare beskrivit obalansen mellan tilldelad budget och
kostnad för att bedriva nämndens verksamhet. Detta beror framför allt på de senaste
årens ökade kostnader inom främst LSS-verksamheten, barn- och ungdomsvården
samt flyktingmottagningen. Med hänsyn till detta begär socialnämnden att det
negativa resultatet inte överförs till 2019.
Bedömning

Socialnämnden föreslås begära att reducerat underskottet mot budget på 8 935 tkr
för 2018 inte förs över till år 2019.
Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef presenterar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse. Överföring av resultat socialnämnden 2018 daterad 2019-02-01.
Skickas till
RS registrator (RS 2018/1124)
RSF ekonomi och styrning
Anna-Lena Gutedal, ekonomichef
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

MBN 2019/12
31 januari 2018

Martin Ekepil Ringelid

Byggnadsnämnden

Överföring av ekonomiskt resultat byggnadsnämnden
Härmed hemställes om överföring av verksamhetens resultat 2018 med totalt
3 665 tkr till år 2018, vilket motsvarar 100 % av byggnadsnämndens överskott.
I region Gotland gäller regler om att överföra resultat mellan budgetår avseende
driftredovisningen. Av förhandlat överskott överförs 75 %.
Tidigare år har beslut tagits från Regionstyrelsen att frångå gällande regler kring
nämnders underskott, där Regionstyrelsen valt att negativa resultat balanseras mot
regionens gemensamma egna kapital. Byggnadsnämnden anser därmed med
anledning av att möjlighet finns att frångå reglerna samt nedanstående argument att
Regionstyrelsen ger Byggnadsnämnden möjlighet hemställa 100 % av överskottet för
2018.
För år 2018 har Byggnadsnämnden erhållit ett särskilt statsbidrag (Byggbonus) som
är till för att stimulera ett ökat bostadsbyggande. Nytt för 2018, var att en fördelning
av dessa medel beslutades i Regionstyrelsen (RF § 126 ), en fördelning enligt 60% till
BN och 40 % RS.
Det riktade bidraget betalades ut i december 2018, detta resurstillskott innebär att
Byggnadsnämnden har överträffat sina uppsatta finansiella mål för årets resultat.
Eftersom villkoren för att erhålla statsbidraget är uppfyllda under 2018 ska i enlighet
med gällande regler, bidraget redovisas som intäkt detta år. Byggnadsnämnden
redovisar därmed ett överskott som enbart beror på det riktade bidraget, det har
inneburit att Byggnadsnämndens ekonomiska ställning förstärkts på ett påtagligt sätt.
Då det riktade bidraget betalas ut i december samma år har nämnden inte möjlighet
att hinna genomföra / planera de samhällsutvecklande aktiviteter och investeringar
som bidraget är tänkt att gå till.
Positivt är att nämnden nu har möjlighet att bygga upp sitt egna kapital för att framåt
skapa en ekonomi i balans och att statsbidraget i framtiden kommer prioriterade
verksamhetsområden till godo, samt att ge ökade möjligheter att stärka nämndens
finansiella situation till exempel genom ökad självfinansiering av investeringar.
En sådan strategi innebär att ekonomin förstärks vilket skapar bättre ekonomiska
förutsättningar för att möta framtida utmaningar.

Eva Ahlin

Johan Åberg

Ordförande

Förvaltningschef
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-02-07

HSN § 10

HSN § 10

Överföring av 2018 års resultat

HSN 2019/98
HSN-AU § 12

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen besluta att inte överföra
nämndens negativa resultat om 38,6 miljoner till 2019.
Paragrafen justeras omedelbart.

Med anledning av de förutsättningar som råder inom hälso- och sjukvården i riket
såväl som på Gotland föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden regionstyrelsen besluta
att inte överföra nämndens negativa resultat till 2019.
Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning och
en medicinsk och medicinskteknisk utveckling som gör att efterfrågan på hälso- och
sjukvård ökar kontinuerligt.
2018 har präglats av höga kostnader för utomlänsvård. Omfattande nybyggnationer
och omstruktureringar av vården inom Region Stockholm innebär ökade kostnader
vilket i sin tur leder till ökade priser för köpt vård från Gotland. Kostnadsökningen
för 2019 beräknas till minst 10 miljoner.
Kompetensförsörjningen är en stor utmaning och stort fokus har under året lagts på
att behålla redan anställd personal och också rekrytera nya medarbetare. Arbetet har
varit framgångsrikt och kostnaden för hyrpersonal har minskat med 11,7 miljoner
jämfört med 2017. Antalet vakanta tjänster är fortsatt stort och arbetet behöver
fortgå.
För att inrymma verksamheten i den tilldelade budgetramen 2019 är det av största
vikt att arbetet enligt handlingsplaner för minskade kostnader för hyrpersonal,
utomlänsvård och läkemedel fortsätter med samma intensitet som tidigare.
Utifrån 2018 års resultat krävs kostnadsminskningar i hög omfattning inom hälsooch sjukvården 2019 för att nå en budget i balans. Att överföra nämndens negativa
resultat skulle kraftigt försvåra möjligheten till att bedriva en god och jämlik vård till
gotlänningarna.
Bedömning

Med anledning av hälso- och sjukvårdens förutsättningar med ett initialt för högt
kostnadsläge i förhållande till den tilldelade budgeten för 2019 och med kommande
prisökningar inom framförallt utomlänsvården vilket innebär krav på stora
effektiviseringar för att nå en budget i balans med den av regionfullmäktige tilldelade
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-02-07

HSN § 10

budgetramen för 2019, är bedömningen att det vore olyckligt för verksamheten att
överföra nämndens negativa resultat om 38,6 miljoner till 2019.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU § 12
Skriftligt underlag skickas ut inför hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 7
februari.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 29 januari 2019
Skickas till
Registrator-RS
Regionstyrelseförvaltningen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-02-05

BUN § 18

BUN § 18

Överföring av resultat från år 2018, barnoch utbildningsnämnden

BUN 2019/39
AU § 4

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos regionstyrelsen hemställa om;
o att inte bli påförda 2018 års resultat, ett underskott på
26 822 056 kronor
o att regionstyrelsen i sitt beslut om det förhandlade underskottet tar
hänsyn till de förändringar som varit i barn- och elevvolymer och
därav reducerar det överförda resultatet för år 2018.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

Reglerna för överföring av resultat finns beskrivna i “Regler för styrning och
uppföljning i Gotlands kommun”. Reglerna innebär i sin korthet att av förhandlat
överskott överförs med 75 procent och förhandlat underskott i sin helhet.
Under året har nämnden utnyttjat sitt eget kapital med 765 000 kronor. Det egna
kapitalet var vid ingången av år 2018 positivt och är på 39,2 miljoner kronor.
Resursfördelningen, barn och elevvolymer, har under budgetåret varit
underbudgeterat och redovisar ett negativt resultat på 41,5 miljoner kronor.
Underbudgeteringen i resursfördelningen beror på 638 fler barn och elever än
prognostiserat. Av resultatet utgör semesterlöneskuldens negativa förändring 1 818
457 kronor.
Besparingskravet på 12,5 miljoner kronor har nämnden uppnått.
På grund av att täckning saknas för fler barn och elever uppnår inte nämnden ett
balanserat resultat.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet gavs en muntlig presentation av ärendet och beslutade att ta emot
den samma samt att ärendet skulle återkomma till nämndens sammanträde i februari
för beslut.
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Ekonomichef Jimmy Söderström.

Forts.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-02-05

BUN § 18

Forts. BUN § 18
Yrkanden
Ordförande Stefan Nypelius (C) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar
att hos regionstyrelsen hemställa om att inte bli påförda 2018 års resultat, ett
underskott på 26 822 056 kronor, samt att regionstyrelsen i sitt beslut om det
förhandlade underskottet tar hänsyn till de förändringar som varit i barn- och
elevvolymer och därav reducerar det överförda resultatet för år 2018.
Ordförande ställer samlad proposition på sina förslag och finner att dessa vinner
bifall.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-22
Skickas till

Regionstyrelsen samt ekonomiostyrning@gotland.se
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2019/158
7 februari 2019

Charlotte Fahlén/Henry Henziger

Regionstyrelsen

Överföring av resultat till redovisningsår 2019 - RSF
Förslag till beslut

•

Förslag till överföring till redovisningsåret 2019 godkänns för vidare hantering
tillsammans med övriga nämnders förslag.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningens resultat 2018 uppgår till +24,4mnkr varav 4,4 mnkr
avser erhållen byggbonus.
Enligt gällande regler för styrning och uppföljning får 75% av förhandlat överskott
överföras till eget kapital, dvs 18,3 mnkr.
Regionstyrelseförvaltningen har ett eget kapital på 23,2 mnkr. Erhållen byggbonus,
4,4 mnkr, begärs som överföring av resultat till redovisningsåret 2019. I övrigt ser
förvaltningen inte något ytterligare behov av förstärkning av det egna kapitalet.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-05-13

Handlingar till

Ärende 6

Arbetsordning för regionfullmäktige
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2019-03-28, § 75
• Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-18
• Förslag till arbetsordning för regionfullmäktige

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 75

Arbetsordning för regionfullmäktige

RS 2018/1144
AU § 66

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Arbetsordning för regionfullmäktige antas.

I samarbete med regionfullmäktiges presidium har regionstyrelseförvaltningen
utarbetat ett förslag till en ny och moderniserad arbetsordning för regionfullmäktige
att börja gälla från och med 1 juli 2019. Förslaget är baserat på Sveriges Kommuners
och Landstings underlag för lokala bedömningar.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att förslaget till ny arbetsordning antas.
Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) yrkar att paragraf 10 i arbetsordningen för regionfullmäktige tas bort.
Saga Carlgren (V) instämmer i yrkandet.
Jesper Skalberg Karlsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Meit Fohlins yrkande
och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-18
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2018/1144
18 februari 2019

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Arbetsordning för regionfullmäktige
Förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Arbetsordning för regionfullmäktige antas.

Ärendet

I samarbete med regionfullmäktiges presidium har regionstyrelseförvaltningen
utarbetat ett förslag till en ny och moderniserad arbetsordning för regionfullmäktige
att börja gälla från och med 1 juli 2019. Förslaget är baserat på Sveriges Kommuners
och Landstings underlag för lokala bedömningar.1 För kommentarer till ändringar se
utkast 2.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att förslaget till ny arbetsordning antas.

Beslutsunderlag

Förslag till arbetsordning
Utkast 2
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Författningssamlingen

1

Se https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/underlagochmallar/arbetsordningforfullmaktige.13381.html
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ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION GOTLAND
Antagen av regionfullmäktige den dag månad 2019, § X
Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i kommunallagen (KL) annan lag eller
författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.
ANTALET LEDAMÖTER

1 § Fullmäktige har 71 ledamöter. Antal ersättare för varje parti ska vara hälften av
partiets ledamöter i fullmäktige.
PRESIDIUM

2 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland
ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som
tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val av presidium ska förrättas på ett
sammanträde som hålls före november månads utgång.
Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen.
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
INTERIMSORDFÖRANDE, ÅLDERSPRESIDENT

3 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har
varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem
vara ålderspresident.
FYLLNADSVAL TILL PRESIDIET M.M.

4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin
presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden
av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om samtliga i presidiet är hindrade att
fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter.
UPPHÖRANDE AV UPPDRAGET

5 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör
uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan,
beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av
mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget
ska bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan
uppdraget upphör.
Ansökan ges in till regionkansliet.
TID FÖR SAMMANTRÄDENA
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6 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom januari, juli och
augusti. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda
fullmäktige första gången i oktober.
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd
med styrelsens presidium.
EXTRA SAMMANTRÄDE

7 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd
med vice ordförandena.
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra
sammanträdet.
ÄNDRINGAR I SAMMANTRÄDESORDNINGEN

8 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice
ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för
ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och
ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på regionens
anslagstavla.
PLATS FÖR SAMMANTRÄDE

9 § Fullmäktige sammanträder i Ljusgården, Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby.
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett
visst sammanträde.
DELTAGANDE PÅ DISTANS

10 § Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra
varandra på lika villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju dagar före sammanträdet anmäla
detta till regionkansliet.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
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TILLKÄNNAGIVANDE AV SAMMANTRÄDENA

11 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige
och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska
tillkännages på regionens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Varje
ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före
sammanträdesdagen.
Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden
som ska behandlas. Kallelsen skickas elektroniskt, om inte skäl talar däremot.
I 5 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden.
FÖRLÄNGNING AV SAMMANTRÄDE OCH FORTSATT SAMMANTRÄDE

12 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta
sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall
beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett
tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte
utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare
som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta
sammanträdet.
ÄRENDEN OCH HANDLINGAR TILL SAMMANTRÄDE

13 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska
behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.
14 § Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de
ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och ersättare före
sammanträdet.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter
och ersättare före sammanträdet.
Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt.
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten på regionens
hemsida.
Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det
sammanträde vid vilket de avses bli ställda.
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ANMÄLAN AV HINDER FÖR TJÄNSTGÖRING OCH INKALLANDE AV ERSÄTTARE

15 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till regionkansliet. Kansliet underrättar den
ersättare som står i tur att tjänstgöra.
16 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder
uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar
ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.
Ledamot är skyldig att anmäla till kansliet om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.
17 § Det som sagts om ledamot i 14 och 15 §§ gäller också för ersättare, som kallats till
tjänstgöring.
18 § Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för
det bör inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.
UPPROP

19 § En uppropslista som visar vilka ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas
tillgänglig under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop ska också
ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när
ordföranden anser att det behövs.
PROTOKOLLSJUSTERARE

20 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från
sammanträdet.
Sedan upprop har skett enligt 18 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med
ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda
ordföranden vid röstsammanräkningar.
TURORDNING FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDENA

21 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i
tillkännagivandet. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera
ärenden.
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte
finns med i tillkännagivandet.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde
för att återuppta det senare under sammanträdet.
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YTTRANDERÄTT VID SAMMANTRÄDENA

22 § Rätt att delta i överläggningen har
 regionråd
 ordföranden och vice ordförandena i en nämnd vid behandling av ett ärende där
nämndens verksamhetsområde berörs,
 ordföranden i en nämnd eller någon annan som besvarar en interpellation eller en
fråga när överläggning hålls med anledning av svaret,
 styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2–6 §§ KL, när
fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.
23 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar
revisionsberättelsen och årsredovisningen. Revisorerna får också delta i överläggningen,
när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas granskning eller
revisorernas egen förvaltning. Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid
fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen.
24 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som
behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och
fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos regionen för att lämna
upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med
vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på
ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.
25 § Regiondirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. Fullmäktiges sekreterare
får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.
TALARORDNING OCH ORDNING VID SAMMANTRÄDENA

26 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han
eller hon har anmält sig och har blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg
på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse
av ordföranden får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare
under hans eller hennes anförande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter
tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller
upplösa sammanträdet.
YRKANDEN

27 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de
har uppfattats korrekt.
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Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande
ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande
avfatta det skriftligt.
DELTAGANDE I BESLUT

28 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till
ordföranden, innan beslutet fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
fullmäktige fattar det med acklamation.
OMRÖSTNINGAR

29 § När omröstningar genomförs, biträds ordföranden i förekommande fall av de två
ledamöter som har utsetts att justera protokollet.
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop.
Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag.
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller
återta en avgiven röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning
genomföras omedelbart.
30 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som
valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig om den
 upptar namnet på någon som inte är valbar,
 upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
 upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt.
För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.
MOTIONER

31 § En motion
 ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter,
 får inte ta upp ämnen av olika slag,
 väcks genom att den ges in till regionkansliet, eller vid ett sammanträde med
fullmäktige.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett
sammanträde.
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Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i februari och
september.
MEDBORGARFÖRSLAG

32 § Den som är folkbokförd i regionen får väcka ärende i fullmäktige
(medborgarförslag).
Ett medborgarförslag
 ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer,
 ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer,
 får inte ta upp ämnen av olika slag,
 väcks genom att det lämnas in till regionkansliet.
Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom
fullmäktiges befogenhetsområde.
Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet.
Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer
att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte
följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige.
Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det
förslaget väcktes. När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska
förslagsställaren underrättas.
Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som
inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden i februari och september.
FÖRETAGENS INITIATIVRÄTT

33 § Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2–6 §§ KL får väcka ärenden i
fullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta
ställning till.
INTERPELLATIONER

34 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör ges in
till regionkansliet senast klockan 10.00 den sammanträdesdag som ledamoten avser att
ställa den.
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter
det då interpellationen ställdes.
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar
kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om
sammanträdet.

8 (11)

Region Gotland

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den
sammanträdesdag då svaret ska lämnas.
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2–6 §§
KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av
fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.
Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av
interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett
kommunalförbund där regionen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har
särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på
interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller
inte.
FRÅGOR

35 § Ledamot och tjänstgörande ersättare får ställa frågor för att inhämta upplysningar
om sakförhållanden.
Frågan kan vara muntlig och förutsätter att den person till vilken frågan riktas är
närvarande vid sammanträdet och att frågan kan besvaras utan större svårighet.
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilken den har ställts.
När en fråga besvaras, får bara den som ställer frågan och den som svarar delta i
överläggningen.
Vad som sägs i 34 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Varken fråga eller svar därpå
behöver dock vara skriftligt.
BEREDNING AV ÄRENDEN

36 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som
fullmäktige ska behandla ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av
sådana ärenden.
ÅTERREDOVISNING FRÅN NÄMNDERNA

37 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas
återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom
anges i respektive nämnds reglemente.
PRÖVNING AV ANSVARSFRIHET OCH ANMÄRKNING

38 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.
BEREDNING AV REVISORERNAS BUDGET

39 § Presidiet bereder revisorernas budget.
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VALBEREDNING

40 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en
valberedning för den löpande mandatperioden.
Valberedningen består av en ledamot och en ersättare per parti representerat i
fullmäktige.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. Ordföranden har utslagsröst.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla
med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som
inte är ordförandeval.
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.
JUSTERING AV PROTOKOLLET

41 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde,
justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av
förhandlingarna som han eller hon har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen
ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den.
RESERVATION

42 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under
den sammanträdesdag beslutet fattades.
EXPEDIERING OCH PUBLICERING

43 § Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som
berörs av besluten i protokollet.
Styrelsen och regionens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet.
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och
övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.
44 § Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad
som föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på regionens
anslagstavla i den utsträckning hinder ej möter på grund av lag eller annan författning.
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ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND

45 § Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor om årsredovisningen under det
sammanträde vid vilket fullmäktige behandlar årsredovisningen (allmänhetens
frågestund).
I tillkännagivandet av dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska
förekomma.
Allmänhetens frågestund hålls, innan fullmäktige behandlar årsredovisningen.
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska
genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos Region Gotland som
behövs för att lämna upplysningar under den.
REVISORERNAS INFORMATION

46 § Revisorerna ska vid varje sammanträde ges möjlighet att lämna information om sin
pågående verksamhet.
––––––––––––––––––––––––––––––

Övergångsbestämmelser
Denna arbetsordning ersätter från och med den 1 juli 2019 tidigare arbetsordning.
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Reglemente för Region Gotlands
förtroendevalda revisorer
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2019-03-28, § 77
• Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-18
• Förslag till arbetsordning för regionfullmäktige
• Region Gotlands revisorer 2019-02-01

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 76

Reglemente för Region Gotlands förtroendevalda revisorer

RS 2019/177
AU § 67

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Reviderat reglemente för Region Gotlands förtroendevalda revisorer antas.
• Det nya reglementet gäller från och med den 1 juli 2019 och ersätter därvid
tidigare reglemente för Region Gotlands förtroendevalda revisorer.
•

Av 12 kap. 18 § kommunallagen framgår att fullmäktige får anta ett reglemente om
revisionen. Det finns ett nu gällande reglemente för revisorerna. Revisorerna föreslår
nu ett nytt reglemente.
Regionstyrelseförvaltningen har inte något att erinra emot att revisorernas förslag
antas.
Under ärendets behandling framkom förslag på redaktionell ändring.
Ärendets behandling under mötet

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

Revisorerna 2019-01-22
Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-18
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/177
18 februari 2019

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Reglemente för Region Gotlands förtroendevalda revisorer
Förslag till beslut i regionfullmäktige

1. Regionfullmäktige antar nytt reglemente för Region Gotlands förtroendevalda
revisorer, bilaga.
2. Det nya reglementet gäller från och med den 1 juli 2019 och ersätter därvid
tidigare reglemente för Region Gotlands förtroendevalda revisorer

Ärendet

Av 12 kap. 18 § kommunallagen framgår att fullmäktige får anta ett reglemente om
revisionen. Det finns ett nu gällande reglemente för revisorerna.1 Revisorerna föreslår
nu ett nytt reglemente.
Regionstyrelseförvaltningen har inte något att erinra emot att revisorernas förslag
antas.

Beslutsunderlag

Revisorernas förslag den 22 januari 2019
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Författningssamlingen
Revisorerna

1
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Författningssamling för Region Gotland
REGLEMENTE FÖR REGION GOTLANDS FÖRTROENDEVALDA REVISORER

Antaget 2019-??-??, § ???.
Revisionens uppdrag och formella reglering
§ 1 Roll och uppdrag
Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst
medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet
som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag1.
Revisionen fyller en viktig funktion i den lokala självstyrelsen.
Granskningen bidrar till legitimitet och förtroende åt verksamheten, samtidigt som den
kan synliggöra och förmedla väsentlig och nödvändig kritik. Granskningen kan också
generera bidrag till förbättring och utveckling.
Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer och
uppnår fullmäktiges beslut och mål, att detta sker inom givna ekonomiska ramar
och andra förutsättningar samt med en tillräcklig styrning och kontroll.
Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i regionens företag, genom
de lekmannarevisorer och revisorer som fullmäktige utser i företagen.
Att vara revisor och lekmannarevisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med
oberoende, saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten.
Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I
revisionsberättelsen redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar
ett särskilt utlåtande om de tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas.
Revisorerna kan också rikta anmärkningar i sin revisionsberättelse. På motsvarande
sätt rapporterar lekmannarevisorer och revisorer i företagen - med
granskningsrapporter och revisionsberättelser.
§ 2 Formella regleringar
För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente
samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.
Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12.
Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för revision finns också
i lagstiftning för andra företagsformer t ex stiftelselagen.
God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer,
1

Företag används som sammanfattande begrepp för aktiebolag, stiftelser och övriga företagsformer.
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förhållningssätt och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal
revision utförs. God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den
kommunala sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i kommunen skall bedrivas med
utgångspunkt från den goda sed som senast är uttolkat och uttryckt i skriften "God
revisionssed i kommunal verksamhet" (Sveriges Kommuner och Landsting).
När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också
regelverket för beslutsfattande m.m. i kommunallagen och regionens nämndreglemente.
Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i offentlig
verksamhet - tryckfrihetsförordning, offentlighets- och sekretesslag, förvaltningslag,
dataskyddsförordningen, lagen om offentlig upphandling m fl. Likaså har de att följa
regionövergripande riktlinjer från fullmäktige.
Revisorerna granskar verksamhet som i sin tur är reglerad av speciallagstiftning som
de behöver vara orienterade om för insikt om hur de styr och påverkar de organ
revisorerna granskar.
Revisorernas antal och organisation
§ 3 Antal revisorer
Region Gotland har nio revisorer som efter allmänna val utses av
fullmäktige för en mandatperiod. Fullmäktige väljer revisorerna för en
mandatperiod.
§ 4 Organisation
Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision.
§ 5 Lekmannarevisorer/revisorer i kommunens företag
Bland Region Gotlands revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och
suppleanter till Region Gotlands aktiebolag och revisorer med suppleanter i Region
Gotlands stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt företag.
§ 6 Sammankallande/ordförande
Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordförande och en vice
ordförande. Uppdraget är att vara sammankallande/ordförande och leda
gemensamma sammankomster och sammanträden.
Ordförande hämtas ur minoriteten i fullmäktige.
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§ 7 Uppdragstid
Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när
revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde
årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden
inleds därför med dubbla grupper revisorer.
§ 8 Tillkommande uppdrag
Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till Region Gotland
lämnade donationsstiftelser.
Revisorernas sakkunniga biträden
§ 9 Sakkunniga biträden
Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i
den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Vid
upphandling tillämpas Region Gotlands upphandlingsregler. Revisorerna och
lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling.
§ 10 Sakkunnigas rätt till upplysning
Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas
rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och
lekmannarevisorerna.
Revisorernas ekonomi och förvaltning
§ 11 Beredning av revisorernas budget
Regionfullmäktige uppdrar åt dess presidium att bereda revisionens budget.
Revisorerna gör framställning om budget till presidiet i den ordning som presidiet lägger
fast.
§ 12 Lekmannarevisorernas budget
Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisorerna i
aktiebolagen och revisorerna i stiftelserna samt sakkunniga biträden till
dessa.
§ 13 Revisorernas förvaltningsbeslut
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de
regler som gäller för kommunal nämnd.
§ 14 Granskning av revisorernas ekonomi och förvaltning
Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av fullmäktiges presidium. Revisorerna
lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning.
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Revisorernas arbetsformer
§ 15 Revisionens sammankomster och sammanträden
Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till
sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Kallelsen anger tid och plats för
mötet, den kan ske skriftligt eller elektroniskt.
Ordföranden får kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i
fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster.
Revisorer får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomst eller sammanträde på
distans. Revisorer som önskar delta på distans anmäler detta till ordföranden som avgör
om så är möjligt. Deltagande på distans kan endast ske om det finns ljud- och
bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att alla närvarande kan se och höra varandra
på lika villkor.
§ 16 Minnesanteckningar
Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet.
Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.
§ 17 Protokoll
De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll.
Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.
Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en revisor. Revisorerna kan besluta att en
paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan
revisorerna justerar den.
§ 18 Skrivelse från revisorerna
En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla
revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av ordföranden och av
ytterligare en person som revisorerna utser.
Revisorerna och fullmäktige
§ 19 Revisorerna och fullmäktiges presidium
Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst två gånger
varje år.
§ 20 Revisorerna och fullmäktige
Revisorerna har en stående punkt på fullmäktiges sammanträden vid vilka revisorerna kan
informera om revisionens arbete och resultat.
§ 21 Revisorernas initiativrätt och obligatoriska rapportering
Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige i anledning av sin granskning och om sin
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förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana
ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt efter att beredning skett.
Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser i anledning av sin granskning, när de
bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till
behandling så snart som möjligt.
Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit att misstanke
om att brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om allmän
förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts. Om berörd nämnd ej vidtagit tillfredsställande
åtgärder med anledning därav rapporterar revisorerna till fullmäktige. Fullmäktiges
ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter
beredning har skett.
Revisorernas rapportering
§ 22 Löpande rapportering i fullmäktige
Revisionens granskningar tillställs ledamöterna i fullmäktige löpande under året. De
sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktiges
presidium så snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium svarar för vidare
spridning till fullmäktiges ledamöter.
Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas
revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till
fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen.
§ 23 Uttalande om delårsrapporten
Revisorernas utlåtande om måluppfyllelse i samband med delårsrapport lämnas till
fullmäktige senast två veckor efter det att styrelsen överlämnat delårsrapporten till
revisorerna.
§ 24 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer.
Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av
revisorernas granskning.
§ 25 Granskningsrapporter
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt
som fullmäktige bestämmer.
Revisorerna är personuppgiftsansvariga
§ 26 Revisorerna är personuppgiftsansvariga och utser dataskyddsombud.
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Revisorernas diarieföring och arkiv
§ 27 Revisorerna diarieför löpande in- och utgående skrivelser och granskningsrapporter
med tillhörande svar/tjänsteskrivelser och protokoll i regionens diarienummerserie
avsedd för revisionen.
§ 28 För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige
fastställt arkivreglemente.
Reglementets giltighet
§ 29 Reglementet gäller från xxx till dess fullmäktige fattar annat beslut.
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Reception Viboorg

Revisionsskiivelse

Regionens revisorer

2019 -02- O
Datum 201 9-01 -22

Regionstyrelsen
Regionfullmäktiges presidium

Reglemente för Region Gotlands förtroendevalda
revisorer
Föreliggande revisionsreglemente är reviderat och uppdaterat utifrån de förändringar som den nya kommunallagen från 2018 innebär. Förändringen innebär i huvudsak att rubriker lagts in i föreliggande version i syfte att tydliggöra
de olika avsnitt som behandlas.
Två paragrafer är nya i det reviderade förslaget på reglemente och en paragraf
har förändrats.
En av de nya paragraferna (§ 26) beskriver att revisorerna är personuppgiftsansvariga och utser dataskyddsombud och den andra nya paragrafen (§ 27) beskriver hur revisorerna löpande diarieför sina handlingar.
Skrivningen i paragrafen som behandlar revisionens avlämnande av utlåtande i
samband med delårsrapporten (§ 23 i reviderat reglemente), har ändrats så att
utlåtande lämnas till fullmäktige senast två veckor efter styrelsen överlämnat delårsrapporten till revisorerna. I tidigare reglemente stod att utlåtande lämnades senast första
veckan i november till styrelsen.
Förslaget på revisionsreglemente överlämnas härmed för vidare hantering.
För Region Gotlands revisorer,

Mats Agri
Ordförande

Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland

Reglemente för Region Gotlands revisorer from 2019
Revisionens uppdrag och formella reglering

§ l Roll och uppdrag
Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska
instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder,
fullmäktigeberedningar och företag1. Revisionen fyller en viktig funktion i den lokala självstyrelsen.
Granskningen bidrar till legitimitet och förtroende åt verksamheten, samtidigt som den kan synliggöra och
förmedla väsentlig och nödvändig kritik. Granskningen kan också generera bidrag till förbättring och
utveckling.
Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer och uppnår fullmäktiges beslut
och mål, att detta sker inom givna ekonomiska ramar och andra förutsättningar samt med en tillräcklig
styrning och kontroll.
Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i regionens företag, genom de lekmannarevisorer
och revisorer som fullmäktige utser i företagen.
Att vara revisor och lekmannarevisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och
integritet främja, granska och bedöma verksamheten.
Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I revisionsberättelsen redogör revisorerna
för resultatet av sin granskning och lämnar ett särskilt utlåtande om de tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas
eller nekas. Revisorerna kan också rikta anmärkningar i sin revisionsberättelse. På motsvarande sätt
rapporterar lekmannarevisorer och revisorer i företagen — med granskningsrapporter och revisionsberättelser.
§ 2 Formella reglering
För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade
ägardirektiv för kommunala företag.
Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12. Lekmannarevisionen regleras i
aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för revision finns också i lagstiftning för andra företagsformer t ex
stiftelselagen.
God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer, förhållningssätt och
tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. God revisionssed i kommunal
verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i kommunen skall bedrivas
med utgångspunkt från den goda sed som senast är uttolkat och uttryckt i skriften "God revisionssed i
kommunal verksamhet" (Sveriges Kommuner och Landsting).
När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också regelverket för
beslutsfattande m.m. i kommunallagen och regionens nämndreglemente.
Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i offentlig verksamhet —
tryckfrihetsförordning, offentlighets- och sekretesslag, förvaltningslag, dataskyddsförordningen, lagen om
offentlig upphandling m fl. Likaså har de att följa regionövergripande riktlinjer från fullmäktige.

Företag används som sammanfattande begrepp för aktiebolag, stiftelser och övriga företagsformer.

Revisorerna granskar verksamhet som i sin tur är reglerad av speciallagstiftning som de behöver vara
orienterade om för insikt om hur de styr och påverkar de organ revisorerna granskar.

Revisoremas antal och organisation
§ 3 Antal revisorer
Region Gotland har nio revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod.
Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod.
§ 4 Organisation
Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision.
§ 5 Lekmannarevisorer/revisorer i kommunens företag
Bland Region Gotlands revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och suppleanter till Region Gotlands
aktiebolag och revisorer med suppleanter i Region Gotlands stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt
företag.
§ 6 Sammankallande/ordförande
Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordförande och en vice ordförande. Uppdraget
är att vara sammankallande/ordförande och leda gemensamma sammankomster och sammanträden.
Ordförande hämtas ur minoriteten i fullmäktige.
§ 7 Uppdragstid
Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året
efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det
första året i mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer.
§ 8 Tillkommande uppdrag
Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till Region Gotland lämnade
donationsstiftelser.

Revisorernas sakkunniga biträden
§ 9 Sakkunniga biträden
Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som
behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Vid upphandling tillämpas Region Gotlands
upphandlingsregler. Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling.
§ 10 Sakkunnigas rätt till upplysning
Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas rätt till upplysningar
gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmannarevisorerna.

Revisorernas ekonomi och förvaltning
§ 11 Beredning av revisorernas budget
Regionfullmäktige uppdrar åt dess presidium att bereda revisionens budget.
Revisorerna gör framställning om budget till presidiet i den ordning som presidiet lägger fast
§ 12 Lekmannarevisorernas budget
Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisorerna i aktiebolagen och revisorerna i
stiftelserna samt sakkunniga biträden till dessa.

§ 13 Revisorernas förvaltningsbeslut
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de regler som gäller
för kommunal nämnd.
§ 14 Granskning av revisorernas ekonomi och förvaltning
Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av fullmäktiges presidium. Revisorerna lämnar de
upplysningar och material som begärs för denna granskning.

Revisorernas arbetsformer
§ 15 Revisionens sammankomster och sammanträden
Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i ärenden om
sin förvaltning och om jäv. Kallelsen anger tid och plats för mötet, den kan ske skriftligt eller elektroniskt.
Ordföranden får kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och
nämnder till dessa sammankomster.
Revisorer får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomst eller sammanträde på distans. Revisorer som
önskar delta på distans anmäler detta till ordföranden som avgör om så är möjligt. Deltagande på distans kan
endast ske om det finns ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att alla närvarande kan se och
höra varandra på lika villkor.
§ 16 Minnesanteckningar
Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. Ordföranden ansvarar
för att anteckningar upprättas.
§ 17 Protokoll
De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. Ordföranden ansvarar
för att protokoll upprättas.
Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i
protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den.
§ 18 Skrivelse från revisorerna
En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är eniga om
innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av ordföranden och av ytterligare en person som revisorerna utser.
Revisorerna och fullmäktige
§ 19 Revisorerna och fullmäktiges presidium
Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst två gånger varje år.
§ 20 Revisorerna och fullmäktige
Revisorerna har en stående punkt på fullmäktiges sammanträden vid vilka revisorerna kan informera om
revisionens arbete och resultat.
§ 21 Revisorernas initiativrätt och obligatoriska rapportering
Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige i anledning av sin granskning och om sin förvaltning, när de
bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart
som möjligt efter att beredning skett.

Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser i anledning av sin granskning, när de bedömer att så
behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt.
Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit att misstanke om att brott av
förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om allmän förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts. Om
berörd nämnd ej vidtagit tillfredsställande åtgärder med anledning därav rapporterar revisorerna till
fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som
möjligt, efter beredning har skett.

Revisorernas rapportering
§ 22 Löpande rapportering i fullmäktige
Revisionens granskningar tillställs ledamöterna i fullmäktige löpande under året. De sakkunnigas rapporter
samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktiges presidium så snart en granskning är
avslutad. Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till fullmäktiges ledamöter.
Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas revisionsberättelsen. I
revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till
revisionsberättelsen.
§ 23 Uttalande om delårsrapporten
Revisorernas utlåtande om måluppfyllelse i samband med delårsrapport lämnas till fullmäktige senast två
veckor efter det att styrelsen överlämnat delårsrapporten till revisorerna.
§ 24 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer.
Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas granskning.
§ 25 Granskningsrapporter
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige
bestämmer.
Revisorerna är personuppgiftsansvariga
§ 26 Revisorerna är personuppgiftsansvariga och utser dataskyddsombud.
Revisorernas diarieföring och arkiv
§ 27 Revisorerna diarieför löpande in- och utgående skrivelser och granskningsrapporter med tillhörande
svar/tjänsteskrivelser och protokoll i regionens diarienummerserie avsedd för revisionen.
§ 28 För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige fastställt
arkivreglemente.

Reglementets giltighet
§ 29 Reglementet gäller från xxx till dess fullmäktige fattar annat beslut.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-05-13

Handlingar till

Ärende 8

Översyn av aktieägarpolicyn
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2019-03-28, § 78
• Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-19
• Förslag till revidering av aktieägarpolicyn

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 78

Översyn av aktieägarpolicyn

RS 2019/103
AU § 69

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Aktieägarpolicyn antas.

Regionstyrelseförvaltningen har med anledning av den nya kommunallagen m.m.
företagit en uppdatering och översyn av aktieägarpolicyn. Policyn avses användas
som ett av instrumenten för att utöva den uppsiktsplikt regionstyrelsen är skyldig att
utföra över regionens hel- och delägda aktiebolag.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-19
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

RS 2019/103
19 februari 2019

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Översyn av aktieägarpolicyn
Förslag till beslut i regionfullmäktige


Regionfullmäktige antar aktieägarpolicyn, bilaga.

Ärendet

Regionstyrelseförvaltningen har med anledning av den nya kommunallagen m.m.
företagit en uppdatering och översyn av aktieägarpolicyn. Policyn avses användas
som ett av instrumenten för att utöva den uppsiktsplikt regionstyrelsen är skyldig att
utföra över regionens hel- och delägda aktiebolag.1

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Författningssamlingen
Bolagen

Se vidare t.ex.
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/civilratt/kommunalaforetag/forstarktuppsiktspliktforkommunstyrelsen.19393.html.
1
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UTKAST
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Antagen av regionfullmäktige 2014-06-16, § 99. Reviderad av regionfullmäktige…

Bakgrund
1. Kommunallagen ställer krav på Region Gotlands inflytande och kontroll över all
regionens verksamhet, även den som ägs och bedrivs i privaträttslig form såsom
aktiebolag. Regionens ägda bolag representerar stora tillgångar som
regionfullmäktige har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för, vilket fordrar en
löpande uppsikt över bolagens utveckling, resultat och ställning.
2. Det är viktigt att skapa likartade och goda förutsättningar för de verksamheter
som Region Gotland äger och förvaltar oavsett om de bedrivs i bolags- eller
förvaltningsform. Därför bör en klar och tydlig bild om syftet med ägarskapet
kommuniceras, samt vilken utveckling som är önskvärd i bolagen.
3. Genom att använda och utveckla de formella styrinstrumenten, såsom
bolagsordningar, denna policy och ägardirektiv, i dialog med bolagens ledning,
kan grunden läggas för en kultur som gör det möjligt att styra och följa upp att
verksamheten i bolagen utvecklas i önskad riktning. I delägda bolag kan även
överenskommelser med de andra ägarna, konsortialavtal, räknas som en del av
styrinstrumenten.

Syfte och avgränsning
4. Syftet med denna policy är dels att förtydliga det gemensamma regelverket för att
utveckla Region Gotlands verksamhet, dels att tydliggöra rollfördelningen mellan
regionen som ägare och dess bolag, dels att tydliggöra styrelsens roll och ansvar i
bolagen. Syftet är även att utveckla gemensamma förhållningssätt i bolagen och
regionen.
5. Denna policy gäller endast för indirekt eller direkt hel- eller delägda aktiebolag till
vilka regionfullmäktige beslutat att överlämna vården av en kommunal
angelägenhet. Utanför faller således ägande som tillkommit på annat sätt såsom
medelsplaceringar eller följder av borgensinfrianden.

Allmänna utgångspunkter
6. Bolagsformen bör begränsas till verksamheter som har en klar intäktssida som
kan förväntas finansiera bolagets verksamhet eller där regionen genom
samägande kan uppnå påvisbara fördelar. Ägande huvudsakligen syftande till att
ikläda regionen ansvar för frivillig verksamhet som är bidragsberoende bör
undvikas. Ägande endast syftande till samråd bör inte heller eftersträvas.
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7. Verksamhet i förvaltningsform är underkastad stora krav på förändring som inte
sällan resulterar i omorganisationer. Bolagsformen är inte fredad från dessa krav.
Utöver lagens krav på kommunala bolag bör lämpligheten av fortsatt bolagsform
omprövas med jämna mellanrum.
8. Verksamhet som bedrivs i bolagsform ska som utgångspunkt vara föremål för
samma styrningsprocess som verksamhet i förvaltningsform.

Ägarroll
Regionfullmäktige

9. Regionfullmäktige är Region Gotlands högsta beslutande organ och fungerar
som ägare av regionens bolag. Ägaren utövar formellt sin roll gentemot bolagen
genom att:
 Fastställa det kommunala ändamålet
 Besluta i fråga bolagsordning
 Formulera ägardirektiv
 Utse styrelseledamöter
 Utse revisorer
 Utse ombud att företräda regionen på bolagsstämman
 Ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
innan beslut fattas i bolaget
 Behandla interpellation eller fråga som överlämnats till av fullmäktige vald
ledamot i bolaget
 Se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till
privata utförare.
10. Därutöver har regionen fastställt övergripande direktiv och riktlinjer i olika
policys som gäller generellt för regionens verksamheter. Bolagen ska känna till
dessa samt verka för att dess intentioner i tillämpliga delar följs och inarbetas i
bolagens egna direktiv och riktlinjer.
Regionstyrelsen

11. Regionstyrelsens uppgifter är att:
 Ha löpande uppsikt över regionens bolag
 För varje aktiebolag enligt 6 kap. 9 § kommunallagen årligen pröva och fatta
beslut om bolagets verksamhet utifrån uppsikten
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 Föreslå fullmäktige nödvändiga åtgärder enligt 6 kap. 9 och 10 §§
kommunallagen
 Erbjuda beredning åt valda styrelseledamöter och ombud inför möten och
stämma
 Se till att fullmäktiges beslut om nödvändiga åtgärder verkställs
 Årligen upprätta en plan för möten mellan ägaren och bolagsledningen
 Ha en aktiv dialog med bolagens styrelser
 Säkerställa att det finns ett förtroende mellan ägaren och av denne utsedda
styrelsen
12. Viktiga inslag i ägarstyrningen är ett aktivt styrelsearbete och förtroende mellan
ägaren och av denne utsedda styrelsen. Bolagens ledning ska fortlöpande på
regionstyrelsens begäran informera om dess ekonomiska och
verksamhetsmässiga utveckling. Informationen kan lämnas vid sammanträden till
vilka regionstyrelsen kallar bolagens företrädare eller skriftligt om så krävs.
Bolagen ska även löpande informera regionstyrelsen om verksamhetens
väsentliga händelser eller händelser av strategisk och principiell betydelse för
regionens gemensamma utveckling.

Formella styrdokument
Bolagsordning

13. Bolagsordningen lägger grunden för bolagets existens. I den anges vad bolaget
ska ägna sig åt, det vill säga föremålet för bolagets verksamhet, det kommunala
ändamålet och ett antal grundläggande regler för aktiekapital,
styrelsesammansättning, räkenskapsår och vilka ärenden som ska förekomma på
ordinarie stämma.
14. I helägda bolag ska i bolagsordningen anges:


Det fastställda kommunala ändamålet



De kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten



Att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

15. I delägda bolag ska fullmäktige:


Se till att bolaget blir bunden av de villkor som avses i p. 9 och 14. ovan i en
omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens
art och omständigheterna i övrigt
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Verka för att allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolag – som
inte redan omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) –
enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap.
tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

Direktiv

16. Direktiv som beslutas på bolagets stämma är bindande för bolaget och dess
ledning. Denna policy och ägardirektiv, vilka är antagna av regionfullmäktige,
överlämnas via ombud till stämman för fastställande på stämman.
Ägardirektiven, vilka är individuella, anger riktning, ramar och mål för det
specifika bolaget med utgångspunkt från det kommunala ändamålet. Syftet med
ägardirektiven är att ge övergripande strategiska riktlinjer till bolagets ledning.
Ägardirektiven ska vara strukturerade på likartat sätt för samtliga bolag.
17. Ägardirektivens struktur och innehåll:
 Samordnings- och konkreta verksamhetsdirektiv
Anger direktiv för hur bolaget förväntas verka och utvecklas, exempelvis
målsättning för miljö, kvalitet och marknad.
 Ekonomiska direktiv
Anger vilken lönsamhet och självfinansieringsgrad bolaget förväntas ha
utifrån ägarens krav och förväntningar på bolaget.
 Informationsdirektiv
Anger vilka frågor som ska vara föremål för fullmäktiges ställningstagande.
18. Ägardirektiven ska vara enkla och tydliga. Direktiven ska dessutom upprättas i
samråd med bolagen för att dessa ska kunna ta ansvar för de uppgifter som i
samförstånd lagts på dem.
19. Ägardirektiven för respektive bolag antas av regionfullmäktige och fastställs
därefter på extra eller ordinarie stämma. Regionstyrelsen svarar för aktualiteten
hos bolagsordning, direktiv och denna policy och föreslår eventuella
förändringar för beslut i regionfullmäktige. Bolaget kan på förekommen
anledning också väcka frågan hos regionstyrelsen om ändringar av sagda
styrdokument.
20. Bolaget ska i sin förvaltningsberättelse redogöra för hur bolaget utvecklas i
förhållande till ägarens intentioner.

Delägda bolag
21. För bolag som ägs eller där inflytande utövas tillsammans med andra, är det
eftersträvansvärt att liknande direktiv ges till bolagets ledning ifrån ägarna i en
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omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållanden, verksamhetens art
och omständigheter i övrigt. Detta bör regleras i konsortial- eller aktieägaravtal.
Som moderbolag i aktiebolagsrättslig koncern svarar bolaget för att direktiv som
gäller moderbolag även gäller för dotterbolag.

Bolagsstyrelsens roll och arbete
22. Bestämmelser om bolagsstyrelsen i detta avsnitt gäller för styrelsen och styrelseledamöterna i de
helägda bolagen och i de delägda bolag där Region Gotland utser majoriteten av ledamöter.
Bestämmelserna bör så långt möjligt tillämpas i övriga bolag.
23. Det är ägarens ansvar att tillsätta en styrelse med förutsättningar att rätt tillvarata
bolagets och ägarens intressen samt att ge styrelsen mandat att aktivt verka inom
givna ramar. Regionfullmäktige kan välja ledamöter med representanter från de
politiska partierna eller ledamöter som tillför branschkompetens eller annan
fackkompetens. En jämn fördelning mellan kvinnor och män med olika
erfarenheter och bakgrund ska eftersträvas i styrelsen. Fullmäktiges valberedning bör
samråda med regionstyrelsens ordförande och regiondirektören när val av en ledamot i en
bolagsstyrelse aktualiseras.
24. Styrelserna i aktiebolagen ska årligen upprätta en skriftlig arbetsordning för sitt
arbete i enlighet med aktiebolagslagen. Häri innefattas bland annat att fastställa
arbetsformer för styrelsen och att utforma ett årligt program för styrelsearbetet.
Styrelsen ska också upprätta skriftliga instruktioner som anger arbetsfördelningen
mellan styrelsen och verkställande direktör, s.k. VD-instruktion, samt lämna
skriftliga instruktioner för hur rapportering till styrelsen ska ske för att styrelsen
fortlöpande ska kunna bedöma bolagets ekonomiska situation.
25. Styrelsen ska se till att det finns en fungerande intern kontroll.
26. Styrelsen ska i sin planering beakta regionens tidplan för rapportering av bokslut,
delårsrapport och övrig information som ska lämnas till ägaren och
förekommande moderbolag. Styrelsen bör inte ha några operativa funktioner i
bolaget. Det är bolaget som betalar ersättningar till bolagets styrelseledamöter.
Arvoden och andra ersättningar till de enskilda styrelseledamöterna ska redovisas
i not i årsredovisningen.
27. Alla frågor som rör verkställande direktörens anställningsförhållande beslutas av
styrelsen. Innan nya avtal eller beslut om större förändring av gällande avtal
fattas, ska samråd med regionens personaldirektör ske. Vid tillsättande av ny
verkställande direktör ska samråd med regiondirektören hållas.
28. Styrelsen ska i årsredovisningens förvaltningsberättelse uttryckligen uttala sig i
frågan om bolagets verksamhet har varit förenlig med vad bolagsordningen
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föreskriver om det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna.
Denna redogörelse utgör underlag för regionens uppsikt och uppföljning av
ägardirektiven.
29. Styrelsen ska se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal
lämnas över till privata utförare.

Utsedd styrelseledamot
30. Av fullmäktige utsedda ledamöter förväntas att lojalt och självständigt verka för att
bolaget följer bolagsordning och direktiv.
31. I de fall där särskild vägledning kan behövas svarar ledamoten för att, så snart
frågan blivit känd, kontakta regionstyrelsen för närmare instruktioner.

Utsett ombud
32. Ombudet röstar för ägaren på bolagets stämma. Uppdraget som ombud är
personligt. Ombudet kan inte sätta annan i sitt ställe, om det inte uttryckligen
framgår av fullmäktiges beslut att så är fallet.
33. Till ombud kan även ledande tjänstemän utses.
34. I de fall där särskild vägledning kan behövas svarar ombudet, så snart frågan
blivit känd, för att kontakta regionstyrelsen för närmare instruktioner.

Bolagets revisorer
35. Bolagets revisorer inklusive lekmannarevisorerna förväntas att till stöd för
ägarens uppsikt i revisionsberättelsen uttala om huruvida bolaget verksamhet har
varit förenlig med vad bolagsordningen föreskriver om det kommunala
ändamålet och de kommunala befogenheterna. När så är lämpligt bör även
lämnas förslag på nödvändiga åtgärder för ägaren att vidta.
36. Revisorerna arvoderas av bolaget.

Tvister
37. Vid regioninterna avtal får inte skiljedomsklausuler användas. Parterna ska istället
i avtalen komma överens om att en eventuell framtida tvist ska hänskjutas till
regionstyrelsen för särskilt förlikningsförfarande.
38. Vid tvister mellan regionens förvaltning och regionens bolag eller mellan bolagen
inbördes, ska parterna genom förhandlingar söka för en överenskommelse. Om
samförstånd inte uppnås, ska parterna utan onödigt dröjsmål hänskjuta frågan till
regionstyrelsen för särskilt förlikningsförfarande.
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Rutin för regionstyrelsens årliga uppsiktsbeslut över bolaget

39. Bolagets styrelse ska så snart årsredovisningen fastställts skicka den jämte tillhörande
revisionsberättelse, för det räkenskapsåret antagen arbetsordning, vd-instruktion och
internkontrollprogram samt ett missiv med uppgift om att försändelsen avser uppsikt över
bolaget till:
Regionstyrelsen i Region Gotland
Registrator
621 81 Visby.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-05-13

Handlingar till

Ärende 9

Strategi för förebyggande och motarbetande av mäns våld mot kvinnor
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2019-03-28, § 81
• Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-08
• Föreslagen strategi för mäns våd mot kvinnor
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-11-06, § 123. Remissvar
• Byggnadsnämnden 2018-11-14, § 244. Remissvar
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-11-21, § 613. Remissvar
• Barn- och utbildningsnämnden 2018-11-21, § 138. Remissvar
• Tekniska nämnden 2018-11-21, § 278. Remissvar
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2018-11-20, § 117. Remissvar
• Socialnämnden 2018-12-05, § 171. Remissvar
• Gotlandshem 2018-11-06. Remissvar
• Regionstyrelseförvaltningen 218-09-19. Missiv till remissen

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 81

Strategi för förebyggande och motarbetande
av mäns våld mot kvinnor

RS 2017/897
AU § 71

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor, Region Gotland
2019-2022 fastställs.
• Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att under mandatperioden 20192022 göra en övergripande uppföljning med eventuella förslag till revidering av
strategin.
•

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med en samlad bild av
hur nämnder och förvaltningar tar sig an strategin, vilka insatser och aktiviteter
som strategin ger samt effekterna av dessa.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förvaltningens
handlingsplan kopplat till strategin.
•

Regionstyrelsen gav 2016-03-07, § 13 ledningskontoret i uppdrag att under hösten
2016 återkomma med förslag till nytt handlingsprogram om våld i nära relationer.
Den föreslagna strategin gäller Region Gotlands verksamheter och ska hjälpa till att
förverkliga prioriterade delar av det nationella jämställdhetsmålet om att mäns våld
mot kvinnor ska upphöra.
Strategin har remitterats till samtliga Region Gotlands nämnder och Gotlandshem
AB. Samtliga remissinstanser har svarat. Utöver detta har regionstyrelseförvaltningen
genomfört en dialog med andra berörda aktörer för att ta reda på hur den föreslagna
strategin kan komma att påverka deras verksamheter.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att den föreslagna strategin har stöd i både
Region Gotlands förvaltningar, nämnder och bolag. Utifrån detta föreslår
regionstyrelseförvaltningen att regionstyrelsen beslutar om att föreslå för
regionfullmäktige att anta strategin.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att den föreslagna strategin har stöd i både
Region Gotlands förvaltningar, nämnder och bolag. Utifrån detta föreslår
regionstyrelseförvaltningen att regionstyrelsen beslutar om att föreslå för
regionfullmäktige att anta strategin.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 81 forts
RS 2017/897

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att den föreslagna strategin bör följas upp
under innevarande mandatperiod. Vidare bör regionstyrelseförvaltningen ansvara för
att leda den utsedda arbetsgruppen för att följa upp förvaltningarnas aktiviteter
kopplade till strategin. Detta kommer att förbättra förutsättningarna för en god
implementering.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-08
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2017/897
8 februari 2019

Karl Risp

Regionstyrelsen

Strategi för förebyggande och motarbetande av mäns våld mot
kvinnor
Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige

1. Strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor, Region Gotland 20192022 fastställs.
2. Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att under mandatperioden
2019-2022 göra en övergripande uppföljning med eventuella förslag till
revidering av strategin.

Sammanfattning

Regionstyrelsen gav i mars 2016 (RS §13, 2016-03-07) ledningskontoret i uppdrag att
under hösten 2016 återkomma med förslag till nytt handlingsprogram om våld i nära
relationer.
Den föreslagna strategin gäller Region Gotlands verksamheter och ska hjälpa till att
förverkliga prioriterade delar av det nationella jämställdhetsmålet om att mäns våld mot
kvinnor ska upphöra.1
Strategin har remitterats till samtliga Region Gotlands nämnder och Gotlandshem
AB. Samtliga remissinstanser har svarat. Utöver detta har regionstyrelseförvaltningen
genomfört en dialog med andra berörda aktörer för att ta reda på hur den föreslagna
strategin kan komma att påverka deras verksamheter.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att den föreslagna strategin har stöd i både
Region Gotlands förvaltningar, nämnder och bolag. Utifrån detta föreslår
regionstyrelseförvaltningen att regionstyrelsen beslutar om att föreslå för
regionfullmäktige att anta strategin.

1

https://www.regeringen.se/artiklar/2017/05/delmal-6-mans-vald-mot-kvinnor-ska-upphora/
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Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen gav i mars 2016 (RS § 34, 2016-03-07) ledningskontoret i uppdrag att
under hösten 2016 återkomma med förslag till nytt handlingsprogram om våld i nära
relationer. Dåvarande handlingsprogram motsvaras av styrdokumentstypen strategi.
Den föreslagna strategin beskriver strategiska vägval för att förverkliga de delar av
den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor som
är prioriterade utifrån Region Gotlands bedömning av behov och förutsättningar. De
strategiska vägvalen är knutna till de nationella målsättningarna på
jämställdhetsområdet. Vägvalen innehåller en kort beskrivande text som förklarar de
insatser vägvalet ska åstadkomma. Utöver detta beskriver strategin på vilket sätt som
strategin ska implementeras och följas upp. En definition av mäns våld mot kvinnor
ges. Slutligen beskrivs den nationella jämställdhetspolitiken och vilka lagar som
omfattas.
Förslaget påverkas av socialtjänstlagen, skollagen och hälso- och sjukvårdslagen vilket
beskrivs vidare i strategin.
Arbetet med förslaget till strategier har gjorts i en arbetsgrupp, utsedd av regional
samverkans- och stödstruktur, RSS. I arbetsgruppen ingick representant från
regionstyrelseförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen
samt utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Strategin har remitterats till samtliga Region Gotlands nämnder och Gotlandshem
AB. Samtliga remissinstanser har svarat. Utöver detta har regionstyrelseförvaltningen
genomfört en dialog med andra berörda aktörer för att ta reda på hur den föreslagna
strategin kan komma att påverka deras verksamheter.
Föreslagen strategis förhållande till andra aktörer och styrande dokument

Den föreslagna strategin gäller Region Gotlands verksamheter och ska hjälpa till att
förverkliga prioriterade delar av det nationella jämställdhetsmålet om att mäns våld mot
kvinnor ska upphöra. Vidare utgör strategin ett deluppdrag i handlingsplanen enligt
CEMR: s europeiska jämställdhetsdeklaration som undertecknades i
regionfullmäktige i december 2015 (RF § 305, 2015). Strategin stämmer också väl
överens med Jämställdhetsstrategi för Gotland 2018-2023 framtagen av Länsstyrelsen
i Gotlands län 2018. Knutet till de strategiska vägvalen finns ett antal aktiviteter som
pågår eller planeras i Region Gotlands berörda verksamheter.
Av den nationella strategins fyra målsättningar har tre valts ut inom ramen för denna
strategi. Det fjärde målet - effektivare brottsbekämpning – är en del av det arbetet som
görs inom ramen för Region Gotlands samverkansöverenskommelse med polisen.
Förändringar efter remissvar

Förslag till strategi som bifogats innehåller en del förändringar. I versionen som
skickas till regionstyrelsen finns genomstruken text som föreslås tas bort och ny text
som är rödfärgad.
Följande synpunkter kommenteras här särskilt:
• Socialnämnden lyfter särskilt fram våld i nära relation bland äldre.
Illustrationen under rubrik 5.2 Nationellt politiskt delmål att utgå ifrån
kompletteras med äldres våld i nära relationer.
•

Socialnämnden nämner i sitt svar särskilt det ekonomiska våldet.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det ekonomiska våldet inbegrips i
FN: s definition.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden betonar i sytt yttrande vikten av
att ideella kvinnojourer som komplement till Region Gotlands verksamheter.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att detta inbegrips i de strategiska
vägvalen under rubriken 3.2. Förbättrad upptäckt av våld samt starkare skydd och
stöd för våldsutsatta kvinnor och barn.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att den föreslagna strategin har stöd i både
Region Gotlands förvaltningar, nämnder och bolag. Utifrån detta föreslår
regionstyrelseförvaltningen att regionstyrelsen beslutar om att föreslå för
regionfullmäktige att anta strategin.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att den föreslagna strategin bör följas upp
under innevarande mandatperiod. Vidare bör regionstyrelseförvaltningen ansvara för
att leda den utsedda arbetsgruppen för att följa upp förvaltningarnas aktiviteter
kopplade till strategin. Detta kommer att förbättra förutsättningarna för en god
implementering.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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1. Inledning
Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem som orsakar stort
fysiskt och psykiskt lidande. Det är den yttersta konsekvensen av den maktobalans som
råder mellan kvinnor och män. Föreställningar om kön, makt och sexualitet har en
grundläggande betydelse för alla former av mäns våld mot kvinnor, inklusive
hedersrelaterat våld och förtryck såväl som prostitution och människohandel för sexuella
ändamål. Våldet leder till mänskligt lidande som motverkar ett socialt hållbart samhälle. Det
leder till ojämlikhet och ojämställdhet i hälsa och leder till stora samhällskostnader för
bland annat hälso- och sjukvården, rättsväsendet, socialförsäkringar och det sociala
välfärdssystemet.
Hot, våld, kränkningar och förtryck förekommer i alla samhällsklasser och åldersgrupper.
Våldet påverkar individens hela livssituation och nätverk både akut och på lång sikt. Våld är
ett folkhälsoproblem och ett samhällsproblem som är resurskrävande och kräver
samverkan mellan olika myndigheter. Den nationella jämställdhetspolitiken har därför ett
delmål som säger att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Strategin pekar ut på vilket sätt
vi ska verkställa den nationella politiken. Region Gotland har utifrån den nationella
strategin1 valt de inriktningar som bedöms ha störst effekt för perioden 2019-2022.
Strategin gäller Region Gotlands verksamheter och ska hjälpa till att förverkliga prioriterade
delar av det nationella jämställdhetsmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.2 Vidare
utgör strategin ett deluppdrag i handlingsplanen enligt CEMR: s europeiska
jämställdhetsdeklaration som undertecknades i regionfullmäktige i december 2015 (RF §
305, 2015). Strategin stämmer också väl överens med Jämställdhetsstrategi för Gotland
2018-2023 framtagen av Länsstyrelsen i Gotlands län 2018.
Arbetet med förslaget till strategier har gjorts i en arbetsgrupp, utsedd av regional
samverkans- och stödstruktur, RSS. I arbetsgruppen har ingått jämställdhetsstrateg från
regionstyrelseförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningens utbildningsstrateg,
socialförvaltningens samordnare gällande våld i nära relationer och chefen för barn- och
elevhälsan från utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Representanterna i arbetsgruppen
har varit länken mellan de verksamheter som arbetar med mäns våld mot kvinnor för att
identifiera och säkra de strategiska vägvalen och på vilket sätt de implementeras.
Arbetsgruppen har i respektive förvaltning säkerställt de strategiska vägvalen.

2. Syfte
Syftet med strategin är att förverkliga de delar av den nationella politiken som är
prioriterade utifrån Region Gotlands bedömning av behov och förutsättningar. Strategin
ska följas upp för eventuell revidering under mandatperioden 2019-2022.
3. Region Gotlands strategiska vägval
I den nationella strategin (se kapitel 5) finns fyra övergripande målsättningar:
 Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
 Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor
och barn
 Effektivare brottsbekämpning
 Förbättrad kunskap och metodutveckling
En tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, ur Regeringens skrivelse 2016/17:10 Makt, mål och
myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid.
2 https://www.regeringen.se/artiklar/2017/05/delmal-6-mans-vald-mot-kvinnor-ska-upphora/
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Av den nationella strategins fyra målsättningar har tre valts ut inom ramen för denna
strategi. Det fjärde målet - effektivare brottsbekämpning – är en del av det arbetet som gör
inom ramen för Region Gotlands samverkansöverenskommelse med polisen.
Den nationella strategin har regionaliserats utifrån Region Gotlands kartläggning och
analys. Utifrån de tre valda målsättningarna har berörda förvaltningar kartlagt, sorterat
och identifierat behov samt därmed gjort strategiska vägval för respektive nationell
målsättning. Det mesta av det arbetet har gjorts i den av RSS utsedda arbetsgruppen.
Utöver det har de strategiska vägvalen förankrats i respektive förvaltningars
ledningsgrupper. Berörda förvaltningar har därmed förbättrat förutsättningarna för en
god implementering.
Som underlag för nämndernas insatser samt utifrån de utvalda nationella
målsättningarna har följande strategiska vägval gjorts:
3.1

Målsättningen Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
3.1.1

Förstärka det våldspreventiva arbetet

Det våldspreventiva arbetet är en del av det grundläggande jämställdhetsarbetet. Det handlar om
att förhindra att våld över huvud taget uppstår samt att förmå den som utövar våld att upphöra
med det. Preventiva insatser ska vara både av primärt (till hela befolkningen) samt sekundärt slag
(till de grupper som har förhöjd risk att utöva eller utsättas för våld). Det är viktigt att arbeta brett
och aktivt med maskulinitetsfrågor och machonormer för att komma till rätta med orsakerna bakom
mäns våld mot kvinnor
Insatser i en bred samverkan är en central del för att kunna förstärka det våldspreventiva arbetet
inom Region Gotland.

3.1.2

Utöka insatser till våldsutövare

Den huvudsakliga utgångspunkten för strategin är att förebygga mäns våld mot kvinnor. I det
ligger både att förhindra att våld uppstår, och att våld upprepas. Det innebär att bakomliggande
orsaker till mäns våld, och möjligheterna att undvika eller bryta våldet är avgörande.
Insatser riktade till våldsutövaren är en viktig del av ett förbyggande arbete mot våld.
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Målsättningen Förbättrad upptäckt av våld samt starkare skydd och stöd för
våldsutsatta kvinnor och barn
3.2.1

Upptäckt av våldsutsatthet

Kvinnors och flickors utsatthet för våld kännetecknas bl.a. av att de i jämförelse med män och
pojkar oftare utsätts för våld av närstående, i första hand av män men även av kvinnor, t.ex. när
våld och förtryck motiveras av föreställningar om kollektiv heder. Det finns en mängd hinder för den
våldsutsatta kvinnan eller flickan att berätta om sin utsatthet för omvärlden och att söka stöd för att
ändra sin situation. Så länge endast en mindre del av kvinnors och flickors utsatthet för våld
kommer till det offentligas kännedom begränsas möjligheten att utveckla insatser på området.
Insatser för kunskapsspridning och utvecklingsarbete för att upptäcka våldsutsatthet är centralt i
arbetet med skydd och stöd. Särskild kunskap krävs för upptäckt av hedersrelaterat våld och
förtryck.

3.2.2

Skydd och stöd

För att kunna förhindra att våld över huvud taget uppstår eller upprepas måste den våldsutsatta
eller barnet som bevittnat våldet skyddas och få stöd. Stödet ska utgå från den enskilda individens
behov och barnets bästa. Vad gäller barn är sambandet mellan att uppleva våld mot en förälder och
att själv vara direkt utsatt för våld mycket starkt.
Insatser till våldsutövaren bidrar till att förhindra våldet.
Som brottsoffer och våldsutsatt ska du ha rätt till skydd från ytterligare våld samt rätt till stöd för att
bearbeta dina upplevelser, men även stöd i praktiska frågor i samband med exempelvis skyndsamt
byte av bostad.
Ideella kvinnojourer är viktigt som komplement till offentliga stödfunktioner.
Samverkan mellan offentliga och ideella stödverksamheter är av stor vikt för att stödet till den
våldsutsatta ska bli så bra som möjligt.

3.3

3.3.1

Målsättningen Förbättrad kunskap och metodutveckling

Kunskap och metodutveckling

Kunskap, utveckling av metoder och arbetssätt för att motverka våldet sker genom utbildning,
behovsanalys och uppföljning. Det skapar förutsättningar för ett hållbart arbete över tid.
Insatser för ökad kunskap om mäns våld mot kvinnor hos berörda yrkesgrupper och beslutsfattare
på alla samhällsnivåer stärker ett långsiktigt arbete med mäns våld mot kvinnor.
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4. Implementering och uppföljning
En del av de insatser som görs på området mäns våld mot kvinnor är lagstadgade (se
kapitel 6.)
 En strategi formulerar vägval som underlag för prioriteringar i berörda
verksamheter.
 Berörda förvaltningar beskriver utifrån Region Gotlands styrmodell på vilket sätt
som de avser implementera och följa upp strategin i sin planering.
 Regionstyrelsen ansvarar för att stödja genomförandet och uppföljning genom
nätverk och kunskapsspridning.
 Under mandatperioden 2019 – 2022 ska en övergripande uppföljning göras med
eventuella förslag till revidering av strategin.
5. Mäns våld mot kvinnor
5.1

Definitioner

Per Isdal, psykolog och psykoterapeut, startade Alternativ till Vold i Norge, Europas första
behandlingscentrum för med män med våldsproblematik. Han definierar våld:
”Våld är varje handling mot en annan person, som genom att denna handling
skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot
sin vilja eller avstå från att göra något den vill.”3
FN: s definition enligt deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor lyder på följande
sätt:
"Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i, eller troligen kommer att
leda till, fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot
om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det
sker i det offentliga eller privata livet."4
5.2

Nationellt politiskt delmål att utgå ifrån

Ett av sex delmål i nationella jämställdhetspolitiken är att mäns våld mot kvinnor ska
upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till
kroppslig integritet. Delmålet omfattar alla yttringar av fysiskt och psykiskt, inklusive
sexuellt, våld och hot om våld som riktas mot kvinnor och flickor. Regeringen har i
formulering av strategin ett särskilt fokus på kopplingen mellan maskulinitet och våld. Det
omfattar även hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och handel med människor
för sexuella ändamål.
När det gäller våld i nära relationer så utövas det huvudsakligen, men inte uteslutande, av
män mot kvinnor. Det är viktigt att motarbeta allt slags våld i nära relationer, exempelvis
att ge stöd och hjälp till homo- eller heterosexuella män och kvinnor samt transpersoner
som utsätts för våld i nära relationer. Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar inte heller
uteslutande kvinnor och flickor utan också pojkar och män. Att enbart tala i könsneutrala
3
4

Svensk översättning utifrån Per Isdal, «Meningen med volden», 2000
I originaltext: https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
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termer osynliggör det vanligaste våldet i nära relationer, en man som utövar våld mot en
närstående kvinna. Det gör våldet svårare att förebygga och bekämpa. Det är därför viktigt
att prata både om arbetet mot mäns våld mot kvinnor och om arbetet mot våld i nära
relationer.
Eftersom området är komplext är det svårt att för en strategi hitta ett namn som leder
tanken till alla delar som omfattas. Regeringen har valt att benämna den nationella strategin
som förebyggande och bekämpande av mäns våld mot kvinnor. Även Region Gotland har
valt att som övergripande begrepp använda mäns våld mot kvinnor i rubriken till strategin.
Nedan används en bild för att visa sambandet mellan olika typer av våld.
Bild - Sambandet mellan mäns våld, mäns våld mot kvinnor och våld i nära
relationer

Statistik visar att större delen av det våld som sker i nära relationer utövas av män mot
kvinnor. Bilden illustrerar att mäns våld mot kvinnor inrymmer större delen av det våld
som sker i nära relationer. Bilden visar även att mäns våld mot kvinnor är en del av det våld
som män utövar i en rad olika sammanhang, inklusive det män riktar mot andra män i
offentliga miljöer.
5.3

Nationell strategi

Hittills har samhällets arbete tenderat att hantera våldets konsekvenser snarare än dess
orsaker. Regeringens ambition är att verka för en omorientering, från ett reaktivt till ett
proaktivt förhållningssätt, att främja utvecklingen av effektiva åtgärder för att förhindra
både att våld utövas och att våld upprepas.
Det kräver effektiva åtgärder för att förhindra både att våld utövas och att våld upprepas.
Samhället ska bli bättre på att upptäcka våld och kunskapen om våldets utbredning och
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fungerande arbetssätt behöver öka. Arbetet mot våld måste vara väl samordnat mellan
berörda aktörer på samtliga nivåer. Styrning, samordning och uppföljning av arbetet mot
mäns våld mot kvinnor ska stärkas.
Den nationella strategin relaterar till att frågan om mäns våld mot kvinnor är konsekvensen
av ett ojämställt samhälle med en maktobalans mellan könen. Regeringen betonar särskilt
förebyggande insatser och mäns delaktighet. Kunskap, metoder och samordning på
området har utvecklats, men utvecklingen av arbetet mot våld bygger fortsatt i stor
utsträckning på tillfälliga satsningar.

6. Lagar
Lagar inom vård, omsorg, socialtjänst och skola reglerar ansvar för förebyggande och
motverkande av våld.
Socialtjänstlag, SFS 2001:453
5 kap. – om stöd och hjälp från socialtjänst
11 § Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes
närstående får stöd och hjälp.
Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra
övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.
Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får det stöd
och den hjälp som de behöver.
Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av
eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som
barnet behöver.

14 kap. – anmälningsplikt angående barn som far illa
1 § Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om
de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa:
1. myndigheter vars verksamhet berör barn och unga,
2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet,
socialtjänsten, Kriminalvården, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen,
3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och
4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som
berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på
socialtjänstens område.
De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om
de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller
psykisk misshandel i hemmet.
Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket är skyldiga att
lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av
stöd och skydd.
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Skollag, SFS 2010:800

29 kap. – barn som far illa
13 § Huvudmannen för verksamhet som avses i denna lag och den som är anställd i sådan
verksamhet, ska på socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara
illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs.
I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 14 § och offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett
barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 2017:30
5 kap. – barn som far illa
8 § Hälso- och sjukvården ska på socialnämndens initiativ, i frågor som rör barn som far illa eller
riskerar att fara illa, samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om
utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 6 kap. 12-14 §§
patientsäkerhetslagen (2010:659) och av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd
finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-11-06

MHN § 123

MHN 2018/3185

Remiss. Strategi för förebyggande och
motarbetande av mäns våld mot kvinnor

MHN 2018/3185

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar svar på remissen enligt nedan.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att hantera strategin i
verksamhetsplanen för 2019.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 30 augusti 2018 (RS 2017/897) att remittera Förslag
Strategi för förebyggande och motarbetande av mäns våld mot kvinnor till samtliga
nämnder samt Gotlandshem AB.
I remissvaret önskas särskilt svar på följande frågor:
1. Vilka av era verksamheter berörs av föreslagen strategi?
2. Vilka konsekvenser skulle implementering av föreslagen strategi få för era berörda
verksamheter?
3. Annat som är viktigt att lyfta fram?
Bedömning

Förvaltningen anser att det nationella jämställdhetsmålet om att mäns våld mot kvinnor
ska upphöra är viktig och att en strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot
kvinnor tas fram för Region Gotland. En ökad kunskap hos medarbetare och
beslutsfattare skapar förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart arbete.
Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter berörs dock inte i samma omfattning
som t.ex. skola, vård och omsorg. Däremot möter våra handläggare och inspektörer
människor i det dagliga arbetet i tex tillsynsarbetet. Strategins målsättningar berör
även internt inom förvaltningen.
Att ha en kunskap om hur man upptäcker, agerar och vem man kontaktar vid
misstanke att något inte är som det ska, är något som behöver utvecklas. Detta
kommer att hanteras och förtydligas i kommande verksamhetsplanering.
De av strategins målsättningar som främst berör nämndens verksamhetsområde är:
3.2.1 Upptäckt av våldsutsatthet
3.3.1 Kunskap och metodutveckling
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-11-06

MHN 2018/3185

Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig bakom föreslagen Strategi för att förebygga och
motverka mäns våld mot kvinnor.

Ärendets behandling under mötet

Förvaltningschef Johan Åberg föredrar ärendet för nämnden.
Ordförande yrkar att följande formulering i skrivelsen stryks Föreslagen strategi och
implementering bedöms inte påverkar våra verksamheter nämnvärt.
Och ersätts med tillägget:
De av strategins målsättningar som främst berör nämndens verksamhetsområde är:
3.2.1 Upptäckt av våldsutsatthet
3.3.1 Kunskap och metodutveckling
Ordförande yrkar på några mindre justeringar av formuleringar i texten samt att
samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att hantera strategin i
verksamhetsplanen för 2019.
Ordförande ställer samlad proposition på sina förslag och finner att dessa vunnit
bifall.
Arbetsutskottets beslut
1. Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet utan
ställningstagande.
2. Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att till
nämnden fördjupa remissvaret och väva in hur det nationella jämställdhetsmålet
berör förvaltningens olika delar i tex tillsynsarbetet.

Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor

Datum
2018-10-26
2018-08-30

Skickas till
Registrator-rs@gotland.se
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-11-21

HSN § 613

HSN § 613

RS Remiss. Strategi för förebyggande och
motarbetande av mäns våld mot kvinnor

HSN 2018/512
HSN-AU § 629

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till remissvar
och lämnar det som sitt eget.

Regionstyrelsen har remitterat Förslag till strategi för förebyggande och
motarbetande av mäns våld mot kvinnor till hälso-och sjukvårdsnämnden.
I remissvaret önskas särskilt svar på följande frågor:
1. Vilka av era verksamheter berörs av föreslagen strategi?
2. Vilka konsekvenser skulle implementering av föreslagen strategi få för era berörda
verksamheter?
I den föreslagna strategin som bygger på den nationella tioåriga strategin har tre
områden bedömts vara relevanta för regionens verksamhet:
Insatser i en bred samverkan
Insatser riktade till våldsutövaren
Insatser för kunskapsspridning
Ansvaret för sjukvården att upptäcka och ge adekvat medicinsk och psykosocialt stöd
till både våldsutsatt vuxna och barn tydliggörs i författningen SOSFS 2014:4.
När det gäller barn/unga gäller även anmälningsplikt till socialtjänst vid misstanke
om att de far illa.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ser inte att implementering av föreslagen strategi
innebär utökade uppdrag utan ingår i ordinarie verksamhet.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen instämmer i behovet av
- fortsatt samverkan med regionens övriga aktörer, då våldet berör människors hela
livssituation och samtliga livsarenor
- fortsatt kunskapsspridning om våld och dess konsekvenser, för att upptäcka
våldsutsatthet, där har hälso-och sjukvården en viktig roll genom sin kontaktyta med
många medborgare
Insatser för våldsutövare är inte beskrivit på en sådan detaljnivå att det går att ta
ställning till om det kommer att påverka hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Ärendets behandling under mötet

Kajsa Lingström, utbildningsstrateg, informerar om hälso- och sjukvårdsförvaltningens
arbete med våld mot kvinnor inom sina verksamheter. Förvaltningen ansvarar för
vård och behandling medan socialförvaltningen ansvarar för skydd och stöd. I hälso1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-11-21

HSN § 613

och sjukvårdens ansvar ingår att se till att den som söker hälso- och sjukvårdens
tjänster, men som också behöver annat stöd, blir hänvisad till det eller de organ som
har kompetens och resurser för uppgiften.
Länsstyrelsen på Gotland anordnar en heldag den 17 december gällande mäns våld
mot kvinnor. Inbjudan skickas ut till ledamöterna.

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

Bakgrund HSN-AU § 629
Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet.
Ledamöterna önskar en muntlig redogörelse på nämndsammanträdet om hur
förvaltningen arbetar med våld mot kvinnor inom sina verksamheter.
Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till remissvar
och lämnar det som sitt eget.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 1 oktober 2018
Förslag till strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor, Region
Gotland, 2018-2020
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-11-21

TN § 278

TN § 278

RS Remiss. Strategi för förebyggande och
motarbetande av mäns våld mot kvinnor

TN 2018/2514
TN AU § 210

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till strategi för att förebygga och motverka
mäns våld mot kvinnor 2018-2022.

Regionstyrelsen beslutade 30 augusti 2018 att remittera förslaget till strategi för
förebyggande och motarbetande av mäns våld mot kvinnor till samtliga nämnder.
Den nationella jämställdhetspolitiken har en tioårig nationell strategi med
målsättningen att mäns våld mot kvinnor skall upphöra. Region Gotland har utifrån
detta i regionens föreslagna strategi valt de inriktningar som bedöms ha störst effekt
för perioden 2018-2022. Strategin ska hjälpa till att förverkliga prioriterade delar av
det nationella jämställdhetsmålet. Arbetet med förslaget till strategi har gjorts i en
arbetsgrupp med representanter från regionstyrelseförvaltningen, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen samt utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen.
Syftet med strategin är att förverkliga de delar av den nationella politiken som är
prioriterade utifrån Region Gotlands bedömning av behov och förutsättningar.
Strategin skall följas upp för eventuell revidering under mandatperioden 2019-2022.
Region Gotlands strategi fokuserar mot åtgärder inom följande punkter:
Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld.
Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och
barn.
Förbättrad kunskap och metodutveckling.

Bedömning

Teknikförvaltningen ställer sig på ett övergripande plan bakom förslaget till strategi
och de insatser som föreslås.
I den del som avser det förebyggande arbetet mot våld bör förvaltningens, liksom
övriga Region Gotlands, personal involveras i tillämpliga delar beroende på vilka
åtgärder som föreslås.
När det gäller förbättrad upptäckt av våld samt starkare skydd och stöd för
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-11-21

TN § 278

våldsutsatta kvinnor och barn fångas inte den problematiken främst inom tekniska
nämndens område men åtgärder som kan komma att föreslås utifrån denna del av
strategin kan bli aktuella för förvaltningen t ex vid utformningen av vissa offentliga
miljöer.
Avseende punkten förbättrad kunskap och metodutveckling så bör tekniska
nämnden liksom teknikförvaltningen i tillämpliga delar få ta del av den utbildning
och kunskapshöjning som föreslås.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
• Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till strategi för att förebygga och motverka
mäns våld mot kvinnor 2018-2022.
Beslutsunderlag

TKF Tjänsteskrivelse 2018-10-17
RSF Missiv samt strategiförslag 2018-09-19
Skickas till
RSF Registrator
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-11-20

GVN § 117

GVN § 117

Remiss. Strategi för förebyggande och
motarbetande av mäns våld mot kvinnor

GVN 2018/212
GVN au § 90

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut


Att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och lämna det till regionstyrelsen

Regionstyrelsen har remitterat ett förslag på en strategi för att förebygga mäns våld
mot kvinnor och som föreslås gälla mellan åren 2018–2022. Syftet med strategin är
att förverkliga de delar av den nationella politiken1 som är prioriterade utifrån Region
Gotlands bedömning av behov och förutsättningar och ska hjälpa till att förverkliga
prioriterade delar av det nationella jämställdhetsmålet om att mäns våld mot kvinnor ska
upphöra.2
Nämnden har givits möjlighet lämna ett yttrande på förslaget genom att
verksamheterna har ombetts överväga
a) vilka av verksamheterna som berörs,
b) vilka konsekvenser implementeringen av föreslagen strategi skulle ge, samt
c) annat som är viktigt.
Strategin innehåller tre målsättningar:
1 Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
2 Förbättrad upptäckt av våld samt starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor
och barn
3 Förbättrad kunskap och metodutveckling
Arbetsutskottet

På arbetsutskottet beslutades att lägga till en mening om att det är särskilt viktigt att
nämna vikten av ideell kvinnojour som ett komplement till kommunala insatser. Samt
att i texten på sidan två lägga in ”och barnäktenskap” efter… öka kunskapen om
hederskultur. Vidare beslutades att till nämnden föreslå att anta förvaltningens
yttrande som sitt eget och lämna det till regionstyrelsen.
Forts…

En tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, ur Regeringens skrivelse 2016/17:10 Makt,
mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid.
2 https://www.regeringen.se/artiklar/2017/05/delmal-6-mans-vald-mot-kvinnor-ska-upphora/
1
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-11-20

GVN § 117

Forts. GVN § 117
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Chef för kvalitet och utveckling Elisabeth Jonsson Höök
Yrkande
Ordförande Saga Carlgren (V), föreslår att anta förvaltningens yttrande som sitt eget
och lämna det till regionstyrelsen.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-26
Förslag till yttrande
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-12-05

SON § 171

SON § 171

Remiss. Strategi för förebyggande och
motarbetande av mäns våld mot kvinnor

SON 2018/385
SON/AU § 86

Socialnämndens beslut

• Socialnämnden i Region Gotland ser inga skäl till att erinra mot föreslagen strategi
gällande mäns våld mot kvinnor, däremot anser socialnämnden att det är av vikt
att andra grupper inom socialtjänstens område uppmärksammas i samma
omfattning som mäns våld mot kvinnor, såsom exempelvis ekonomiskt våld och
våld i nära relation äldre.
• Föreslagen strategi skulle stärka både dagens och det framtida arbetet samt ge stöd i
arbetet för en eventuell förvaltningsgemensam organisation.
• Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Samtliga nämnder i Region Gotland samt Gotlandshem AB är remissinstans utifrån
Regionstyrelsens beslut 30 augusti 2018 (RS 2017/897). Svar önskas särskilt svar på
följande frågor:
- Vilka av era verksamheter berörs av föreslagen strategi?
- Vilka konsekvenser skulle implementering av föreslagen strategi få för era berörda
verksamheter?
- Annat som är viktigt att lyfta fram?
Bedömning

Socialnämnden besvarar frågorna i remissvaret daterat 26 oktober 2018
(SON 2018/385). Sammanfattningsvis berörs samtliga av socialnämndens
verksamheter. Det finns ett väl fungerat implementerat arbete i socialförvaltningen
där nyckelpersoner får fortbildning inom området. Den strategiska inriktningen
stärker förvaltningens pågående systematiska arbete för att förebygga mäns våld mot
kvinnor. Föreslagen strategi skulle stärka både dagens- och det framtida arbetet samt
ge stöd i arbetet för en eventuell förvaltningsgemensam organisation.
Socialnämnden anser det är av vikt att andra grupper inom socialtjänstens område
uppmärksammas i samma omfattning som mäns våld mot kvinnor, såsom
exempelvis ekonomiskt våld och våld i nära relation äldre.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör presenterar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-12-05

SON § 171

Beslutsunderlag

Strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor, Region Gotland
2018-2022.
Tjänsteskrivelse. Svar på remiss daterad 26 oktober 2018.
Skickas till
Hanna Ogestad, kvalitetschef
registrator-rs@gotland.se (Ange RS 2017/897)
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Från: Elisabeth Kalkhäll [mailto:elisabeth.kalkhall@gotlandshem.se]
Skickat: den 6 november 2018 08:59
Till: Registrator-RS <registrator-rs@gotland.se>
Kopia: Pär Ary <par.ary@gotlandshem.se>
Ämne: Ärende RS 2017/897
Översänder GotlandsHems svar på remissen om Förslag till strategi för förebyggande och
motarbetande av mäns våld mot kvinnor.
1. Vilka av era verksamheter berörs av föreslagen strategi?
Vi gör bedömningen att samtliga anställda berörs när det gäller att öka
upptäcktsrisken av mäns våld mot kvinnor. Framförallt våra bovärdar och våra
reparatörer är dagligen ute och arbetar i bostadsområden runt om på ön och är
mycket viktiga spelare för att tidigt upptäcka våld i nära relationer. Vi har under
2018 anställt en ny trygghets- och säkerhetsansvarig, med bakgrund hos polisen,
vilket gör att vi har ett stort fokus på många olika trygghetsaspekter. GotlandsHem
har en tradition av att arbeta förebyggande och vi har utbildat samtlig personal i
programmet Våga Fråga, där en viktig beståndsdel handlar om att göra det tydligt
för förövare att vi ser och noterar vad som är på gång och vi är också bra på att
göra orosanmälningar när så är befogat. Vi kommer att genomföra utbildningen
Våga Fråga under 2019 igen för att fånga upp nyanställd person och rikta ljuset på
frågan igen.
2. Vilka konsekvenser skulle implementering av föreslagen strategi få för era berörda
verksamheter?
Effekten för oss skulle kunna bli att medarbetarna känner att de är en del av en
större strategi och att även vi på GotlandsHem kan bidra till
en större trygghet i samhället och i varje enskild persons hem. Vi kommer att lyfta
fram strategin i ett större sammanhang i samband med
att vi genomför utbildningarna inom Våga Fråga. Några ytterligare konkreta
praktiska påverkansfaktorer kan vi inte identifiera.
3. Annat som är viktigt att lyfta fram?
Nej, inte vad vi kan komma på i dagsläget.

Med vänliga hälsningar
Elisabeth Kalkhäll
VD
AB GotlandsHem
621 83 Visby, Sweden
Besöksadress: Jungmansgatan 1A, Visby
Telefon: +46 498 203915
Mobil: +46 70 5757812

https://gotlandshem.sharepoint.com/Bilder/GotlandsHemLogoSignatur.png

Regionstyrelseförvaltningen
Katrin Rindlaug/Karl Risp

Ärendenr RS 2017/897
Handlingstyp Missiv
Datum 19 september 2018

Remittering av Förslag till strategi för förebyggande och
motarbetande av mäns våld mot kvinnor
Regionstyrelsen beslutade 30 augusti 2018 att remittera Förslag Strategi för
förebyggande och motarbetande av mäns våld mot kvinnor till samtliga nämnder
samt Gotlandshem AB.
Remissvar skickas senast 30 november 2018 till registrator-rs@gotland.se. I svaret
anges att det gäller ärende RS 2017/897.
I remissvaret önskas särskilt svar på följande frågor:
1. Vilka av era verksamheter berörs av föreslagen strategi?
2. Vilka konsekvenser skulle implementering av föreslagen strategi få för era
berörda verksamheter?
3. Annat som är viktigt att lyfta fram?
Vid frågor kontakta Katrin Rindlaug, e-post: katrin.rindlaug@gotland.se, telefon:
0498-26 94 10, eller Karl Risp e-post: karl.risp@gotland.se, telefon: 0498-26 94 73,
båda strateger på regionstyrelseförvaltningens enhet för social hållbarhet.
Bilaga 1: Strategi för förebyggande och motarbetande av mäns våld mot kvinnor
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-05-13

Handlingar till

Ärende 10

Utökning av vissa verksamhetsområden
gällande vatten, spillvatten m.m:
Bunge Stucks, Gothem Åminne, Eksta Djupvik,
Roma kyrkby, Tofta Gnisvärd, Visby Visborg,
Visby Österby, Väskinde Ringvide, Västerhejde
Kuse, Öja Olovs
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2019-03-28, § 102
• Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-20
• Tekniska nämnden 2019-01-31, § 22 - Bunge Stucks
• Tekniska nämnden 2019-01-31, § 23 - Gothem Åminne
• Tekniska nämnden 2019-01-31, § 24 - Eksta Djupvik
• Tekniska nämnden 2019-01-31, § 25 - Roma Kyrkby
• Tekniska nämnden 2019-01-31 § 26. Tofta Gnisvärd
• Tekniska nämnden 2019-01-31 § 27. Visby Visborg
• Tekniska nämnden 2019-01-31 § 28. Visby Österby
• Tekniska nämnden 2019-01-31 § 29. Väskinde Ringvide
• Tekniska nämnden 2019-01-31 § 30. Västerhejde Kuse
• Tekniska nämnden 2019-01-31 § 31. Öja Olovs
• Kartor över utökning av verksamhetsområden

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 102

Utökning av verksamhetsområde för Bunge
Stucks, Gothem Åminne, Eksta Djupvik,
Roma kyrkby, Tofta Gnisvärd, Visby Visborg,
Visby Österby, Väskinde Ringvide, Västerhejde Kuse, Öja Olovs

RS 2019/193
AU § 89

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Fastställande av de nya avgränsningarna av verksamhetsområdena, definierade i
tekniska nämndens tio beslut, 2019-01-1,  22î1 godkänns

Tekniska nämnden har i en serie beslut 2019-01-1,  22î1 godkänt ut|kning av tio
verksamhetsområden: i Bunge, Gothem, Eksta, Roma, Tofta, Visby Visborg, Visby
Österby, Väskinde, Västerhejde samt Öja.
Utökningarna, som oftast gäller både vatten och spillvatten och i några fall dagvatten,
omfattar ett varierande antal fastigheter. Detaljer för samtliga verksamhetsområden
framgår av tekniska nämndens beslut och bakomliggande tjänsteskrivelser med
bilagor.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot utökningarna av verksamhetsområdena.
Utökningarna är de första som görs efter antagandet av VA-plan för Region Gotland
2030, tekniska nämnden 2018-11-21, § 271. Utökningarna av de tio verksamhetsområdena omfattar allt från enstaka fastigheter till som mest 98 fastigheter i Tofta
Gnisvärd.
De ekonomiska konsekvenserna varierar. I några fall har berörda fastigheter redan
idag förbindelsepunkter och är anslutna. I de fallen leder utökningen inte till några
ekonomiska konsekvenserna för Region Gotland. I andra fall kommer utökningen
medföra inkomster för anslutnings- och brukningsavgifter.
I ett fall, Roma Kyrkby, är utökningen ett resultat av en dom i dåvarande VAnämnden (BVa 89, VA 490-496/12, 2013-11-13). Föreläggandet ledde till att Region
Gotland tog ett helhetsgrepp på området. I de nu föreslagna utökade verksamhetsområdena för vatten och spillvatten innefattas ett större antal fastigheter än de
ursprungliga sex fastigheter föreläggandet gällde. Noteras bör att anslutning till
kommunalt vatten inom detta verksamhetsområde ej är tvingande för vatten om det
finns en enskild brunn med godkänd dricksvattenkvalitet.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 102 forts
RS 2019/193

Detaljer för samtliga verksamhetsområden framgår av tekniska nämndens beslut och
bakomliggande tjänsteskrivelser med bilagor.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot utökningarna av verksamhetsområdena.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2019-01-31, § 22-31
Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-20
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/193
20 februari 2019

Jonas Nilsson

Regionstyrelsen

Utökning av verksamhetsområde vatten och spillvatten i
Bunge, Gothem, Eksta, Roma, Tofta, Visby Visborg, Visby
Österby, Väskinde, Västerhejde samt Öja.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen tillstyrker förslaget och överlämnar ärendet till regionfullmäktige för
fastställande av de nya avgränsningarna av verksamhetsområdena, definierade i
tekniska nämndens tio beslut TN §22−31/2019.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har i en serie beslut (TN §22−31/2019) godkänt utökning av tio
verksamhetsområden: i Bunge, Gothem, Eksta, Roma, Tofta, Visby Visborg, Visby
Österby, Väskinde, Västerhejde samt Öja.
Utökningarna, som oftast gäller både vatten och spillvatten och i några fall dagvatten,
omfattar ett varierande antal fastigheter. Detaljer för samtliga verksamhetsområden
framgår av tekniska nämndens beslut och bakomliggande tjänsteskrivelser med
bilagor.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot utökningarna av
verksamhetsområdena.
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden har i en serie beslut godkänt utökning av tio
verksamhetsområden. Dessa är


Bunge Stucks för dagvatten och spillvatten, 9 fastigheter (TN §22/2019),



Gothem Åminne för vatten, 4 fastigheter (TN §23/2019),



Eksta Djupvik för vatten och spillvatten, 1 fastighet (TN §24/2019),



Roma Kyrkby för vatten och spillvatten, 92 fastigheter (TN §25/2019),



Tofta Gnisvärd för vatten och spillvatten, 98 fastigheter (TN §26/2019),



Visby Visborg för vatten, spill- och dagvatten, 16 fastigheter (TN §27/2019),



Visby Österby för vatten, spill- och dagvatten, 1 fastighet (TN §28/2019),
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Väskinde Ringvide för vatten och spillvatten, 1 fastighet (TN §29/2019),



Västerhejde Kuse för vatten och spillvatten, 8 fastigheter (TN §30/2019),



Öja Olovs för vatten och spillvatten, 20 fastigheter (TN §31/2019).

Tekniska nämnden överlämnar samtliga ärenden till regionfullmäktige för beslut.
Regionstyrelseförvaltningen har sammanfört ärendena TN 2018/862−871 (med
beslut TN §22−31) i samlingsärendet RS 2019/193.
Bedömning

Utökningarna är de första som görs efter antagandet av VA-plan för Region Gotland
2030 (TN § 271, 2018-11-21). Utökningarna av de tio verksamhetsområdena
omfattar allt från enstaka fastigheter till som mest 98 fastigheter i Tofta Gnisvärd.
De ekonomiska konsekvenserna varierar. I några fall har berörda fastigheter redan
idag förbindelsepunkter och är anslutna. I de fallen leder utökningen inte till några
ekonomiska konsekvenserna för Region Gotland. I andra fall kommer utökningen
medföra inkomster för anslutnings- och brukningsavgifter.
I ett fall, Roma Kyrkby, är utökningen ett resultat av en dom i dåvarande VAnämnden (BVa 89, VA 490-496/12 (2013-11-13)). Föreläggandet ledde till att Region
Gotland tog ett helhetsgrepp på området. I de nu föreslagna utökade
verksamhetsområdena för vatten och spillvatten innefattas ett större antal fastigheter
än de ursprungliga sex fastigheter föreläggandet gällde. Noteras bör att anslutning till
kommunalt vatten inom detta verksamhetsområde ej är tvingande för vatten om det
finns en enskild brunn med godkänd dricksvattenkvalitet.
Detaljer för samtliga verksamhetsområden framgår av tekniska nämndens beslut och
bakomliggande tjänsteskrivelser med bilagor.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot utökningarna av
verksamhetsområdena.
Beslutsunderlag



Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030. Antagen av
regionfullmäktige 2017-12-18, §232.



VA-plan för Region Gotland 2030. Antagen av tekniska nämnden 2018-1121, §271.



Tekniska nämnden 2019-01-31 §22 Utökning av verksamhetsområdet Bunge
Stucks inkl. tjänsteskrivelse och detaljritning..



Tekniska nämnden 2019-01-31 §23 Utökning av verksamhetsområdet
Gothem Åminne inkl. tjänsteskrivelse och detaljritning.



Tekniska nämnden 2019-01-31 §24 Utökning av verksamhetsområdet Eksta
Djupvik inkl. tjänsteskrivelse och detaljritning.



Tekniska nämnden 2019-01-31 §25 Utökning av verksamhetsområdet Roma
Kyrkby inkl. tjänsteskrivelse och detaljritning.



Tekniska nämnden 2019-01-31 §26 Utökning av verksamhetsområdet Tofta
Gnisvärd inkl. tjänsteskrivelse och detaljritning.



Tekniska nämnden 2019-01-31 §27 Utökning av verksamhetsområdet Visby
Visborg inkl. tjänsteskrivelse och detaljritning.
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Tekniska nämnden 2019-01-31 §28 Utökning av verksamhetsområdet Visby
Österby inkl. tjänsteskrivelse och detaljritning.



Tekniska nämnden 2019-01-31 §29 Utökning av verksamhetsområdet
Väskinde Ringvide inkl. tjänsteskrivelse och detaljritning.



Tekniska nämnden 2019-01-31 §30 Utökning av verksamhetsområdet
Västerhejde Kuse inkl. tjänsteskrivelse och detaljritning.



Tekniska nämnden 2019-01-31 §31 Utökning av verksamhetsområdet Öja
Olovs inkl. tjänsteskrivelse och detaljritning.



Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse RS 2019/193 Utökning av
verksamhetsområde vatten och spillvatten i Bunge, Gothem, Eksta, Roma,
Tofta, Visby Visborg, Visby Österby, Väskinde, Västerhejde samt Öja.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TN Reg
MoB Reg
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-01-31

TN § 22

TN § 22

Utökning av verksamhetsområde Bunge
Stucks

TN 2018/862
TN AU § 15

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner utökning av verksamhetsområde i Bunge Stucks för
vatten och spillvatten enligt bilaga och överlämnar det till regionfullmäktige för
beslut.

Utbyggnad av dagvattennätet har skett i området Bunge Stucks. En utökning av
verksamhetsområdet för dagvatten görs för att ta in angivna fastigheter som idag är
utanför verksamhetsområdet för dagvatten men vilka har en upprättad
förbindelsepunkt för dagvatten. Utökning av verksamhetsområdet för spillvatten
görs för att ta in redan ansluten fastighet, enligt detaljritning, i verksamhetsområde
för spillvatten.
Bedömning

Antagande av föreslagna utökningar av verksamhetsområde för dagvatten och
spillvatten. Inga ekonomiska konsekvenser förutses för spillvatten då berörda
fastigheter redan idag har förbindelsepunkt och är anslutna. Ingen av berörda
fastigheter för dagvatten är idag anslutna till dagvattennätet.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden godkänner utökning av verksamhetsområde i Bunge Stucks för
vatten och spill enligt bilaga och överlämnar det till regionfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag

Detaljritning daterad 2018-03-27
Tjänsteskrivelse 2018-11-27
Skickas till
Frida Eklund, Länsstyrelsen Gotlands Län

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-01-31

TN § 23

TN § 23

Utökning av verksamhetsområde Gothem
Åminne

TN 2018/864
TN AU § 16

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner utökning av verksamhetsområde i Gothem Åminne
för vatten enligt bilaga och överlämnar det till fullmäktige för beslut.

Utökning av befintligt verksamhetsområde görs för att innefatta ytterligare fyra (4)
fastigheter i Gothem Åminne. Två har idag anslutning för vatten och två fastigheter
(Båtare 5:4 och Medebys 2:2) har idag ingen anslutningspunkt för vatten.
Intäkter genereras när de fastigheter som idag ej har vatten vill ansluta till vatten.
Bedömning

Antagande av föreslagen utökning av verksamhetsområde för vatten.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden godkänner utökning av verksamhetsområde i Gothem Åminne
för vatten enligt bilaga och överlämnar det till fullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag

Detaljritning daterad 2018-03-27.
Tjänsteskrivelse 2018-11-27
Skickas till
Frida Eklund, Länsstyrelsen Gotlands Län

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-01-31

TN § 24

TN § 24

Utökning av verksamhetsområde Eksta
Djupvik

TN 2018/863
TN AU § 17

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner utökning av verksamhetsområdet i Eksta Djupvik för
vatten och spillvatten enligt bilaga och överlämnar det till regionfullmäktige för
beslut.

Utökning av befintligt verksamhetsområde i Eksta Djupvik för vatten och spillvatten
till fastighet som idag redan har anslutningspunkter för vatten och spillvatten. Det
totala antalet fastigheter som berörs är en (1).
Bedömning

Antagande av föreslagen utökning av verksamhetsområde för vatten och spill. Inga
ekonomiska konsekvenser då fastigheten idag är ansluten.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden godkänner utökning av verksamhetsområdet i Eksta Djupvik för
vatten och spill enligt bilaga och överlämnar det till regionfullmäktige för beslut.

Beslutsunderlag

Detaljritning daterad 2018-03-14.
Tjänsteskrivelse 2018-11-27
Skickas till
Frida Eklund, Länsstyrelsen Gotlands Län

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-01-31

TN § 25

TN § 25

Utökning av verksamhetsområde Roma
Kyrkby

TN 2018/865
TN AU § 18

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner utökning av verksamhetsområde i Roma Kyrkby för
vatten och spillvatten enligt bilagor och överlämnar det till regionfullmäktige för
beslut.

I dom BVa 89, VA 490-496/12 (2013-11-13) föreläggs Region Gotland av VAnämnden att ordna kommunalt VA i Roma Kyrkby enligt 6§ lagen (2006:412) om
allmänna vattentjänster för sex (6) fastigheter. Utbyggnad av vatten och spillvatten är
på gång och beräknas klart under 2018. Utökning av verksamhetsområdet sker enligt
föreläggande i VA-nämnden. Under förhandlingarna i VA nämnden ifrågasatte ej
Region Gotland de sökandes beskrivning vatten- och avloppsvatten
förutsättningarna i området, men ansåg inte att utbyggnaden gick att prioritera i VAplanen. Med beslutet i VA-nämnden togs således ett helhetsgrepp på området och i
de nu föreslagna utökade verksamhetsområdena för vatten och spillvatten innefattas
ett större antal fastigheter som framgår av bilagor. Noteras bör att anslutning till
kommunalt vatten ej är tvingande inom verksamhetsområdet för vatten om det finns
en enskild brunn med godkänd dricksvattenkvalitet.
Utbyggnaden och fastställande av verksamhetsområdet kommer att innebära intäkter
i form av anslutningsavgifter och framtida brukningsavgifter i takt med att anslutning
sker.
Bedömning

Antagande av föreslagna utökningar av verksamhetsområde för vatten och spill.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden godkänner utökning av verksamhetsområde i Roma Kyrkby för
vatten och spill enligt bilagor och överlämnar det till regionfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag

Detaljritning daterad 2018-05-08.
Tjänsteskrivelse 2018-11-27
Dom i VA-nämnden (BVa 89, VA 490-496/12)
Skickas till
Frida Eklund, Länsstyrelsen Gotlands Län
1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-01-31

TN § 26

TN § 26

Utökning av verksamhetsområde Tofta
Gnisvärd

TN 2018/866
TN AU § 19

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner utökning av verksamhetsområde i Tofta Gnisvärd för
vatten och spillvatten enligt bilaga och överlämnar det till regionfullmäktige för
beslut.

Utbyggnad av området Tofta Gnisvärd har skett enligt Region Gotlands VA plan
(Långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland 2014-2022) och inrättande av
verksamhetsområde för utbyggnaden av vatten och spillvatten skall nu göras.
Bedömning

Antagande av planerat verksamhetsområde enligt bilaga och Region Gotland VAplan 2014-2022.
Utökningen av verksamhetsområdet innebär intäkter för anslutningar till vatten och
spillvatten.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden godkänner utökning av verksamhetsområde i Tofta Gnisvärd för
vatten och spill enligt bilaga och överlämnar det till regionfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag

Detaljritning daterad 2018-05-18.
Region Gotlands VA-Plan 2014-2022
Tjänsteskrivelse 2018-11-27
Skickas till
Frida Eklund, Länsstyrelsen Gotlands Län

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-01-31

TN § 27

TN § 27

Utökning av verksamhetsområde Visby
Visborg

TN 2018/867
TN AU § 20

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner utökning av verksamhetsområde i Visby Visborg
enligt bilaga och överlämnar det till regionfullmäktige för beslut.

Inför det planerade exploateringsområdet av Visborg föreslås att verksamhetsområde
för dagvatten, vatten och spillvatten inrättas.
Bedömning

Exploateringen är planerad och ansluter till befintliga verksamhetsområden för
dagvatten, vatten och spillvatten.
Anslutning av nya fastigheter inom det planerade verksamhetsområdet kommer att
medföra intäkter i form av anläggningsavgifter och framtida brukningsavgifter.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden godkänner utökning av verksamhetsområde i Visby Visborg
enligt bilaga och överlämnar det till regionfullmäktige för beslut.

Beslutsunderlag

Detaljritning daterad 2019-01-15
Tjänsteskrivelse 2019-01-15
Skickas till
Frida Eklund, Länsstyrelsen Gotlands Län

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-01-31

TN § 28

TN § 28

Utökning av verksamhetsområde Visby
Österby

TN 2018/868
TN AU § 21

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner utökning av verksamhetsområde i Visby Österby för
vatten, spill- och dagvatten enligt bilaga och överlämnar det till regionfullmäktige
för beslut.

Utökning av verksamhetsområdet i Visby Österby görs för att komplettera med
fastighet inom detaljplanelagt område. Fastigheten har idag upprättade
förbindelsepunkter för vatten, spill- och dagvatten.
Bedömning

Utökningen innebär endast komplettering av verksamhetsområde för vatten, spilloch dagvatten.
Inrättandet av verksamhetsområdet har inte några ekonomiska konsekvenser som
följd.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden godkänner utökning av verksamhetsområde i Visby Österby för
vatten, spill och dagvatten enligt bilaga och överlämnar det till regionfullmäktige för
beslut.
Beslutsunderlag

Detaljritning daterad 2018-03-14.
Tjänsteskrivelse 2018-11-27
Skickas till
Frida Eklund, Länsstyrelsen Gotland

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-01-31

TN § 29

TN § 29

Utökning av verksamhetsområde Väskinde
Ringvide

TN 2018/869
TN AU § 22

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner utökning av verksamhetsområdet i Väskinde Ringvide
för vatten och spillvatten enligt bilaga och överlämnar det till regionfullmäktige
för beslut.

Utökning av verksamhetsområdet i Väskinde Ringvide sker för att ta in redan
ansluten fastighet i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten.
Bedömning

Utökning sker för att komplettera med redan ansluten fastighet enligt detaljritning.
Inga ekonomiska konsekvenser då fastighet redan är ansluten.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden godkänner utökning av verksamhetsområdet i Väskinde Ringvide
för vatten och spill enligt bilaga och överlämnar det till regionfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag

Detaljritning daterad 2018-03-14.
Tjänsteskrivelse 2018-11-27
Skickas till
Frida Eklund, Länsstyrelsen Gotlands Län

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-01-31

TN § 30

TN § 30

Utökning av verksamhetsområde
Västerhejde Kuse

TN 2018/870
TN AU § 23

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden antar förslag till verksamhetsområde i Västerhejde Kuse för
vatten och spillvatten enligt bilagd detaljritning.

Utökning av verksamhetsområdet i Västerhejde Kuse görs för att ta in redan anslutna
fastigheter i omkringliggande verksamhetsområde för vatten och spillvatten.
Bedömning

Utökning av Verksamhetsområdet till redan anslutna enskilda fastigheter.
Inga ekonomiska konsekvenser föreligger då de redan är anslutna idag.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden godkänner utökning av verksamhetsområde i Västerhejde Kuse
för vatten och spillvatten enligt bilagd detaljritning och överlämnar det till
regionfullmäktige för beslut.

Beslutsunderlag

Detaljritning daterad 2018-03-14.
Tjänsteskrivelse 2018-11-27
Skickas till
Frida Eklund, Länsstyrelsen Gotlands Län

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-01-31

TN § 31

TN § 31

Utökning av verksamhetsområde Öja Olovs

TN 2018/871
TN AU § 24

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner förslag till nytt verksamhetsområde för Öja Olovs
enligt bilaga och överlämnar det till regionfullmäktige för beslut.

I Exploateringsavtal (underskrivet 2007-05-28) för Öja Olovs 2:1 förband sig
kommunen att bygga ut kommunalt VA till exploateringsområdet. VA utbyggnaden
är klar och fastigheter inom exploateringsområdet har fått förbindelsepunkter. Totalt
ingår enligt exploateringsavtalet 20 fastigheter i utbyggnaden av allmänt VA (vatten
och spillvatten). Idag ligger två av de 20 fastigheterna i verksamhetsområdet för
vatten och kommer således efter beslutet att även innefattas av verksamhetsområdet
för spillvatten.
Noteras bör att utbyggnaden av det kommunala ledningsnätet med exploateringen, så
finns nu möjligheten för närliggande fastigheter, utanför exploateringen samt
verksamhetsområde, att frivilligt ansluta till det kommunala vatten- och
spillvattennätet. Sådan anslutning sker genom avtal med fastighetsägaren där
anvisning av förbindelsepunkt(er) ges av Regionen. Samtliga kostnader framtill
anvisad anslutningspunkt betalas av fastighetsägaren. Anslutning av spillvatten
utanför verksamhetsområdet kan ske med självfall eller med tryckledning. Krävs
tryckledning måste fastighetsägaren således bekosta och installera en LTA station för
att pumpa spillvattnet till det kommunala spillvattennätet.
Bedömning

Med inrättande av föreslaget verksamhetsområdet har Region Gotland fullgjort sina
åtaganden enligt Exploateringsavtalet.
Intäkter genereras då fastigheter ansluter till det kommunala ledningsnätet inom
verksamhetsområdet.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden godkänner förslag till nytt verksamhetsområde för Öja Olovs
enligt bilaga och överlämnar det till regionfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag

Bilaga Detaljritning daterad 2018-03-14
Exploateringsavtal daterat Öja Olovs 28/5 2007
Tjänsteskrivelse 2018-11-27
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-01-31

Protokollsutdrag
TN § 31

Skickas till
Frida Eklund, Länsstyrelsen Gotlands Län

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Slutredovisning av om- och tillbyggnad
av psykiatrilokaler på Korpen 5
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2019-03-28, § 80
• Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-18
• Tekniska nämnden 2018-10-24, § 240
• Slutrapport av om- och tillbyggnad hus 03 Korpen samt uppställning och
förhyrning av paviljonger

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 80

Slutredovisning om- och tillbyggnad av
psykiatrilokaler Korpen 5

RS 2018/1135
AU § 74

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Slutredovisningen för om- och tillbyggnad av psykiatrilokaler Korpen godkänns.
• Anslagsunderskottet på 10 502 000 kr regleras mot regionens Eget kapital.
•

Projektet för om- och tillbyggnad av psykiatrins lokaler på Korpen har pågått under
lång tid.
Hösten 2012 togs inriktningsbeslutet i hälso- och sjukvårdsnämnden att den
psykiatriska slutenvården ska vara kvar i befintligt hus med ombyggda lokaler.
2014 startade arbetet med att ta fram handlingar med hjälp av konsulter enligt
förstudier från hälso- och sjukvårdsnämnden.
2015 påbörjades renovering av psykiatriska kliniken med Alvar Hallgrens Bygg som
totalentreprenör.
2016 beslutade hälso- och sjukvårdsförvaltningen om ett ändrat arbetssätt för
personalen. Beslutet påverkade projektet med en ökning på 1 300 kvm. Ny
ventilation på PL3, ändring av brandlarm och kallelsesystem skulle ge en säkrare
arbetsmiljö för personal.
Hösten 2017 var projektet färdigställt och psykiatrin kunde flytta in i de nya
lokalerna.
Ekonomisk redovisning
Årtal
2013-2017

Budget, tkr

Utfall, tkr

Kommentar

49 600

2015

1 600

Tilläggsanslag

2016

1 700

Tilläggsanslag

Total

52 900

63 402

Avvikelse -10 502 tkr
forts

20 (75)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 80 forts
RS 2018/1135

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns och att
anslagsunderskottet på 10 502 000 kr regleras mot regionens Eget kapital.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2018-10-24, § 240
Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-18

21 (75)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2018/1135
18 februari 2019

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Slutredovisning om- och tillbyggnad av psykiatrilokaler
Korpen 5
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Slutredovisningen för om- och tillbyggnad av psykiatrilokaler Korpen godkänns.



Anslagsunderskottet på 10 502 000 kr regleras mot regionens Eget kapital.

Sammanfattning

Projektet för om- och tillbyggnad av psykiatrins lokaler på Korpen har pågått under
lång tid.
Hösten 2012 togs inriktningsbeslutet i Hälso- och sjukvårdsnämnden att den
psykiatriska slutenvården ska vara kvar i befintligt hus med ombyggda lokaler.
2014 startade arbetet med att ta fram handlingar med hjälp av konsulter enligt
förstudier från hälso- och sjukvårdsnämnden.
2015 påbörjades renovering av psykiatriska kliniken med Alvar Hallgrens Bygg som
totalentreprenör.
2016 beslutade hälso- och sjukvårdsförvaltningen om ett ändrat arbetssätt för
personalen. Beslutet påverkade projektet med en ökning på 1 300 kvm. Ny
ventilation på PL3, ändring av brandlarm och kallelsesystem skulle ge en säkrare
arbetsmiljö för personal.
Hösten 2017 var projektet färdigställt och psykiatrin kunde flytta in i de nya
lokalerna.
Ekonomisk redovisning

Årtal
20132017
2015

Budget, tkr

Utfall, tkr

Kommentar

49 600
1 600

Tilläggsanslag
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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 2018/1135

2016

1 700

Total

52 900

Tilläggsanslag
63 402

Avvikelse -10 502 tkr

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns och att
anslagsunderskottet på 10 502 000 kr regleras mot regionens Eget kapital.
Beslutsunderlag

Slutrapport Psykiatrisk heldygnsvård 2018-09-25
TN 2018-10-24, §240
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-10-24

TN § 240

TN § 240

Slutredovisning om- och tillbyggnad av
psykiatrilokaler Korpen 5

TN 2014/929
TN AU § 178

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner slutredovisningen och överlämnar den till
regionstyrelsen för beslut.
Tekniska nämnden begär tilläggsanslag hos regionstyrelsen med 10 502 000 kronor.

Den psykiatriska heldygnsvården befann sig i ett gammalt hus med många små rum.
Avdelningen uppfyllde inte kraven på tillgänglighet, säkerhet eller krav på utrymme
för personalen.
Lokalerna ska bidra till ett gott omhändertagande av de mångfasetterade sjukdomar
som vårdas inom den psykiatriska heldygnsvården och med särskild anpassning för
barn, tvångsvård och vård av ätstörningspatienter.
Lokalerna ska stödja arbetet enligt patient-närmre vård och personcentrerad vård.
Slutresultatet av renovering innebär att den psykiatriska vården får en sammanhållen
vård, både öppen vård och heldygnsvård.
2009 - Det har genomförts lokalstudier angående alternativa placeringar av den
psykiatriska verksamheten, inklusive förslag om ett helt nytt hus. Dessa förslag har
förkastats.
2012 – Under höst togs ett inriktningsbeslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN).
Den psykiatriska slutenvården ska vara kvar i befintligt hus med ombyggda lokaler.
Beslutet var att enbart renovera hela PL 2 och vissa delar av PL 1 och PL 3 såsom
korridorer, personalrum/matsal och kontorslandskapen. Inga samtalsrum eller PL4
och 5 var med i utförandet, dessa togs bort då det ansågs för dyrt.
2013 – Förstudie genomfördes
2014 startade arbetet med att ta fram handlingar med hjälp av konsulter enligt
förstudier från HSN.
2015 påbörjades renovering av psykiatriska kliniken med Alvar Hallgrens Bygg som
totalentreprenör.
2016 togs beslut av HSF om att de ändrar arbetssätt för personalen som påverkar att
projektet ökade med 1300kvmm. Ny ventilation PL3, ändring av brandlarm,
kallelsesystem. Framförallt beslutades om en säkrare arbetsmiljö för personal.
2017 höst projektet blev färdigställt och psykiatrin kunde flytta in i de nya lokalerna.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-10-24

TN § 240

Bedömning

Den totala investeringsbudgeten har uppgått till totala 52 900 000 kronor, där efter
har HSF beställt verksamhetsanpassningar för 2 065 000 kronor utan täckning i sin
budget och FFA (fastighetsförvaltningsavdelningen) beställt PU (periodiskt
underhåll) investeringar för 4 810 000 kronor.
De totala investeringsutgifterna har uppgåtts till 63 402 000 kronor vilket innebär ett
budgetunderskott på – 10 502 000 kronor. Teknikförvaltningen bedömer att
tilläggsanslag erfordras med 10 502 000 kronor.
Enligt regionens riktlinjer för redovisning av investeringar ska slutredovisning av
projektet ske till regionfullmäktige.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Karl-Johan Boberg (C) frågade om underskottet gällande projekteringen. Patric
Ramberg svarade att underskottet beror på att konsulten gått i konkurs och att
förvaltningen dragit lärdom av projektet.
Claes Nysell (L) frågade om den beställande förvaltningen har täckning för driften
när projektet utökades? Patric Ramberg svarade att det är upp till den beställande
förvaltningen.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden godkänner slutredovisningen och överlämnar den till
regionstyrelsen för beslut.
Tekniska nämnden begär tilläggsanslag hos regionstyrelsen med 10 502 Tkr.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-09-25
AU §157 Om- och tillbyggnad av psykiatrisklokal Korpen 5 / 2015-11-11
TN § 109 Tilläggsanslag för evakueringslokaler för psykiatrin
TN 2013/2714 Ombyggnad av slutenvården Psykiatriska kliniken – Korpen 5
TN 2013/1070 Överförda medel mellan HSF och TKF gällande ombyggnation av
psykiatriska slutenvården
TN 2014/929 Om- och tillbyggnad av Psykiatrilokaler Korpen 5
TN 2016/2741 Tilläggsanslag för ventilation psykiatrins lokaler Visby Korpen
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen
Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen

Slutrapport
Projekt
10594. Om- och tillbyggnad hus 03 Korpen samt uppställning och förhyrning av paviljonger.
Projektägare
HSF/HSN Kajsa Holmström
Beställare
HSF/HSN Kajsa Holmström
Projektstyrgrupp
Marie Härlin, Verksamhetschef
Jaroslaw Kornowski, CHÖL
Malin Hallin, enhetschef öppenvård
Tove Törnqvist, enhetschef Heldygnsvård
Christine Senter, enhetschef öppenvård
Maria Ten Siethof, enhetschef BUP
Kajsa Holmström, Lokalstrateg
Referensgrupp

Marie Härlin, Verksamhetschef
Jaroslaw Kornowski, CHÖL
Malin Hallin, enhetschef öppenvård
Tove Törnqvist, enhetschef Heldygnsvård
Projektorganisation
Christine Senter, enhetschef öppenvård
Maria
Ten Siethof,
enhetschef
BUP
Bo
Bandelin,
projektledare
och fackansvarig
Bygg (Tord Rasmusson, tidigare projektledare)
Kajsa
Holmström,
Lokalstrateg
SBF
Anita
Carlsson
avtalsansvarig Gotlandsbuss (transport &
Malin Pettersson, fackansvarig VVS, Kjell Forslund
VVS
logistik)
Jonas Sundgren, fackansvarig El/Projektledare
Jenny
Iversjö
trafik och Pernilla Johansson
park och murgrönaprojektet
AnnaMaria
Jörnhammar-Englund,
kontrollansvarig
Börje Martell och Kajsa Holmström, kontaktpersoner HSF

Organisation externa parter

Konsulter
Arkitekt:
Konstruktion:
VVS:
El:
Mark:
Brand och Sprinkler:

Projektengagemang AB, Visby
AN konstruktion AB, Visby
Amhold , Estland
Amhold , Estland
UTE arkitekter AB
Firetech och Brandingenjören Per Svensson

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Entreprenörer
Generalentreprenör:
Ventilation,och
VS och
EL:
Bakgrund
syfte
Styr:
Mark:
Golv:
Måleri:
Sprinkler:
Smide:

Alvar Hallgren Bygg AB
Bravida Sverige AB
Schneider Elektric
Väg & Byggnadsgrus AB
Janne Erikssons Golv AB
Sture Larssons måleri AB
Assemblin AB
Bingers Mekan AB

Bakgrund och syfte
Den psykiatriska heldygnsvården befann sig i ett gammalt hus med många små rum. Avdelningen
uppfyllde inte kraven på tillgänglighet, säkerhet eller krav på utrymme för personalen.
Lokalerna ska bidra till ett gott omhändertagande av de mångfasetterade sjukdomar som vårdas inom
den psykiatriska heldygnsvården, med särskild anpassning för barn, tvångsvård och vård av
ätstörningspatienter.
Lokalerna ska stödja arbetet enligt patient-närmre vård och personcentrerad vård.
Slutresultatet av renovering innebär att den psykiatriska vården får en sammanhållen vård, både
öppen vård och heldygnsvård.
2009, genomförts lokalstudier angående alternativa placeringar av den psykiatriska verksamheten,
inklusive förslag om ett helt nytt hus. Dessa förslag har förkastats.
Hösten 2012 togs inriktningsbeslutet i Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN), att den psykiatriska
slutenvården ska vara kvar i befintligt hus med ombyggda lokaler. Beslutet innebar att enbart renovera
hela PL 2 och vissa delar av PL 1 och PL 3 såsom korridorer, personalrum/matsal och
kontorslandskapen. Inga samtalsrum eller PL4 och 5 var med i utförandet, dessa togs bort då det
ansågs för dyrt.
2014 startade arbetet med att ta fram handlingar med hjälp av konsulter enligt förstudier från HSN.
2015 påbörjades renovering av psykiatriska kliniken med Alvar Hallgrens Bygg som totalentreprenör.
2016 beslutade HSF om ett ändrat arbetssätt för personalen. Beslutet påverkade projektet med en
ökning på 1300 kvmm. Ny ventilation på PL3, ändring av brandlarm och kallelsesystem skulle ge en
säkrare arbetsmiljö för personal.
Hösten 2017 var projektet färdigställt och psykiatrin kunde flytta in i de nya lokalerna.

Projektmål
Ändamålsenliga lokaler som är anpassade efter vårdens behov, utifrån de investeringsramar som
beslutats.
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Tillvägagångssätt
Konsulter upphandlades på anbud för att ta fram handlingar till projektets utförande. När
handlingarna var färdiga genomfördes ett anbudsförfarande där en entreprenör upphandlades.
Projektet genomfördes som en generalentreprenad, dvs att generalentreprenören ska följa de, av
konsulterna, framtagna handlingarna. Generalentreprenören upphandlade sedan underentreprenörer.
I projektet har det funnits problem med dåliga handlingar vilket förklaras av att projektet påbörjades
innan krav från verksamheten var fastslagna. detta framtogs under produktion då verksamheten fick
ett annat arbetssätt med arbetsmiljö och säkerhet för egen personal.
Styrgrupp och projektledare var medvetna om projektets ansträngda budget och att budgeten troligen
var underfinansierad. Men styrgruppens uppfattning var att projektet skulle genomföras i alla fall.
Den anpassning som gjordes i projektet för att arbeta in verksamhetens nya säkerhetskrav, gjorde att
projektet växte från 3100 kvm till 4400 kvm yta.
FFA beslutade om de ekonomiska medlen för projektets utökning. De nya kostnaderna vara i det
läget svåra att bedöma. FFA:s beslut grundade sig på den ändrade belastningen av lokalerna då
ventilationen vara undermålig.
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Ekonomi
(kr och timmar)

Budget

Godkända tilläggsanslag
HSF
Extra tillägg, byte
ventilation plan 3
Summa
Summa budget och
tilläggsansl
FFA
FFA anslag för PU

Budget (Tkr)

Tid(tim)
49 600

1 600
1 700

Kommentar
Budgeten i nämndens beslut att anta vinnande anbud från
entreprenör TN 2014/929. Beslutad investeringsbudget för
2013-2017, 49 600 000 kr
TN 2015-04-29, § 98, RS 2015-09-17, § 297, RF 2015-10-12, §
251. Tilläggsanslaget avsåg eventuella tillägg i projektet.
TN 2016/2741 Tilläggsanslag för ventilation

52 900

8 000
4 810

Slutlig investeringsutgift

63 402

Skillnad budget,
tilläggsanslag och slutlig
utgift

-10 502

FFA´s anslag för reinvesteringar 8 000 000 kr.
FFA extra PU investering för HSF verksamhetsanpassning

Avvikelser
Index
Avvikelser Kostnadsökn. från riktkostnads-kalkyl till slutlig invseteringsutgift
Kommentarer
Avvikelser, kr
Tillkommande Brandlarm
Tillkommande brandlarm pga utökning av projektet ej verifierade
384
endast muntligt
överenskommelse.
Gammal
anläggning
PU
Utvändiga arbete
Renovering
av fasad
gjorde att vi blev
tvungna
att utföras.
500
Kostnader som inte ingick men är tvungna PU investering
Felaktiga handlingar från
konsult
Målningsarbeten
Extra arbete med golv
Asbest sanering
Extra beställning HSF
för ändringar av miljöer
Utökning och ändring av
teknisk utrustning
Projektering
Summa

3 959
521
725
461
2 065
1 057
831

Handlingar har varit dåliga vilket har fört med sig extra arbeten
och ökade kostnader utredningskostnader från TE
Extra arbeten då felaktiga uppgifter var namngett i FFU
Extra arbeten då felaktiga uppgifter var namngett i FFU
HSF extra verksamhetsanpassning
Utökning då verksamheten ändrade sina behovs krav under
projektet.
Tillkommande projekterings kostnader 10 %

10 502
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 Tid

Slutbesiktning utfördes 2017-07-06, 2017-07-10 till 2017-07-12, samt 2017-08-21
och byggnaden överlämnades till FFA 2017-08-21. Vissa delar i besiktningen var
undantagna med anledning av årstiden och besiktigas under november 2017.
Enligt handling skulle besiktning skett under maj månad, men flyttades fram med
anledning av utökningen i projektet. Förseningen meddelades i god tid och
bedömdes inte påverka verksamhetsdriften.

 Analys av
avvikelser

Bristfälliga handlingar har påverkat hela bygget, både tids- och kostnadsmässigt.
Byggnaden som är från 1930 talet, har utsatts för ett antal om- och tillbyggd
under åren, vilket inte har dokumenterats på ett tillfredställande sätt. Detta i
samspel med att vissa delar av byggnaden inte skulle åtgärdas i projektet, pga
ekonomiska skäl, har lett till stora utmaningar för entreprenörerna.
Entreprenörerna har ändå hanterat utmaningarna på ett utomordentligt sätt.
PE Arkitektur hade som uppdrag att rita upp fastigheten, ta fram handlingar och
ha ansvar för sam granskning av projektet. När vi kom till produktion visade det
sig att detta inte var utfört. Detta gjorde att man hade fel area på rum och fel
takhöjd på PL 3. Man blev tvungen att klä väggarna med gips då de var för dåliga
för att målas över, vilket inte var tänkt från början.
Golvunderlagen var så ojämna att man fick jämna till dem med betydligt mer
material än som var föreskrivits i handling. Projektet hade inte tagit fram någon
ljusberäkning över rummen, vilket gjorde att många armaturer fick bytas i ett
sent skede. Alla dessa brister har gjort att projektet har varit svårarbetat för alla
inblandade och alla problem och lösningar har man fått gjort på plats. Inte
enbart handlingar var dåliga utan projektet i säg var svårlöst då man går in i ett
renoveringsprojekt från 1930-talet och uppdatera byggnaden efter dagens
standard med begränsade ombyggnationer som skulle utföras enligt handling.
Under projektets gång förändrades verksamhetens arbetssätt, då det bestämdes
att man skulle arbeta mer med att skydda personalen. Förstudien på hur och på
vilket sätt psykiatrin ska arbeta samt framtagande av säkerhetsblad över
verksamheten togs fram i sent skede i produktionen. Detta fick en betydande
påverkan på kostnaderna och tidsplanen. En större avvikelse gjordes med att
göra om personaldelarna så att personalen ska kunna arbeta med större säkerhet.
Personalens arbetsområde flyttades till dörrmiljön och patienten placerades
längre in i rummet så att personalen kan avvika från rummet utan att behöva
passera patienten.
Bristfällig ventilationen på plan 3 upptäcktes då arbetet med den säkra
arbetsmiljön på plan 3 pågick, d v s de delar på plan tre som var undantagna i
projektet.
Extra PU begärdes för ny belysning och målning, då det upptäcktes att
ventilationen var bristfällig. De ekonomiska och praktiska fördelarna med att
åtgärda arbetet på PL3 i detta skede var så stora att extra pengar söktes och
tilldelades. Att skjuta fram arbetet på PL3 tills senare, hade medfört stora
framtida kostnader för evakuering av större delen av byggnaden, samt att
återigen hyra tillfälliga lokaler att vistas i.
HSF har under projektet gjort många extra beställningar som de inte haft
täckning för inom sin budget vilket har påverkat de negativa kostnader med
2MKr, plus de extra kostnader som det fört med sig för projektering för PA och
entreprenörernas.
Alternativet att stoppa projektet var inte möjligt då psykiatrin provisoriskt
evakuerat huset och bygget hade påbörjats. Heldygnsvården placerades vid
lasarettet som inte var en hållbar miljö och öppenvården delades upp på två
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områden. Dessa miljöer gjorde att vården inte kunde bedrivas optimalt varken
för patienter eller personal.
Projektets ursprungliga byggnadsyta var 3 100 kvm, med en kostnad på
19 700kr/kvm. Ytan i projektet utökades med 1 300 kvm pga de tilläggsarbeten
som har blivit utföra. Det medförde att projektet växte till 4 400kvm med en
kostnad på 17 300 kr/kvm. Den främsta anledningen till att projektet utökades
var PL 3, dvs det nya arbetssätt som psykiatrin ska arbeta med för att skydda den
egna personalen mot eventuella hot.
Projektet har utifrån förutsättningarna gått bra och har hållits ihop trots
bristfälliga handlingar och de extra arbeten som har tillkommit. Normala
beräkningskostnader som man räknar med i ROT-projekt är mellan 20 00025 000kr/kvm. Med dessa siffror ser man att projektet redan från början var
underfinansierat och man har fått mycket för pengarna med hög kvalitet.
Projektet håller en väldigt hög standard vilket visar sig på litet antal fel i
besiktningsdokument och antal fel som har uppstått efter övertagande. Vad det
gäller klagomål från personalen så är de överlag nöjda, lite mindre saker har dykt
upp som t.ex fel nyans på golv i intagshallen. Andra landsting har varit på besök
och har imponerats av lokalerna och miljön kring den nya psykiatriska
mottagningen.
För projektet känns det bra att ombyggnaden har utförts så tillfredställande att
både personal och patienter har fått en bra miljö att vistas i och att andra
landsting blivit imponerade av hur vi lyckats med byggnaden och patient miljön.
Det som är beklagligt är att projektet var underfinansierat från början.

Resultat och analys
Rekommendationer framåt från projektledaren
Det är viktigt att ställa höga krav på de konsulter som tar fram handlingar. Det krävs att de verkligen
är kvalificerade och har jobbat med den specifika inriktning som projektet avser. Det går inte att
enbart se till tim-kostnader utan man måste även utvärdera tidigare erfarenheter. När man utför ett
ROT projekt för en sådan här verksamhet så krävs det att man utför helheten och även tittar utanför
arbetsområdet vad som finns och vad behovet är. När man försöker begränsa ett sådan här projekt
medför enbart extrakostnader .
I produktionen behöver man ha en styrgrupp som är insatt i projektet, det ekonomiska läget och som
medverkar aktivt i styrningen på ett bättre sätt än vad som skett i det här projektet. Det blir bristfälligt
när man inte har med någon ägare av fastigheten i projektering och produktion. De behöver vara
insatta så att de vet vad som ska göras och vilka avgränsningar man ska göra. Som projektledare
behöver man vara tydlig med de förändringar man gör i projektet och meddela styrgruppen
förändringarna samt rapportera avvikelser, såväl ekonomiska och funktionella. Dessa styrmedel har
man misslyckats med i projektet vilket medfört att det har funnits oklarheter av det ekonomiska
upplägget i projektet.
För projektet har det inte funnits klara linjer för på vilket sätt styrgruppen borde haft uppföljningar
mm, detta skulle projektledaren bjudit in till och presenterat löpande i mycket större omfattning än
vad man har gjort. FFA har varit inbjudna i projektet, alla mötesanteckningar har distribuerats till dem
men ingen återkoppling har gjorts angående krav, ekonomi mm.
Ett projekt av den här omfattningen ska inte drivas av bara en person, minst två är att rekommendera
som driver och delar på ansvaret för en bättre bild av helheten. Möjligen finns även behov av att ha en
ekonomicontroller för ett sådant här projekt.
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Åtgärder om förbättringar har redan införts mellan FFA,HSN och PA så att detta inte ska ske igen.
Rutiner av beställningar och avstämningar hur projektet går redovisas skriftligen med jämna
intervaller.
 Hantering av
dokumentation

Underlag för relationshandlingar samt drift- och skötselinstruktioner är
överlämnat till Fastighetsförvaltningsavdelningen via pärmar och USB-minne.

 Punkter som
återstår att göra

Inga punkter kvarstår att utföras.

Överlämning
Erfarenhetsåterföring
Under hela byggtiden har projektet handskats med bristfälliga handlingar. Det har påverkat planering
och framdriften för entreprenörerna vilket har medfört störningar både tidsmässigt och framförallt
ekonomiskt för projektet.
Att utöka entreprenaden i sent skede med avseende på tid och ekonomi kan konstateras inte är
optimalt för projektet. Utredningsarbete som ger klarhet i omfattning vad gäller tid, ekonomi och
konsekvens på övriga arbeten i projektet är nödvändiga att utföra vid sådana tillfällen.
Projektet hade stor nytta av att kunna arbeta med ansvarstagande entreprenörer som var delaktiga i
projektet. De bidrog till lösningar där både tekniskt utförande och kostnaden optimerades utifrån
rådande förutsättningarna. Det har visat sig både ekonomiskt, på kvadratmeterpriset och på
slutprodukten, då få reklamationer har inkommit efter inflyttning.
Övrigt

I projektet har vi haft dialog med jurister angående att ställa krav på konsulter på grund av
felaktiga handlingar. RG jurist som vi har varit i dialog med tror inte att vi kommer
någonstans med ett kravställande. Arbetet skulle göras i vilket fall även om konsulterna har
missat i handling så finns det ingen mellanskillnad att ta ut för RG. Den konsult som
möjligen går att få någon form av ersättning från är Amhold som utförde projektering för
VVS och EL. Amhold har försatts i konkurs vilket gör det omöjligt att driva saken vidare.
Slutrapport framtagen av:
Projektledare

Jonas Sundgren

Datum

2018-09-18

Slutrapport godkänd av:
Avdelningschef/Förvaltningschef

Torbjörn Ihse/Patric Ramberg

Datum

2017-09-18
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-05-13

Handlingar till

Ärende 12

Stärka den gotländska landsbygden och
Visby genom klok kontorslokalsstrategi.
Motion av Johan Thomasson m.fl. (L)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2019-03-28, § 105
• Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-22
• Motion 2018-06-18

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 105

Motion. Stärk den gotländska landsbygden
och Visby genom klok kontorslokalsstrategi

RS 2018/690
AU § 92

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen anses besvarad.

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda frågan om utlokalisering av
kontorslokaler till serviceorter där man ska titta på befintliga lokaler,
distansarbetsplatser och att hänsyn tas till den antagna servicestrategin.

Johan Thomasson m.fl. (L) föreslår i en motion att Region Gotland ska stärka den
gotländska landsbygden genom utlokalisering av kontorslokaler till våra
”serviceorter”. Detta skulle, enligt motionärerna, skapa underlag för samhällsservice
på landsbygden och dessutom ge lediga lokaler på Visborgsområdet dit statliga
verksamheter skulle kunna utlokaliseras, som ett alternativ till Stockholm. Förslaget
har ur regionstyrelseförvaltningens perspektiv ett antal försvårande omständigheter
som, enligt förvaltningen, gör att förslaget måste avslås.
Regionstyrelseförvaltningen förstår önskan om att fördela de offentliga arbetsplatserna jämt utspridda över ön för att därvid bidra till inomregional balans, men
måste av regionekonomiska skäl föreslå avslag till motionen med följande motivering:
Som alla är väl medvetna om går vi mot en ekonomisk utmaning med anledning av
den demografiska utvecklingen. Vi har inom Region Gotland inte utan större omoch/eller tillbyggnader något egentligt överskott av kontorsplatser på de orter som i
motionen benämns som serviceorter. Undantaget är Slite där det skulle finnas möjligheter att placera ett 10-tal personer samt Hemse med ca 5 tomma kontorsplatser.
Detta motsvarar ca en tredjedels vindsvåningsplan på Visborg. Förslaget skulle med
andra ord medföra att vi skulle behöva bygga om, bygga nytt eller alternativt hyra
kontorshus på dessa orter. Det bör då beaktas att det är samma byggnadskostnad på
landsbygden, förutsatt att vi själva äger marken. En skillnad är dock att eventuellt
tomställda kontorslokaler på landsbygden dessvärre inte har ett så högt värde som
motsvarande i större orter. Den ort som har mest tomställd yta i regional ägo är
Klintehamn. Dessa lokaler utgörs av före detta vårdlokaler vilket medför att de är
mycket kostsamma att bygga om. Grovt uppskattat nästan samma kostnad som för
nybyggnation. Vi har vidare ett visst behov av strategisk vakans för oförutsedda
händelser. Något dessa lokaler i dagsläget utgör.
forts

58 (76)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 105 forts
RS 2018/690

Vi har ett antal exempel, där kanske Slite är det tydligaste, på att utlokalisering av
kontorsplatser inte nämnvärt ökat nyttjandegraden av service på en ort. Däremot
ökar transporterna avsevärt till och från orten då merparten av de som jobbar där bor
i Visby. Denna ökning av transporter är negativ ur både ett hållbarhetsperspektiv
men också ur ett säkerhetsperspektiv. Även ur ett rekryteringsperspektiv finns
erfarenhet av att vi har svårare att rekrytera till tjänster på mindre orter.
Utlokalisering av statliga verksamheter styrs inte av mängden tomställda lokaler på en
viss ort varpå dessvärre den delen i förslaget anses som föga trolig om än önskvärd.
Ärendets behandling under mötet

Johan Thomasson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på Johan Thomassons yrkande och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2018-06-18
Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-22

59 (76)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2018/690
22 februari 2019

Kristoffer Strehlenert

Regionstyrelsen

Motion. Stärk den gotländska landsbygden och Visby genom
klok kontorslokalsstrategi
Förslag till beslut



Motionen avslås.

Sammanfattning

Johan Thomasson m.fl. (L) föreslår i en motion att Region Gotland ska stärka den
gotländska landsbygden genom utlokalisering av kontorslokaler till våra
”serviceorter”. Detta skulle, enligt motionärerna, skapa underlag för samhällsservice
på landsbygden och dessutom ge lediga lokaler på Visborgsområdet dit statliga
verksamheter skulle kunna utlokaliseras, som ett alternativ till Stockholm. Förslaget
har ur regionstyrelseförvaltningens perspektiv ett antal försvårande omständigheter
som, enligt förvaltningen, gör att förslaget måste avslås.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen förstår önskan om att fördela de offentliga
arbetsplatserna jämt utspridda över ön för att därvid bidra till inomregional balans,
men måste av regionekonomiska skäl föreslå avslag till motionen med följande
motivering:
Som alla är väl medvetna om går vi mot en ekonomisk utmaning med anledning av
den demografiska utvecklingen. Vi har inom Region Gotland inte utan större omoch/eller tillbyggnader något egentligt överskott av kontorsplatser på de orter som i
motionen benämns som serviceorter. Undantaget är Slite där det skulle finnas
möjligheter att placera ett 10-tal personer samt Hemse med ca 5 tomma
kontorsplatser. Detta motsvarar ca en tredjedels vindsvåningsplan på Visborg.
Förslaget skulle med andra ord medföra att vi skulle behöva bygga om, bygga nytt
eller alternativt hyra kontorshus på dessa orter. Det bör då beaktas att det är samma
byggnadskostnad på landsbygden, förutsatt att vi själva äger marken. En skillnad är
dock att eventuellt tomställda kontorslokaler på landsbygden dessvärre inte har ett så
högt värde som motsvarande i större orter. Den ort som har mest tomställd yta i
regional ägo är Klintehamn. Dessa lokaler utgörs av före detta vårdlokaler vilket
medför att de är mycket kostsamma att bygga om. Grovt uppskattat nästan samma
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/690

kostnad som för nybyggnation. Vi har vidare ett visst behov av strategisk vakans för
oförutsedda händelser. Något dessa lokaler i dagsläget utgör.
Vi har ett antal exempel, där kanske Slite är det tydligaste, på att utlokalisering av
kontorsplatser inte nämnvärt ökat nyttjandegraden av service på en ort. Däremot
ökar transporterna avsevärt till och från orten då merparten av de som jobbar där bor
i Visby. Denna ökning av transporter är negativ ur både ett hållbarhetsperspektiv
men också ur ett säkerhetsperspektiv. Även ur ett rekryteringsperspektiv finns
erfarenhet av att vi har svårare att rekrytera till tjänster på mindre orter.
Utlokalisering av statliga verksamheter styrs inte av mängden tomställda lokaler på en
viss ort varpå dessvärre den delen i förslaget anses som föga trolig om än önskvärd.
Beslutsunderlag



RF § 115, 2018 Motion. Stärk den gotländska landsbygden och Visby genom
klok kontorslokalstrategi.



Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland antagen av RF
2018-09-24

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Motionärerna; Liberalerna på Gotland

2 (2)

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Stärk den gotländska landsbygden och Visby genom klok kontorslokalstrategi!
På Gotland brottas vi med frågor om hur vi skall få landsbygden och våra
serviceorter att blomstra. Samtidigt vill vi att staten skall utlokalisera
verksamheter till Gotland. En möjliggörare för dessa två ambitioner är att
regionen flyttar egen verksamhet till våra serviceorter.
Regionens kontorslokaler på Visborg är hyrda (kostnad ca 35 miljoner kronor
per år). Hyresavtalet löper ut under 2024. Om vi startar en process i dag, hinner
vi under ordnade former låta kloka förvaltningschefer och politiker se över
vilken eller vilka delar av verksamheterna som lika bra, eller bättre, kan skötas
från en serviceort.
Samtidigt skapar vi underlag för samhällsservice utan konstlade åtgärder på
landsbygden.
En bonus är att det blir lediga lokaler centralt i Visby för både statliga
verksamheter och övriga som ser på alternativ till Stockholm.
Vi yrkar därför att:
 Regionstyrelsen uppdras att planera för en försörjningsstrategi av
kontorslokaler som skapar långsiktig hållbarhet för Gotland genom
utlokalisering av verksamhet från Visby.
2018-06-18
Liberalerna på Gotland

Johan Thomasson

Ulf Klasson

Lena Grund

Claes Nysell

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-05-13

Handlingar till

Ärende 13

Gångväg och cykelväg längs med f.d.
banvallen på Sudret. Motion från Bibbi
Olsson (C)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2019-03-28, § 104
• Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-19
• Byggnadsnämnden 2018-11-14, § 245
• Motion 2018-02-26

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 104

Motion. Gångväg och cykelväg längs med f.d.
banvallen på Sudret

RS 2018/250
AU § 76

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•
•

•

Motionen tillstyrks enligt tekniska nämndens förslag.
Region Gotland upplåter kostnadsfritt de delar av den gamla banvallen som
regionen äger till föreningen banvallens vänner med syfte att den kan nyttjas som
gång- och cykelbana.
Av det nyttjanderättsavtal som upprättas av teknikförvaltningen ska framgå att
Region Gotland inte ansvarar för några framtida drift- eller underhållskostnader
och att det enbart är befintlig banvall som ska utnyttjas för gång- och cykelled.
Inga ändringar eller omledningar av sträckningen får göras.

Bibbi Olsson, (C), har framlagt en motion gällande en gång- och cykelväg på den
gamla banvallen till Burgsvik. Hon vill att Region Gotland bidrar till att möjliggöra
cykelväg längs med banvallen.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot tekniska förvaltningens beslut då
kraven på strandskydd enligt Miljöbalken Kap.7 § 13, 1-2 anses vara uppfyllda.
Tekniska nämnden 2018-06-20, § 184 ser positivt på projektet och yrkar på att
ärendet bifalles med förbehållet att Region Gotland inte ansvarar för några framtida
drift- eller underhållskostnader. Teknikförvaltningen tar fram ett nyttjanderättsavtal
samt bistår med hjälp avseende kontakt med markägare längs övriga delar av
banvallen som kan bli aktuellt för gång- och cykelbana.
Byggnadsnämndens bedömning 2018-11-14, § 245 är att ärendet bör hanteras av
tekniska nämnden för vidare hantering av frågan på vilket sätt Region Gotland kan
bidra att möjliggöra detta.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att den befintliga banvallen ska utnyttjas
för gång- och cykelled och återställas till användbart skick. Inga ändringar eller
omledningar av sträckningen får göras.
Bedömningen från regionstyrelseförvaltningen är att en gång- och cykelväg uppfyller
Miljöbalken kap7§13 punkt 1-2 ovan och att den inte åstadkommer någon ny
inverkan, då den befintliga banvallen används och denna har funnits sedan mitten av
1900-talet. Dispensansökan med avseende på strandskydd är därför ej aktuell.
forts

56 (76)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 104 forts
RS 2018/250

En gång- och cykelväg skulle hunna öka besöksantalet på strandnära områden och
även vara en tillgång för folkhälsan samt besöksnäringen.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker tekniska förvaltningens förslag och tillstyrker
därmed även motionen.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2018-02-26
Tekniska nämnden 2018-06-20, § 184
Byggnadsnämnden 2018-11-14 § 245
Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-19

57 (76)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2018/250
19 februari 2019

Charlotta Rasmusson

Regionstyrelsen

Motion. Gångväg och cykelväg längs med f.d. banvallen på
Sudret
Förslag till beslut

•
•
•

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att motionen tillstyrks enligt tekniska
nämndens förslag
Region Gotland upplåter kostnadsfritt de delar av den gamla banvallen som
regionen äger till föreningen banvallens vänner med syfte att den kan nyttjas som
gång- och cykelbana.
Av det nyttjanderättsavtal som upprättas av Teknikförvaltningen ska framgå att
Region Gotland inte ansvarar för några framtida drift- eller underhållskostnader
och att det enbart är befintlig banvall som ska utnyttjas för gång- och cykelled.
Inga ändringar eller omledningar av sträckningen får göras.

Sammanfattning

Bibbi Olsson, (C), har framlagt en motion (Motion 180226) gällande en gång- och
cykelväg på den gamla banvallen till Burgsvik. Hon vill att Region Gotland bidrar till
att möjliggöra cykelväg längs med banvallen.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot Tekniska förvaltningens beslut
då kraven på strandskydd enligt Miljöbalken Kap.7§13, 1-2 anses vara uppfyllda
Tekniska nämnden; 2018-06-20, TN § 184, TN 2018/810
Tekniska nämnden ser positivt på projektet och yrkar på att ärendet bifalles med
förbehållet att Region Gotland inte ansvarar för några framtida drift- eller
underhållskostnader. TKF.-Region Gotland tar fram ett nyttjanderättsavtal samt
bistår med hjälp avseende kontakt med markägare längs övriga delar av banvallen
som kan bli aktuellt för gång- och cykelbana.
Bedömning Byggnadsnämnden 2018-11-14 BN §245, BN2018/2113
Ärendet bör hanteras av Tekniska nämnden för vidare hantering av frågan på vilket
sätt Region Gotland kan bidra att möjliggöra detta.
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Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att den befintliga banvallen ska utnyttjas
för gång- och cykelled och återställas till användbart skick. Inga ändringar eller
omledningar av sträckningen får göras.
Ärendebeskrivning

Motion 180226 Bibbi Olsson, (C), har framlagt en motion gällande en gång- och
cykelväg på den gamla banvallen till Burgsvik. Region Gotland anlägger en ny
avloppsledning från Burgsvik och norrut i den gamla banvallen. En etablering av
gång- och cykelled på sträckan är därför smidig och ett stort välbehövligt önskemål
menar Bibbi Olsson.
Föreningen ”Banvallens vänner ” har engagerat sig i frågan och en mindre
arbetsgrupp som engagerar sig extra mycket, deras största ”problem” är
strandskyddet och vill gärna se att en anpassning just för denna sträcka utarbetas. Det
rör sig om en sträcka på 2,5 kilometer.
Bibbi Olsson vill därför att Region Gotland bidrar till att möjliggöra cykelväg längs
med banvallen.
Tekniska nämnden; 2018-06-20, TN § 184, TN 2018/810
Tekniska nämnden ser positivt på projektet och yrkar på att ärendet bifalles på
följande sätt;-Region Gotland upplåter kostnadsfritt de delar av den gamla
banvallen som regionen äger till föreningen banvallens vänner med syfte att den
kan nyttjas som gång- och cykelbana.
Ett nyttjanderättsavtal framtages av TKF.-Region Gotland bistår med hjälp avseende
kontakt med markägare längs övriga delar av banvallen som kan bli aktuellt för
gång- och cykelbana. Regionen har redan etablerade kontakter med markägare
avseende förläggning av VA-ledningar längs banvallen. Själva anläggandet av
gång- och cykelbanan bekostas ej av regionen men det bör gå att finansiera med
bidrag.
I avtalet ska framgå att Region Gotland inte ansvarar för några framtida drift eller
underhållskostnader.
Region Gotland äger den del av gamla banvallen som ligger inom detaljplanelagt
område. Från den gamla busstationen och norrut ligger banvallen på ett antal
enskilda markägare. Medel till utbyggnad av föreslagen cykelväg finns inte budgeterat.
Byggnadsnämnden 2018-11-14 BN §245, BN2018/2113
Ärendet bör hanteras av Tekniska nämnden för vidare hantering av frågan på vilket
sätt Region Gotland kan bidra att möjliggöra detta. Strandskyddsfrågan borde
inte vara något problem för att förverkliga en cýkel- och vandringsled. Enhet
Plan gör bedömningen att tillskapandet av en gång- och cykelled längs denna
sträcka, är i samklang med strandskyddets syfte att tillgängligöra allmänhetens
tillträde till området.
Den fördjupade översiktsplanen; FÖP över Storsudret och Burgsvik; Fördjupad
översiktsplan 2025 anger följande:
Investeringar i grönstråket längs f d banvallen enligt plankartan:
- En breddning och tillgänglighetsanpassning mellan i första hand hamnen och
parkerings platsen vid reningsverket. Där bör även cykel och handikappsfordon
vara möjliga att framföra.
- Grönstråket bör bindas samman längs banvallen och Hoburgsvägen för att skapa
ett för Burgsvik kvalitativt grönstråk med möjligheter till aktiviteter och social
samvaro över generationsgränserna. Det kopplar även samman grönstråket längs fd
banvallen med gång- och cykel vägen längs Hoburgsvägen (länsväg 142).
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Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/250

Länsstyrelsen på Gotlands synpunkter har inhämtats (Cecilia Cederborg muntlig
information 2019.02.19) Enligt Länsstyrelsen krävs ingen dispens rörande
strandskydd så länge man bara återställer befintlig banvall. Om ny sträckning eller
annan ändring görs utöver befintliga sträckningar måste ansökan om dispens
göras. Samråd har tidigare skett mellan Länsstyrelsen Gotland och Tekniska
förvaltningen med avseende på Tekniska förvaltningens VA-ledningsarbeten i
banvallen. Åtgärden bedömdes inte kräva en dispens från strandskyddet: Beslut
angående anläggande av VA-ledning mellan Fidenäs och Burgsvik: Diarienr. 5251301-16, datum 2016-11-07.
Miljöbalken kap7§13 Anger strandskyddets syften till att 1. trygga allmänhetens
tillträde till stränder, 2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och
i vatten.
Bedömning

Bedömningen från Regionstyrelseförvaltningen är att en gång- och cykelväg uppfyller
Miljöbalken kap7§13 punkt 1-2 ovan och att den inte åstadkommer någon ny
inverkan, då den befintliga banvallen används och denna har funnits sedan mitten av
1900-talet. Dispensansökan med avseende på strandskydd är därför ej aktuell .
En gång- och cykelväg skulle hunna öka besöksantalet på strandnära områden och
även vara en tillgång för folkhälsan samt besöksnäringen.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker därför Tekniska förvaltningens förslag och
tillstyrker därför även motionen
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden; 2018-06-20, TN § 184, TN 2018/810
Byggnadsnämnden 2018-11-14 BN §245, BN2018/2113
Motion 180226 Bibbi Olsson, c,; Använda banvallen som cykelväg på sudret
FÖP över Storsudret och Burgsvik; Fördjupad översiktsplan 2025
Länsstyrelsen i Gotlands län: Beslut angående anläggande av VA-ledning mellan
Fidenäs och Burgsvik: Diarienr. 525-1301-16, datum 2016-11-07.
Miljöbalk (1998:808), kap7§13 pkt.1-2
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden, Byggnadsnämnden samt motionären

Bilaga Kartor och flygfoton
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Tjänsteskrivelse
RS 2018/250

Bild från FÖP över Storsudret och Burgsvik

Flygbild över sträckningen.
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Motion
Använda banvallen som cykelväg på sudret
Region Gotland etablerar nu den nya avloppsledningen från Burgsvik och norrut.
Ledningen läggs längs den gamla banvallen. Det gör det utomordentligt smidigt
att etablera en gång och cykelled på. Det är ett stort och välbehövligt önskemål.
Föreningen ”Banvallens vänner” har engagerat sig i frågan och har en mindre
arbetsgrupp som engagerar sig extra mycket, deras största ”problem” är
strandskyddet och vill gärna se att en anpassning just för denna sträcka
utarbetas. En sträcka på 2,5 km.
Ur FÖP/ Storsudret och Burgsvik:
Cykeln har med sina många och självklara fördelar en given plats i ett långsiktigt
hållbart transportsystem, den kräver litet utrymme, den är energisnål, bullrar
inte och medför inga luftföroreningar. Dessutom har den som transportmedel
betydande positiva effekter på folkhälsan.

Jag yrkar därför att
•

Region Gotland bidrar till att möjliggöra cykelväg längs med banvallen.

Bibbi Olsson Centerpartiet

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-05-13

Handlingar till

Ärende 14

Bygga gångbro till kryssningskajen av
gotländskt kärnvirke. Motion från Stefan
Nypelius (C)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2019-03-28, § 103
• Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-18
• Tekniska nämnden 2018-05-30, § 162
• Byggnadsnämnden 2018-05-16, § 116
• Motion 2018-02-26

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 103

Motion. Bygga gångbro till kryssningskajen
av gotländskt kärnvirke

RS 2018/251
AU § 91

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med att Region Gotland vid upphandling av gångbron
till kryssningskajen ställer krav som möjliggör att trämaterial används vid
konstruktionen.

I en motion från Stefan Nypelius (C) yrkas att ”Region Gotland vid upphandling av
gångbron till kryssningskajen ställer krav så att den kan konstrueras i gotländskt
trämaterial”.
Tekniska nämnden anför att Region Gotland lyder under LOU, Lagen om offentlig
upphandling, vilket innebär att vi inte får begränsa konkurrensen. Då det kan antas
finnas likvärdigt skogsbestånd på andra platser i Sverige och i världen kan vi inte
föreskriva specifikt gotländskt kärnvirke. De konstruktionselement som vi bedömer
kommer att behövas för att klara spännvidder vid aktuell bro tillverkas inte lokalt.
Det krävs transporter till fastlandet och produktionsomställningar vid produktionen
av konstruktionselementen då det gotländska virket förväntas ha annan virkeskvalitet
än vad de normalt arbetar med. Vidare skulle användandet av gotländskt kärnvirke
medföra onödiga transporter i förhållande till att använda på marknaden förekommande konstruktionselement av trä eller annat material. Tekniska nämnden
föreslår att regionstyrelsen avslår motionen
Byggnadsnämnden föreslår att motionen avslås med motiveringen: För att få till den
bästa möjliga bron bör inte materialvalet i sig vara varken den första eller den enda
utgångspunkten. Valet av material bör istället göras utifrån vilket material som efter
en noga avvägning från ett helhetsperspektiv på bästa sätt bidrar till att tillmötesgå de
olika krav som olika intressen kommer att ställa på den färdiga bron.
Byggnadsnämnden beslutar avstyrka den aktuella motionen.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker tekniska nämndens samt byggnadsnämndens
beslut att avslå motionen.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2018-02-26
Byggnadsnämnden 2018-05-07, § 116
Tekniska nämnden 2018-06-05, 162
Regionstyrelseförvaltningen
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2018/251
18 februari 2019

Charlotta Rasmusson

Regionstyrelsen

Motion. Bygga gångbro till kryssningskajen av gotländskt
kärnvirke
Förslag till beslut

•

Motionen avslås.

Sammanfattning

I en motion från Stefan Nypelius (C) yrkas att ”Region Gotland vid upphandling av
gångbron till kryssningskajen ställer krav så att den kan konstrueras i gotländskt
trämaterial”.
Bedömning

Tekniska nämnden anför att Region Gotland lyder under LOU, Lagen om offentlig
upphandling, vilket innebär att vi inte får begränsa konkurrensen. Då det kan antas
finnas likvärdigt skogsbestånd på andra platser i Sverige och i världen kan vi inte
föreskriva specifikt gotländskt kärnvirke. De konstruktionselement som vi bedömer
kommer att behövas för att klara spännvidder vid aktuell bro tillverkas inte lokalt.
Det krävs transporter till fastlandet och produktionsomställningar vid produktionen
av konstruktions-elementen då det gotländska virket förväntas ha annan
virkeskvalitet än vad de normalt arbetar med. Vidare skulle användandet av
gotländskt kärnvirke medföra onödiga transporter i förhållande till att använda på
marknaden förekommande konstruktionselement av trä eller annat material.
Tekniska Nämnden föreslår att Regionstyrelsen avslår motionen
Byggnadsnämnden föreslår att motionen avslås med motiveringen: För att få till den
bästa möjliga bron bör inte materialvalet i sig vara varken den första eller den enda
utgångspunkten. Valet av material bör istället göras utifrån vilket material som efter
en noga avvägning från ett helhetsperspektiv på bästa sätt bidrar till att tillmötesgå de
olika krav som olika intressen kommer att ställa på den färdiga bron.
Byggnadsnämnden beslutar avstyrka den aktuella motionen.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker Tekniska nämndens samt Byggnadsnämndens
beslut att avslå motionen.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/251

Ärendebeskrivning

Stefan Nypelius, Centerpartiet, föreslår i motion till Regionfullmäktige att den
”planerade” gångbron från kryssningskajen ska kunna byggas i ”gotländskt
kärnvirke”.
Stefan Nypelius motion är formulerad på följande sätt:
”Den planerade gångbron från kryssningskajen blir ”porten” till Gotland. Det kan bli
ett bra sätt att visa upp gotländska råvaror och produkter. En träbro kan bli estetiskt
spännande och ett landmärke i Visby hamn.
Utvecklingen av trämaterial och byggmetoder har gjort att träbroar i dag uppfyller de
krav som ställs på moderna broar. Träbroar är ofta konkurrenskraftiga när det gäller
måttliga spännvidder som till gång- och cykelbroar.
Trä är ett förnybart material som binder koldioxid när det växer. Träbyggande
motverkar alltså växthuseffekten, innebär inget förbrukande av ändliga råvaror samt
reducerar vår energianvändning. Det gotländska virket är senvuxet och har därmed
speciella egenskaper som gör det
hållbart och starkt.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har ingen avvikande uppfattning utan hänvisar till
Tekniska nämndens och Byggnadsnämndens beslut i ärendet och tillstyrker dessa.
Beslutsunderlag

RS AU § 292 2018-09-25 Motion. Bygga gångbro till kryssningskajen av gotländskt
kärnvirke
TN § 162, 2018-06-05 RS Remiss: Motion. Bygga gångbro till kryssningskajen av
gotländskt kärnvirke, TN AU § 143Tjänsteskrivelse 2018-04-25
Byggnadsnämndens beslut: Ärende BN 2018/ 7 maj 2018, 770 BN § 116
Motion 180226 till fullmäktige i Region Gotland, ”Bygg gångbron till kryssningskajen
i gotländskt kärnvirke!”, från Stefan Nypelius Centerpartiet.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör

Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-05-30

TN § 162

TN § 162

RS Remiss: Motion. Bygga gångbro till
kryssningskajen av gotländskt kärnvirke

TN 2018/809
TN AU § 143

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska Nämnden föreslår att Regionstyrelsen avslår motionen.

En motion har inkommit med yrkande att ”Region Gotland vid upphandling av
gångbron till kryssningskajen ställer krav så att den kan konstrueras i gotländskt
trämaterial”.
Bedömning

Region Gotland lyder under LOU, Lagen om offentlig upphandling, vilket innebär
att vi inte får begränsa konkurrensen. Då det kan antas finnas likvärdigt skogsbestånd
på andra platser i Sverige och i världen kan vi inte föreskriva specifikt gotländskt
kärnvirke.
De konstruktionselement som vi bedömer kommer att behövas för att klara
spännvidder vid aktuell bro tillverkas inte lokalt. För att tillverka dessa element skulle
det gotländska kärnvirket behöva transporteras till exempelvis Moelvens limträfabrik.
Man kan anta att det skulle medföra stora extra kostnader att ställa om produktionen
till annan virkeskvalitet än vad dem normalt arbetar med, om det överhuvudtaget är
möjligt.
Vidare skulle användandet av gotländskt kärnvirke medföra onödiga transporter i
förhållande till att använda på marknaden förekommande konstruktionselement av
trä eller annat material.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska Nämnden föreslår att Regionstyrelsen avslår motionen.

Beslutsunderlag

Motion till fullmäktige i Region Gotland, ”Bygg gångbron till kryssningskajen i
gotländskt kärnvirke!”, från Stefan Nypelius Centerpartiet.
Tjänsteskrivelse 2018-04-25
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Motion
Till fullmäktige i Region Gotland
Bygg gångbron till kryssningskajen i gotländskt kärnvirke!
Den planerade gångbron från kryssningskajen blir ”porten” till Gotland.
Det kan bli ett bra sätt att visa upp gotländska råvaror och produkter. En
träbro kan bli estetiskt spännande och ett landmärke i Visby hamn.
Utvecklingen av trämaterial och byggmetoder har gjort att träbroar i dag
uppfyller de krav som ställs på moderna broar. Träbroar är ofta
konkurrenskraftiga när det gäller måttliga spännvidder som till gång- och
cykelbroar.
Trä är ett förnybart material som binder koldioxid när det växer.
Träbyggande motverkar alltså växthuseffekten, innebär inget förbrukande
av ändliga råvaror samt reducerar vår energianvändning. Det gotländska
virket är senvuxet och har därmed speciella egenskaper som gör det
hållbart och starkt.
I regionstyrelsens svar i RS§369 2017 på Motion ”Strategi för att öka
byggnation i trä” föreslås att ökat byggande i trä att målen istället nås
genom energi- och klimatkrav på material till byggnadsstommar och att
för byggnader fortsätta och utveckla ambitionerna att klara lämplig nivå
på certifiering för miljöbyggnad enligt de nya kriterierna, Miljöbyggnad
3.0.
Att göra gångbron i gotländskt trä skulle kombinera flera spännande
egenskaper och vara ett sätt att förverkliga regionens mål och ambitioner
gällande miljö och klimatnytta.
Därför yrkar jag att:
Region Gotland vid upphandling av gångbron till kryssningskajen ställer
krav så att den kan konstrueras i gotländskt trämaterial
Bro 2018-02-26

Stefan Nypelius, Centerpartiet

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-05-13

Handlingar till

Ärende 15

Jämställt försörjningsstöd. Motion från
Anna Andersson och Eva Nypelius (C)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2019-03-28, § 106
• Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-22
• Socialnämnden 2018-09-19, § 119
• Kartläggning ekonomiskt bistånd och jämställdhet. Socialstyrelsen
november 2018
• Motion 2018-06-18

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 106

Motion. Jämställt försörjningsstöd

RS 2018/693
AU § 93

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen avslås.

Anna Andersson (C) och Eva Nypelius (C) föreslår att Region Gotland snarast
verkar för att försörjningsstödet delas lika och betalas ut till båda parter i ett
gemensamt hushåll.
Motionen har remitterats till socialnämnden som föreslår att motionen avslås.
Nämnden redogör för hur handläggarna arbetar utifrån de sökandes egna önskemål
när det gäller till vilket eller vilka konton som biståndet betalas ut. Arbetet styrs av en
vägledande princip i socialtjänstlagen, nämligen självbestämmande. Vid ett första
besök efterfrågar handläggaren hur de sökande vill ha pengarna utbetalade. Det tas
inte för givet att det är till mannens eller kvinnans konto. Nämnden ger exempel på
olika lösningar utifrån de individuella familjernas önskemål, styrt av hur pengarna ska
användas. Nämndens bedömning är att det inte finns garantier för att ett konsekvent
delat försörjningsstöd skulle innebära minskad risk för ekonomisk utsatthet eller för
den enes kontroll över en partner.
Regionstyrelseförvaltningen delar socialnämndens bedömning att vilka konton
ekonomiskt bistånd betalas ut ska väljas av de sökande och därmed anpassas till hur
de hanterar sina utgifter.
Ärendet återremitterades till regionstyrelseförvaltningen på regionstyrelsens
sammanträde 2018-11-22, § 331. Orsaken var att regionstyrelsen önskade att hänsyn
togs till den kartläggning som socialstyrelsen genomfört och publicerat samma
månad.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning kvarstår att motionen bör avslås.
Bedömningen styrks av socialstyrelsens slutsatser i sin kartläggning där de kommer
fram till att det inte finns tillräcklig kunskap om det bidrar till mer jämställdhet om
utbetalningen till ett hushåll delas upp till båda parter i ett hushåll. Socialstyrelsens
bedömning är därför att det inte är aktuellt att i dagsläget utforma en nationell
vägledning i frågan.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 106 forts
RS 2018/693

Regionstyrelseförvaltningen delar socialnämndens bedömning att dagens arbetssätt
där valet görs av de sökande själva i dialog med socialtjänstens handläggare är att
föredra framför en politiskt beslutad uppdelning av utbetalning av försörjningsstöd.
Socialtjänstens arbete vägleds av principen om den enskildes medverkan och
självbestämmande.
Ur ett genusperspektiv ligger det nära till hands att anta att ett uppdelat försörjningsstöd skulle garantera fullständig jämställdhet och utesluta möjligheter till att den ena
parten utövar ekonomisk makt över den andra. Utifrån socialtjänstens beskrivning av
dagens arbetssätt och de tänkbara oönskade effekterna ett uppdelat försörjningsstöd
skulle kunna ha, bedömer regionstyrelseförvaltningen i likhet med socialnämnden att
en dialog med de sökande utifrån deras egna önskemål är mer i överensstämmelse
med socialtjänstlagens intentioner än en politiskt beslutad uppdelning för alla
sökande.
Bedömningen styrks av socialstyrelsens slutsatser i sin kartläggning där de kommer
fram till att det inte finns tillräcklig kunskap om det bidrar till mer jämställdhet om
utbetalningen till ett hushåll delas upp till båda parter i ett hushåll. Socialstyrelsens
bedömning är därför att det inte är aktuellt att i dagsläget utforma en nationell
vägledning i frågan.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2018-06-17
Socialnämnden 2018-09-19, § 119
Regionstyrelsen 2018-11-22, § 331
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2018/693
22 februari 2019

Lisa Stark

Regionstyrelsen

Motion. Jämställt försörjningsstöd
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att avslå motionen.

Sammanfattning

Anna Andersson och Eva Nypelius (C) föreslår att Region Gotland snarast verkar för
att försörjningsstödet delas lika och betalas ut till båda parter i ett gemensamt hushåll.
Motionen har remitterats till socialnämnden som föreslår att motionen avslås.
Nämnden redogör för hur handläggarna arbetar utifrån de sökandes egna önskemål
när det gäller till vilket eller vilka konton som biståndet betalas ut. Arbetet styrs av en
vägledande princip i socialtjänstlagen, nämligen självbestämmande. Vid ett första
besök efterfrågar handläggaren hur de sökande vill ha pengarna utbetalade. Det tas
inte för givet att det är till mannens eller kvinnans konto. Nämnden ger exempel på
olika lösningar utifrån de individuella familjernas önskemål, styrt av hur pengarna ska
användas. Nämndens bedömning är att det inte finns garantier för att ett konsekvent
delat försörjningsstöd skulle innebära minskad risk för ekonomisk utsatthet eller för
den enes kontroll över en partner.
Regionstyrelseförvaltningen delar socialnämndens bedömning att vilka konton
ekonomiskt bistånd betalas ut ska väljas av de sökande och därmed anpassas till hur
de hanterar sina utgifter.
Ärendet återremitterades till regionstyrelseförvaltningen på regionstyrelsens
sammanträde den 22 november 2018 (RS § 331). Orsaken var att regionstyrelsen
önskade att hänsyn togs till den kartläggning som socialstyrelsen genomfört och
publicerat samma månad.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning kvarstår att motionen bör avslås.
Bedömningen styrks av socialstyrelsens slutsatser i sin kartläggning där de kommer
fram till att det inte finns tillräcklig kunskap om det bidrar till mer jämställdhet om
utbetalningen till ett hushåll delas upp till båda parter i ett hushåll. Socialstyrelsens
bedömning är därför att det inte är aktuellt att i dagsläget utforma en nationell
vägledning i frågan.
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen delar socialnämndens bedömning att dagens arbetssätt
där valet görs av de sökande själva i dialog med socialtjänstens handläggare är att
föredra framför en politiskt beslutad uppdelning av utbetalning av försörjningsstöd.
Socialtjänstens arbete vägleds av principen om den enskildes medverkan och
självbestämmande.
Ur ett genusperspektiv ligger det nära till hands att anta att ett uppdelat
försörjningsstöd skulle garantera fullständig jämställdhet och utesluta möjligheter till
att den ena parten utövar ekonomisk makt över den andra. Utifrån socialtjänstens
beskrivning av dagens arbetssätt och de tänkbara oönskade effekterna ett uppdelat
försörjningsstöd skulle kunna ha, bedömer regionstyrelseförvaltningen i likhet med
socialnämnden att en dialog med de sökande utifrån deras egna önskemål är mer i
överensstämmelse med socialtjänstlagens intentioner än en politiskt beslutad
uppdelning för alla sökande.
Bedömningen styrks av socialstyrelsens slutsatser i sin kartläggning där de kommer
fram till att det inte finns tillräcklig kunskap om det bidrar till mer jämställdhet om
utbetalningen till ett hushåll delas upp till båda parter i ett hushåll. Socialstyrelsens
bedömning är därför att det inte är aktuellt att i dagsläget utforma en nationell
vägledning i frågan.
Beslutsunderlag

Motion till fullmäktige i Region Gotland ang. jämställt försörjningsstöd, Levide och
Lokrume 17 juni 2018.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Visby 11 september 2018.
Socialnämndens beslut SON § 119, 2018-09-19
Regionstyrelsens beslut RS § 331, 2018-11-22
Kartläggning av socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur ett
jämställdhetsperspektiv, socialstyrelsen, artikelnummer 2018-11-7

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anna Andersson och Eva Nypelius, (C)
Registrator SON
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-09-19

SON § 119

SON § 119

RS Remiss Motion. Jämställt
försörjningsstöd

SON 2018/285
SONA/AU §64

Socialnämndens beslut

•

Socialnämnden avslår motionen angående jämställt försörjningsstöd.

Reservation
Ann-Christin Wallin (C ) reserverar sig mot beslutet.

Anna Andersson och Eva Nypelius från Centerpartiet har i juni 2018 skrivit en
motion till regionfullmäktige som översänts till socialnämnden för svar.
I motionen ”Ang. jämställt försörjningsstöd”, skriver de att Region Gotland sedan
gammalt, av rutin, betalar ut försörjningsstödet till mannen i familjen. De skriver
vidare att flera kommuner, däribland Tingsryd, börjat frångå detta, och numera delar
upp och betalar ut lika delar till båda parterna i hushållet.
Andersson och Nypelius vill att Region Gotland, i väntan på förändrad lagstiftning,
ska följa Tingsryds exempel, och betala ut lika delar även här.
Bedömning

I det verksamhetssystem som används inom Individ- och familjeomsorgens stödoch försörjningsenhet, Lifecare, krävs en princip för vem som ska vara registerledare,
om det finns två vuxna i hushållet. Sedan systemet infördes 1997 har det varit
mannen som är registerledare. I de fall det är ett samkönat par som söker
försörjningsstöd, registreras det på den som är äldst i förhållandet.
Vid första besöket på stöd- och försörjningsenheten efterfrågas till vilket, eller vilka,
konto pengarna ska utbetalas. Det tas inte för givet att det är till mannens konto. Det
är upp till familjen att själv bestämma hur de vill ha det, ibland blir det till mannens
konto, ibland till kvinnans, ibland till ett gemensamt, och ibland uppdelat mellan flera
konton. Handläggaren går helt och hållet på det som familjen uttrycker som
önskemål. Då försörjningsstödet i många fall bara utgör en del av en hel familjs
ekonomi blir svaret i regel ett som motsvarar vad det ska användas till, typ: ”sätt in
det på vårt gemensamma konto så att vi tillsammans med bostadsbidraget har till hela
hyran”, eller ”sätt in det på mitt konto, det är oftast jag som handlar all mat”.
Att dela upp försörjningsstödet, enligt förslaget i motionen, skulle få till följd att
familjen själv, får föra över pengar mellan sina konton, för att det ska finnas
tillräckligt när räkningarna ska betalas, vilket ofta sker via autogiro.
Att dela försörjningsstödet lika mellan de sökande innebär att stöd- och
försörjningsenheten skulle frångå en av de vägledande principerna som
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-09-19

SON § 119

Socialtjänstlagen bygger på, självbestämmandet. Om motionens förslag skulle gå
igenom skulle det signalera att socialtjänsten inte har tillit till hur familjen själv skulle
vilja få sitt bistånd utbetalat. Arbetet har, sedan E-ansökan infördes 180115,
signalerat just det, tillit och eget ansvar. Med motionens förslag blir det dubbla
budskap, och risk för att handläggarna får lägga tid på att argumentera med, och
försvara, en princip som går stick i stäv med det nya synsättet. Det går inte heller att
utesluta risken för att halva försörjningsstödet hamnar hos en part med
missbruksproblematik, alkohol, spel eller dylikt.
Även om man skulle önska att ett delat försörjningsstöd skulle innebära minskad risk
för ekonomisk utsatthet och vara ett verktyg för minskad kontroll över en partner, så
finns det inga garantier för att det skulle överensstämmande med verkligheten, trots
den goda intentionen.
Socialnämnden föreslås avslå motionen angående jämställt försörjningsstöd.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör presenterar ärendet.
Arbetsutskottet lämnade ärendet öppet till nämnden då de önskade en mer utförlig
beskrivning av ärendet komplexitet till socialnämndens sammanträde. I kallelsen till
socialnämnden skickades därför en uppdaterad version (daterad 11 september
2018) av svaret på motionen ut till socialnämnden där nämnden föreslås avslå
motionen.
Ordförande yrkar att motionen avslås.
Ola Lindvall (C) yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden
bifaller förvaltningens förslag.
Ann-Christin Wallin (C ) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag

Motion centerpartiet ” Ang. jämställt försörjningsstöd”, daterad 18 juni 2018.
Tjänsteskrivelse daterad 21 augusti 2018. Uppdaterad version 2018-09-11.
Skickas till
Anna Andersson och Eva Nypelius, Centerpartiet
Mari Bergström, enhetschef, Stöd- och försörjningsenheten
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Kartläggning av
socialtjänstens arbete med
ekonomiskt bistånd ur ett
jämställdhetsperspektiv
Delredovisning av regeringsuppdrag

Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges.
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Förord
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv samt analysera
kommunernas behov av stöd i arbetet med att utveckla arbetsmetoder och insatser ur ett jämställdhetsperspektiv.
I denna delredovisning presenteras resultat av kartläggningen, vilket stödbehov till arbetet med jämställdhet inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd som har identifierats och vilket stöd Socialstyrelsen avser att ta fram
under 2018.
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Sammanfattning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv samt analysera
kommunernas behov av stöd i arbetet med att utveckla arbetsmetoder och insatser ur ett jämställdhetsperspektiv.
I denna delredovisning presenteras resultat av kartläggningen, vilket stödbehov till arbetet med jämställdhet inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd som har identifierats och vilket behovsanpassat stöd Socialstyrelsen avser att ta fram under 2018.
Möjligheten till egen försörjning är avgörande för individens självbestämmande och därmed möjligheten att kunna ha makt och inflytande över
sitt eget liv. Jämställdhetsperspektivet inom verksamheten ekonomiskt bistånd innebär, i enlighet med uppdraget enligt socialtjänstlagen (2001:453),
SoL, att medverka till och underlätta för människor att få egen försörjning.
Det handlar även om att kvinnor och män som ansöker om ekonomiskt bistånd blir bemötta och bedömda på lika villkor och att det stöd och de insatser som erbjuds är utformade utifrån kvinnors och mäns behov. Vidare innebär jämställdhetsperspektivet att det finns arbetssätt och rutiner för att
upptäcka våldsutsatthet och våldsutövande samt att stödja de våldsutsatta och
de som utövar våld att få relevanta stödinsatser.
Kartläggningsresultaten visar att det inte pågår något strukturerat arbete
med jämställdhet inom verksamheten ekonomiskt bistånd i någon större omfattning. Däremot framkommer att det finns intresse att utveckla arbetet och
att nationellt stöd i det fortsatta utvecklingsarbetet efterfrågas.
I likhet med flera forskningsstudier framkommer att samtal och bedömningar inom ekonomiskt bistånd ofta präglas av stereotypa föreställningar om
kön och socialtjänsten har olika mycket fokus på arbete och egen försörjning
i samtal med kvinnor respektive män.
Resultaten pekar på att rehabiliterande och arbetsmarknadsfrämjande insatser som är anpassade för kvinnor kan behöva finnas i större utsträckning
än idag. Speciellt lyfter kommunerna behov av att utveckla individuellt anpassade insatser för utrikes födda kvinnor med långvarigt försörjningsstöd.
Även föräldralediga med ekonomiskt bistånd och deras behov av arbetsmarknadsfrämjande insatser redan under föräldraledigheten behöver uppmärksammas i syfte att förkorta biståndstider för kvinnor.
Det görs relativt mycket inom verksamheten ekonomiskt bistånd när det
gäller att upptäcka våldsutsatthet och stödja de våldsutsatta men det finns
även utrymme att förbättra arbetet. Det handlar främst om att utöka användningen av standardiserade frågor, följa rekommendationer för när det är
lämpligt att fråga om våldsutsatthet samt att upptäcka våldsutsatthet hos
kvinnor med långvarigt bistånd. Mer kunskap och kompetens efterfrågas
inom områdena ekonomiskt våld samt hedersrelaterat våld och förtryck. Frågor om våldsutövande ställs inte i samma utsträckning som om våldsutsatthet. Detta beror delvis på att alla kommuner inte har tillgång till insatser riktade till de som utövar våld.
KARTLÄGGNING AV SOCIALTJÄNSTENS ARBETE MED EKONOMISKT BISTÅND UR ETT JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV
SOCIALSTYRELSEN

7

Systematiska verksamhetsuppföljningar utifrån ett jämställdhetsperspektiv
genomförs endast i mindre omfattning. Tillgången till könsuppdelad statistik
inom området är relativt god och det finns flera tillgängliga uppföljningsverktyg. Kartläggningen visar dock att kunskap om hur statistik och uppföljningsverktyg kan användas samt hur analyser genomförs är otillräcklig. Nationellt stöd efterfrågas avseende hur uppföljningar och analyser utifrån ett
jämställdhetsperspektiv kan genomföras.
Utifrån resultat av kartläggningen och de önskemål om stöd som har kommit fram avser Socialstyrelsen att under 2018 stödja kommunernas jämställdhetsarbete inom ekonomiskt bistånd genom att:
• Utveckla ett tema om jämställdhet och ekonomiskt bistånd på Kunskapsguiden.se.
• Förtydliga jämställdhetsperspektivet i Handboken för ekonomiskt bistånd i
samband med uppdateringen.
• Stödja användning av verktyget för systematisk uppföljning, SUE, för att
underlätta uppföljning och analys av det lokala arbetet inom ekonomiskt
bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv
• Sprida meddelandebladet om skyddade personuppgifter till verksamhetschefer inom ekonomiskt bistånd i syfte att underlätta arbetet med att ta
fram skriftliga rutiner för hantering av uppgifter.
• Inventera förutsättningar att ta fram nya indikatorer i öppna jämförelser för
att kunna följa upp arbetet inom ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv
Regeringsuppdraget ska slutredovisas i sin helhet senast den 1 december
2018. I slutredovisningen redovisas de ovannämnda åtgärderna samt hur det
framtagna stödet kommer att spridas.
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Inledning
Socialstyrelsens uppdrag
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv samt analysera
kommunernas behov av stöd i arbetet med att utveckla arbetsmetoder och insatser ur ett jämställdhetsperspektiv (S2017/04387/FST). Det handlar framför
allt om insatser som bidrar till att stärka såväl kvinnors som mäns förmåga
till egen försörjning. Exempel på sådana insatser kan vara att se över arbetsmetoder, behovsbedömningar, utbetalningsmottagare, extern och intern samverkan samt insatser som kan motverka utsatthet vid våld i nära relationer.
I genomförandet av uppdraget bör Socialstyrelsen även ta hänsyn till
uppdrag i regleringsbrev för 2015 om att redovisa en plan för hur myndigheten avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering samt uppdraget
att stödja genomförande och uppföljning av den nationella strategin för att
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.[1]
Med utgångspunkt i analysen ska Socialstyrelsen ta fram och sprida ett
behovsanpassat stöd till kommunerna om arbetet med jämställdhet inom
verksamheten.
Uppdraget ska utföras i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL).
Uppdraget ska slutredovisas i sin helhet senast den 1 december 2018. Av
slutredovisningen ska det framgå vilket behovsanpassat stöd för arbetet med
jämställdhet inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd som har utvecklats samt hur stödet kommer att spridas.
I denna delredovisning presenteras resultat av kartläggningen, samt vilket stöd Socialstyrelsen avser att ta fram under 2018 i syfte att främja arbetet
med jämställdhet inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd.

Bakgrund till uppdraget
Ekonomiskt bistånd är det yttersta skyddsnätet i det sociala välfärdssystemet. För verksamheten ekonomiskt bistånd finns två huvuduppdrag, att medverka till och underlätta för människor att få egen försörjning samt att i avvaktan på detta ge ekonomiskt bistånd till försörjningen under vissa
förutsättningar. I enlighet med SoL ska arbetet syfta till att frigöra och utveckla människors egna resurser, under hänsynstagande till människors ansvar för sin och andras sociala situation. Insatserna ska alltid utgå från personens behov och livssituation och de ska utformas så att personen så snart som
möjligt kan klara sin egen försörjning. Verksamheten ska bygga på respekt
för människors rätt till självbestämmande och integritet, och ska så långt det
är möjligt utformas i samverkan med den det berör.
Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.[2]
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Möjligheten till egen försörjning är avgörande för individens självbestämmande och därmed möjligheten att kunna ha makt och inflytande över
sitt eget liv. Jämställdhetsperspektivet inom verksamheten ekonomiskt bistånd innebär, i enlighet med uppdraget enligt SoL, att medverka till och underlätta för kvinnor och män att få egen försörjning. Det handlar även om att
kvinnor och män som ansöker om ekonomiskt bistånd blir bemötta och bedömda på lika villkor och att det stöd och de insatser som erbjuds är utformade utifrån kvinnors och mäns behov.
Mäns våld mot kvinnor är ett jämställdhetsproblem, som hindrar våldsutsatta att åtnjuta sina mänskliga rättigheter och friheter och orsakar stort fysiskt och psykiskt lidande. Enligt SoL 5 kap. 11 § ska socialnämnden verka
för att den som utsatts för brott får stöd och hjälp samt ska särskilt beakta att
kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Att upptäcka våldsutsatthet och stödja de utsatta är ett uppdrag även inom verksamheten ekonomiskt bistånd. Jämställdhetsperspektiv inom verksamheten
ekonomiskt bistånd innebär således att det finns arbetssätt och rutiner för att
upptäcka våldsutsatthet och våldsutövande samt att stödja de som är våldsutsatta och de som utövar våld att få relevanta stödinsatser.
Med bakgrund av ovanstående har verksamheten ekonomiskt bistånd en
viktig roll när det gäller att främja jämställdhet. Det finns därför ett behov av
att öka kunskapen om arbetet inom ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv och undersöka vilket nationellt stöd kommunerna behöver för att
kunna utveckla sitt arbete.

Koppling till de jämställdhetspolitiska
målen
Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska
ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.[2] Utifrån detta övergripande mål har regeringen angett sex jämställdhetspolitiska delmål:
• En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha
samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
• Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och
villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
• Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma
möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig
utveckling.
• Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och
män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få
omsorg på lika villkor.
• Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar,
ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.
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Detta uppdrag kopplar till alla jämställdhetsmål.

Koppling till Agenda 2030
Socialtjänsten har en viktig roll när det gäller Sveriges genomförande av
Agenda 2030. Att utveckla arbetet inom ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv bidrar till att uppnå vissa av målsättningarna. Uppdraget
kopplar främst till målen 1, 3, 5, 8 och 10.
• Mål 1. Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt. Delmål 1.2 och 1.3.
• Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla
åldrar. Delmål 3.4 och 3.5.
• Mål 5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. Delmål 5.1, 5.2 och 5.4.
• Mål 8. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt,
full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
Delmål 8.5 och 8.6.
• Mål 10. Minska ojämlikheten inom och mellan länder. Delmål 10.2.
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Metod och genomförande
Kartläggningens syfte och mål
Syftet med den genomförda kartläggningen har varit att få en bild av hur
kommunerna arbetar inom verksamheten ekonomiskt bistånd utifrån ett jämställdhetsperspektiv samt vilka insatser som finns för att främja jämställdhet.
Målet med kartläggningen har varit att identifiera vilket nationellt stöd
kommunerna behöver för att kunna utveckla arbetet inom ekonomiskt bistånd
ur ett jämställdhetsperspektiv.

Avgränsning
Kartläggningen fokuserar på det klientinriktade arbetet inom verksamheten
ekonomiskt bistånd. Frågor om jämställdhet bland anställda berörs inte.
Uppdraget från regeringen handlar om att kartlägga hur kommunerna arbetar ur ett jämställdhetsperspektiv. Begreppet jämställdhet avser relationen
mellan kvinnor och män. Med hänsyn till detta fokuserar kartläggningen endast på hushåll som består av kvinnor och män. Socialtjänstens arbete med
jämlikhet, det vill säga frågor om könsidentitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder omfattas inte. Däremot berörs delvis begreppet etnicitet. Detta med hänsyn till att Socialstyrelsens statistik om ekonomiskt bistånd
visar att skillnaderna mellan könen, vad gäller biståndsmottagande, är många
gånger mindre än skillnaden mellan utrikes och inrikes födda, vilket gör det
motiverat att ha med även ett etniskt perspektiv. [3]
Kartläggningen ska också belysa arbetet med att förebygga och bekämpa
mäns våld mot kvinnor. Både kvinnor och män utsätts för våld. När det gäller
våld i nära relationer är det vanligaste att kvinnor utsätts för våld och att det
utövas av en manlig partner eller före detta partner.[4] Denna kartläggning
fokuserar främst på mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Kvinnors våld
mot män, våld mellan samkönade par eller annat slags våld mot kvinnor och
män omfattas inte.

Genomförande
Kartläggningen har genomförts under perioden september 2017 – februari
2018 genom att
•
•
•
•

Ta del av och analysera befintlig statistik inom området.
Ta del av och analysera resultat av öppna jämförelser inom området.
Ta del av aktuell forskning och annan litteratur inom området.
Genomföra en enkätundersökning av tillämpning och behov av stöd inom
området.
• Genomföra tre fokusgrupper i syfte att bredda analysunderlaget.
• Samlat analysera underlaget och utarbeta förslag till behovsanpassat stöd.
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Kartläggningen inleddes med en genomgång av statistik över ekonomiskt bistånd respektive resultat av öppna jämförelser. Parallellt genomfördes litteraturstudier om ekonomiskt bistånd kopplat till jämställdhet respektive litteratur om mäns våld mot kvinnor. Dessa genomgångar tillsammans med
uppdraget från regeringen låg till grund för de frågor som ställdes i enkätundersökningen och i fokusgrupperna.
Syftet med enkätundersökningen var att få en bild av hur kommuner och
stadsdelar arbetar med jämställdhetsfrågor och ur ett jämställdhetsperspektiv
inom ekonomiskt bistånd. Målpopulationen för enkätundersökningen utgjordes av verksamhetschefer för ekonomiskt bistånd i kommuner och stadsdelarna i Göteborg och Stockholm. Enkäten skickades ut till totalt 161 kommuner och stadsdelar. Av dessa besvarade 116 kommuner och stadsdelar
enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 72 procent. Samråd angående enkäten
skedde med SKL i enlighet med förordning (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner.
Syftet med fokusgrupperna var att bredda analysunderlaget och höra om
kommunernas och stadsdelarnas erfarenheter och tankar kring arbete inom
ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv. Verksamhetschefer för
ekonomiskt bistånd i kommuner och stadsdelar i Stockholm, Uppsala, Södermanland, Jönköping, Gävleborg och Östergötlands län samt kommuner och
stadsdelar inom Göteborgsregionens kommunalförbund bjöds in. Inbjudan
riktades till kommuner och stadsdelar som inte hade fått enkäten. Undantaget
var Göteborgsregionens kommunalförbund där inbjudan skickades till samtliga kommuner. Totalt 25 deltagare från 22 kommuner och stadsdelar medverkade i de tre fokusgrupperna som genomfördes.
Metoderna för enkätundersökningen respektive fokusgrupperna presenteras närmare i bilagorna 1 och 2.

Förklaring av vissa begrepp
• Ekonomiskt våld - kan uttryckas genom ekonomiska hot, begränsningar av
gemensamma ekonomiska tillgångar eller att tvinga någon att utföra ekonomiska olagligheter. Exempel på ekonomiskt våld är när någon kontrollerar hur partnern använder pengar, inte tillåter partnern ha egna pengar,
gömmer undan gemensamma pengar eller tvingar partnern att medverka i
ekonomiska olagligheter.
• FIA, Förutsättningar inför arbete - en bedömningsmetod för verksamheten
ekonomiskt bistånd. FIA är en kartläggning genom intervju som kan erbjudas när det är oklart vilka insatser klienter önskar eller behöver eller när
det är oklart om det finns omständigheter i individens situation som kräver
särskild hänsyn. FIA-intervjun genomförs som ett personligt samtal mellan
handläggaren och klienten. Målgruppen för FIA är personer som uppburit
ekonomiskt bistånd längre än sex månader. [5]
• FREDA - innehåller tre olika bedömningsinstrument och framförallt en av
delarna, FREDA- kortfrågor, kan vara relevant att använda inom verksamheten ekonomiskt bistånd. Syftet med FREDA-kortfrågor är att identifiera
våldsutsatthet. Personer som visar tecken på att vara utsatta för våld utgör
målgruppen.[6]
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• Försörjningshinder - anger den direkta orsaken till att den/de vuxna i ett
hushåll är förhindrade att försörja sig själva och sin familj.
• Hushåll - avser i denna rapport ett par bestående av en kvinna och en man,
med eller utan barn, som delar bostad och ansvarar för varandras försörjning.
• Jämlikhet - innebär alla människors lika värde. Det handlar om att alla ska
ha samma rättigheter, oavsett exempelvis kön, etnisk tillhörighet, könsidentitet, sexuell läggning, inkomst, funktionsnedsättning eller ålder.
• Jämställdhet - avser relationen mellan kvinnor och män och innebär att
kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom
alla väsentliga områden i livet.[7]
• Mäns våld mot kvinnor - alla former av fysiskt och psykiskt inklusive sexuellt, hot och våld som riktas mot kvinnor. Omfattar även hedersrelaterat
våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
• Registerledare - i hushåll inom ekonomiskt bistånd finns sökande och
medsökande. En av parterna i hushållet blir registerledare i datasystemet
för ekonomiskt bistånd. I vissa kommuner blir registerledaren den som paret själva har angett som sökande på ansökningsblanketten, i vissa kommuner finns ett beslut om att det ska vara kvinnan eller mannen alternativt
den yngsta eller äldsta i hushållet.
• Våld - avser primärt brotten i 3, 4 och 6 kap. brottsbalken. Våldet kan
handla om fysiskt eller psykiskt våld (t.ex. slag, sparkar, hot, tvång och
kränkningar) eller sexuella övergrepp men också om handlingar som enligt
rådande lagstiftning inte definieras som brott, men som kan ingå i ett
mönster av utsatthet: verbala kränkningar, isolering från familj, vänner och
omgivning, ekonomiskt utnyttjande eller emotionell utpressning.
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Kunskapsläge avseende
utredning, bedömning och insatser
ur ett jämställdhetsperspektiv
Att utreda behov av ekonomiskt bistånd kan beskrivas som att tillsammans
med den enskilde ta reda på vad hon eller han kan och vill, hur svårigheterna
ser ut och på vilket sätt socialtjänsten kan hjälpa till. För att kunna sätta den
enskildes behov i centrum är det viktigt att hon eller han ges goda förutsättningar att själv beskriva sin situation och behovet av stöd. Att bedöma behov
är en av de viktigaste uppgifterna vid handläggning av ärenden men också en
viktig uppgift vid uppföljning av individuellt behovsprövande insatser.[8]
Socialtjänstens värderingar om kön påverkar bedömningen av mäns och
kvinnors behov och därmed även utformningen av verksamheten. Kvinnor
och män ska ha samma förutsättningar, dock inte alltid genom samma insatser, att få sina behov tillgodosedda.[9]
Flera svenska studier indikerar att samtal om ekonomiskt bistånd, bedömningar av personens situation och fördelning av insatser styrs av stereotypa förhållningssätt till kvinnor och män. [10-13] För män står arbete och
arbetsmotivation i fokus och de tillskrivs betydligt större ansvar för sina ekonomiska problem och sin arbetslöshet.[14] Män får främst insatser som är direkt inriktade mot jobb trots att de saknar resurser i form av utbildning och
arbetserfarenhet. De får dessutom oftare avslag på ansökan om ekonomiskt
bistånd om de uteblir från insatsen jämfört med kvinnor. Frågor om och
möjliga försörjningshinder relaterade till familj tas i princip inte upp med
män.[12] Med kvinnor står familjesituationen i fokus medan förvärvssituationen inte får lika stor uppmärksamhet; inriktningen på arbete är mindre tydlig. [12] Kvinnor får generellt sett färre insatser som är inriktade direkt på arbetsmarknaden. Kvinnor får även mer sällan avslag på ekonomiskt bistånd
om de uteblir från insatser och det görs i högre utsträckning individuella bedömningar vid risk för ett avslagsbeslut. [12]

Ensamstående mödrar med ekonomiskt
bistånd
Om hänsyn tas till antal hushåll totalt i befolkningen, efter hushållstyp, så är
den procentuella fördelningen för biståndsmottagande hushåll högst för ensamstående kvinnor med barn.[15] De har inom forskning vid återkommande
tillfällen identifierats som en särskilt ekonomiskt utsatt grupp. De är mer beroende av ersättningar från socialförsäkringen, de är i större utsträckning föräldralediga och vårdar barn vilket påverkar deras inkomster och möjlighet till
etablering. De kan inte heller dra nytta av omfördelningar av ekonomiska resurser mellan föräldrarna eller av stordriftsfördelarna som parhushåll.[16]

KARTLÄGGNING AV SOCIALTJÄNSTENS ARBETE MED EKONOMISKT BISTÅND UR ETT JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV
SOCIALSTYRELSEN

15

Ensamstående mödrar får färre insatser som är direkt inriktade mot arbetsmarknaden jämfört med andra kvinnor. Det traditionella synsättet kring
kön kan förhindra utformningen av arbetsmarknadsfrämjande insatser utifrån
deras behov. [12] En svensk studie visar att bland kvinnor har de ensamstående kvinnorna med barn den starkaste motivationen att få och ha ett lönearbete. [17]
Livsvillkoren för ensamstående mödrar med ekonomiskt bistånd kan få påtagliga konsekvenser även för barnens livsvillkor. Dessa barn bär på en sårbarhet inom flera områden. Bristen på leksaker och möjligheten att delta i fritidsaktiviteter kan leda till social exkludering och stigmatisering och kan
även påverka barns utveckling. Att växa upp i en familj med långvarigt ekonomiskt bistånd kan medföra risker att senare i livet ha lägre utbildningsnivå,
högre dödlighet, ökad självmordsbenägenhet samt ökad missbruksbenägenhet.[16]

Samband mellan inkomst och hälsa
Sambandet mellan inkomst och hälsa är väl belagt i såväl internationella som
svenska studier. De begränsade ekonomiska möjligheterna påverkar såväl
den psykiska som den fysiska hälsan och minskar deltagande i olika sociala
sammanhang.[17, 18] Det finns även starka samband mellan att ha dålig ekonomi, arbetslöshet, ohälsa och utsatthet för våld.[19] Kvinnor har eller upplever sig att ha ohälsoproblematik i större utsträckning än män och försörjningshinder på grund av ohälsa är vanligare bland kvinnor än män.[2, 20]

Uttag av föräldraledighet
Föräldraledighet och uttag av tillfällig föräldrapenning är ett par av indikatorer för att mäta jämställdhet mellan könen. Kvinnor i allmänhet tar ut betydligt högre del av föräldrapenning än män. Tre fjärdedelar av föräldrapenningen och mer än 60 procent av den tillfälliga föräldrapenningen för vård av
barn (VAB) tas ut av kvinnor. Pappor med låg eller ingen inkomst, eller med
svag anknytning till arbetsmarknaden, tenderar att ta ut minst, om alls någon,
föräldrapenning.[2] I stort sett alla som uppbär ekonomiskt bistånd på grund
av föräldraledighet är kvinnor och majoriteten är utrikes födda. Föräldrapenningen kan bli en inlåsningsmekanism för kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden på så sätt att arbetssökande eller etableringsinsatser försenas.[2]

Arbetsmarknadsfrämjande och
rehabiliterande insatser
Det finns viss kunskap om arbetsmarknadsfrämjande insatser för personer
som står nära arbetsmarknaden. Studier visar bland annat att subventionerade
anställningar, insatser som liknar mer ordinarie anställningar samt intensifierat stöd i arbetssökande är verksamma för unga vuxna.[21] Arbetsmodellerna
Supported employment (SE) och Individual placement and support (IPS) riktar sig till personer med fysisk respektive psykisk funktionsnedsättning har
visat sig vara verksamma för dessa målgrupper.[21]
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Majoriteten av kommunerna (94 procent under 2015) har kommunala arbetsmarknadsinsatser men kunskapen om dessa och deras resultat är begränsad.[21] En svensk studie tyder på att kommuner med brett utbud av arbetsmarknadsfrämjande insatser har kortare biståndstider.[22]
Även kunskapen avseende rehabiliterande insatser för kvinnor och män
med komplex problematik är begränsad. Detta beror främst på att insatserna
ofta har drivits i tillfälliga projekt och utvärderingarna genomförs inte alltid
långsiktigt. Utvärderingarna ger viss kunskap om framgångsfaktorer men det
går inte med säkerhet att uttala sig om vilka insatser som kan vara mer verksamma för kvinnor respektive män.[21]
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Kunskapsläge avseende mäns
våld mot kvinnor kopplat till
ekonomisk bistånd
Många kvinnor lever under villkor som gör dem särskilt utsatta för våld. Det
kan röra sig om funktionsnedsättning eller missbruks- och beroendeproblem.
Även omständigheter kopplade till låg utbildning och ålder påverkar våldsutsattheten.[2] Utsatta kvinnor har ofta ohälsoproblematik och sämre ekonomiska förutsättningar än kvinnor som inte blivit utsatta för våld.
Personer som under lång tid mottagit ekonomiskt bistånd – både män och
kvinnor- är en grupp som är överrepresenterade i patientregistret när det gäller att ha varit vårdad för eller avlidit på grund av yttre våld.[4]
I Socialstyrelsens prövning av bedömningsmetoden FIA för ekonomiskt
bistånd, uppgav över 40 procent att de utsatts för våld under sitt liv.[4, 5]
Ensamstående kvinnor, särskilt de med barn, löper större risk att drabbas
av våld i nära relationer jämfört med övriga kvinnor. [19, 23] Enligt en studie
[24] om ensamstående mödrars erfarenhet av våld visade det sig att 28 procent av de mödrar, som hade mottagit ekonomiskt bistånd, hade under det
senaste året varit utsatta för våld. Nära 20 procent hade varit utsatta vid flera
tillfällen. Av mödrar med flera problem såsom svag hälsa, arbetslöshet, låg
utbildning och ekonomiskt bistånd, var cirka 30 procent utsatta för våld vid
upprepade tillfällen.
Utsatthet för våld ökar risken med långvariga negativa konsekvenser.
Det finns starka samband mellan att ha dålig ekonomi, arbetslöshet, ohälsa
och utsatthet för våld. Alla som drabbas av våld löper en väsentlig större risk
att behöva ekonomiskt bistånd. Den förhöjda risken kvarstår upp till tio år efter att våldet har upphört.[19, 25]

Ekonomiskt våld
Våldsutövande män använder ofta ekonomin för att kontrollera kvinnorna
och ekonomiskt förtryck ses också som våld. Det kan uttryckas genom ekonomiska hot, begränsningar av gemensamma ekonomiska tillgångar, att
tvinga någon att utföra ekonomiska olagligheter eller att förhindra personen
att arbeta eller delta i insatser som kan leda till egen försörjning. Förtrycket
skapar begränsat handlingsutrymme och gör kvinnan ekonomiskt sårbar. [25]
De våldsutsatta kvinnorna får ofta problem med försörjningen lång tid
efter separationen. Kvinnorna kan ha svårt att försörja sig genom arbete på
grund av psykiska och fysiska skador från våldet. De kan dessutom ha stora
skulder som orsakats av att de har fått försörja den våldsamma partnern eller
att de har blivit utsatta för det ekonomiska våldet. Skulderna kan fortsätta att
stiga på grund av svårigheterna att försörja sig och kan påverka kvinnans
möjlighet att få bostad.[25]
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Att upptäcka och stödja vid
våldsutsatthet
En förutsättning för att våldsutsatta ska få adekvat vård, stöd och hjälp är att
våldsutsattheten upptäcks. Våldet är ett utbrett problem och personer som har
erfarenhet av våldet finns överallt men få berättar spontant om våldet. Att
fråga om våldsutsatthet kan underlätta för personen att berätta.[4] Det är betydelsefullt hur och under vilka omständigheter frågan om våldsutsatthet
ställs. Några viktiga förutsättningar för att en verksamhet ska kunna ställa
frågor om våld är att:
•
•
•
•
•

Verksamheten har en rutin för hur frågeproceduren går till.
Personalen har utbildning i hur de ska fråga om våld.
Personalen ställer frågan i enrum i en för personen trygg miljö.
Personalen inger förtroende.
Verksamheten har rutiner för vart personen kan hänvisas inom organisationen eller till annan verksamhet.[4]

Den som ställer frågorna bör ha någorlunda etablerad kontakt med den som
frågan ställs till. Först efter andra eller tredje mötet kan det vara lämpligt att
fråga om det inte finns en indikation på våldsutsatthet.[6]
Försörjningen är väsentlig för en kvinnas beslut och möjlighet att bryta
upp från en våldsam relation samt för att kunna känna trygghet efter uppbrottet. Många kvinnor behöver därför konkret stöd av socialtjänsten bland annat
i form av boende och försörjning.[25]

Våldsutövare
De flesta män utövar inte våld, men bland de som utövar våld är den absoluta
majoriteten män. Under 2016 utgjorde män 98 procent av alla misstänkta för
våldtäkter och 80 procent av alla misstänkta för misshandel.[26] Vissa faktorer ökar risken att utöva våld i nära relationer, bland annat ung ålder, stereotypa normer kring maskulinitet och negativ inställning till jämställdhet, psykisk sjukdom, tidigare kriminalitet eller problem att hantera separation. [2,
27]
Att fråga om våldsutövande ställer krav på att socialtjänsten är beredd att
erbjuda stöd för att det ska vara etiskt försvarbart att fråga.[19, 27] Verksamheter för de som utövar våld växer och utvecklas men är fortfarande ett utvecklingsområde.[28]
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Statistik över ekonomiskt bistånd ur
ett jämställdhetsperspektiv
Drygt 220 000 hushåll fick ekonomiskt bistånd någon gång under 2016, vilket motsvarar ungefär vart tjugonde hushåll i Sverige. Totalt betalade kommunerna ut 10,5 miljarder kronor under 2016. [15]
Det vanligaste biståndshushållet är en ensamstående man utan barn. Om
däremot hänsyn tas till antal hushåll totalt i befolkningen, efter hushållstyp,
är den procentuella fördelningen för biståndsmottagande hushåll högst för
ensamstående kvinnor med barn. [15]
Tabell 1. Antal biståndshushåll fördelade efter hushållstyp 1990–2016
Antal
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

Män utan barn

Kvinnor utan barn

Sammanboende utan barn

Män med barn

Kvinnor med barn

Sammanboende med barn

Källa: Registret över ekonomiskt bistånd, Socialstyrelsen
Not: 1993-2011 inkluderas hushåll som fått introduktionsersättning, från och med 2012 ingår inte
denna grupp längre i statistiken.

Skillnader i försörjningshinder för kvinnor
och män
Under 2016 var antalet vuxna bidragstagare cirka 251 000. Av samtliga biståndsmottagare var 53 procent män respektive 47 procent kvinnor. Försörjningshinder på grund av arbetslöshet var det mest förekommande försörjningshindret och det var vanligare för män än för kvinnor.
Försörjningshinder av sociala skäl var näst vanligast och även detta försörjningshinder var vanligare för männen. Det tredje mest förekommande hindret
var att vara sjukskriven med läkarintyg, vilket var något vanligare bland
kvinnor än hos män. Det var vanligare för kvinnor att ha sjuk- eller aktivitetsersättning. Nästan alla med försörjningshinder på grund av föräldraledighet
var kvinnor. Det var vanligare att män med ekonomiskt bistånd jobbade heltid och kvinnor på deltid. [20]
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Tabell 2. Försörjningshinder efter kön 2016
Arbetslös (otillräcklig, väntar el. ingen ersättning samt
flykting alt. anhörig i introduktion)
Sjukskriven med läkarintyg (otillräcklig, väntar sjukpenning samt ingen sjukpenning)
Sjuk- eller aktivitetsersättning (otillräcklig samt väntar ersättning)
Arbetshinder, sociala skäl
Föräldraledig (otillräcklig eller väntar föräldrapenning)
Arbetar deltid, ofrivilligt (otillräcklig eller väntar inkomst)
Arbetar heltid (otillräcklig eller väntar inkomst)
Språkhinder 1
Utan försörjningshinder
Annat försörjningshinder
Uppgift saknas, inkl. okänt kön
Samtliga biståndsmottagare

Män,
procent

Kvinnor,
procent

Antal,
totalt

58

42

127 891

44

46

25 311

47

53

10 715

61
7

39
93

26 587
8 467

40
64
40
53
57
47
53

60
36
60
47
43
53
47

7 403
4 609
8 729
7 569
20 321
3 223
250 825

Källa: Registret över ekonomiskt bistånd, Socialstyrelsen, 2016

Resultaten visar att fler kvinnor än män hade försörjningshinder på grund av
ohälsa, föräldraledighet och deltidsarbete medan det var vanligare för män att
ha försörjningshinder på grund av arbetslöshet, sociala skäl och otillräcklig
inkomst trots heltidsarbete.

Skillnader mellan inrikes födda och
utrikes födda
Etnicitet samspelar med kön och behöver därför beaktas. [9] Socialstyrelsens
statistik om ekonomiskt bistånd visar att skillnaderna mellan könen, vad gäller biståndsmottagande, är många gånger mindre än skillnaden mellan utrikes
och inrikes födda, vilket gör det motiverat att ha med även ett etniskt perspektiv. Det ger även en mer nyanserad bild än vad uppdelning enbart på kön
skulle kunna ge.[3]
Under 2016 utgjorde de utrikes födda nästan 20 procent av rikets totala befolkning 18–64 år, men utgjorde cirka 60 procent av alla biståndsmottagare.
Det beror till stor del på att dessa, i större utsträckning än inrikes födda, inte
hunnit kvalificera sig för ersättning från andra trygghetssystem som till exempel arbetslöshetskassa, sjukpenning eller att de väntar på etableringsersättning. [20]
Andelen unga vuxna (18-24 år) med ekonomiskt bistånd i befolkningen
som någon gång under året fått ekonomiskt bistånd var betydligt mycket
högre bland utrikes födda män och kvinnor än bland inrikes födda.

1

Försörjningshinder ”språkhinder” är borttaget från och med 2017.
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Tabell 3. Andel av befolkningen bland unga vuxna
18-24 år

Inrikes födda
kvinnor

Unga vuxna,18-24 år,
med ekonomiskt bistånd

Inrikes födda
män

3,6

4,0

Utrikes födda
kvinnor

Utrikes födda
män

21,9

25,3

Källa: Öppna jämförelser, Socialstyrelsen 2016. [29]

Resultaten visar att skillnaderna mellan kön bland utrikes födda kvinnor och
män var större än bland inrikes födda.
Andelen med såväl långvarigt ekonomiskt bistånd (bistånd 10-12 månader under året) som mycket långvarigt ekonomiskt bistånd (bistånd minst 27
månader under en period av tre år med uppehåll högst två månader i rad)
bland vuxna biståndsmottagare var högst för utrikes födda kvinnor och näst
högst för utrikes födda män.
Tabell 4. Andel inom biståndsgruppen med långvarigt ekonomiskt bistånd

Inrikes födda
kvinnor

Inrikes födda
män

Utrikes födda
kvinnor

Utrikes födda
män

Långvarigt ekonomiskt bistånd

35,2

37,0

43,4

35,4

Mycket långvarigt ekonomiskt bistånd

22,3

23,3

29,1

22,5

Källa: Öppna jämförelser, Socialstyrelsen 2016. [29]

Resultaten visar att det var större skillnader i långvarigt biståndsmottagande
mellan utrikes födda män och kvinnor än mellan inrikes födda män och kvinnor.

Skillnader i försörjningshinder mellan inrikes födda
och utrikes födda
Försörjningshinder på grund av arbetslöshet var under 2016 vanligast bland
utrikes födda män medan försörjningshinder på grund av sociala skäl var
vanligast bland inrikes födda män.
Försörjningshinder på grund av ohälsa var vanligast bland inrikes födda
kvinnor medan försörjningshinder på grund av föräldraledighet var vanligast
bland utrikes födda kvinnor.
Tabell 5. Andel av vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder ..

Inrikes födda
kvinnor

Inrikes födda
män

Utrikes födda
kvinnor

Utrikes födda
män

Arbetslöshet

34,8

44,8

51,7

62,5

Ohälsa

25,8

16,5

12,4

9,1

Sociala skäl

14,3

21,3

6,0

6,2

3,7

0,2

8,3

0,6

Föräldraledighet

Källa: Öppna jämförelser, Socialstyrelsen, 2016. [29]
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Resultaten visar att det finns stora skillnader i försörjningshinder mellan inrikes födda och utrikes födda och även mellan könen inom respektive grupp.
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Resultat av öppna jämförelser
inom ekonomiskt bistånd ur ett
jämställdhetsperspektiv
Öppna jämförelser är ett verktyg för att analysera, följa och utveckla socialtjänstens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. Syftet med
öppna jämförelser är att stimulera till kunskapsutveckling för att främja en
jämlik socialtjänst med god kvalitet. Målet är att de verksamhetsförbättringar, som öppna jämförelser ska stimulera till, kommer brukaren till gagn
och att den enskilde får rätt insatser utifrån dennes behov.[3]
Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen förbättrat jämställdhetsperspektivet i öppna jämförelser. Genom nya indikatorer får beslutsfattare inom
socialtjänsten möjlighet att analysera och kvalitetsutveckla verksamheten ur
ett jämställdhetsperspektiv.[3]
De uppgifter som är relevanta att titta på inom ramen för detta uppdrag är i
vilken omfattning kommuner och stadsdelar arbetar med systematisk verksamhetsuppföljning inom ekonomiskt bistånd, om det finns rutiner för att
upptäcka våldsutsatthet och rutiner kring hanteringen av skyddade personuppgifter.
Enligt resultaten i öppna jämförelser 2017 [30] anger 19 procent av kommunerna och stadsdelarna att de har genomfört systematisk uppföljning av
verksamheten inom ekonomiskt bistånd och 11 procent anger att de har genomfört systematisk uppföljning med ett könsperspektiv.
Nio procent av kommunerna och stadsdelarna anger att de även har använt
resultaten från systematisk uppföljning med ett könsperspektiv för verksamhetsutveckling inom ekonomiskt bistånd.
När det gäller att upptäcka utsatthet för våld anger 67 procent av kommunerna och stadsdelarna att de använder bedömningsmetoden FREDAkortfrågor inom ekonomiskt bistånd och 52 procent att de har en aktuell rutin
vid indikation på att en vuxen har utsatts för våld. En rutin för skyddade personuppgifter har 27 procent av kommunerna och stadsdelarna.

24

KARTLÄGGNING AV SOCIALTJÄNSTENS ARBETE MED EKONOMISKT BISTÅND UR ETT JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV
SOCIALSTYRELSEN

Resultat av enkätundersökningen
I detta kapitel presenteras sammanfattande resultat från enkätundersökningen. Syftet med enkätundersökningen var att få en bild av hur kommuner
och stadsdelar arbetar med jämställdhetsfrågor och ur ett jämställdhetsperspektiv inom ekonomiskt bistånd. Genomgång av statistik över ekonomiskt
bistånd och relevanta resultat av öppna jämförelser respektive litteraturstudier samt regeringens uppdrag har legat till grund för de frågor som ställdes i
enkäten.
I de fall där det finns skillnader i svaren beroende på kommunens storlek 2 nämns detta. De som har svarat på enkäten benämns som respondenter.
För att underlätta läsningen benämns även stadsdelar som kommuner.
Vissa av resultaten redovisas i tabellformat i bilaga 1. Bilagan innehåller
även en kvalitetsdeklaration av enkätundersökningen.

Pågående arbete med jämställdhet
inom ekonomiskt bistånd på
organisationsnivån
En mindre andel av respondenterna har ett särskilt uppdrag från politiker i
kommunen (26,4 procent) och från ledningen (18,2 procent) att arbeta med
jämställdhetsfrågor och 43,6 procent har en policy och/eller riktlinjer, som
syftar till att främja jämställdhetsarbetet inom ekonomiskt bistånd. Närmare
hälften (45,5 procent) uppger att de inte har något särskilt uppdrag och de
saknar även policy och riktlinjer. Flera respondenter uppger att den policy
som kommunen har är övergripande och riktar sig inte specifikt till socialtjänstens verksamhet. En mindre andel anger att de har indikatorer som syftar
till att främja jämställdhetsarbetet inom ekonomiskt bistånd. I stort sett alla
de som har indikatorer är stora kommuner.
Om man jämför svaren mellan stora, mellanstora och små kommuner visar
svaren att stora kommuner har uppdrag och policy/riktlinjer för verksamhetsinriktat jämställdhetsarbete i betydligt större utsträckning än små och mellanstora kommuner.
Tabell 6. Har ni inom ekonomiskt bistånd något av nedanstående?
Flervalsfråga

Procent

Antal

Särskilt uppdrag från politiker inom kommunen att arbeta med jämställdhetsfrågor

26,4 %

29

Särskilt uppdrag från ledningen att arbeta med jämställdhetsfrågor

18,2 %

20

Policy och/eller riktlinjer för jämställdhetsarbete

43,6 %

48

Indikatorer som syftar till att främja jämställdhetsarbete

13,6 %

15

45,5 %

50

Svarande

110

Nej, vi har inget av detta

2

I denna rapport: små kommuner upp till 30 000 invånare, medelstora upp till 70 000 och stora 70 000 eller mer
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Majoriteten av respondenterna uppger att de inte har haft några utbildningar
om jämställdhet för arbetsledningen (74,5 procent) eller medarbetarna (65,8
procent). Av respondenter, som har haft utbildningsinsatser, uppger flera att
de har haft fokus på utbildning i våld i nära relationer.
Majoriteten (81,4 procent) anger att de inte har genomfört några jämställdhetsanalyser av sina resultat i syfte att identifiera utvecklingsområden.
Närmare 60 procent uppger att de har diskuterat betydelsen av jämställdhetsarbete inom ekonomiskt bistånd vid ett eller flera tillfällen under de senaste två åren och 45 procent har arbetat med att förbättra bemötandet och arbetsmetoder i syfte att främja jämställdhet.
Kunskapsutbyte inom den egna kommunen, med andra kommuner och/ eller med externa aktörer har förekommit i 23,9 procent av kommunerna.
Tabell 7. Har ni inom ekonomiskt bistånd under perioden 1 januari 2016 till och med idag, arbetat med
jämställdhetsfrågor på något av nedanstående sätt?

Ja, vid
flera
tillfällen

Ja, vid
ett
tillfälle

Nej,
inte
alls

Svaran
de

Utbildat arbetsledningen för ekonomiskt bistånd genom föreläsare och/eller skriftligt material, filmer etc.

11,8 %

13,6 %

74,5 %

110

Utbildat medarbetarna för ekonomiskt bistånd genom föreläsare och/eller skriftligt material, filmer etc.

16,2 %

18 %

65,8 %

111

Arbetsledningen har genomfört jämställdhetsanalyser av våra resultat och arbetsmetoder samt identifierat utvecklingsområden

7,1 %

11,5 %

81,4 %

113

Arbetsledningen och/eller medarbetarna har diskuterat betydelsen av ett jämställdhetsarbete inom
ekonomiskt bistånd

47,4 %

12,3 %

40,4 %

114

Medarbetarna har arbetat med att förbättra bemötande och arbetsmetoder i syfte att främja jämställdhet

33,6 %

11,8 %

54,5 %

110

Arbetsledning och/eller medarbetarna har deltagit i
kunskapsutbyte inom den egna kommunen, med
andra kommuner och/eller med externa aktörer

17,7 %

6,2 %

76,1 %

113

Annat, ange vad:

9,1 %

6,8 %

84,1 %

44

Svarande

116

Om man jämför svaren mellan stora, mellanstora och små kommuner visar
svaren att stora kommuner har utbildningsinsatser i betydligt större utsträckning än små och mellanstora kommuner. När det gäller diskussioner om betydelsen av jämställdhetsarbete inom ekonomiskt bistånd och arbete med att
förbättra bemötande och arbetsmetoder utifrån jämställdhetsperspektiv finns
det inga skillnader mellan kommunerna.
Närmare 30 procent av respondenterna, som har bedrivit jämställdhetsarbete på något sätt, uppger att de har sett resultat av sitt arbete. Bland annat visar det sig i ökad medvetenhet om skillnader i behoven mellan kvinnor och
män, att kommunen har nya rutiner för utbetalningar samt att socialsekreterarna uppmärksammar mer om någon av parterna styr den andra med hjälp
av ekonomin. (Bilaga 1, tabell 1).
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Arbetssätt och insatser ur ett
jämställdhetsperspektiv
Individuell planering mot egen försörjning
Av respondenterna uppger 45,8 procent att de träffar ett par i hushållet på ett
gemensamt möte för att upprätta en individuell planering mot egen försörjning, 37,3 procent träffar paret lika ofta gemensamt som separat och 15,3
procent träffar parterna separat på enskilda möten. Flera av respondenterna
uppger att de träffar paret på ett gemensamt första möte för att därefter, vid
behov, träffa parterna vid enskilda möten. (Bilaga 1, tabell 2).
Majoriteten av respondenterna (76,1 procent) använder professionell tolk
för att översätta samtalet om den ena parten av paret i hushållet saknar tillräckliga kunskaper i svenska språket. I stora kommuner används i stort sett
alltid en professionell tolk. (Bilaga 1, tabell 3).

Utbetalning av ekonomiskt bistånd
Tre av respondenterna uppger att det finns ett beslut på att biståndet delas
upp och betalas separat till både kvinnans och mannens bankkonto och hos
några pågår en diskussion om arbetssätt för utbetalningar borde ändras och
utbetalningens delas mellan parterna. Flera respondenter uppger att det alltid
görs en individuell bedömning och situationsanpassning samt att paret oftast
själva får bestämma vilket konto det ekonomiska biståndet utbetalas till.
Ibland styrs utbetalningen till den som kommunen har som registerledare i
hushållet, kvinnan eller mannen. Någon respondent undrar vilken betydelse
uppdelningen av biståndet egentligen har för ökad jämställdhet. Nationell
vägledning avseende arbetet med utbetalningar efterfrågas. (Bilaga 1, tabellerna 4 och 5).

Insatser för kvinnor och män
Drygt hälften av respondenterna (53 procent) uppger att de inte har identifierat skillnader mellan kvinnor och män vad gäller deras behov av stöd och insatser att uppnå egen försörjning. Flera av respondenterna betonar vikten av
att göra individuella bedömningar om behovet i varje enskilt fall.
Respondenter, som har identifierat skillnader (35 procent) representerar
främst stora kommuner. (Bilaga 1, tabell 6). Respondenterna beskriver att
skillnaderna består bland annat av att kvinnor och män har olika försörjningshinder. Kvinnor har oftare fysisk ohälsa och får oftare rehabiliterande insatser och män får praktik eller arbete snabbare än kvinnor. Kvinnor uppges
även i större utsträckning ta ansvar för barn och hem. Flera respondenter lyfter utrikes födda kvinnor och män och specifikt utrikes födda kvinnor, som
grupper som möter svårigheter att komma in på arbetsmarknaden.
Närmare hälften (45,6 procent) uppger att de inte erbjuder några särskilda insatser till ensamstående män med social problematik, ensamstående
mödrar, kvinnor med ohälsa eller utrikes födda kvinnor.
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Tabell 8. Hänvisar ni till särskilda insatser för att stödja
någon specifik målgrupp att komma till egen försörjning?
Flervalsfråga

Procent

Antal

Ja, kvinnor med ohälsa (med eller utan läkarintyg)

29,8 %

34

Ja, ensamstående män med sociala problem

23,7 %

27

Ja, ensamstående kvinnor med barn

20,2 %

23

Ja, utrikesfödda kvinnor

34,2 %

39

Ja, annan grupp, ange vilken:

24,6 %

28

Nej, vi erbjuder inte detta

45,6 %

52
Svarande

114

De respondenter som erbjuder särskilda insatser representerar främst stora
kommuner. Insatserna erbjuds ofta i samverkan med Arbetsförmedlingen,
psykiatrin, vården, inom egen regi eller genom olika projekt som finansieras
exempelvis av Europeiska socialfonden (ESF) eller inom ramen för finansiell
samordning (FINSAM).

Föräldralediga – handläggning och insatser
Knappt hälften av respondenterna påminner alltid eller oftast om pappans
möjlighet att ta ut sina 10 dagar i samband med barnets födelse och drygt
hälften om uppdelningen av föräldrapenningen mellan föräldrarna. Små kommuner påminner om fördelningen av uttag i större utsträckning jämfört med
stora kommuner. Något färre (42,8 procent) påminner om möjligheten att
dela på uttag av tillfällig föräldrapenning för vård av barn (VAB).
Några respondenter påpekar att det är Försäkringskassans ansvar att påminna föräldrarna.
Tabell 9. Påminner ni vanligtvis paret om
nedanstående när de väntar barn
och/eller det redan finns minderåriga
barn i hushållet?

Ja
alltid

Ja
oftast

Ja
men
sällan

Nej
aldrig

Vet
inte

Påminner ni om pappans möjlighet att få
10 dagars ledighet i samband med att
barnet föds?

19,7 %

28,2 %

23,1 %

13,7 %

15,4 %

Påminner ni om föräldrarnas möjlighet
att dela på uttaget av föräldraledigheten?

18,8 %

34,2 %

23,9 %

8,5 %

14,5 %

Påminner ni om att ett visst antal dagar
inte kan avstås till den andra föräldern?

17,1 %

35 %

23,9 %

11,1 %

12,8 %

Påminner ni om föräldrarnas möjlighet
att dela på uttag av föräldrapenning i
samband med VAB?

13,7 %

29,1 %

23,1 %

15,4 %

18,8 %

Svarande

117

Majoriteten bedömer att pappan har rätt att ta ut sina 10 föräldradagar i samband med barnets födelse respektive senare föräldraledighet, även om det
skulle leda till ett högre belopp på det ekonomiska biståndet.
Majoriteten (72,9 procent) uppger att de alltid eller oftast tar i planeringen
av insatser hänsyn till både kvinnans och mannens möjligheter att hämta och
lämna barn på förskola/skola.
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KARTLÄGGNING AV SOCIALTJÄNSTENS ARBETE MED EKONOMISKT BISTÅND UR ETT JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV
SOCIALSTYRELSEN

Tabell 10. Hur bedömer ni vanligtvis det
ekonomiska biståndet, när paret väntar
barn och/eller det finns minderåriga barn
i hushållet?

Ja alltid

Ja
oftast

Ja
men
sällan

Nej
aldrig

Vet
inte

Har pappan rätt att ta ut 10 dagars ledighet även om det leder till ett högre belopp på biståndet?

67,5 %

9,4 %

6%

0,9 %

16,2 %

Har pappan rätt att ta ut föräldraledighet
även om det leder till ett högre belopp
på biståndet?

52,1 %

9,4 %

7,7 %

13,7 %

17,1 %

Tar ni hänsyn till både kvinnans och mannens möjligheter att hämta och lämna på
förskola/skola när insatser planeras?

56,8 %

16,1 %

5,9 %

4,2 %

16,9 %

Svarande
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Majoriteten av respondenterna erbjuder inga insatser till föräldralediga kvinnor och män i syfte att underlätta deras inträde på arbetsmarknaden efter föräldraledigheten. Information ges och planeringen upprättas i de flesta fall när
föräldraledigheten börjar närma sig slutet. Några respondenter uppger att det
pågår en diskussion om vad som skulle kunna göras framöver för de föräldralediga. Det är främst stora kommuner som har insatser. Insatser som erbjuds
är svenska studier, jobbsökaraktiviteter, studie- och yrkesvägledning och annat såsom ungdomsprojekt, utredning och bedömning eller hjälp med att
skapa nätverk.
Tabell 11. Hänvisar ni föräldralediga (kvinnor och/eller män) till
insatser i syfte att stödja dem att komma på arbetsmarknaden
efter föräldraledigheten ( i de fall de inte har ett arbete att återvända till)? Flervalsfråga

Procent

Antal

Ja, jobbsökaraktiviteter (konkret stöd i att skriva CV och söka
arbete t.ex. genom coach)

19,1 %

22

Ja, studie och yrkesvägledning (information och motivation)

13 %

15

Ja, svenska studier (inom Sfi, studieförbund eller förening)

22,6 %

26

Ja, annat, ange vad:

9,6 %

11

Nej, vi erbjuder inte några sådana insatser

68,7 %

79

Svarande

115

Arbete med att förebygga och
bekämpa mäns våld mot kvinnor
Majoriteten av respondenterna (78 procent) delar på hushållets personakt så
fort de får kännedom om att kvinnan i hushållet har utsatts för våld och/eller
när kvinnan placeras i skyddat boende. Oftast lämnar ekonomiskt bistånd
över ärendet för fortsatt handläggning till speciella handläggare som jobbar
med våldsutsatta, relationsvåldsteam eller motsvarande. (Bilaga 1, tabell 7)
Fyra av respondenterna anger att de inte har några eller har mycket få fall
med våld per år vilket gör det svårt att svara på frågor om arbetssätt.
En mindre andel av respondenterna (27,6 procent) uppger att de alltid eller oftast bistår kvinnan i att få pengar av mannen. De flesta respondenterna
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uppger att de istället beviljar ekonomiskt bistånd för att kvinnan ska kunna
bli ekonomiskt oberoende av mannen så fort som möjligt.
Över hälften av respondenterna (73,3 procent) uppger att de alltid eller
oftast bistår kvinnan i att, när så är lämpligt, behålla bostaden. De stora kommunerna bistår i högre utsträckning än de små.
Majoriteten av respondenterna uppger att de alltid eller oftast frågar kvinnan om hon har skulder som beror på att ha levt i en våldsam relation. Stora
kommuner frågar i högre utsträckning än de små.
Tabell 12. Hur bistår ni vanligtvis kvinnan när
det framkommit att mannen i hushållet utsatt
kvinnan för våld?

Ja alltid

Ja
oftast

Ja
men
sällan

Nej
aldrig

Vet
inte

Bistår ni kvinnan i att få ut pengar av mannen (när mannen har/har haft ansvaret för
hushållets pengar)?

13,8 %

13,8 %

19,8 %

39,7 %

12,9 %

Bistår ni kvinnan så att hon kan behålla bostaden som varit gemensam (när hon har
minderåriga barn)?

33,6 %

39,7 %

13,8 %

0,9 %

12,1 %

Frågar ni kvinnan om hon har skulder som
beror på att hon levt i en våldsam relation?

35 %

29,9 %

16,2 %

6,8 %

12 %

Svarande
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Ekonomiskt våld
Svaren på hur respondenterna hanterar situationen, där det finns indikation på
att mannen i hushållet använder ekonomin att kontrollera kvinnan, varierar.
De flesta (39,9 procent) uppger att de inte har något sätt som är vanligare än
annat. Ingen uppger att de försöker hitta lösningar endast med mannen eller
på egen hand utan samarbete med parterna. (Bilaga 1, tabell 8).
När det gäller en situation där mannen hindrar kvinnan att arbeta eller
delta i insatser som syftar till att komma till egen försörjning så finns det variationer i svaren även här. De flesta (30,8 procent) har inget sätt som är vanligare än annat. Ingen uppger att de hittar lösningar endast med mannen eller
på egen hand utan samarbete med parterna. (Bilaga 1, tabell 9).
I kommentarerna till enkätsvaren efterfrågas utbildning om ekonomiskt
våld.

Uppmärksamma och stödja våldsutövare
Hälften av respondenterna uppger att de alltid eller oftast hänvisar mannen
till insatser som syftar till att hantera våldsamt beteende och 30,2 procent gör
det mer sällan. De stora kommunerna hänvisar i betydligt högre utsträckning
än de små och de har även i större utsträckning tillgång till insatser för männen. Insatser kan erbjudas inom kommunens verksamhet, köpas av en annan
kommun eller av en annan organisation. Av respondenterna uppger 19,1 procent att de inte har tillgång till några insatser för våldsutövare. (Bilaga 1, tabeller 10 och 11).
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Önskemål om stöd för att främja
jämställdhetsarbetet inom ekonomiskt
bistånd
Enligt enkäten bedömer 67,2 procent av respondenterna att det finns behov
av nationellt stöd för att utveckla arbetet ur ett jämställdhetsperspektiv inom
ekonomiskt bistånd. (Bilaga 1, tabell 12). Det fanns ett öppet svarsalternativ
för frågan om vilket stöd och inom vilka områden som nationellt stöd behövs. Det som respondenterna efterfrågar mest är
• Riktlinjer och/eller föreskrifter om hur ekonomiskt bistånd kan arbeta utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
• Tillgång till lärande, konkreta exempel på hur kommuner arbetar inom
ekonomiskt bistånd utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
• En standardiserad utredningsmall för den inledande utredningen som säkerställer att frågor ställs till alla oavsett kön, exempelvis om hälsa, familj
med mera så att kön inte styr vilka frågor som ställs i samband med utredning och planering av insatser.
• Stöd i hur insatser kan analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv.
• Om skyldigheter, rättigheter gällande försörjning och arbete för såväl
kvinnor som män i gemensamma hushåll.
• Utbildningar som främjar jämställdhetsarbetet inom ekonomiskt bistånd:
om jämställdhet, kunskap om integration, nyanlända, kulturkompetens,
kunskap om ekonomiskt våld, bemötande vid bedömningar och dokumentation vid beslut.

KARTLÄGGNING AV SOCIALTJÄNSTENS ARBETE MED EKONOMISKT BISTÅND UR ETT JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV
SOCIALSTYRELSEN

31

Resultat av fokusgrupperna
I detta kapitel presenteras sammanfattande resultat av diskussioner som fördes i de tre fokusgrupperna.
Syftet med fokusgrupperna var att höra vilka tankar och erfarenheter deltagarna har om jämställdhetsarbete inom ekonomiskt bistånd, hur arbetet
skulle kunna utvecklas samt vilket nationellt stöd kommunerna kan behöva i
det fortsatta arbetet. Metod för genomförandet av fokusgrupper och diskussionsfrågorna presenteras närmare i bilaga 2.

Pågående arbete med jämställdhet
inom ekonomiskt bistånd
De flesta deltagare uppger att de inte jobbar strukturerat med jämställdhetsarbete men har fört diskussioner i arbetsgruppen. Bland annat pågår det diskussioner inom flera kommuner om utbetalningar av ekonomiskt bistånd
borde delas mellan parterna i hushållet. Några kommuner har gjort egna
undersökningar för att se om de bemöter kvinnor och män lika eller om de
hänvisar kvinnor och män till kommunens arbetsmarknadsverksamhet i
samma omfattning. Samtliga deltagare uppger att de ställer frågor om våldsutsatthet men gör det i olika skeden, vissa vid första besök andra senare. Utbildningar i våld i nära relationer har prioriterats för medarbetarna. Samtliga
deltagare är positiva till att ekonomiskt bistånd och jämställdhetsarbete lyfts
till diskussion genom denna kartläggning.

Vad innebär jämställdhet inom
verksamheten ekonomiskt bistånd?
Jämställdhetsperspektiv inom ekonomiskt bistånd innebär, enligt deltagarna,
att som chef och medarbetare vara medveten om sina normer och värderingar
och hur de styr arbetet. Det handlar om att både kvinnan och mannen är synlig samt att utredning och bedömning av behov av stöd och insatser görs
könsneutralt. Att det beaktas i arbetet inom ekonomiskt bistånd att kvinnor
och män ska ha samma makt och ansvar, lika skyldigheter, rättigheter och
möjligheter. Det handlar även om att kontinuerligt följa upp och analysera
hur insatser och resurser fördelas mellan kvinnor och män och att jämna ut
eventuella osakliga skillnader.

Att främja jämställdhet inom ekonomiskt
bistånd
Deltagarna anser att det är viktigt att påbörja jämställdhetsarbetet med att undersöka egna värderingar och normer eftersom dessa styr arbetet. Några
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kommuner har tittat närmare på utredningar, bedömningar och/eller hänvisningar till arbetsmarknadsverksamheten och kommit fram till att socialsekreterare gör olika bedömningar när de möter kvinnor och män. Med kvinnor
diskuterar socialsekreterare hälsa och familj och med män diskuteras arbete
och praktik. Männen ska snabbt ut i jobb och med kvinnorna är man mer omhändertagande med.

Likvärdigt bemötande och individuell planering mot
egen försörjning
När det gäller planering mot egen försörjning anser deltagarna att det är viktigt att träffa parterna i gemensamt hushåll var för sig för att kunna ge lika
förutsättningar till både kvinnan och mannen att komma till tals. Erfarenheten hos deltagarna är att det är ganska vanligt att mannen tar över samtalet
och för kvinnans talan. Kvinnans behov blir osynliga och ”glöms bort”. Standardiserade frågor, som ställs till alla oavsett kön, används i vissa kommuner
och upplevs som ett sätt att försäkra sig om att kvinnor och män bemöts på
likvärdigt sätt och att utredningarna blir likvärdiga oavsett kön. Målsättningen behöver vara att träffa alla individuellt men det är en resursfråga för
kommunen. Utredningsarbetet tar i så fall dubbelt så mycket tid och dessa resurser finns inte idag, menar deltagarna.
Både kvinnan och mannen har lika rätt att få ta del av beslut och information, anser deltagarna. Rutiner för att säkerställa det behöver finnas. Inom
vissa kommuner uppges datasystemet styra vem som blir registerledare i hushållet samt i vems namn beslut om bistånd och information från ekonomiskt
bistånd skickas ut. Risken är att den andra parten inte får ta del av beslut och
information, vilket inte är jämställt. Datasystem som används i kommunerna
måste stödja verksamhetens jämställdhetsarbete, anser deltagarna.

Utbetalning av ekonomiskt bistånd
I en av grupperna diskuteras om männen har lättare att få bistånd än kvinnor.
Kvinnor förväntas i högre utsträckning ordna saker på egen hand. ”Tar vi
hänsyn till kön när vi fattar beslut om ekonomiskt bistånd?” ”Är vi mer generösa med den ”gapiga” unga mannen än med den äldre kvinnan?”, undrar
deltagarna. Ärendedragningar/handledning där socialsekreteraren inte avslöjar könet på den aktuella personen i syfte att säkerställa könsneutrala bedömningar lyfts som ett exempel på arbetssätt för att komma till rätta med detta.
När det gäller utbetalning av ekonomiskt bistånd diskuterar deltagarna
den etiska aspekten i att lägga sig i hur hushållet väljer att dela på ansvaret
för och hantera sin ekonomi. Blir det mer jämställt om biståndet delas mellan
parterna i hushållet? Deltagare framför även en farhåga om att eventuell uppdelning av biståndet kan skapa konflikter i familjen och trappa upp eventuellt
förekommande våld. Det är inte heller lätt att hitta en rättvis delning av biståndet eftersom vissa bidrag betalas alltid ut i kvinnans namn och familjens
inkomster kan variera från en månad till en annan. Uppdelningen av biståndet skapar därför mycket administrativt arbete för handläggarna, tid som
istället behöver läggas på att hjälpa personer att få egen försörjning. Dessutom har styrningen av utbetalningar inom några kommuner skapat konflikter
mellan parterna i hushållet och socialsekreteraren.
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Deltagare i alla fokusgrupper är eniga om att det bästa arbetssättet är att
låta kvinnan och mannen vara delaktiga, erbjuda flera alternativ för utbetalning och låta paret välja. De betonar dock vikten av att från socialtjänsten
vara uppmärksam på om det finns indikation på att pengarna inte går till hyra
och mat till familjen och om någon av parterna inte har insyn i ekonomin eller inte får tillgång till pengarna. I dessa fall kan utbetalningen behöva styras.

Arbete med kvinnor och män med ohälsa
Flera deltagare uppger att de inte träffar kvinnor och män som är sjukskrivna
när de har ett läkarintyg och uppfyller kriterierna om att få försörjningsstöd.
Det är en resurs- och prioriteringsfråga. Deltagarna uppfattar att Försäkringskassan inte prioriterar det rehabiliterande arbetet med kvinnor och män som
saknar sjukpenninggrundande inkomst. Deltagarna har erfarenhet av att Arbetsförmedlingen prioriterar oftast män som har redan kunskaper i svenska
språket och inga problem med hälsan. Kvinnor som inte är klara med svenska
för invandrare (Sfi) och/eller som har ohälsoproblematik hänvisas till kommunens insatser och blir kommunens ansvar. Ett mer aktivt arbete med kvinnor med ohälsa behövs, samarbete med läkare och möjligheter att erbjuda anpassade insatser parallellt med sjukskrivning.

Insatser för kvinnor och män
Problemet med utbudet av alltför stereotypa insatser, som inte är anpassade
utifrån kvinnor och mäns behov, diskuteras. Kvinnor hänvisas ofta till kök eller syverkstad, män till snickeri eller praktik. Alltför ofta är det personen som
ska anpassas till insatsen och inte tvärtom. Männen ska snabbt ut i jobb och
socialtjänsten är mer omhändertagande med kvinnor. Det behövs insatser
som främjar jämställdheten. Kvinnorna borde få flera aktiviteter, bland annat
hälsofrämjande, de behöver synliggöras och lyftas mer. Det behöver riktas
mer uppmärksamhet på de situationer och insatser som kan utgöra ”kvinnofällor”. Deltagarna lyfter särskilt utrikes födda kvinnor med ekonomiskt bistånd som en grupp som ofta möter svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Förutsättningar för att komma in på arbetsmarknaden kan påverkas av
utbildningsbakgrund, tidigare arbetslivserfarenhet, kunskaper i svenska språket och kulturella värderingar. Deltagarna anser att det finns ett behov av att
ha mer individuellt anpassade insatser riktade till utrikes födda kvinnor än
vad som erbjuds idag. Föräldraledigheten och Sfi medför inlåsningseffekter för utrikes födda kvinnor, anser deltagarna. I en av grupperna anses att det
inom Sfi erbjuds alldeles för få timmar och att Sfi borde vara på heltid, helst i
kombination med praktik eller andra språkfrämjande insatser.

Föräldralediga – handläggning och insatser
De med försörjningshinder på grund av föräldraledighet träffar inte så ofta
socialsekreterare eftersom de har ersättning och behöver inte stå till arbetsmarknadens förfogande, berättar deltagarna. De flesta uppger att planering
mot egen försörjning påbörjas när föräldraledigheten närmar sig slutet. Alla
kommuner har inte insatser att erbjuda till de föräldralediga, förutom hänvisning till öppna förskolan.
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Deltagarna menar att det inte är en självklarhet att socialsekreterarna ska gå
in och diskutera fördelningen av föräldrapenning mellan paret. Återigen
handlar det om att inte ta över ansvar från kvinnan och mannen i hushållet.
Det är inte heller en självklarhet att komplettera med ekonomiskt bistånd om
paret har beslutat att den som jobbar tar ut föräldraledighet och får därför
sänkta inkomster. Huvuduppdraget för verksamheten är att hushållet ska så
snart som möjligt bli självförsörjande och försörja sig i så hög grad som möjligt. ”Borde jämställdhet gå före ekonomin och huvuduppdraget”, undrar deltagarna. Samtidigt anser de att föräldraledigheten skapar inlåsningseffekter
för kvinnan som måste avstå från förvärvsarbete eller arbetsmarknadsfrämjande insatser. Det är viktigt att motverka de traditionella strukturerna och
socialtjänsten borde mer systematiskt fråga om ansvarsfördelningen i hemmet, gärna med stöd av standardiserade frågor som skulle kunna finnas i en
nationell utredningsmall, anser deltagarna.

Arbete med att förebygga och
bekämpa mäns våld mot kvinnor
Alla deltagare berättar att de ställer frågor om våldsutsatthet rutinmässigt
men de använder olika metoder och ställer frågor i olika skeden. Några frågar
direkt vid första besöket och andra inom 1-4 månader efter första besöket då
de anser att det inte är lämpligt att ta upp frågan vid första besök. De flesta
använder FREDA-kortfrågor, några även bedömningsmetoderna SARA och
PATRIARK. Frågor ställs rutinmässigt främst när ärendet är relativt nytt men
mer sällan när det gäller kvinnor med långvarigt ekonomiskt bistånd. Vissa
kommuner berättar att de har ”screenings-veckor” med jämna mellanrum då
alla kvinnor och män får frågor om våld. Deltagarna konstaterar att det behövs ett mer systematiskt arbete när det gäller att upptäcka våld bland de med
långvarigt ekonomiskt bistånd.
Det är viktigt försäkra sig om att tolk som anlitas i samtal med våldsutsatta är neutral, utan nära kännedom om och band till den våldsutsatta och
den som utövar våld.
Ytterligare ett utvecklingsområde som identifieras av deltagarna är att
uppmärksamma det ekonomiska våldet och dess konsekvenser. Socialtjänsten behöver fråga om skulder mer rutinmässigt och uppmärksamma exempelvis om alla räkningar står i kvinnans namn.
Deltagarna anser att även om det finns färdiga frågor, rutiner och checklistor för att upptäcka våldsutsatthet behöver medarbetarna kontinuerlig
coachning och utbildning i arbetet. Rutinerna fungerar ofta bra när våldet är
uppenbart men mindre bra när våldet inte är lika uppenbart. Tillgången till
utbildningar om våld i nära relationer upplevs vara god.

Att stödja våldsutsatta inom ekonomiskt bistånd
Deltagarna beskriver att det finns rutiner för arbetet vid indikation på våld
samt för hur skyddade personuppgifter hanteras. Rutinerna är dock inte alltid
skriftliga, godkända och påskrivna av ledningen, vilka är kriterier för begrep-
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pet rutin enligt öppna jämförelser. I stort sett alla deltagare uppger att de lämnar över det fortsatta arbetet med den våldsutsatta till en speciell handläggare
eller ett relationsvåldsteam.
Den våldsutsatta får stöd med ekonomiskt bistånd till mat och andra extra utgifter såsom telefon, nytt sim-kort, avsluta abonnemang, öppna eget
bankkonto med mera. Alla uppger att de gör mer generösa bedömningar om
rätten till det ekonomiska biståndet och beaktar situationen för den våldsutsatta när det görs individuell planering mot egen försörjning exempelvis genom att kraven på att stå till arbetsmarknadens förfogande anpassas. Det anses även vara viktigt att erbjuda praktiskt stöd till den utsatta, exempelvis
hushållsekonomisk rådgivning.
Den våldsutsatta får stöd inom ekonomiskt bistånd att lösa boendefrågan.
Deltagarna i alla fokusgrupper lyfter att boendefrågan, speciellt efter skyddat
boende, är ofta mycket svår att lösa med hänsyn till bostadsbrist. Samarbetet
mellan kommunerna och mellan kommuner och bostadsbolagen upplevs av
flera deltagare inte fungera tillfredsställande. Några önskar att det skulle finnas direktiv om att en annan kommun måste ta emot de som är skyddsbehövande när de inte kan bo kvar i hemkommunen samt att bostadsbolagen
borde avsätta en viss kvot bostäder för dessa kvinnor.

Att upptäcka och stödja vid hedersrelaterat våld
och förtryck
Deltagarna anser att det saknas tillräcklig kunskap om hedersrelaterat våld
och förtryck, vilket gör det svårt att upptäcka våldet och utveckla arbetssätt.
För minderåriga, som är utsatta, är inte ekonomiskt bistånd ingången utan
gymnasieskolorna behöver ha kunskap och vara bra på att upptäcka. En kommun har satsat på utbildning för chefer och medarbetare inom socialtjänsten
och skolan och fått till ett nära samarbete när det gäller att upptäcka hedersrelaterat våld. Exempelvis frågar lärare rutinmässigt alla tjejer och killar inför
loven om vad de planerar att göra under ledigheten. Om det upptäcks att en
minderårig är utsatt görs en orosanmälan till barn- och ungdomshandläggare.
Även frågan om behov av skyddat boende för personer som är utsatta för
hedersrelaterat våld och förtryck diskuteras. Några deltagare menar att det är
svårt att veta var gränsen mellan kommunens och polisens ansvar för skydd
går. Ibland behöver flera personer i familjen skydd och oftast kan dessa inte
heller bo kvar i kommunen. En deltagare berättar att kommunen har tillgång
till jourlägenheter där även par som är utsatta för hedersrelaterat våld kan
placeras.

Att uppmärksamma och stödja män som utövar
våld
Deltagarna uppger att de inte ställer frågor om våldsutövande i samma utsträckning som om våldsutsatthet. Det är främst kommuner som använder
standardiserade bedömningsmetoder som ställer frågor våldsutövande. Deltagarna betonar vikten av att ha tillgång till stöd och insatser om frågan om utövande av våld ställs. Tillgången till insatser för de som utövar våld varierar
mellan kommunerna och alla har inte insatser att erbjuda.
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Verksamhetsuppföljning och utveckling
inom ekonomiskt bistånd
Deltagarna berättar att de genom öppna jämförelser har tillgång till könsuppdelad statistik men att de saknar tillräckliga kunskaper och stöd för att kunna
analysera statistiken och använda sig av analysen i verksamhetsutvecklingen.
En förutsättning att kunna genomföra systematiska uppföljningar är också att
ha tid för det, menar deltagarna. Oftast måste cheferna prioritera andra, mer
akuta saker, före uppföljningar och analyser. Mer kunskap om och stöd för
analysarbete efterfrågas.
Deltagarna lyfter svårigheter med en hög personalomsättning och rekrytering av nya medarbetare till ekonomiskt bistånd. När verksamheten måste
bemannas med externa konsulter och/eller om det hela tiden kommer in nya
medarbetare stannar utvecklingsarbetet av. Chefernas tid går åt att jobba för
att få en grund för arbetet och tiden räcker inte till att höja blicken och jobba
mer strategiskt.
I arbetet med att ta fram kommunala riktlinjer och rutiner behöver jämställdhetsperspektivet lyftas tydligare än idag, anser deltagarna. Politiker i
kommunen skulle i större utsträckning kunna fråga efter könsuppdelad statistik om ekonomiskt bistånd. Vidare skulle verksamheterna behöva jobba
mer faktabaserat, analysera statistiken och andra faktauppgifter, undersöka
och inte gå på föreställningar och känslan att saker förhåller sig på ett visst
sätt.

Önskemål om stöd för att främja
jämställdhetsarbetet inom ekonomiskt
bistånd
I fokusgrupperna diskuterades frågan om kommunernas behov av nationellt
stöd för att utveckla arbetet ur ett jämställdhetsperspektiv inom ekonomiskt
bistånd. Det stöd som deltagarna efterfrågar mest är
• Stöd i hur verksamheten kan analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv, exempelvis anvisningar till hur den könsuppdelade statistiken kan analyseras
och användas i verksamhetsuppföljning och –utveckling.
• Tillgång till konkreta exempel på hur ekonomiskt bistånd arbetar utifrån
ett jämställdhetsperspektiv.
• En standardiserad, nationell utredningsmall för den inledande kartläggningen, som säkerställer att frågor ställs till alla oavsett kön, exempelvis
om hälsa, familj med mera så att kön inte styr vilka frågor som ställs i
samband med utredning och planering av insatser.
• Fortsätta utveckla verktyg och dokumentation för ekonomiskt bistånd.
Satsa på utveckling på liknande sätt som de gjort inom andra verksamhetsområden inom socialtjänsten.
• Projektmedel för att komma igång med arbetet.
• En uppdaterad handbok om ekonomiskt bistånd med ett konkret jämställdhetsperspektiv.
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• Handbok om hur socialtjänsten kan jobba med jämställdhet inom ekonomiskt bistånd.
• Nationella krav på att IT-system ska stödja verksamheten, exempelvis med
möjlighet till att skicka information till båda parter i hushållet.
• Rekommendationer till ledningen och politiker i kommunen att göra prioriteringar utifrån jämställdhet.
• Ha relevanta studier och forskningsrapporter lätt tillgängliga och få information om när det kommer något nytt.
• Utbildning, föreläsningar om ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv. Möjlighet för socialsekreterare att träffa varandra, dela med sig erfarenheter och lära nytt.
• Rekommendationer till kommuner att ta emot våldsutsatta som behöver ett
boende och som inte kan bo kvar i hemkommunen.
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Diskussion och kommentarer
I detta kapitel förs en sammanfattande diskussion kring de områden där det
kan finnas behov av att vidareutveckla arbetssätt och insatser inom ekonomiskt bistånd i syfte att främja jämställdhet.

Förutsättningar att utveckla
jämställdhetsarbete inom ekonomiskt
bistånd
Sammantaget tyder kartläggningsresultaten på att det inte bedrivs något systematiskt jämställdhetsarbete i större omfattning men att det finns såväl ett
behov av som ett intresse för att utveckla arbetet inom ekonomiskt bistånd.
Att intresse finns hos professionen ger goda förutsättningar att utveckla arbetet. Kartläggningsresultaten tyder att intresse finns hos professionen oavsett
kommunstorlek men förutsättningarna att bedriva jämställdhetsarbete är
bättre i stora kommuner. Stora kommuner har i större utsträckning verksamhetsinriktade uppdrag, mål och indikatorer för jämställdhetsarbete som är
några av framgångsfaktorerna för ett långsiktigt jämställdhetsarbete. [31]
Utbildningsinsatser är ytterligare en faktor som har betydelse för hur jämställdhetsarbete utvecklas.[31] Utbildningar om jämställdhet erbjuds endast i
mindre omfattning med undantag för utbildningar om våld i nära relationer.
Tillgång till utbildnings- och diskussionsmaterial om jämställdhet finns bland
annat på www.jamstalld.nu och på SKL:s hemsida www.skl.se/jamstalldhet.
Det som saknas och efterfrågas är konkreta exempel på hur jämställdhetsarbete kan bedrivas inom verksamheten ekonomiskt bistånd.

Arbete inom ekonomiskt bistånd ur ett
jämställdhetsperspektiv
Bemöta, utreda och bedöma individuella behov
utifrån ett jämställdhetsperspektiv
Att vara lyhörd, skapa delaktighet och uppmärksamma varje individs behov i
planering mot egen försörjning är förutsättningar för att kunna göra en
könsneutral utredning och bedömning.
I likhet med forskningsstudier beskriver fokusgruppsdeltagarna att samtal och bedömningar inom ekonomiskt bistånd kan präglas av stereotypa
föreställningar om kön och att socialtjänsten har olika mycket fokus på
egen försörjning och arbete i samtalen med kvinnor respektive män.
Att i verksamheten arbeta med normer, värderingar och bemötande är ett
första steg i arbetet med att ge förutsättningar för kvinnor och män att få ett
likvärdigt bemötande, utredning och bedömning utifrån sina behov oavsett
kön.
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Nationell utredningsmall för den initiala kartläggningen, som kan vara ett
stöd för att samma frågor ställs till alla oavsett kön, efterfrågas av de som
medverkat i kartläggningen. Flera kommuner har utvecklat egna kartläggnings- och bedömningsmetoder, där standardiserade frågor ställs till alla oavsett kön. Exempel på dessa kan behöva spridas. Socialstyrelsen har utvecklat
bedömningsmetoden FIA som riktar sig till de som haft ekonomiskt bistånd
minst sex månader. FIA publicerades under 2017.
Enligt fokusgruppsdeltagarna är det vanligt att mannen tar över samtalet och för även kvinnans talan i besök med paret i hushållet. Det är viktigt att värderingar och normer där mannen ses som familjens överhuvud
och representant inte förstärks i samtal inom socialtjänsten. Det finns behov av att föra samtal med parterna i ett hushåll såväl gemensamt som individuellt. Gemensamma samtal behövs för att båda kan få insyn i ekonomin, få samma information och att båda kan uppleva ett ansvar för det
gemensamma hushållet. Det individuella samtalet kan vara viktigt att ha
för att kunna synliggöra både kvinnan och mannen som individer istället
för som en enhet. Individuella samtal kan gynna både kvinnor och män
men förmodligen främst kvinnor eftersom dessa beskrivs bli ”osynliga” i
gemensamma samtal.
Att kunna träffa varje person individuellt är en resursfråga för kommunerna. Endast cirka 15 procent uppger i enkätundersökningen att de träffar
kvinnan och mannen i hushållet var för sig när de gör en individuell planering. Motsvarande omfattning bekräftas i fokusgrupperna. Ett arbete
med att digitalisera ansökan om ekonomiskt bistånd pågår i flera kommuner runt om i landet. Det är viktigt att kommunerna följer upp vilka konsekvenser digitaliseringen medför när det gäller individuella bedömningar
och planering för såväl män som kvinnor.

Utbetalning av ekonomiskt bistånd
Att å ena sidan följa SoL:s bestämmelser om att visa respekt för personens
självbestämmande och integritet och å andra sidan besluta att dela upp utbetalningen av biståndet utifrån en jämställdhetsaspekt beskrivs i fokusgrupperna som ett dilemma kring vad som ska prioriteras.
Kartläggningsresultaten indikerar att kommunerna föredrar en dialog
med paret i hushållet och möjlighet för de att själva välja mellan olika utbetalningsalternativ. Socialsekreteraren behöver dock vara uppmärksam på om
det finns indikation på att pengarna inte går till hyra och mat till familjen eller om någon av parterna inte har insyn i ekonomin och tillgång till pengarna.
I dessa fall kan utbetalningen behöva styras av socialtjänsten.
Nationell vägledning avseende arbetssätt kring uppdelade utbetalningar
efterfrågas. Det saknas dock tillräcklig kunskap om och på vilket sätt de uppdelade utbetalningarna bidrar till ökad jämställdhet eller vilka andra konsekvenser det i övrigt kan medföra för hushållet eller för verksamheten ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens bedömning är därför att det inte är aktuellt att
i dagsläget utforma en nationell vägledning i frågan.
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Insatser för kvinnor och män
Ett jämställdhetsperspektiv är en förutsättning för att befintliga resurser i
verksamheten ska kunna användas på ett effektivt sätt. Insatser som är utformade både utifrån kvinnors och mäns behov ger bättre resultat och blir då
mer kostnadseffektiva.[9]
Kartläggningen visar att en relativt stor andel av kommuner inte har
identifierat skillnader i behov av insatser för kvinnor och män. Samtidigt
uppger majoriteten att de inte har genomfört jämställdhetsanalyser, vilket kan
vara en förklaring till att de inte heller har identifierat skillnader.
Att analysera vilka behov kvinnor och män har, om insatser som erbjuds motsvarar
dessa behov och vilka resultat insatserna leder till för kvinnor respektive män
är ett första steg för att kunna identifiera om det finns osakliga skillnader i
behoven och utbudet. Att även ta del av kvinnor och mäns erfarenheter av insatser ger värdefull information om insatserna är tillräckligt anpassade till deras behov.
Kartläggningsresultaten pekar på att rehabiliterande och arbetsmarknadsinriktade insatser, som är anpassade för kvinnor, behöver finnas och utvecklas i större utsträckning.
Kvinnor med försörjningshinder ohälsa är överrepresenterade bland biståndsmottagarna. Förhållningssättet inom verksamheten ekonomiskt bistånd
vid sjukdom och ohälsa rör därför kvinnors livsvillkor i större utsträckning
än mäns. Ohälsa har även samband med låga inkomster, arbetslöshet och
våldsutsatthet. Det kan därför finnas anledning att vara uppmärksam på om
det kan finnas andra orsaker, utöver de medicinska, till ohälsan. SKL, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har under 2017 undertecknat en viljeinriktning om en arbetsmodell för samverkan kring personer som saknar
sjukpenninggrundande inkomst. Spridningsarbete pågår bland annat via konferenser och webbsändning genom SKL.
Utrikes födda kvinnor är överrepresenterade bland de med långvarig och
mycket långvarig biståndstid. Det är därför som behovet av att utveckla individuellt anpassade insatser till utrikes födda kvinnor lyfts av de som medverkat i kartläggningen. För att minska det långvariga biståndsmottagande behövs, förutom att socialtjänsten tar ansvar att erbjuda individuellt anpassade
insatser, även strukturella insatser. Att bryta normer och värderingar när det
gäller synen på utrikes födda kvinnors potential som arbetskraft kan vara ett
utvecklingsområde såväl inom socialtjänsten som på Arbetsförmedlingen och
hos arbetsgivarna. Enligt en nyligen publicerad rapport anser 58 procent av
representanter för kommuner att kommunala arbetsmarknadsinsatser behöver
utvecklas för att kunna erbjuda bättre individuellt anpassat stöd till utomeuropeiskt födda kvinnor.[32]
Cirka 20 procent av respondenterna uppger att de har särskilda insatser
för ensamstående mödrar i syfte att stödja de till egen försörjning. Livsvillkoren för ensamstående mödrar med ekonomiskt bistånd kan få påtagliga konsekvenser även för barnens livsvillkor. Ensamstående mödrar med ekonomiskt bistånd tillhör dessutom en riskgrupp för att utsättas för våld.
Socialstyrelsen vill därför betona att det är viktigt att uppmärksamma de ensamstående mödrarna och stödja de att uppnå egen försörjning så att även
barnen i dessa familjer får bättre och mer jämställda livsvillkor.
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Ytterligare en grupp som Socialstyrelsen anser är viktig att uppmärksamma är utrikes födda unga vuxna med ekonomiskt bistånd och deras behov
av individuellt anpassade insatser. Socialstyrelsen har under 2017 publicerat
ett kunskapsstöd om unga vuxnas förutsättningar att uppnå egen försörjning.
I kunskapsstödet lyfts verksamma arbetssätt och insatser fram utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Det är viktigt att fortsätta sprida stödet till kommunerna.

Arbete med föräldralediga med ekonomiskt bistånd
Det huvudsakliga uppdraget för ekonomiskt bistånd är att bistå personen/hushållet att uppnå egen försörjning. Detta uppdrag kan vara i motsatsförhållande till båda föräldrars rätt till föräldraledighet med hänsyn till att uttag av
föräldraledighet kan sänka hushållets egna inkomster, i de fall den som tar ut
föräldraledighet har ett arbete. I fokusgrupperna diskuteras dilemmat kring
om jämställdhetsperspektivet eller kravet på att i så hög utsträckning som
möjligt bidra till egen försörjning ska prioriteras.
Båda föräldrar med ekonomiskt bistånd, inte bara den som är arbetslös eller den som har lägre lön, ska kunna använda sig av sin möjlighet att vara
hemma med barnet. [33] Kartläggningsresultaten tyder på att respondenterna
i relativt hög grad beaktar båda föräldrars möjlighet till föräldraledighet, speciellt i samband med barnets födsel. Fördelningen av tillfällig föräldrapenning (VAB) uppmärksammas dock inte i samma omfattning.
Som flera medverkande i kartläggningen har påpekat är det främst Försäkringskassans ansvar att informera om uttag av föräldrapenning och hur den
kan fördelas mellan föräldrarna. En dialog om ansvarsfördelningen kan dock
vara ett första steg i förändringsarbete som kan gynna aktivt, jämställt föräldraskap och kvinnors möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och
uppnå egen försörjning.
Kartläggningen indikerar att i de flesta kommunerna påbörjas planeringen mot egen försörjning när föräldraledigheten börjar närma sig slutet.
Ett aktivt förhållningssätt inom ekonomiskt bistånd tidigt under föräldraledigheten kan gynna kvinnors möjlighet att snabbare komma ut i egen försörjning.
Exempel på arbetssätt och insatser till föräldralediga som vissa kommuner
erbjuder kan behöva spridas till kommunerna.

Arbete med att motverka mäns våld
mot kvinnor inom ekonomiskt bistånd
Resultat av kartläggningen tyder på att ekonomiskt bistånd i relativt hög grad
ställer frågor om våldsutsatthet och att det finns en medvetenhet om rollen i
arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Bedömningsmetoden FREDA-kortfrågor används inom flertalet kommuner. Frågor
om våldsutsatthet ställs dock i olika skeden i olika kommuner, vissa gör det
redan vid första besök och andra inom 1-4 månader efter första besöket.
Ett enskilt möte med personen en förutsättning för att kunna ställa frågor
om våldsutsatthet och våldsutövande och för att få sanningsenligt svar.[4]
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Att träffa paret i hushållet under gemensamma möten försvårar möjligheten att fråga om och upptäcka våldsutsatthet. Försvårande omständighet är
även när den ena parten i hushållet används som tolk.
Även om det görs relativt mycket för att upptäcka våldet finns det utrymme att utveckla arbetet. Speciellt gäller det att utöka användningen av
standardiserade frågor, att rekommendationer kring när det är lämpligt att
ställa frågor följs samt att arbetssätt för att upptäcka våldsutsatthet bland
kvinnor med långvarigt bistånd systematiseras.
Behovet av att upptäcka våld bland kvinnor med långvarigt ekonomiskt
bistånd och utöka användningen av rutinmässiga frågor bekräftas av en utredning som Socialstyrelsen nyligen har genomfört. Utredningen handlade
om dödsfall där personen avlidit som följd av våld som en närstående eller tidigare närstående person utövat. Några av de avlidna personerna hade haft
kontakt med ekonomiskt bistånd men våldet hade inte upptäckts.[34] I utredningen lyfts behovet av implementeringsstöd för att upptäcka våld som särskilt angeläget för enheter för ekonomiskt bistånd.

Stöd till de våldsutsatta
Kartläggningsresultaten tyder på att verksamheten ekonomiskt bistånd har
rutiner för vad som görs vid indikation på våld, men dessa motsvarar inte definitionen enligt öppna jämförelser. Enligt ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, ska den som bedriver socialtjänst identifiera,
beskriva och fastställa de processer och rutiner i verksamheten som behövs
för att säkra verksamhetens kvalitet. [35] Att det finns en tydlig verksamhetsprocess, som är förankrad och godkänd på alla nivåer, är en kvalitetsfaktor i
arbetet med att motverka våld och säkerställer att den utsatta får snabb och
adekvat hjälp och bidrar till trygghet hos den som är utsatt.[28] Det handlar
bland annat om att ha tydliga rutiner för hantering av personakten för hushållet när våld upptäcks och för hantering av skyddade personuppgifter. Socialstyrelsen har ett meddelandeblad om skyddade personuppgifter.[36] Spridningen av meddelandebladet kan behöva förbättras i syfte att underlätta
kommunernas arbete med att ta fram skriftliga rutiner.
En fungerande ekonomi ger autonomi och handlingsutrymme och kan
ibland vara ett första steg för kvinnan att kunna ta itu med andra svårigheter i
livet.[19] Kartläggningsresultaten antyder att kommunerna beviljar ekonomiskt bistånd i det akuta skedet i syfte att kvinnan snabbt kan bli ekonomiskt
oberoende av mannen.
Ekonomiskt bistånd har en viktig roll i att stödja de utsatta, även långt
efter att våldet har upphört. En person som har utsatts för våld kan ha försörjningssvårigheter under flera år på grund av fysiska och psykiska skador eller
skulder som har uppstått som följd av att ha varit våldsutsatt. Skulderna kan
leda till att kvinnan inte får en bostad. Enligt resultaten ställer drygt hälften
av kommunerna i frågor om skulder till våldsutsatta. Det framkommer dock
inte av kartläggningen om kvinnorna även kan få ekonomiskt bistånd till
skulder och/eller information om och hänvisning till stödinsatser.
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Kvinnorna får även stöd med boendefrågan inom ekonomiskt bistånd,
såväl i det akuta skedet som när det behövs mer stadigvarande boende. Samarbetet mellan kommunerna och med bostadsbolagen kring de skyddsbehövande lyfts fram som ett förbättringsområde inom flera kommuner.
Kontinuerlig kompetensutveckling om våld och dess konsekvenser är viktig.[28] Kartläggningsresultaten antyder att cheferna inom verksamheten
ekonomiskt bistånd satsar på utbildning gällande våld i nära relationer samt
att de anser att tillgången till utbildningar är god.

Ekonomiskt våld
När det gäller ekonomiskt våld indikerar kartläggningsresultaten att handläggningen varierar mellan kommunerna. Detta kan bero på att det ekonomiska våldet inte har diskuterats i lika stor utsträckning som det övriga våldet. Kunskap om vad ekonomiskt våld är, hur signaler på det kan identifieras
och hur stödet till det utsatta skulle kunna utformas efterfrågas av de medverkande i kartläggningen.

Att upptäcka och stödja vid hedersrelaterat våld
och förtryck
Att upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck, hur de utsatta kan stödjas är
ett område med bristande kunskaper, vilket även bekräftas i Socialstyrelsens
dödsfallsutredningar 2016-2017.[34] Länsstyrelsen i Östergötland 3 har tagit
fram vägledningar och stödmaterial och genomfört utbildningsinsatser inom
området. Även Nationellt centrum för kvinnofrid 4 har information och webbutbildningar på sin hemsida. Dessa insatser verkar dock inte vara så kända
bland cheferna för ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsen avser, enligt dödsfallsutredningar 2016-2017, att erbjuda socialtjänsten ökat stöd att använda
befintlig vägledning för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.[34]

Att uppmärksamma och stödja våldsutövare
Arbetssätt för att uppmärksamma våldsutövande är ytterligare ett utvecklingsområde för verksamheten ekonomiskt bistånd. Även detta bekräftas i Socialstyrelsens dödsfallsutredningar 2016-2017.[34] Kartläggningsresultaten
tyder på att stora kommuner har bättre förutsättningar att uppmärksamma
våldsutövare och hänvisa till insatser. Utbildning/fortbildning och chefsstöd
behövs för att kunna utveckla arbetet.

Verksamhetsuppföljning- och utveckling
inom ekonomiskt bistånd
Ett jämställdhetstänkande inom verksamheten ekonomiskt bistånd behöver
genomsyra hela arbetsprocessen från utredning av behov av insatser till resultat av dessa för kvinnor och män. Tillgången till könsuppdelad statistik,
såväl på lokal och som nationell nivå, över ekonomiskt bistånd och insatser
3

http://www.hedersfortryck.se/
http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/hedersrelaterat-vald-och-fortryck/hedersrelaterat-vald-och-fortryck
4
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som erbjuds till kvinnor och män med ekonomiskt bistånd är en förutsättning
för att kunna arbeta med jämställdhet. 5
Den könsuppdelade, nationella statistiken över ekonomiskt bistånd är av
god kvalitet [3] och ger kommunerna goda förutsättningar att genomföra
verksamhetsanalyser utifrån ett könsperspektiv. Öppna jämförelser ger kommunerna möjlighet att följa upp och jämföra verksamheten ekonomiskt bistånd ur olika kvalitetsaspekter med andra i liknande kommuner.
Könsuppdelad statistik över kommunala arbetsmarknadsinsatser är fortfarande ett relativt nytt område, såväl lokalt som nationellt. Kommun- och
landstingsdatabasen (Kolada) innehåller nyckeltal över kommunala arbetsmarknadsinsatser. Statistiken i Kolada är dock inte könsuppdelad med undantag för uppgifter om deltagarantal, avslutsorsaker och kommunala visstidsanställningar. Från och med 2016 samlar även Socialstyrelsen in
könsuppdelad statistik över arbetsmarknadsinsatser. Statistikrapporteringen,
redovisningen och tillförlitligheten i statistiken behöver utvecklas innan publicering och arbete med detta pågår på Socialstyrelsen. Förutsättningen för att
Socialstyrelsen ska kunna utveckla statistiken är att det görs ett utvecklingsarbete med statistikrapportering i kommunerna.
Nationell statistik över hur många kvinnor respektive män med ekonomiskt bistånd deltar i rehabiliterande insatser saknas med undantag för statistik över deltagande i insatser som finansieras inom ramen för FINSAM.
Rapporteringen och tillförlitligheten behöver förbättras även avseende denna
statistik och arbete med det pågår.
Användning av bedömningsmetoden FIA kan ge lokal kunskap om förutsättningar och behov för kvinnor och män med bistånd längre än sex månader. Om kunskap från FIA dokumenteras på individnivå, ökar den möjligheter att granska och värdera inriktning och tillämpning av de insatser som
verksamheten erbjuder kvinnor och män.[5]
Systematisk uppföljning för ekonomiskt bistånd, SUE, som Socialstyrelsen har tagit fram, är fortfarande under införande under 2018. Den kommer
att kunna användas av kommuner för att exempelvis följa upp en specifik
grupp ur ett jämställdhetsperspektiv och som ger lokal kunskap om det finns
skillnader mellan kvinnor och män.[5]
Flera kunskapskällor och uppföljningsverktyg finns således tillgängliga för
verksamheten ekonomiskt bistånd men kartläggningsresultaten visar att kommunerna behöver ha bättre kunskap om hur systematisk uppföljning genomförs, hur uppgifterna analyseras, hur verktygen används och hur resultat kan
användas i verksamhetsutveckling.

5

www.jamstalld.nu
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Stöd för att främja arbetet inom
ekonomiskt bistånd ur ett
jämställdhetsperspektiv
Kartläggningen visar att det finns såväl ett behov av som önskemål om stöd
för att kunna utveckla arbetet inom ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv. Bland annat efterfrågas riktlinjer, föreskrifter, vägledning, konkreta verksamhetsanpassade exempel och utbildningar om hur jämställdhetsarbetet kan bedrivas inom ekonomiskt bistånd.
Socialstyrelsen avser att under 2018 stödja kommunernas jämställdhetsarbete inom ekonomiskt bistånd genom att:
• Utveckla ett tema om jämställdhet och ekonomiskt bistånd på Kunskapsguiden.se. Temat kan innehålla konkreta exempel på verksamhetsanpassat
jämställdhetsarbete, insatser för kvinnor och män med ohälsa, insatser för
föräldralediga, om ekonomiskt våld med mera.
• Förtydliga jämställdhetsperspektivet i Handboken för ekonomiskt bistånd i
samband med uppdateringen.
• Stödja användning av verktyget för systematisk uppföljning för ekonomiskt bistånd, SUE, för att underlätta uppföljningen av det lokala arbetet
inom ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv.
• Sprida meddelandebladet om skyddade personuppgifter till verksamhetschefer inom ekonomiskt bistånd i syfte att underlätta arbetet med att ta
fram skriftliga rutiner.
• Inventera förutsättningar att ta fram nya indikatorer i öppna jämförelser för
att kunna följa upp arbetet inom ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv.
Socialstyrelsen kommer att redovisa de ovannämnda åtgärderna samt hur stödet sprids senast den 1 december 2018.
Utöver det som beskrivs ovan pågår det ett arbete på Socialstyrelsen med
att utveckla och förbättra rapporteringen och tillförlitligheten i den könsuppdelade statistiken avseende avslutsorsaker inom ekonomiskt bistånd samt
över kommunala arbetsmarknadsinsatser.
Socialstyrelsen har ett uppdrag att stödja genomförande och uppföljning
av den nationella strategin för att förebygga mäns våld mot kvinnor
(S2017/01221/JÄM). I rapporten om dödsfallsutredningar 2016-2017 har Socialstyrelsen lämnat flera förslag på åtgärder för att stärka arbetet med att
upptäcka våld i nära relationer.
Hugo Stranz, docent och Klara Hussénius, doktorand vid Institutionen för
socialt arbete vid Stockholms universitet arbetar för närvarande med en vinjettstudie som handlar om att undersöka hur socialsekreterarna bedömer klienternas behov av ekonomiskt bistånd. Projektet kommer att innefatta perspektiv som har att göra med bland annat kön och registerledarskap.
Socialstyrelsen kommer att följa resultat av denna studie under 2018.
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SKL planerar att under 2018 påbörja utvecklingsarbetet i syfte att bryta
långvarigt biståndsmottagande och utveckla verksamhetsområdet ekonomiskt
bistånd. Jämlikhetsperspektivet kommer att genomsyra detta arbete.
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MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland
Ang. jämställt försörjningstöd
Region Gotland har sedan gammalt av rutin betalat ut försörjningsstöd till mannen i familjen.
Flera kommuner har börjat frångå detta, då den andra parten i förhållandet löper risk att
hamna i ekonomisk utsatthet. Ekonomin är ett kraftfullt verktyg till exempel för den som vill
kontrollera sin partner.
En kartläggning är initierad av socialdepartementet men vi i Centerpartiet tycker att man
behöver vara tydligare i frågan och Centerpartiet på riksnivå har därför föreslagit en förändrad
lagstiftning för att råda bot på denna ojämlikhet.
I väntan på lagstiftning finns det ingenting som hindrar att Region Gotland tar samma beslut
som flera andra kommuner (bland annat Tingsryd) redan beslutat om, att försörjningsstödet
delas lika och betalas ut till båda parter i ett gemensamt hushåll.
Därför föreslår jag att:
* Region Gotland snarast verkar för att försörjningsstödet delas lika och betalas ut till båda
parter i ett gemensamt hushåll.
Levide och Lokrume 17 juni 2018

Anna Andersson

Eva Nypelius

Centerpartiet

Centerpartiet

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-05-13

Handlingar till

Ärende 16

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll
a) Jan Lundsteins (C) avsägelse som ersättare i tekniska nämnden
b) Marcus Johanssons (S) avsägelse som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden
c) Mats Jönssons (C) avsägelse som ersättare i valnämnden
d) Mats Jönssons (C) avsägelse som nämndeman i förvaltningsrätten
e) Val till Inspiration Gotland AB:s styrelse
S
Bo Björkman, ordförande
M
Roger Wärn, vice ordförande
Henry Henziger
f) Ombud till årsstämma för Inspiration Gotland AB
?
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Från: Janne Lundstein <Janne.Lundstein@centerpartiet.se>
Skickat: den 10 april 2019 08:01
Till: Marianne Ardin
Kopia: Lars Frank
Ämne: Re: VB: Lämna TN

Hej Lars.
Jag har efter långt och moget övervägande bestämt mig för att avsäga mig min plats som 2:e
ersättare i Tekniska Nämnden på grund av tidsbrist.
Jag anser att jag försummat mitt uppdrag och att det vore bättre om en mer engagerad
person tar över uppdraget.
Följdaktligen begär jag härmed om entledigande från mitt uppdrag som ersättare i Tekniska
nämnden.
Mitt parti har tagit del av mitt beslut.
Med vänliga hälsningar
Janne Lundstein

Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:

Marcus Johansson
Per Lundin
leif.dahlby@socialdemokraterna.se; Linus Gränsmark
Avslutande av uppdrag
den 27 mars 2019 14:19:02

Hej
Härmed meddelar jag att den 27 Mars 2019 avslutar jag alla mina uppdrag inom socialdemokraterna.
Mvh Marcus Johansson ordinarie i BUN

Uti

E

Uti

E

Regionfullmäktiges valberedning 2019-04-10

Protokoll

Vb § 1
Valberedningens förslag på nämndemän till Tingsrätten i Visby
för mandatperioden 2020-2023:
Valberedningens förslag för beslut i regionfullmäktige
Nämndemän, 40 personer:
C
Ellen Håkansson, Jacob Häggs väg 58 B, 623 69 Katthammarsvik
C
Sture Gardell, Grubbens väg 5, 624 49 Slite
C
Karl Gustav Jakobsson, Storvägen 54, 623 63 Ljugarn
C
Maciej Onoszko, Roma Stora Väller 410, 622 54 Romakloster
C
Ann Charlott Hansson, Boge Hägvide 521 62436 Slite
C
Blanca Andersson, Bogegatan 7 lgh 1202, 621 42 Visby
C
Malin Wiginder, Lokrume Lauks 906, 621 74 Visby
C
Anna Gahnström, Bro Halner 310, 621 73 Visby
C
Ewy Klinth, Vibble Krohns väg 1, 622 60 Visby
C
Karl Johan Johansson, Burs Änges 517, 623 49 Stånga
M
Malin Skalberg, Stenkyrka Kvie 626, 624 42 Tingstäde
M
Per Österlund, Eskelhem Rosenbys 262, 623 79 Klintehamn
M
Michaela Challnius. S:t Michaels Gränd 3 lgh 1001, 621 57 Visby
M
Stefan Wäss, Väskinde Idholmen 947, 622 75 Visby
M
Jimmy Larsson, Burs Sigdes 250, 623 49 Stånga
M
Rolf Wattskog, Follingbo Prästgård 519, 621 91 Visby
M
Ola Malmros, Polhemsgatan 27 A lgh 1104, 621 39 Visby
L
Peter Karlsson, Östra tvärgatan 16, 621 43 Visby
KD
Mats Hedqvist, Hejdeby Norrbys 408, 621 76 Visby
S
Anette Medbom, Hogrän Tomsarve 5, 621 96 Visby
S
Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30 lgh 1201, 621 39 Visby
S
Catharina Wahlström, Varpastigen 6, 624 49 Slite
S
Roger Möllerström, Irisdalsgatan 130, 621 43 Visby
S
Annika Ågren, Sanda Stora Varbos 941, 623 79 Klintehamn
S
Sverker Holmgren, Vibble Tvinnaregatan 33, 622 60 Visby
S
Eleonore Hemström, Källunge Skällhorns 161, 621 79 Visby
S
Masood Secho, c/o B Ivarsson / Tjelvarvägen 15, 621 39 Visby
S
Marika Olofsson, Irisdalsgatan 30, 621 42 Visby
S
Mats Sundin, Gammelgarn Skogby 781, 623 6 Katthammarsvik

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktiges valberedning 2019-04-10

V
V
V
V
MP
MP
MP
Fi
SD
SD
SD

Justerande:

Protokoll

Hatice Toprak, Mästergatan 2, 621 39 Visby
Ingela Barnard, Hangvar Olarve 613, 624 54 Lärbro
Heidi Gaiadotter, Gutevägen 25 A, 621 46 Visby
Peter Jankert, Silte Smissarve 520 A, 623 43 Havdhem
Kjell Funk, Närkegatan 8, 62149 Visby
Catharina Seidberg, Korallgatan 1002, 621 40 Visby
Lena Lind, Lummelunda Lummelundbruk 505, 62171 Visby
Nina Ruthström, Lummelunda Kinner Kviar 17, 623 55 Klintehamn
Lars Engelbrektsson, Steffens väg 4, 621 46 Visby
Cecilia Lange Rosén, Fröjel Göstavs 244, 623 55 Klintehamn
Håkan Lilja, Stora Törnekvior 78, 621 37 Visby

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktiges valberedning 2019-04-10

Vb § 2
Valberedningens förslag på nämndemän till Förvaltningsrätten
för mandatperioden 2020-2023:
Valberedningens förslag för beslut i regionfullmäktige
Nämndemän, 20 personer:
C
Yvonne Ahlgren, Strandvägen 10 A lgh 1101, 621 55 Visby
C
Therese Olofsson, Hammargatan 7, 622 54 Romakloster
C
Niklas Yttergren, Vibble Tvinnargatan 218, 622 60 Visby
C
Niklas Gahne, Skogsgatan 6, 622 54 Romakloster
C
Hanna Cederlund, Källunge Suderbys 122, 621 79 Visby
C
John Eriksson, Stjärngatan 13 lgh 1103, 621 40 Visby
M
Carin Backlund, Tunnbindaregatan 9 lgh 1101, 621 57 Visby
M
Hans Jörgen Petersen, Vibble Drejaregatan 7, 622 59 Visby
M
Gunnar Solin, Södervärnsgatan 4, 621 46, Visby
L
Sören Strand, Jungmansgatan 528, 621 52 Visby
S
Alexandra Dahlberg, Sjudarevägen 40 D, 621 53 Visby
S
Lars-Gunnar Håkansson, Hejdeby Lilla Råby 315, 621 76 Visby
S
Anette Glover, Sjudarevägen 36 A, 621 53 Visby
S
Kurt Grönhagen, Mästerby Ammor 140, 622 32 Gotlands Tofta
S
Renée Lingström, Hörsne Dibjärs 139, 622 58 Romakloster
S
John Aspendahl, Bangårdsgatan 10, 621 45 Visby
V
Roland Norbäck, Ganthem Ekebys 550, 622 46 Romakloster
V
Lilian Edman, Stångagatan 12, 621 43 Visby
Fi
Vakant,
SD
Lars Engelbrektsson, Steffens väg 4, 621 46 Visby

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktiges valberedning 2019-04-10

Vb § 3
Valberedningens förslag på nämndemän till Svea Hovrätt
för mandatperioden 2020-2023:
Valberedningens förslag för beslut i regionfullmäktige
Nämndemän, 10 personer:
C
Maria Ahlsten, Grötlingbo Brunns 651, 623 38 Havdhem
C
Rebeca Gajardo-Angel, Källunge Aumunds 3, 621 79 Visby
M
Håkan Onsjö, Fröjel Göstavs 452, 623 55 Klintehamn
M
Ingemar Lundqvist, Väte Hassle 819, 623 78 Klintehamn
KD
Helena Emilsson, Östra Hansegatan 21, 621 45 Visby
S
Anna Sundin, Gammelgarn Skogby 781, 623 6 Katthammarsvik
S
Claes-Göran Nilsson, Blomstervägen 23, 621 50 Visby
S
Ylva Hoffman, Fardhem Myre 306, 623 52 Hemse
V
Annamaria Bauer, Signalgatan 10, 621 47 Visby
MP
Per Bokelund, Fröjel Bottarve 194, 623 55 Klintehamn

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktiges valberedning 2019-04-10

Protokoll

Vb § 4
Valberedningens förslag på nämndemän till Kammarrätten
för mandatperioden 2020-2023:
Valberedningens förslag för beslut i regionfullmäktige
Nämndemän, 5 personer:
C
Lena Häglund, När Rovalds 349, 623 48 Stånga
C
Göran Olofsson, Sproge Stora Norrgårde 210, 623 44 Klintehamn
C
Niklas Harlevi, Fältgatan 8, 621 38 Visby
S
Annika Ågren, Sanda Stora Varbos 941, 623 79 Klintehamn
S
Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30 lgh 1201, 621 39 Visby

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktige har vid idigare sammanträde, till olika nämnder
överlåtit (delegerat) nedanstående medborgarförslag för beslut.
Dessa återkommer nu för kännedom och anmälan till fullmäktige.

Innehåll
• Jarl Stephanssons medborgarförslag om billigare kollektivtrafik. RS 2018/119
• Tekniska nämnden 2019-03-27, § 87
• Medborgarförslag (inkom 2018-01-25)

• Stefan Westerlunds medborgarförslag om nya tider för parkering på Mellangatan.
RS 2018/748

• Tekniska nämnden 2019-04-24, § 114
• Medborgarförslag 2018-07-03
• Irene Magnussons medborgarförslag om att låta pensionärer vid 65 års ålder och
uppåt ska få åka buss gratis. RS 2018/878
• Tekniska nämnden 2019-03-27, § 83
• Medborgarförslag (inkom 2018-08-24)

• Catrin Hägboms medborgarförslag om att friskvårdsbidraget för regionens
anställda ska följa Skatteverkets rekommendationer. RS 2018/1088
• Regionstyrelsen 2019-03-28, § 107
• Medborgarförslag (Inkom 2018-10-19)

• Jan Alamos medborgarförslag om stöd till glutenallergiker (Celiaki). RS 2018/1092
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-04-17, § 46
• Medborgarförslag 2018-10-22
• Britt-Inger Thomssons medborgarförslag om normal taxa för akuta tand- och
sjukvårdsbesök. RS 2018/1093
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-03-20, § 28
• Medborgarförslag 2018-10-22
• Britt-Inger Thomssons medborgarförslag om gratis kollektivtrafik för pensionärer.
RS 2018/1094

• Tekniska nämnden 2019-03-27, § 84
• Medborgarförslag 2018-10-22
• Lars Ahlgrens medborgarförslag om att en badbrygga i området utanför
paviljongsplan - Strandgärdet i Visby. RS 2018/1099
• Tekniska nämnden 2019-03-27, § 85
• Medborgarförslag 2018-10-23
• Dan Perssons medborgarförslag om Ratificering av FN:s generalförsamling
antagna resolution om totalt kärnvapenförbud. RS 2018/1145
• Regionstyrelsen 2019-03-28, § 108
• Medborgarförslag 2018-11-05
• Anita Ljustells medborgarförslag om att låta kollektivtrafiken anpassas till
båttiderna. RS 2018/ 1146
• Tekniska nämnden 2019-04-24, § 113
• Medborgarförslag 2018-11-05
• Eva Gustafssons medborgarförslag om att inte ta ut någon fakturaavgift vid
sjukresa. RS 2018/ 1216
• Tekniska nämnden 2019-03-27 § 86
• Medborgarförslag 2018-11-23

• Mattias Ahlgrens medborgarförslag om att göra om Romabadet till ensporthall.
RS 2018/1235

• Tekniska nämnden 2019-03-27, § 82
• Medborgarförslag 2018-11-29
• Per Jannerholms medborgarförslag om komplettering av cykelbana på väg 149
mellan flygplatsen och Själsö. RS 2018/1271
• Tekniska nämnden 2019-04-24, § 115
• Medborgarförslag 2018-12-12
• Affe Anderssons medborgarförslag om sopabonnemang. RS 2018/1287
• Tekniska nämnden 2019-04-24, § 116
• Medborgarförslag 2018-12-17

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-27

TN § 87

TN § 87

Medborgarförslag. Bussar för dyra i staden

TN 2018/653
TN AU § 77

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden gläds att förslagsställaren gärna åker buss men avslår
medborgarförslaget enligt Isabel Enströms (MP) yrkande.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
sänker kollektivtrafiktaxan i stadstrafiken. Teknikförvaltningen föreslår att
medborgarförslaget avslås eftersom priserna i Visby stadstrafik redan är låga och ett
eventuellt intäktsbortfall inte kan kompenseras tillräckligt.
Bedömning

I det inkomna medborgarförslaget föreslås lägre priser inom Visby stadstrafik.
Förvaltningen bedömer att medborgarförslaget skall avslås med följande motivering.
Kollektivtrafikens verksamhet finansieras huvudsakligen genom två intäktskällor:
skattemedel och biljettintäkter. De sistnämnda säkerställer en dryg fjärdedel av
kollektivtrafikens finansiering. Lägre biljettpriser kan visserligen ge upphov till ett
ökat resande, men resandeökningen bedöms inte utjämna intäktsbortfallet. En
sänkning av biljettpriserna med exempelvis 20 % (t.ex. enkelbiljett vuxen för 20 kr
istället för 25 kr) skulle kräva en ökning av resandet med hela 25 % för att kunna
behålla det nuvarande intäktsbeloppet. Minskade biljettintäkter innebär därmed
antingen ett höjt behov av skattemedel eller en utbudsreduktion, som i sin tur skulle
leda till färre resor och färre intäkter.
Priset för enkelbiljetter i Visby stadstrafik hör till de lägsta i hela landet och
månadskortet, kallat Visbykort, har lägst pris av alla månadskort inom tätortstrafiken
i Sverige. Visbykortet amorteras om man reser mer än ca 20 gånger (enkelresor)
under en sammanhängande period av 30 dagar. För sällanresenärer rekommenderas
att använda Reskassa som ger 30 % rabatt på ordinarie priset för enkelbiljetter.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Yrkanden:
Isabel Enström (MP) yrkar på att beslutsformuleringen ändras till: Tekniska nämnden
gläds att förslagsställaren gärna åker buss men avslår medborgarförslaget.
Ordförande Karl Johan Boberg (C) ställer förvaltningens förslag i proposition till
Isabel Enströms (MP) yrkande och finner att Isabel Enströms yrkande vunnit bifall.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-27

Protokollsutdrag
TN § 87

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-03-20
Tjänsteskrivelse 2019-02-13
Skickas till
Regionfullmäktige
Förslagsställaren
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

MEDBORGARFÖRSLAG
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Regionfullmäktige i
Region Gotland
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Förslaget
6NULYKlUNRUWIDWWDWYDGGXDQVHUDWWUHJLRQIXOOPlNWLJHVNDOOEHVOXWDRP7H[WDW\GOLJW

Jag
     såväl som mina kamrater anser att bussarna
inom
      stan kostar aldeles för mycket.
p.s
layout fungerar knapt på datorer, fixa det
    Denna



Motivering
6NULYKlUYDUI|UGXDQVHUDWWUHJLRQIXOOPlNWLJHE|UIDWWDGHWEHVOXWVRPGXRYDQI|UHVODJLW5lFNHULQWH
XWU\PPHWIRUWVlWWHUGXSnHWWHOOHUIOHUDIULVWnHQGHDUNVRPIRJDVWLOOGHWWD7H[WDW\GOLJW

Föritiden
brukade jag åka buss till skolan när jag på

något
      sätt inte kunde cykla. Jag bor en liten bit
utanför
staden och att gå till skolan är inget alternativ

då
tar aldeles för lång tid. Nuförtiden kostar dock
    det

bussen
inom stan aldeles för mycket. Jag säväl som

många
av mina kamrater har inte råd att ta bussen


längre.
(forts nästa sida)
Information om behandling av personuppgifter
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RFKKDQGOLQJDUVRPEHKDQGODUGHWWDPHGERUJDUI|UVODJ
-DJVDPW\FNHUWLOOLQWHUQHWSXEOLFHULQJ
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Forts från föregående sida

Detta resulterar till att många behöver åka bill till stan. Detta är ingen
hållbar lösning och jag tycker att ni på komunen borde uppmuntra
hållbar transport.

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-04-24

TN § 114

TN § 114

Medborgarförslag. Ändra tidsbegränsningen
för parkeringsplatser på Mellangatan

TN 2018/2768
TN AU § 101

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår Region Gotland att
ändra tidsbegränsningen på parkeringsplatser vid Mellangatan och Residensbacken.
Förslagsställaren vill att aktuella parkeringsplatser skall ändras till gratis parkering i
två timmar därefter avgift. Nuvarande tidsbegränsning för parkering är 10 minuter
och den tillkom 2016 för att säkerställa att det finns tillgängliga parkeringsplatser för
de som hämtar och lämnar barn på den närliggande förskolan.
Bedömning

Teknikförvaltningen anser att nuvarande tidsbegränsning fungerar väl. Föräldrar och
andra som har snabba ärenden till förskolan hittar oftast en ledig parkeringsplats.
Boende i området kan parkera gratis på platsen mellan 18.00 och 09.00. Om behov
finns att parkera längre finns det parkeringsplatser lite längre bort som till exempel
vid Södertorg, Slottsbacken eller Tullhusplan. Förvaltningen anser därför att
nuvarande reglering på platsen inte skall ändras.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20180703
Tjänsteskrivelse 20190327
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Änr

2018-07-03
REGION GOTLAND

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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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 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.
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-27

TN § 83

TN § 83

Medborgarförslag. Pensionärer vid 65 års
ålder och uppåt ska få åka buss gratis

TN 2018/2770
TN AU § 73

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att pensionärer vid
65 års ålder och uppåt ska få åka buss gratis i Gotlands kollektivtrafik. Motiveringen
är att många pensionärer har låg pension eller kan inte köra bil. Att få gratis bussresor
skulle bryta isoleringen för dessa personer och låta dem ta del av en social
gemenskap.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att förslaget inte är genomförbart på grund av det
ekonomiska bortfallet förändringen skulle innebära. Nedskärningar i
kollektivtrafikens utbud hade kunnat bli en konsekvens av ett sådant inkomstbortfall
förutsatt att bortfallet inte kompenseras med skattefinansierade bidrag
Slutsatsen av tekniska nämndens beslut är att Pensionärer vid 65 års ålder och uppåt
även framgent behöver betala för sina resor. I dagsläget får resenärer som är över 65
år reducerat pris, och personer över 80 år reser gratis i kollektivtrafiken på Gotland.
Pensionärer har idag följande rabatter jämfört med fullpris:
100 kr rabatt på Länskort
60 kr rabatt på Förortskort
70 kr rabatt på Visbykort
1000 kr rabatt på Årskort
30 kr rabatt på 24 timmars kort
60 kr rabatt på 72 timmars kort
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-08-24.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-27

Protokollsutdrag
TN § 83

Tjänsteskrivelse 2019-02-15.
Skickas till
Regionfullmäktige
Förslagsställaren

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 107

Medborgarförslag. Friskvårdsbidraget för
regionens anställda ska följa Skatteverkets
rekommendationer

RS 2018/1088
AU § 94

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget bifalls, i och med pågående översyn av Region Gotlands
riktlinjer i förhållande till skatteverkets rekommendationer.

Medborgarförslaget bifalls på så sätt att en översyn görs av Region Gotlands riktlinjer
i förhållande till skatteverkets rekommendationer. Detta görs som en del i det
uppdrag som regionstyrelseförvaltningen fick genom de personalstrategiska
åtgärderna 2017-2019 från Krisgruppen att revidera gällande friskvårdspolicy. En
arbetsgrupp är formad och arbetet är beräknat att bli klart under första kvartalet
2019.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag 2018-10-19
Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-27
Skickas till
Förslagsställaren
Regionfullmäktige

62 (76)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-04-17

HSN § 46

HSN § 46

Medborgarförslag. Avsätt budgetpost för
stöd till Celiaki/glutenallergiker

HSN 2018/657
HSN-AU § 39

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden avslår medborgarförslaget.

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att Region Gotland ska avsätta
ett budgetbelopp där drabbade av Celiaki/glutenallergi kan söka bidrag för sina
fördyrade levnadskostnader.
Barn upp till 16 år har enligt lag rätt till ett begränsat bassortiment av
subventionerade glutenfria och mjölk- eller sojafria specialprodukter genom en så
kallad livsmedelsanvisning. Brukaren får då de glutenfria livsmedlen genom apoteket
till ett lägre pris.
Vid 16 års ålder upphör den statliga livsmedelsanvisningen och det är regionen som
avgör om något ekonomiskt stöd utgår eller inte. I flertalet län utgår inget stöd alls. I
några län finns olika former av subventioner eller bidrag dessa ser olika ut i storlek
och gäller olika åldersgrupper beroende på region.
Svenska Celiakiförbundet kontaktade under hösten 2017 samtliga 21 landsting och
undersökte hur det ser ut med stödet till personer med celiaki över 16 år. 8 av de 21
landstingen ger någon form av ekonomiskt stöd till personer med celiaki över 16 år.
Efter 20-årsdagen är det endast fyra landsting som ger någon form av ekonomisk
ersättning.
Marknaden för glutenfria produkter har kraftigt ökat de senaste åren. Att glutenfri
kost också blivit en kostform som många hälsoprofiler förespråkar gör även det att
denna typ av kost fått en större marknad och har i dagsläget betydligt fler och
billigare produkter än tidigare.
Det finns inte heller någon annan grupp av personer med födoämnesöverkänslighet
som får motsvarande bidrag som förslagsställaren föreslår för personer med
glutenintolerans på Gotland.
Det är exempelvis ytterst få regioner som har någon form av ersättning för vuxna
som behöver mjölk- och sojafria produkter.
För personer med ytterst ansträngd ekonomi finns möjlighet att söka ekonomiskt
bidrag ur hälso- och sjukvårdens samstiftelse för sjukvård.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-17

HSN § 46

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att hälso- och sjukvården har en ansträngd ekonomisk
situation med behov av kostnadsbesparande åtgärder för att nå en budget i balans
och har därmed inte möjligheter att utöka kostnaderna för något som i nuläget inte är
lagstadgat. Barn har enligt lag rätt till begränsat bassortiment av subventionerade
specialprodukter. En allt större marknad med glutenfria produkter gör också att
möjligheten att handla dessa produkter till lägre priser ökar.
Det finns inte heller motsvarande subventioner för överkänslighet mot andra
födoämnen.
Med ovanstående anledningar föreslår förvaltningen hälso- och sjukvårdsnämnden
att avslå medborgarförslaget.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU § 39
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden avslår medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag Avsätt budgetpost för stöd till Celiaki/glutenallergiker
Tjänsteskrivelse daterad 25 mars 2019
Skickas till
Jan Alamo, förslagsställare
Regionfullmäktige
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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
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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

2018-10-19

NamntecJoiing

* f
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ftamflfbrtydligande

Jan Alamo
Söderväg 44 A
621 58 Visby
ian.alamo@hotmail.com

Adress

Postadress

E-postadress
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Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

HSN 2018/657
25 mars 2019

Yvonne Skovshoved
Ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Medborgarförslag. Avsätt budgetpost för stöd till
Celiaki/glutenallergiker
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att Region Gotland ska avsätta
ett budgetbelopp där drabbade av Celiaki/glutenallergi kan söka bidrag för sina
fördyrade levnadskostnader.
Barn upp till 16 år har enligt lag rätt till ett begränsat bassortiment av
subventionerade glutenfria och mjölk- eller sojafria specialprodukter genom en så
kallad livsmedelsanvisning. Brukaren får då de glutenfria livsmedlen genom apoteket
till ett lägre pris.
Vid 16 års ålder upphör den statliga livsmedelsanvisningen och det är regionen som
avgör om något ekonomiskt stöd utgår eller inte. I flertalet län utgår inget stöd alls. I
några län finns olika former av subventioner eller bidrag dessa ser olika ut i storlek
och gäller olika åldersgrupper beroende på region.
Svenska Celiakiförbundet kontaktade under hösten 2017 samtliga 21 landsting och
undersökte hur det ser ut med stödet till personer med celiaki över 16 år. 8 av de 21
landstingen ger någon form av ekonomiskt stöd till personer med celiaki över 16 år.
Efter 20-årsdagen är det endast fyra landsting som ger någon form av ekonomisk
ersättning.
Marknaden för glutenfria produkter har kraftigt ökat de senaste åren. Att glutenfri
kost också blivit en kostform som många hälsoprofiler förespråkar gör även det att
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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 registrator-hsn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2018/657

denna typ av kost fått en större marknad och har i dagsläget betydligt fler och
billigare produkter än tidigare.
Det finns inte heller någon annan grupp av personer med födoämnesöverkänslighet
som får motsvarande bidrag som förslagsställaren föreslår för personer med
glutenintolerans på Gotland.
Det är exempelvis ytterst få regioner som har någon form av ersättning för vuxna
som behöver mjölk- och sojafria produkter.
För personer med ytterst ansträngd ekonomi finns möjlighet att söka ekonomiskt
bidrag ur hälso- och sjukvårdens samstiftelse för sjukvård.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att hälso- och sjukvården har en ansträngd ekonomisk
situation med behov av kostnadsbesparande åtgärder för att nå en budget i balans
och har därmed inte möjligheter att utöka kostnaderna för något som i nuläget inte är
lagstadgat. Barn har enligt lag rätt till begränsat bassortiment av subventionerade
specialprodukter. En allt större marknad med glutenfria produkter gör också att
möjligheten att handla dessa produkter till lägre priser ökar.
Det finns inte heller motsvarande subventioner för överkänslighet mot andra
födoämnen.
Med ovanstående anledningar föreslår förvaltningen hälso- och sjukvårdsnämnden
att avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag Avsätt budgetpost för stöd till Celiaki/glutenallergiker
Tjänsteskrivelse daterad 25 mars 2019
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Karolina Samuelsson
Tf. hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Jan Alamo, förslagsställare
Regionfullmäktige
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Protokollsutdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-20

HSN § 28

HSN § 28

Medborgarförslag om normal taxa för akuta
tand- och sjukvårdsbesök

HSN 2018/658
HSN-AU § 25

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att avgiften för akuta tand- och
sjukvårdsbesök sänks till normal taxa då insändaren av medborgarförslaget anser att
det för närvarande är dubbel taxa för akuta besök. Hen anser att patienter idag får
vänta länge på behandling på grund av underbemanning och att patienter därmed
straffas ifall de under tiden tvingas uppsöka vården akut.
Påslaget för akuta tandvårdsbesök måndag-fredag på Folktandvården Wisby har
sedan flera år tillbaka varit 15 procent (ej dubbel taxa som insändaren av
medborgarförslaget skriver). Påslaget motiveras med att separat tid måste avsättas för
akuta patienter på denna klinik, där söktrycket vissa dagar kan vara mycket stort men
över tid är ojämnt. Denna jourtid genererar ej några intäkter när den ej kan utnyttjas
fullt till skillnad mot övriga folktandvårdskliniker där de enstaka akuta patienterna
”kläms in” vid sena återbud eller mellan ordinarie tider. Folktandvården i Slite, Roma
och Hemse har således inget påslag för akut tandvård. Detta är dock ej möjligt på
Folktandvården i Wisby på grund av det generellt höga söktrycket. Akuta patienter
kräver dessutom mer tid för insamlande av statusuppgifter till skillnad mot ordinarie
patienter som nyligen genomgått en undersökning.
Påslaget för akut tandvård under helger är sedan flera år 50 procent (och ej dubbel
taxa som insändaren av medborgarförslaget skriver) för att ha en rimlig
kostnadstäckning för de extra personalkostnader som blir under helgerna. Trots detta
påslag täcks ej alla kostnader för akut tandvård under helgerna.
Inom sjukvården är det högre taxa på akutmottagningen på lasarettet, 400 kronor
jämfört med 200 kronor inom primärvården eller 300 kronor för läkarbesök inom
övriga specialistvården. Besök inom sjukvården är subventionerade, finansieringen av
sjukvård sker till största del via skattemedel. Det finns heller ingen koppling mellan
avgift för ett besök och eventuella åtgärder, till skillnad från vad som gäller inom
folktandvården.
Inom sjukvården finns ett högkostnadsskydd så att inte patienter med behov av
många besök i sjukvården drabbas hårt även ekonomiskt. Högkostnadsskyddet är i
dagsläget 1150 kronor. Akutmottagningen är till för personer med akut sjukdom eller
skada med behov av direkt vård. Akutmottagningen är en verksamhet som är öppen
dygnet runt vilket kräver stora resurser och det är viktigt att akutmottagningen inte
nyttjas för vård som inte är i behov av akut vård enbart för det faktum att
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-03-20

HSN § 28

mottagningen alltid håller öppet. I ett försök till styrningseffekt till andra vårdformer,
antingen primärvård eller specialistvård, är vårdavgiften för akutmottagningen högre
än övriga vårdavgifter.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning är att nuvarande påslag för akut
tandvård på Folktandvården Wisby och akut sjukvård på akutmottagningen, Visby
lasarett, behålls för kostnadstäckning av denna verksamhet.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU § 25
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 20 februari 2019
Medborgarförslag
Skickas till
Britt-Inger Thomsson, förslagsställare
Regionfullmäktige

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

, _ _. - ,

.

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
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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

2018-10-19

Namnteckning/'""}-'
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Namnförtydligande

Britt-Inger Thomsson
OthemSpillings618
Postadress
624 46 Slite
E-postadress
biatho49@outlook.com

Adress

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-27

TN § 84

TN § 84

Medborgarförslag - Gratis kollektivtrafik
inom Region Gotland för pensionärer

TN 2018/3347
TN AU § 74

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår gratis kollektivtrafik
för pensionärer från 65 års ålder. Motivationen är att bussarna ofta körs med tomma
säten och då kan pensionärer erbjudas att åka med gratis.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att förslaget inte är genomförbart på grund av det
ekonomiska bortfallet förändringen skulle innebära.
Nedskärningar i kollektivtrafikens utbud hade kunnat bli en konsekvens av ett sådant
inkomstbortfall förutsatt att bortfallet inte kompenseras med skattefinansierade
bidrag.
Slutsatsen av tekniska nämndens beslut är att Pensionärer vid 65 års ålder och uppåt
även framgent behöver betala för sina resor. I dagsläget får resenärer som är över 65
år reducerat pris, och personer över 80 år reser gratis i kollektivtrafiken på Gotland.
Pensionärer har idag följande rabatter jämfört med fullpris:
100 kr rabatt på Länskort
60 kr rabatt på Förortskort
70 kr rabatt på Visbykort
1000 kr rabatt på Årskort
30 kr rabatt på 24 timmars kort
60 kr rabatt på 72 timmars kort.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-10-22
Tjänsteskrivelse 2019-02-22
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-27

Protokollsutdrag
TN § 84

Skickas till
Regionstyrelsen, Förslagsställaren

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

,

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

fxj
fi

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

f

'N

Vsit/yrzJe-*^

Britt-Inger Thomsson
OthemSpillings618
624 46 Slite
biatho49(o)outlook.com

Adress

Postadress

E-postadress

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-27

TN § 85

TN § 85

Medborgarförslag - Bygg en badbrygga i
området utanför paviljongsplan Strandgärdet, nedanför Paviljongsplan

TN 2018/3348
TN AU § 75

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser förslaget besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit i vilket en ny badbrygga nedanför Paviljongsplan
föreslås då de två närliggande bryggorna, Kallis och Norderstrand, anses för publika.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att en nyanläggning av brygga på denna plats blir
särskilt kostsam då platsens förutsättningar med vågor, kraftiga strömmar och
utsatthet under storm kräver en starkare konstruktion. En sådan investering ryms ej
inom befintlig investeringsbudget på 500 tkr för samtliga badplatser. För att anlägga
en ny brygga krävs även ansökan om dispens från strandskydd.
Vidare ser Teknikförvaltningen att även föreslagen placering kan komma att upplevas
som publik på grund av dess närhet till målpunkter som strandpromenaden och
Botaniska trädgården samt att den ligger inom nära gångavstånd från både Kallis och
Norderstrand.
Teknikförvaltningen anser att en utökad årlig budget för drift måste antas vid
anläggning av en ny brygga då en sådan kräver underhåll såsom borttagande av alger,
upp- och nedsättning av trappa eller stege samt återkommande renoveringar. Vågor
och kraftiga strömmar vid denna plats gör att särskild hänsyn måste tas vid
anläggning av en brygga samt även att behov av underhåll ökar på grund av erodering
och slitage.
Teknikförvaltningen planerar att använda investeringsbudgeten för badplatser under
kommande säsonger till pågående arbete med renovering, utbyggnad och
tillgänglighetsanpassning av befintliga bryggorna Kallis och Gustavsvik för att fler
ska få tillgång till bryggorna och möjlighet att bada. Ansökningar om bidrag har
gjorts för att investeringsbudget ska räcka till projekten.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden anser förslaget besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-10-23
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-27

Protokollsutdrag
TN § 85

Tjänsteskrivelse 2019-03-01
Skickas till
Regionfullmäktige
Förslagsställaren

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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

ing

Namnfbrtydligande
Adress

k
Postadress
E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 201 1-03-01

Sidan 1 av 2

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 108

Medborgarförslag. Ratificering av FN:s
generalförsamling antagna resolution om
totalt kärnvapenförbud

RS 2018/1145
AU § 77

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

I medborgarförslag 2018-11-02 yrkas 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. Fullmäktige överlämnade
medborgarförslaget till styrelsen den 19 november 2018, § 61.
En kommuns rätt att vända sig till statsmakten är inte obegränsad. Dessutom ligger
ämnet för medborgarförslaget utanför den kommunala kompetensen. Således
avstyrker regionstyrelseförvaltningen något bifall till förslaget.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar att medborgarförslaget ska bifallas.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag om avslag och Saga
Carlgrens yrkande om bifall till medborgarförslaget och finner att arbetsutskottets
förslag om avslag bifalls.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-11-02
Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-19
Skickas till
Förslagsställaren
Regionfullmäktige

63 (76)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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

Region Gotland – blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-04-24

TN § 113

TN § 113

Medborgarförslag - Kollektivtrafiken måste
anpassa sig efter båttiderna

TN 2018/3349
TN AU § 100

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Inom den ordinarie tidtabellen är i nuläget bussanslutningarna anpassade till färjans
ankomst 23:20 på fredagar, lördagar samt söndagar och helgdagar. Vid några tillfällen
har färjan istället ankommit 00:00 dessa dagar. På grund av att informationen kommit
för sent till regionen samt att hänsyn behöver tas till övriga resenärer i
kollektivtrafiken har inte busstidtabellen kunnat bli anpassat vid dessa tillfällen.
Att det i nuläget inte finns några bussanslutningar från färjan som ankommer 00:00
måndag till torsdag beror på att resandet på de dagarna vanligtvis är mycket lägre.
Begränsade ekonomiska resurser kräver en avvägning mellan olika resenärers behov i
vår tidtabell.
Bedömning

Teknikförvaltningen kan förstå förslagsställarens kritik och beklagar att denna typ av
problem kan uppstå för våra resenärer.
Inledningsvis önskar förvaltningen redogöra att följande gäller för färjetrafiken
mellan Nynäshamn och Visby, regionen antar att det är Nynäshamnslinjen som avses
i medborgarförslaget:
Färjorna från Nynäshamn ankommer vanligtvis kl. 00:00 måndagar till torsdagar och
kl. 23:20 fredagar, lördagar samt sön- och vissa helgdagar.
Under fredagar, lördagar och söndagar är avgångstiden för bussarna kl. 23:40 och är
således anpassad till båtens ankomsttid kl. 23:20.
Kollektivtrafikenheten eftersträvar att intensifiera kommunikationen med
Destination Gotland. Det finns även ett mål i det nya regionala
trafikförsörjningsprogrammet om att förbättra bussanslutningarna till och från
färjorna. Hänsyn måste dock även tas till många andra resenärsgrupper, t.ex.
skolelever, pensionärer, arbetspendlare m.m., samtidigt som kollektivtrafikens
ekonomiska resurser är begränsade och något regionen behöver ta hänsyn till i
planeringen.
Barn- och genusperspektiv samt landsbygdsperspektiv
Avvägningen mellan olika resenärers behov resulterade i att det i nuläget är på
fredagar och helger som stomlinjerna ansluter till den sena färjans ankomst.
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-24

TN § 113

Eftermiddagsfärjorna har nästintill daglig anslutning till flera busslinjer. På det viset
täcks de avgångar och ankomster där resandet är störst. Förvaltningen anser därför
att allmänhetens trafikbehov – och därmed även sett ur barn-, genus- och
landsbygdsperspektivet – tillgodoses på det bästa möjliga sättet under de rådande
ekonomiska förutsättningarna.
Ekonomisk konsekvensanalys
De ekonomiska konsekvenserna av kortvariga tidtabellsändringar är svårt att
bedöma. Däremot kan kostnaden för ytterligare anslutningsturer uppskattas. Om de
tre stomlinjerna 10, 11 och 20 ska ansluta till den sena färjan även måndagar till
torsdagar så skulle det innebära en utbudsökning med ca 66 000 km (avser endast
ordinarie tidtabell), motsvarande en kostnadsökning med 1,5 miljoner kronor per år.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag med ärendenummer RS 2018/1146, inkommit 2018-11-05
Tjänsteskrivelse 2019-03-27
Skickas till
Regionfullmäktige, förslagsställaren
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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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l Fredagar anlöper Destinatk
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

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-27

TN § 86

TN § 86

Medborgarförslag - Ta bort faktura avgiften
för fakturorna för sjukresa/färdtjänst

TN 2019/42
TN AU § 76

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.
Tekniska nämnden ger teknikförvaltningen i uppdrag enligt Tommy Gardells (S)
yrkande att i nästa revidering av taxan utreda om fakturaavgiften är skälig och om
det ska vara skillnad på kostnad för e-faktura och pappersfaktura.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att
faktureringsavgiften för sjukresa/färdtjänst tas bort.
Bedömning

Vid varje resa betalar resenären en egenavgift i bilen. Om resenären väljer att inte
betala egenavgiften kan förvaltningen fakturera den samlade avgiften per månad till
resenären. Vid fakturering tillkommer en faktureringsavgift om 50 kronor per
faktura. I Regionstyrelsens beslut § 194 2014-06-19 går det att läsa: ”Vid fakturering
tillkommer faktureringsavgift enligt tekniska nämndens beslut.”.
För 2018 utgjorde faktureringsavgiften en intäkt på 81 600 kronor till
kollektivtrafikenheten.
Kostnaderna för förvaltningen beräknas till cirka tre arbetsdagar per månad.
Förvaltningen anser att faktureringsavgiften är skälig med anledning av den ökade
administrationen som uppstår vid fakturering samt det ekonomiska läge som råder
för kollektivtrafiken på Gotland.
Konsekvensanalys

Beslutet påverkar endast de resenärer som väljer att betala egenavgiften via faktura.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Yrkanden:
Tommy Gardell (S) yrkar på att teknikförvaltningen får i uppdrag att i nästa
revidering av taxan utreda om fakturaavgiften är skälig och om det ska vara skillnad
på kostnad för e-faktura och pappersfaktura.
Ordförande ställer Tommy Gardells (S) tilläggsyrkande i proposition och finner att
det vunnit bifall.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-03-27

TN § 86

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.
Teknikförvaltningen får i uppdrag att i nästa revidering av taxan utreda om
fakturaavgiften är skälig och om det ska vara skillnad på kostnad för e-faktura och
pappersfaktura enligt Tommy Gardells (S) yrkande.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-11-23
Tjänsteskrivelse 2019-02-22
Skickas till
Regionfullmäktige
Förslagsställaren

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

.

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2018-11-23
,

Förslaget

REGION GOTLAND

Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Ta bort fakturaavgiften på fakturorna för sjukresa/
färdtjänst.

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.

Den som av nägon anledning inte kan hantera
kontanter eller betalkort blir "bestraffad" genom
denna avgift. Nu kan man ju också äntligen få efaktura eller autogiro, vilket inte var möjligt tidigare.
Vad jag vet finns inga andra tillfällen där man måste
betala fakturaavgifter för e-faktura eller autogiro.
Se även bifogad information/historik i ärendet.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna Mlgöra 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 medborgarforslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

f*]
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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 medborgarforslag.
Datum

2018-11-21

Namnteckning

/

x?

Eva Gustafsson
Grötlingbo, Rums 557
623 38 Havdhem
gustafssoneva52@gmail.com

Adress

Postadress

E-postadress

/

/?&fr. d&Å^&^
Namnfortydligande
^
/

Grötlingbo 2018-11-21
Bakgrunden till mitt medborgarförslag.

Min man har ett flertal handikapp, bl.a. en grav synnedsättning.
Våren 2017 begärde han att få pappersfaktura på sina sjukresor/färdtjänst. Detta p.g.a att Sverige
fick nya sedlar vilka har mycket dåliga kontraster och därför ytterligare försvårade hans möjlighet att
hantera pengar. Han kan, p.g.a sin synnedsättning inte heller hantera betalkort.
När fakturorna började komma reagerade vi på faktureringsavgiften, som ju upplevdes som en
straffavgift för att man har nedsatt syn. Han bad att få e-faktura, men vi fick besked att detta inte
gick. Av någon anledning var fakturan för december 2017 utan faktureringsavgift och vi trodde att allt
var frid och fröjd. Men på kommande fakturor återkom avgiften.
l juni 2018 bestämde vi oss för att åter försöka slippa avgiften. Jag hade telefonkontakt med
färdtjänsthandläggaren, blev slussad vidare till hennes chef, vidare till avd.chefen för planerings- och
utvecklingsavdelningen, och slutligen till ekonomichef Mats Renhorn. Det slutade med att vi fick
besked om att det nog skulle gå att få e-faktura via något specialarrangemang, men att vi ändå inte
skulle slippa faktureringsavgiften - man hade alltså inte förstått vårt dilemma. Vi gav upp för ett tag.
Den 21 september togs problemet åter upp av Radio Gotland, l samband med detta intervjuades
Tommy Gardell från Tekniska nämnden. Han lovade då att ta tag i problemet. Ändå har inget hänt.
Så kom nu information på Region Gotlands hemsida om att man i fortsättningen kan ansluta sig till efaktura eller autogiro även för sjukrese-/färdtjänst-fakturor. Äntligen!!! Nu slipper vi avgiften!?? För
säkerhets skull ville jag kolla upp det. 7/11 ringde jag till enhetschefen för Kollektivtrafiken, Jyrki
Vainio. Han visste inte, men undrade samma sak och skulle försöka ta reda på vad som gäller.
Samma dag (7/11) skickade jag ett mail till Tommy Gardell, Tekniska nämnden (TN 2018/3032) med i
stort sedd samma information som ovan och en undran om vad som gäller. Jag var intresserad av
snabbt svar, senaste fakturan var på 49 kr + faktureringsavgift 50 kr, alltså mer än 100% påslag och
med senaste betaldatum 19/11.
20/11 skickade jag en förfrågan till "registrator-tn" om hur lång svarstid man ska räkna med. Samma
dag kontaktade jag också Jyrki Vainio, som fortfarande inte hade något besked att ge, men han skulle
prata med Tommy Gardell. Jyrki mailade senare informationen om att avgiften är en administrativ
avgift som är beslutad av Regionfullmäktige.
Jag fick även ett telefonsamtal av ekonomichef Mats Renborn igår. Han informerade om att enda
möjligheten att påverka var att jag skickade in ett Medborgarförslag till Fullmäktige, vilket jag alltså
härmed gör. Jag tycker dock att det är lång väg för ett litet ärende som varit på tal i över 1,5 år. Alla
jag pratat med på olika nivåer håller med om att det är orättvist att "straffa" dem som inte kan
hantera kontanter eller betalkort. Vi är ju inte ensamma om problemet.
Så hoppas jag nu att Ni i Fullmäktige behandlar detta ärende på ett positivt sätt för de handikappade.
Vänliga hälsningar

Eva Gustafsson

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-27

TN § 82

TN § 82

Medborgarförslag - Göra om Romabadet till
en sporthall

TN 2019/43
TN AU § 72

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit till Region Gotland där förslagsställaren föreslår
att Regionfullmäktige ska uppdra åt ansvarig nämnd att göra om Romabadet till
sporthall.
Region Gotland måste vidare utreda om behovet finns att ”täcka över badet med
golv” för ändrad användning till idrotts-, aktivitets-, samlingssal för Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningens samt för Kultur- och fritidsavdelningens verksamheter.

Bedömning

Förvaltningens bedömning av medborgarförslaget är att det är fullt möjligt att
genomföra åtgärderna som gör att man kan ändra användningen av Romabadet. För
att utföra förändringen behöves ett ställningstagande i Regionfullmäktige samt att
medel för ombyggnaden avsätts.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Beslutsunderlag

§ 84 Medborgarförslag - Göra om Romabadet till en sporthall.
Tjänsteskrivelse 2019-02-22
Skickas till
BUN
RSF/KFA
Förslagsställaren

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2018-11-29 20:40

Ärendenummer
#8396

Sida
1(1)

Inskickat av: MATTIAS BENGT GÖRAN AHLGREN

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Gör om Romabadet till en sporthall
Beskrivning och motivering
På mellersta Gotland är det ont om sporthallar. I Dalhem finns en mindre och i Roma en ännu mindre. Ute i socknarna finns det några
mindre hallar också. De närmaste större hallarna finns i Visby, Slite, Garda eller Hemse. Därför att mitt förslag att man lägger in ett
sportgolv i bassängområdet i Romabadet. Omklädningsrum, duschar o sånt finns ju redan så denna anpassning bör inte bli så dyr.
Eftersom det finns en liten läktare skulle denna anläggning vara perfekt för aktiviteter där det inte behövs fullstor plan. Aktiviteter som
kampsporter, dans, gymnastik bordtennis med flera skulle passa utmärkt i den här anläggningen.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
MATTIAS BENGT GÖRAN AHLGREN
Adress
IRISDALSGATAN 109

Postnummer och ort
62142 VISBY

E-postadress
mattiasahlgren@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-04-24

TN § 115

TN § 115

Medborgarförslag - Komplettering av
cykelbana väg 149 mellan flygplatsen och
Själsö

TN 2019/48
TN AU § 102

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Region Gotland är ansvarig för Lummelundsväg från Visby fram till avtagsvägen till
Visby flygplats. Från korsningen med flygplatsvägen och norrut är Trafikverket
väghållare. Väghållaren är ansvarig för trafiksäkerheten på väg 149. Förslagsställaren
rekommenderas att kontakta Trafikverket som är väghållare.
Bedömning

Region Gotland är ansvarig för trafiksäkerheten på Lummelundsväg fram till
anslutningen av Flygplatsvägen. För att öka trafiksäkerheten för gående och cyklister
har Regionen anlagt en gång- och cykelväg på båda sidor. Gång- och cykelvägen är
separerad från körbanan med ett kantstöd med sidomarkeringsstolpar. Regionen har
för avsikt att ytterligare förbättra för gående och cyklister på den sträckan samt att
anlägga ny gång- och cykelväg in till flygplatsen. Regionen är inte ansvarig för
Lummelundsväg (149) norr om anslutningen till flygplatsen. Förslagsställaren
rekommenderas att kontakta Trafikverket som är väghållare.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag TN 2019/48
Tjänsteskrivelse 2019-03-27
Skickas till
Förslagsställaren
Regionstyrelsen

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2018-12-12 08:44

Ärendenummer
#8559

Sida
1(1)

Inskickat av: Per Staffan Jennerholm

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Komplettering av cykelbana väg 149 mellan flygplatsen och Själsö
Beskrivning och motivering
Cykelbana finns från centrala Visby till flygplatsen och från avfarten till Själsö fram till Lummelunda. Däremot saknas separat cykelbana
från flyget till Själsö, där finns bara en vit linjemarkering i bilväg 149. Detta innebär en stor risk för cyklister och det är svårt att använda
vägen vintertid. Sand och grus trycks ut mot vägkanten och snö plogas ut mot kanterna och mer eller mindre utplånar den smala remsan
som skall användas av cyklister. Vid mörker blir det ännu svårare att cykla och man måste köra sakta. Bilister ser inte heller den vita
markeringen och kör ut i cykelbanan.
Det skulle räcka med en cykelbana, men avskild som den är fram till flyget. Vilket torde vara en ganska billig lösning.
Gotland skall ju vara miljömedvetet. Vill man att vi skall cykla (vilket går utmärkt hela året inte minst nu när elcyklar blir vanligare) måste
man satsa på säkra cykelleder.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
Per Staffan Jennerholm
Adress
VISBORGSGATAN 4

Postnummer och ort
62157 VISBY

E-postadress
jennerholm@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-04-24

TN § 116

TN § 116

Medborgarförslag - Sophämtning

TN 2019/828
TN AU § 103

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar ändring i sitt
sopabonnemang.
Bedömning

Region Gotland erbjuder olika abonnemang för hämtning av avfall. I detta fall har
kunden valt ett abonnemang som det är månadshämtning på. Förslagsställaren har
blivit kontaktad och blivit informerad om vilka hämtningsintervall som är möjliga att
välja.
En abonnent kan göra ändringar i hämtningsintervall genom att kontakta
teknikförvaltningens kundtjänst.
Kundtjänst Teknikförvaltningen
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se
Barn- och genusperspektiv
Ingen konsekvens.
Landsbygdsperspektiv
Ingen konsekvens.
Ekonomisk konsekvensanalys
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser för Region Gotland men
abonnemangskostnaden för kunden kan öka.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-12-17
Tjänsteskrivelse 2019-03-18
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren
1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2018-12-17 18:47

Ärendenummer
#8620

Sida
1(1)

Inskickat av: AFFE ANDERSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Sophämtning .
Beskrivning och motivering
För något år sedan ändrades intervallen för sophämtning till var 4.e vecka mot tidigare varannan vecka. Denna sommar som var senast var
inte trevlig avseende lukt samt förekomst av fluglarver. Jag föreslår att sophämtning sker varannan vecka under sommarperioden.
Med vänlig hälsning
Affe Andersson

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
AFFE ANDERSSON
Adress
VÄTE KVIE 500

Postnummer och ort
62378 KLINTEHAMN

E-postadress
affeaxel@comhem.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-05-13

Handlingar till

Ärende 19

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
•

Mikael Söderholms medborgarförslag om fastighetsskatt på fritidshus för inte
bofasta. (inkom 2019-03-25) RS 2019/430
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

•

Stefan Wessmans medborgarförslag om musikfria områden i Visby.
(inkom 2019-03-28) RS 2019/466
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till miljö- och byggnämnden.

•

Johan Åkerblads medborgarförslag om påskpynt utan äkta påskfjädrar.
(inkom 2019-03-29) RS 2019/467
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

•

Gunnar Britses medborgarförslag om ett nationellt utbildningscentrum på
Gotland för klimatkatastrofer.
(inkom 2019-04-04) RS 2019/508
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

•

Margareta Larssons medborgarförslag om att följa Skatteverkets riktlinjer
angående anställdas riskvårdsbidrag för att rida.
(inkom 2019-04-15) RS 2019/529
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

•

Sven-Börje Yttergrens medborgarförslag om enkelt ifyllningsbara PDFblanketter.
(inkom 2019-04-16) RS 2018/532
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

Datum
2019-03-25 22:18

Ärendenummer
#10653

Sida
1(1)

Inskickat av: Mikael Lars Axel Söderholm

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Fastighetsskatt på fritidshus ägda av icke bofasta.
Beskrivning och motivering
Fritidshus bör beskattas i den kommun där fastigheten finns och inte i den kommun där ägaren är mantalsskriven.
Ägare av fritidshus använder och utnyttjar tjänster såsom vatten, avlopp, latrintömning och sophantering utan att betala något extra utöver
de fasta taxorna.
Medans bofasta på Gotland som har fritidshus, får betala både fastighetsskatt och avgifter för de ovan beskrivna tjänster.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
Mikael Lars Axel Söderholm
Adress
VIBBLE ASPLUNDS VÄG 8

Postnummer och ort
62260 VISBY

E-postadress
-

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-03-28 16:59

Ärendenummer
#10733

Sida
1(1)

Inskickat av: STEFAN WESSMAN

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Musikfritt vissa områden i Visby
Beskrivning och motivering
Vi är många affärsidkare och boende i området Österport & Östertull som nu tröttnat på att höra den dragspelande tiggaren som under flera
år nu suttit i Österport och spelat i 4 - 5 timmar dagligen när denne är på besök i Visby. Vi föreslår att regionen gör som i Stockholm, att
under lokala hälsoföreskrifter förbjuda musik på vissa gator. Det kan gälla typ samma område som förbjuden alkoholförtäring inom
Österportsområdet.
Vi orkar inte längre. Hjälp oss.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
STEFAN WESSMAN
Adress
IRISDALSGATAN 25

Postnummer och ort
62142 VISBY

E-postadress
stefan.wessman@hotmail.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-03-29 09:35

Ärendenummer
#10750

Sida
1(1)

Inskickat av: Johan Christian Åkerblad

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Att Region Gotland slutar använda fjädrar från fåglar för påskpynt i regionens offentliga miljöer.
Beskrivning och motivering
Inför påsken kartlägger Djurens Rätt Sveriges kommuner och huruvida de pyntar med fjädrar från fåglar i kommunens offentliga miljöer.
De färgglada fjädrar som ofta ses i påskris kommer från fåglar, vanligtvis från kalkoner som fötts upp i köttindustrin i USA.
208 av Sveriges 290 kommuner väljer påskpynt utan fjädrar. Detta betyder att två tredjedelar av Sverige kommuner numera kvalar in på
"fjäderfria listan".
Gotland finns inte med på listan.
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
LÄNK TILL DJURENS RÄTT.docx (12 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
Johan Christian Åkerblad
Adress
LAU SNAUSARVE 376

Postnummer och ort
62362 LJUGARN

E-postadress
cakerblad@telia.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

LÄNK TILL DJURENS RÄTT
https://www.djurensratt.se/blogg/fjaderfria-kommuner2019?utm_source=Paloma&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=Kycklin
gar+med+brutna+vingar+kan+finnas+i+hela+Sverige

Änr

2019 -01- O 4
REGION GOTLAND

Utbildningscentrum för klimatkatastrofer på Tofta skjutfält.

Detta är ett regionalt medborgarförslag till Gotlands regionfullmäktige att till riksdag, regering och
försvarsmakt framföra förslaget nedan.
Vi föreslår en successiv omställning och utvidgning av den nya P18-garnisonen på Tofta skjutfalt
till ett nationellt räddnings- och utbildningscentrum för svenska insatser vid kommande
internationella klimatkatastrofer. Vi anser att planeringen av Gotlands luftförsvar ska fullföljas.
På Tofta skjutfalt finns det nya utbildningslokaler, logement, förrådslokaler och garage till att
användas för att bygga upp en slagkraftig räddningsenhet med katastrofutbildning av läkare,
sjuksköterskor, ingenjörer, biståndspersonal, saneringspersonal, vattenreningspersonal m m. All
nuvarande militär personal kommer efter utbildning att behövas i denna organisation.
Dagens och framtidens klimatförändringar skapar ett stort behov av nationella räddnings- och
utbildningscentrum för svensk katastrofhjälp vid kommande internationella klimatkatastrofer,
kärnkraftsolyckor och även vid kriser som t ex stora skogsbränder, översvämningar här i Sverige.
Färdigpackad katastrofutrustaing kan lastas och köras till Visby Flygplats, där Herkulesplan flyger
personal och utrustningen vidare till katastrofplatser.
Intressenter och samarbetspartners i detta projekt kan förutom försvarsmakten t ex vara, MSB, Sida,
FN, Röda Korset, Region Gotland, Visby lasarett, Svenska Kyrkan, Gotlands Räddningsverk och
Luftfartsverket. Många gotländska företag kan leverera både kunskap och utrustning.
Det finns säkert stora möjligheter till samarbete med andra EU-länder och dessutom att få
delfinansiering från EU.
Eskelhem den 2 april 2019.
Förslagsställare:

Gunnar och Gunilla Britse
Eskelhem, Sigvards 659
62270 Gotlands Tofta
tel 0704560908

ReglOn
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Gotland
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Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2019 -04- 1 5
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

5

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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Inlormation 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]
l 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

a^

Namnteckning
Namn
amnfortydligande

M

Adress
Postadress
E-postadress

Jn^fo
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 201 1-03-01
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Datum
2019-04-16 10:19

Ärendenummer
#11081

Sida
1(1)

Inskickat av: Sven-Börje Yttergren

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Vill att ni gör alla PDF:er ifyllnings bara för det kan ju underlätta för de som har skrivsvårigheter. Som exempel de som har Parkinsons
sjukdom.
Olika sjukdomar. m.m. Så man lättare kan fylla i dessa på datorn.
Beskrivning och motivering
Se ovan!

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
Sven-Börje Yttergren
Adress
TJELVARGRÄND 10 LGH 1402

Postnummer och ort
62142 VISBY

E-postadress
sanda@telia.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Interpellation till
Socialnämndens ordförande
Rolf Öström om LSS
Visby 2019-03-25
Vid Socialnämndens sammanträde den 21 mars 2019 behandlades nämndens
underlag inför budget 2020 (strategisk plan och budget).
I den skrivelsen föreslår förvaltningen att nämnde borde äska 20 miljoner
kronor ytterligare från Regionfullmäktige för att täcka det underskott som
förväntas inom LSS (Lagen om stöd och service). Underskottet uppkommer
därför att staten i praktiken har ändrat sin bedömning i enskilda fall på ett sådan
vis att en ökad del av kostnaderna får tas av kommunerna.
LSS är en rättighetslagstiftning, vilket innebär att om man fått sin ansökan
beviljad kan inte kommunen neka insatsen med motiveringen att det inte finns
pengar. Många menar att Försäkringskassans bedömning vid beslut om LSS har
blivit restriktivare. Det innebär dels att flera personer inte får den nivå på sin
personliga assistans från LSS som man tidigare fått och har behov av och dels
innebär det att kommunerna får ta en större del av kostnaderna.
Socialnämndens borgerliga majoritet valde att inte äska dessa pengar. Inte heller
har man presenterat något förslag på hur dessa ökade kostnader ska betalas och
vilka följder det får för socialnämndens verksamheter. Vid nämndsammanträdet
beslutades också att ett brev ska tas fram ställt till Regeringen där vi påtalar de
ekonomiska konsekvenserna för Region Gotland av Försäkringskassans
förändrade inriktning på besluten. Det är bra att det brevet skrivs, vi måste
protestera. Det är dock minst sagt osäkert om brevet resulterar i att
Försäkringskassan tar ett större ekonomiskt ansvar för LSS redan år 2020.

Med det som bakgrund vill jag ställa följande frågor till Socialnämndens
ordförande:
Hur stor del av det förväntade underskottet på 20 miljoner anses bero på
övervältring av kostnader från staten?
Om det beräknas finnas ett underskott för LSS 2020, tänker du då att
Socialförvaltningen precis som Försäkringskassan gjort ska höja kraven för att
få insatser beviljade eller begränsa insatsernas omfattning?
Finns det en risk att andra gotlänningar som får del av socialnämndens insatser
t.ex. inom äldreomsorgen eller socialtjänstens förebyggande insatser för barnoch unga drabbas om pengar behöver flyttas till LSS?

Jörgen Benzler (V)

Svar på Jörgen Benzlers interpellation till mig om LSS
Utifrån den ekonomiska situation vi politiker i Region Gotland för närvarande verkar
under så har jag full förståelse att det framför allt inom Socialnämndens område finns
vissa orosmoln inför framtiden. Vi har ju att se till att de som mest behöver stöd och
hjälp i samhället också får det.
Vad gäller frågan om hur stor del underskottet inom LSS anses bero på övervältring
av kostnader från staten så är svaret att detta rör 2020 och att därför är svårt att veta
hur stora kostnader det då kommer att vara för LSS- verksamheten. Detta kan
bedömas först under hösten 2020.
Staten har lagt över kostnader för personlig assistans de senaste åren men det är
mycket svårt att bedöma hur stor del av kostnadsökningen inom personlig assistans
enlig LSS som beror på detta.
I det här sammanhanget kan sägas att tidigare volymökning nu har mattats av och
antalet timmar inom personlig assistans första kvartalet har minskat, liksom antalet
brukare. Dock kan detta ändras snabbt utifrån nya brukare med stora behov.
Prognosen för 2019 är en total kostnad för LSS om 63 mnkr medan kostnaderna
2018 var 66 mnkr. I delårsrapport 1 2019 anges att ett prognostiserat underskott för
LSS- verksamheten år 2019 är 15,8 miljoner kronor. Detta till trots att vi i relation till
rikets beräkningssiffror har en kostnad för verksamheten som är låg.
Som svar på frågan om kraven skall höjas i Socialförvaltningens bedömningar så är
det givna svaret att Socialförvaltningen alltid följer gällande lagstiftning och
rättspraxis och förvaltningens riktlinjer beslutade av socialnämnden.
Fråga ställdes också om det finns en risk att gotlänningar som får del av
socialnämndens insatser t ex inom äldreomsorgen eller socialtjänstens förebyggande
insatser för barn och unga drabbas om pengar behöver flyttas till LSS. Det svar jag
nu kan ge är att målsättningen givetvis är att de människor som tar del av
äldreomsorgen, eller barn och ungdomar med psykisk ohälsa samt alla andra som vi
inom socialtjänstens verksamhetsområde på olika sätt ger stöd och service skall få de
stöd de är berättigade till enligt gällande lagstiftning på de olika områdena.

Rolf Öström
Ordförande Socialnämnden.
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INTERPELLATION

Konsekvenser, varslet mot arbetsförmedlingen
Interpellation ställd till Andreas Unger ordförande Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Region Gotland och arbetsförmedlingen har under årtionden haft ett framgångsrikt och viktigt
samarbete. Organisatoriskt, men även på en personlig nivå mellan politiken och tjänstepersoner inom de
båda myndigheterna.
Den av riksdagen beslutade M och KD budgeten (med stöd av SD) innebar historiskt stora nedskärningar
av arbetsförmedlingens budget. 4 500 anställda inom myndigheten har varslats och myndigheten har nu
att verkställa riksdagsmajoritetens beslut. Varslet är ett av de mest omfattande någonsin i Sverige.
Konsekvenserna för arbetsförmedlingen på Gotland är ännu ej kända, men kommer sannolikt bli
kännbara. Gotland kommer inte att kunna undantas. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har
bland ansvaret för arbetet med arbetsmarknadsinsatser genom Kompetenscentrum Gotland.
SKL;s chef för utbildning och arbetsmarknad Per-Arne Andersson, uttrycker stor oro att konsekvenserna
kommer att bli kännbara för landets kommuner. En rad kommunföreträdare har gjort liknade
bedömningar. De menar att kommunerna riskerar få en större arbetsbörda med fler arbetsuppgifter och
även få ta över delar av den statliga arbetsmarknadspolitiken.


Delar du den oro som företrädare för SKL och en rad kommuner uttalat till följd av att
arbetsförmedlingen får kraftigt minskad budget för sin verksamhet?



Vilka analyser gör du själv som ansvarig ordförande och vilka tänkbara konsekvenser kan det
innebära för din nämnd om arbetsförmedlingen på Gotland tilldelas kännbara
budgetminskningar?

Lennart Petersson
Socialdemokraterna

Interpellation
till regionstyrelsens
ordförande Eva Nypelius
angående pengar från
Tillväxtverket för att utveckla
sociala företag på Gotland

Visby 2019-03-25

Sociala företag har en särskild roll att spela på den gotländska arbetsmarknaden, i att
möjliggöra arbetsplatser och entreprenörskap för personer som av olika skäl stått
långt ifrån arbetsmarknaden. På Gotland har många nya arbetstillfällen kommit till
genom de sociala företagen. Socialförvaltningen i region gotland har stöttat några av
de gotländska sociala företagen ekonomiskt och med personal under flera år för att
vinsten för socialförvaltningens brukare ansågs stor. De senaste åren har målet varit
att de sociala företagen successivt ska utveckla sin verksamhet för att kunna klara sig
på egna ben och stödet från socialförvaltningen ska upphöra. För att göra en sådan
resa behövs någon typ av utvecklingsstöd. I Radio Gotland den 27 februari sändes en
nyhet om att Region Gotland tackat nej till c:a två miljoner kronor från Tillväxtverket
som skulle ha kunnat användas för att utveckla de sociala företagen på Gotland.
Detta är märkligt utifrån intentionen att de tre sociala företag, Återanvändarna,
Suderviljan och Lövstakooperativet, som fortfarande får stöd av region gotland skulle
rustas för att klara sig själva, utan stöd, från årskiftet. Samarbete och samtal kring hur
detta skulle kunna gå till har förts med bland annat Coompanion Gotland som
erbjudit sig att åta sig delar av arbetet med detta. Även ALMI har förts på tal som en
möjlig aktör som kan bidra till hållbarhet för dessa viktiga företag. Men nu har
Region Gotland alltså beslutat att inte söka medel från Tillväxtverket för att
finansiera arbetet.
Mina frågor:
- Varför tackade man nej till stödet?
- Vilka åtgärder har vidtagits för att de tre sociala företagen som fortfarande har
stöd från Region Gotland ska utvecklas för att kunna stå på egna ben?
- Har du som ordförande i regionstyrelsen tagit några initiativ för att stötta de
sociala företagen?
Saga Carlgren
Vänsterpartiet
v.gotland@gmail.com
gotland.vansterpartiet.se

Revisionsskrivelse

Regionens revisorer

Datum 2019-03-26

Regionstyrelsen

Granskning av anläggningsredovisning
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC,
genomfört en granskning av anläggningsredovisning. Granskningen har syftat
till att bedöma om rutinerna kring anläggningsregistret är säkra och om
uppgifterna är tillförlitliga.
Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att rutinerna kring
anläggningsregistret delvis är säkra och att uppgifterna i registret delvis är
tillförlitliga.
Den sammanfattade revisionella bedömningen baseras på bedömningen av
kontrolmålen vilka kan sammanfattas enligt nedan:




Uppgifterna i den aktiva anläggningsreskontran (fastigheter och
fordon) har till viss del kunnat verifieras mot externa uppgifter
(lantmäteriet och transportstyrelsen).
Styrande och stödjande dokument för anläggningsredovisning
överensstämmer inte helt med god redovisningssed.
Det finns vissa brister i befintlig rutin för löpande komponentindelning
av materiella anläggningstillgångar.

Mot bakgrund av genomförd granskning lämnas ett antal rekommendationer
till regionstyrelsen:





Se över behovet att ytterligare säkerställa samstämmighet mellan
externa uppgifter om innehav och anläggningsreskontran.
Uppdatera styrande och stödjande dokument för
anläggningsredovisning så att de överensstämmer med god
redovisningssed och regionens rutiner.
Se över möjligheten att komponentindela gator och vägar.
Se över möjligheten att införa avstämningsrutiner avseende den
procentuella fördelningen mellan komponenter i ett objekt innan
aktivering sker i syfte att säkerställa att den procentuella fördelningen är
korrekt.

Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Säkerställa att klassificeringar (drift/investering) av underhållsutgifter
och juristtjänster görs korrekt.
Med utgångspunkt i den kommande rekommendationen från RKR se
över vilka kostnader som inkluderas i timpriset vid aktivering av egen
arbetad tid samt se över hanteringen av investeringsbidrag från privata
aktörer.

Revisionen överlämnar revisionsrapporten för yttrande till regionstyrelsen.
Revisionen önskar svar på vilka åtgärder som kommer vidtas med anledning av
granskningens resultat. Svar önskas senast den 31 augusti 2019.

Svaret skickas till registrator i Region Gotland på adress registratorrs@gotland.se med kopia till sakkunnigt biträde carin.hultgren@pwc.com
För Region Gotlands revisorer,

Carin Backlund
Ordförande

www.pwc.se

Revisionsrapport

Granskning av
anläggningsredovisning
Ebba Lind
Carin Hultgren
Certifierad kommunal
revisor
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna på Region Gotland genomfört en
granskning av anläggningsredovisning. Syftet med granskningen har varit att besvara följande revisionsfråga:
Är rutinerna kring anläggningsregistret säkra och är uppgifterna i registret tillförlitliga?
Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att rutinerna kring anläggningsregistret
delvis är säkra och att uppgifterna i registret delvis är tillförlitliga. Den sammanfattade
revisionella bedömningen baseras på bedömningen av kontrolmålen vilka kan sammanfattas enligt nedan:


Uppgifterna i den aktiva anläggningsreskontran (fastigheter och fordon) har till
viss del kunnat verifieras mot externa uppgifter (lantmäteriet och transportstyrelsen).



Styrande och stödjande dokument för anläggningsredovisning överensstämmer
inte helt med god redovisningssed.



Det finns vissa brister i befintlig rutin för löpande komponentindelning av materiella anläggningstillgångar.

Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderar vi regionstyrelsen att:


Se över behovet att ytterligare säkerställa samstämmighet mellan externa uppgifter om innehav och anläggningsreskontran.



Uppdatera styrande och stödjande dokument för anläggningsredovisning så att de
överensstämmer med god redovisningssed och regionens rutiner.



Se över möjligheten att komponentindela gator och vägar.



Se över möjligheten att införa avstämningsrutiner avseende den procentuella fördelningen mellan komponenter i ett objekt innan aktivering sker i syfte att säkerställa att den procentuella fördelningen är korrekt.



Säkerställa att klassificeringar (drift/investering) av underhållsutgifter och juristtjänster görs korrekt.



Med utgångspunkt i den kommande rekommendationen från RKR se över vilka
kostnader som inkluderas i timpriset vid aktivering av egen arbetad tid samt se
över hanteringen av investeringsbidrag från privata aktörer.
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Anläggningsredovisningen i regionen är omfattande och granskningen i samband med
bokslutet görs huvudsakligen analytiskt. En djupare granskning av
anläggningsredovisningen och -registret är nödvändig för att bedöma riktigheten i
redovisningen och följsamheten kring den lagstiftning och de rekommendationer som
finns.
Revisorerna har mot bakgrund av genomförd risk och väsentlighetsanalys inför
revisionsåret 2018 beslutat om en granskning avseende regionens hantering av
anläggningsredovisning.

1.2.

Revisionsfråga och kontrollmål

Syftet med granskningen är att besvara följande revisionsfråga:
Är rutinerna kring anläggningsregistret säkra och är uppgifterna i registret tillförlitliga?
För att besvara revisionsfrågan och därmed uppnå syftet med granskningen har följande
kontrollmål formulerats:




Alla upptagna fastigheter och fordon existerar och tillhör regionen.
Handläggarnas ansvar beträffande anläggningsregistret är tydligt.
Handhavanderutinerna avseende anläggningsregistret är ändamålsenliga. Rutinen
är dokumenterad och löpande avstämning sker.




Dokumenterade regler och anvisningar finns avseende anläggningsredovisningen.
Gjorda inköp och försäljningar har hanterats korrekt i anläggningsregistret.



Avskrivningstiderna är i enlighet med god redovisningssed. Avvikelse från riktlinjer/anvisningar dokumenteras.

1.3.

Revisionskriterier

Revisionskriterier utgörs av kommunal redovisningslag inkl övrig normgivning i form av
rekommendationer från RKR (Rådet för kommunal redovisning) samt interna styrande
och stödjande dokument.

1.4.

Avgränsning och metod

Granskningsobjekt är regionstyrelsen och avgränsning sker utifrån revisionsfråga och
formulerade kontrollmål.
Granskningen har gjorts genom genomgång av rutiner och verifiering av uppställda
revisionskriterier. Substansgranskning har gjorts via registeranalys. Regionens
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anläggningsregister och eget fastighetsregister har matchats mot centralt statligt
fastighetsregister. Regionens fordon i anläggningsregistret och eget fordonsregister har
matchats mot ägaruppgifter hämtade från Transportstyrelsen.
Vidare har intervjuer med berörda tjänstemän gjorts. Följande personer har intervjuats
inom ramen för granskningen:


Finans och redovisningschef, Region Gotland



Ekonom regionstyrelseförvaltningen, Region Gotland



Handläggare anläggningsreskontran, regionstyrelseförvaltningen Region Gotland



Ekonomichef teknikförvaltningen, Region Gotland



Fastighetsförvaltare teknikförvaltningen, Region Gotland



Verksamhetskontroller teknikförvaltningen, Region Gotland



Ekonom teknikförvaltningen, Region Gotland

Rapporten har faktakontrollerats av berörda tjänstemän.
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2.

Granskningsresultat

2.1.

Anläggningsregistret

Kontrollmål 1: Alla upptagna fastigheter och fordon existerar och tillhör regionen.
Vi har efterfrågat regionens anläggningsregister/reskontra per 2018-12-31 i syfte att verifiera att upptagna fastigheter i balansräkningen existerar och tillhör regionen. Erhållen
reskontra innehåller inte uppgift om fastighetsbeteckning varför vi har erhållit kompletterande utdrag från reskontran per användargrupp där uppgift om fastighetsbeteckning
framgår. Följande filer har erhållits, vilka har samkörts mot uppgifter om ägande från
Transportstyrelsen (fordon) och Lantmäteriet (fastigheter).


Anläggningsreskontra per 2018-12-31



Fastighetsbeteckning 1AFAktiv Region Gotland



Fastighetsbeteckning 1TKFAktiv Region Gotland



Fordon 1AFAktiv Region Gotland



Fordon 1TKFAktiv Region Gotland



Fordon Aktiv Region Gotland

Fastigheter
Utifrån filerna Fastighetsbeteckning 1AFAktiv Region Gotland och Fastighetsbeteckning
1TKFAktiv Region Gotland har vi identifierat 2 098 objekt varav fastighetsbeteckning
finns angivet för 1 322 stycken. Vi har identifierat sammantaget 452 unika fastighetsbeteckningar i registret. Lantmäteriet är den myndighet i Sverige som har till uppgift att
registrera och säkra ägandet av fastigheter i Sverige. Inom ramen för den här granskningen betraktas därför uppgifterna från lantmäteriet som tillförlitliga och avstämning görs
mot dem. Region Gotland äger 1 066 fastigheter enligt lantmäteriet. Nedan sammanfattas
utfallet av avstämningen mellan lantmäteriets uppgifter och regionens.
Avstämning har gjorts avseende de fastigheter i anläggningsregistret som vi identifierat
fastighetsbeteckning för (452 unika fastighetsbeteckningar). Avstämning mot uppgift om
ägande hos lantmäteriet gjordes ursprungligen utan anmärkning för 80 procent. Den
mänskliga faktorn förklarar en stor del av de avvikande posterna, varför en manuell sökning gjorts för de fastigheter som initialt inte kunde stämmas av mot lantmäteriet. Efter
den manuella sökningen kunde sammantaget 90 procent av fastigheterna med fastighetsbeteckning i anläggningsreskontran verifieras utan anmärkning. Tio procent av fastighetMars 2019
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erna med fastighetsbeteckning finns inte i utdraget från lantmäteriet, vilket sannolikt förklaras av den mänskliga faktorn då fastighetsbeteckningen förs in manuellt i anläggningsregistret.

Avstämning fastigheter AR mot
lantmäteriet

10%

Utan anmärkning
Med anmärkning

90%

Fordon
Utifrån filerna Fordon 1AFAktiv Region Gotland, Fordon 1TKFAktiv Region Gotland och
Fordon Aktiv Region Gotland har vi identifierat 111 fordon varav registreringsnummer
finns angivet för 86 stycken. Transportstyrelsen är den myndighet i Sverige som har till
uppgift att registrera och säkra ägandet av fordon i Sverige. Inom ramen för den här
granskningen betraktas därför uppgifterna från Transportstyrelsen som tillförlitliga och
avstämning görs mot dem. Region Gotland äger 3731 fordon enligt Transportstyrelsen. Vid
avstämningen har leasingbilar exkluderats från registret i transportstyrelsen eftersom
regionen både klassificerar leasing av fordon som operationell och således inte redovisar
samtliga leasade fordon som en tillgång i balansräkningen. Nedan sammanfattas utfallet
av avstämningen mellan Transportstyrelsens uppgifter och regionens.
Avstämning har gjorts avseende de fordon i anläggningsregistret som vi identifierat registreringsnummer för (86 stycken). Avstämning mot uppgift om ägande hos Transportstyrelsen har gjorts utan anmärkning för 94 procent. Sex procent av fordonen med registreringsnummer finns inte i utdraget från transportstyrelsen, vilket sannolikt förklaras av
den mänskliga faktorn då registreringsnumret förs in manuellt i anläggningsregistret.

1

Exklusive avställda eller leasade fordon
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Avstämning fordon AR mot
transportstyrelsen

6%

Utan anmärkning
Med anmärkning

94%

2.1.1.

Vår bedömning kontrollmål 1

Genomförd granskning visar att det i huvudsak går att verifiera fastigheter (90 %) och
fordon (96 %) med fastighetsbeteckning respektive registreringsnummer i anläggningsreskontran mot externa uppgifter hos lantmäteriet och transportstyrelsen. Det finns dock
en viss diskrepans i antal objekt mellan de interna och de externa uppgifterna vilket bland
annat förklaras av att avstämningen endast har gjorts avseende den aktiva reskontran, dvs
den reskontra där ännu ej fullt avskrivna fastigheter/fordon finns i. Detta medför att de
interna registren med fastigheter och fordon innehåller färre objekt än de externa. Mot
genomförd granskning kan vi till viss del fastslå existens och ägande avseende regionens
fastigheter och fordon.
Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt.

2.2.

Organisation

Kontrollmål 2: Handläggarnas ansvar beträffande anläggningsregistret är
tydligt.
Reglementen
Vi har inhämtat reglemente för regionstyrelsen och tekniska nämnden för att identifiera
vilka ansvarsroller avseende anläggningsregistret som fastslås i dem. I tekniska nämndens
reglemente (RF, 2017-12-18 § 248) framgår i § 2 att tekniska nämnden ”handhar uppgifter avseende regionens samtliga fastigheter, vatten- och avloppsverk med tillhörande
ledningsnät, hamnar, gator och allmänna platser…” Vidare framgår av regionstyrelsens
reglemente (RF, 2017-12-18 § 252) § 8 att styrelsen ska (p.2) ”ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att underhålla och förvalta regionMars 2019
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ens fasta och lösa egendom” och (p.5) ”se till att bokföring och redovisning sker i enlighet
med lagen (1997:614) om kommunal redovisning.” Av reglementena framgår således att
regionstyrelsen är ägare av egendomen men de förvaltningar, tex teknikförvaltningen,
som disponerar egendomen är också de som underhåller och förvaltar egendomen. För att
säkerställa att bokföring och redovisning sker i enlighet med KRL utfärdar regionstyrelsen
riktlinjer och anvisningar vilka fördelar ansvaret för att redovisningsinformationen blir
rätt hanterad ute i organisationen.
Övriga styrdokument
I riktlinjer för redovisning av investeringar (RS, 2016-06-16) framgår ytterligare kring
ansvarsfördelningen kring anläggningsredovisningen. Där fastslås att en särskild blankett
ska fyllas i innan investeringsprojekt får påbörjas. Blanketten innehåller de grundläggande uppgifterna som behövs för upprättande av tillgången i anläggningsreskontran.
Respektive förvaltnings ekonomichef är ansvarig för att blanketten fylls i med erforderliga
uppgifter och skickas till handläggarna för anläggningsreskontran. Utifrån uppgifterna på
blanketterna skapar handläggarna objektet i reskontran. Vidare framgår av samma riktlinjer att respektive beslutsattestant ansvarar för att redovisningen av investeringar är
korrekt samt att respektive förvaltnings ekonomichef ansvarar för att aktivering av färdigställda investeringsprojekt görs i tid.

2.2.1.

Vår bedömning kontrollmål 2

Reglementen för RS och TN fastlår den övergripande ansvarsfördelningen i regionen. Genom riktlinjer utfärdar RS ytterligare direktiv för styrningen av organisationen, ansvarsroller och redovisning kring hanteringen av regionens anläggningar. Vår uppfattning är
att dokumenten tydligt reglerar ansvarsfördelningen.
Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt

Kontrollmål 3: Handhavanderutinerna avseende anläggningsregistret är
ändamålsenliga. Rutinen är dokumenterad och löpande avstämning sker.
Vi har tagit del av följande dokument avseende handhavanderutiner:


Rutinbeskrivning anläggningsreskontran (Rsf, 2018-10-15)



Blankett ”grunduppgifter investering”

Som framgått av kontrollmål 2 ansvarar teknikförvaltningen (och övriga investerande
förvaltningar) för att uppgifter om anläggningarna lämnas till ekonomiservice. Ekonomiservice har ansvar för att löpande säkerställa att uppgifterna i anläggningsreskontran
överensstämmer med information tillhandahållen från teknikförvaltningen. Information
om anläggningen lämnas bland annat via blanketten ”grunduppgifter investering”.
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Det finns två handläggare av anläggningsreskontran. I grova drag kan konstateras att hanteringen av anläggningsreskontran har delats upp mellan dem i form av affärsdrivande
verksamhet och övrig verksamhet. I rutinbeskrivningen framgår vilka kontroller som utförs av ekonomiservice löpande och i samband med bokslut för de olika användargrupperna i anläggningsreskontran. Kontrollerna som beskrivs i rutinbeskrivningen är inte
dokumenterade, varför vi inte har tagit del av några dokumenterade kontroller.

2.2.2.

Vår bedömning kontrollmål 3

Det finns en dokumenterad rutinbeskrivning som omfattar hanteringen av anläggningsreskontran, både löpande och i samband med bokslut. Rutinbeskrivningen omfattar de
kontroller som ska genomföras samt tydliggör förhållandet mellan handläggarna för anläggningsreskontran (ekonomiservice) och teknikförvaltningen. Vi har ej tagit del av dokumenterade kontroller och har således svårt att verifiera att angivna kontroller genomförs i enlighet med rutinen. Dock är vår bedömning att beskrivna handhavanderutiner och
kontroller i allt väsentligt är ändamålsenliga.
Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt.

2.3.

Regler och anvisningar för redovisning

Kontrollmål 4: Dokumenterade regler och anvisningar finns avseende anläggningsredovisningen.
Vi har tagit del av följande styrande och stödjande dokument med bäring på anläggningsredovisnigen:
 Riktlinjer för redovisning av investeringar (RS, 2016-06-16)
 Riktlinjer för komponentredovisning (RS, 2017-02-23)
 Avskrivningstider (utdrag från mall komponentindelning)
Riktlinjer för redovisning av investeringar
I riktlinjerna redogörs för regionens regler avseende redovisning av materiella och immateriella anläggningstillgångar. I dokumentets andra kapitel fastslås följande kriterier avseende när ett inköp är att klassificera som en investering i en anläggningstillgång:
 anläggningstillgången är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav,
 anläggningstillgången ska ha en bedömd livslängd på minst tre år, och
 värdet på anläggningstillgången är minst ett prisbasbelopp.
Vidare redogörs för vilken typ av utgifter som ska ingå vid beräkning av anskaffningsvärdet för anläggningstillgången. Dokumentet överensstämmer i allt väsentligt med god redovisningssed.
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Riktlinjer för komponentredovisning
I riktlinjerna redogörs för regionens komponentavskrivningsmodell. Av dokumentet
framgår att regionen komponentindelat fastigheter och VA-anläggningar men inte gator
och vägar. Praxis och god sed i kommuner och landsting är att gator och vägar komponentindelas i åtminstone tre komponenter. Vid intervjuerna uppges ett antal förklaringar
till att regionen inte komponentindelat gator och vägar. Dels uppges det vara administrativt svårt att komponentindela befintligt vägbestånd då samtliga gator och vägar är registrerade på samma objektskod i anläggningsreskontran. Enligt uppgift bygger regionen få
nya gator men även de nya gator som byggs läggs på samma objektskod. Vidare framgår
av intervjuer att komponentredovisning till viss del i praktiken tillämpas för gator och
vägar. Detta genom att regionen i samband med att ny asfalt läggs på en befintlig väg
använder en kortare avskrivningstid på den nylaggda asfalten (10 år) än den
avskrivningstid som används för helt nygjorda vägar (33 år).
Riktlinjerna fastslår att komponentindelning i huvudsak inte ska göras för det äldre
(befintliga) beståndet samt att endast nyinvesteringar överstigande 10 mnkr ska
komponentindelas. Regionen har under våren 2018 komponentindelat samtliga befintliga
anläggningar (ej gator och vägar) och samtliga nya investeringar (ej gator och vägar)
indelas i betydande komponenter. Dokumentet är således till viss del obsolet då det inte är
uppdaterat med befintlig redovisningsmetod.
Vidare framgår av riktlinjerna att planerat underhåll överstigande 400 tkr per
anläggningstillgång ska vara att betrakta som en investering. Felavhjälpande underhåll
ska enligt riktlinjerna alltid betraktas som driftskostnad. Vår bedömning är att en sådan
gränsdragning inte är i enlighet med god redovisningssed. Beaktande bör istället tas till de
komponenter som finns i respektive tillgång. I den utsträckning som det genomförda
underhållet byter ut en komponent eller förbättrar servicepotentialen på anläggningen ska
utgiften betraktas som en investering.
Dokumenten reglerar inte på ett tydligt sätt regionens regler för aktivering av nedlagd
arbetat tid, med undantag för IT-investeringar vilket kommenteras i riktlinjer för redovisning av investeringar. Vid intervjuer framkommer att all arbetad tid för personal på
projektavdelningen och på mark och stadsmiljö tidrapporteras och aktiveras på investeringsprojekten. Se vidare kontrollmål 6.

2.3.1.

Vår bedömning kontrollmål 4

Genomförd granskning visar att det finns styrande och stödjande dokument som till viss
del överensstämmer med god redovisningssed. Avvikelser från god sed finns avseende de
beloppsgränser som fastslås i riktlinjerna både avseende komponentindelning av
befintligt anläggningsbestånd och nyinvesteringar och avseende beloppsgränsen för när
planerat underhåll ska betraktas som en investering.
Av de styrande och stödjande dokumenten framgår att komponentindelning inte har
gjorts för gator och vägar. God sed och praxis i flertalet kommuner har blivit att gator och
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vägar komponentidelas i åtminstone tre komponenter. Vår bedömning är att detta inte
överensstämmer med god sed.
Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt

2.4.

Redovisning

Kontrollmål 5: Gjorda inköp och försäljningar har hanterats korrekt i anläggningsregistret.
Styrande dokument
I regionstyrelsens reglemente (RF, 2017-12-18 § 252) framgår av § 9:4 att regionstyrelsen
beslutar om ”köp, försäljning, byte och avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt”.
I regionstyrelsens delegationsordning (RS, 2007-05-31 senast rev 2017-12-13 § 359)
framgår följande avseende inköp och försäljning av anläggningstillgångar (fast och lös
egendom):
Ärende
A 19. ”Beslut om förvärv eller överlåtelse av fast egendom eller
motsvarande åtgärd i ärenden om fastighetsbildning, fastighetsbestämning eller annan förrättning enligt fastighetsbildningslagen, anläggningsslagen, lagen om förvaltning av samfälligheter,
ledningsrättslagen, plan- och bygglagen samt lagen om äganderättsutredning och legalisering när marknadsvärdet av egendomen inte överstiger fyra prisbasbelopp.”
B 03. ”Försäljning av regionens lösa egendom”

Delegat
”Förvaltningschefen
för tekniska nämndens teknikförvaltning, med rätt att vidaredelegera. Köpekontrakt eller motsvarande anmäls.”
”Ekonomidirektören
med rätt att vidaredelegera”

I riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och fastigheter (RF, 2012-0220, senast rev 2017-02-27) fastslås att försäljningsbeslut av fastighet ska fattas av regionfullmäktige om inte försäljningspriset/bokfört värde understiger 4 mnkr då regionstyrelsen får fatta beslut om försäljning.
Genomförda försäljningar
Vid granskningstidpunkten (oktober 2018) hade ett antal försäljningar genomförts, sammantaget till ett försäljningsvärde uppgående till 224 mnkr. Bokfört värde för de sålda
anläggningstillgångarna uppgick till 91 mnkr. Tre objekt utgör 99 procent av det bokförda
värdet på sålda fastigheter och underlag till följsäljningen har inhämtats för dessa. De tre
objekten är:
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Kanonen 1 (Högskolan + Almedalsbiblioteket)
Norderstrand

Samtliga granskade försäljningar var beslutade av både regionstyrelsen och regionfullmäktige vilket, med hänsyn till objektens bokförda värde och/eller försäljningsvärde översteg 4 mnkr, var i enlighet med regionens styrande och stödjande dokument. Frånträdesdatum för både affärerna är i januari 2018 och således har försäljningarna tillförts rätt
redovisningsperiod. Kontroll mot anläggningsreskontran visar att fastigheterna också
avförts (fullt nedskrivits) från det.
Regionen hyr tillbaka delar (ca 24 %) av fastigheten Kanonen 1 (dvs. Almedalsbiblioteket).
Hyresperioden uppgår till 25 år, där regionen har rätt att frånträda avtalet efter 15 år.
Regionen har upprättat ett nyttjanderättsavtal med Uppsala universitet avseende delar av
lokalen som hyrs tillbaka. Den återhyrda lokalytan är att betrakta som en sale-leaseback
affär, vilket innebär att realisationsvinsten för denna del enligt RKR 13.2 inte ska intäktsföras i sin helhet vid försäljningstidpunkten utan periodiseras över hyresperioden. Regionen har gjort en procentuell reglering avseende realisationsvinsten utifrån den återhyrda lokalytans andel av den totala sålda lokalytan, vilket vi bedömer är i enlighet med
god redovisningssed.
Genomförda inköp
Vid granskningstidpunkten hade investeringar uppgående till 384 mnkr aktiverats i redovisningen. Huvuddelen avsåg aktivering av tidigare pågående investeringsprojekt såsom
Kvarnåkershamns bräckvatten och Klintehamns avloppsreningsverk. Inköp i pågående
projekt hanteras löpande inom ramen för investeringsprojekten och rutiner för avrop,
projektstyrning och kontroll omfattas inte av denna granskning. En stickprovskontroll
avseende kontering har genomförts och redovisas under kontrollmål 6.
Vid genomgång av anläggningsreskontran identifieras ett ”inköp” av en fastighet (mark).
Inköpet uppgår till 40 mnkr och ingår som ett led i ett exploateringsprojekt. Marken har
korrekt tagits upp i anläggningsreskontran till anskaffningsvärdet. Kopplat till detta har
regionen också erhållit ett investeringsbidrag från en privat aktör uppgående till samma
belopp för att bygga gator och vägar på köpt markområde. Investeringsbidraget har i redovisningen hanterats som en förutbetald intäkt. Utifrån vår tolkning av hittills gällande
lag och rekommendationer (tom 2018) har vi bedömt att denna hantering har varit i enlighet med god redovisningssed. Vi uppmärksammar dock att den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning gäller från 2019 och utifrån den rådande debatten har vi
förstått att det finns en risk för förändring kring redovisning av denna typ av intäkter vilket innebär att hanteringen av intäkten han behöva ändras under 2019. Vi kommer behöva granska detta framöver.
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2.4.1.

Vår bedömning kontrollmål 5

Regionen har genomfört både inköp och försäljningar av anläggningstillgångar under
2018. Vi har inom ramen för granskningen verifierat hanteringen för de mest väsentliga
affärerna vid granskningstidpunkten. Vi kan konstatera att besluten om inköp/försäljning
fattats i rätt politisk instans i enlighet med regionens styrande dokument. Vidare kan konstateras att tillgångarna tillförts och avförts från anläggningsregistret korrekt.
Utifrån den diskussion som pågår avseende redovisning av förutbetalda intäkter (investeringsbidrag) från privata aktörer har vi identifierat ett behov för regionen att se över hanteringen (redovisningen) av de förutbetalda intäkterna från privata aktörer under 2019
Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt.

Kontrollmål 6: Avskrivningstiderna är i enlighet med god redovisningssed.
Avvikelse från riktlinjer/anvisningar dokumenteras.
Komponentindelning av befintligt (historiskt) anläggningsbestånd
God redovisningssed för materiella anläggningstillgångar regleras i RKR 11.4. I rekommendationen fastslås att komponentavskrivning ska tillämpas för materiella anläggningstillgångar där det finns betydande komponenter med väsentligt olika förbrukningsperiod.
Som framgått av tidigare avsnitt i denna rapport har regionen komponentindelat befintligt bestånd av fastigheter och VA-anläggningar men inte gator och vägar. Praxis och god
sed i kommuner och landsting är att även gator och vägar komponentavskrivs. Regionen
anlitade en konsult för genomförandet av komponentindelningen. Vi har inom ramen för
granskningen inhämtat underlag för komponentindelningen avseende fem anläggningar:
Visby lasarett (sjukvårdsfastighet), Lernia (förvaltningsfastighet), Bävern 2 (förvaltningsfastighet busstation), Solbergaskolan (skolfastighet) och Arenahallen i Visborg (idrottsanläggning). Nedan redogörs för några iakttagelser från komponentindelningsdokumentationen:
 För de fastigheter där det innan komponentindelning inte fanns ett bokfört värde
för mark har en schablonmässig omföring av investeringsutgifter gjorts till tillgångsslaget mark. Regionen har tillämpat en schablon uppgående till 2 procent av
totala investeringsutgifter för att identifiera bokfört värde av marken. Fyra av fem
granskade objekt hade tilldelats ett markvärde enligt denna metod. För en av fastigheterna fanns redan ett bokfört värde för mark och i det enskilda fallet utgjorde
markvärdet ca 4,7 procent av de totala investeringsutgifterna.
 Fastigheterna har fördelats på olika antal komponenter beroende på typ av byggnad och dess komplexitet, där Visby lasarett, Solbergaskolan och Arenahallen i
Visborg har betydligt fler komponenter än Lernia och Bävern 2.
 Övergripande har följande struktur använts för indelning av komponenter för befintligt fastighetsbestånd:
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1. Stomme utgörs av 25 procent av tillgångens totala investeringsutgifter.
2. Tak, fasad och fönster utgörs av 45 procent av utgående bokfört värde
2017-12-31.
3. Eventuella andra identifierbara komponenter, exempelvis kök, installationer ventilation etc. läggs som en egen komponent utifrån bokfört utgående värde.
4. Övrigt utgörs av resterande värde som finns kvar av UB 2017 exklusive nytt
bokfört värde för de identifierade komponenterna.
Avskrivningstiderna för komponenterna varierar mellan de granskade anläggningarna: 1) stomme: 30-60 år, 2) tak/fasad och fönster: 20-40 år, 3) installationer etc:
15-20 år, 4) övrigt: 5-10 år. Vi kan konstatera att kortare avskrivningstider har til-lämpats för äldre anläggningar.

Löpande hantering
Samtliga nya investeringar i fastigheter och VA-anläggningar med betydande komponenter komponentindelas. Komponentindelningen görs via en konteringsmall som fastslås
vid investeringsprojektets början. Samtliga fakturor som inkommer i projektet konteras
enligt den för projektet beslutade mallen vilket medför att fördelningen på komponenter
görs löpande under projektets gång. Konteringsmallen fastslår den procentuella fördelningen mellan tillgångens olika komponenter samt avskrivningstiden för respektive komponent. Bedömningen avseende vilka betydande komponenter som finns, deras procentuella fördelning i relation till varandra samt avskrivningstid görs av projektledarna. I de
stora investeringsprojekten ombes entreprenörerna precisera denna information i anbudsgivningen vilket kan bistå projektledarna i sin bedömning. När investeringsprojektet
är avslutat aktiveras anläggningen, dock utan att någon förnyad bedömning görs avseende
den komponentindelning som gjorts i projektet. Vi har efterfrågat och erhållit konteringsmallarna för fyra större pågående investeringsprojekt: avloppsreningsverk Fårösund,
Kvarnåkershamns bräckvattenverk, Klintehamns avloppsreningsverk och reservkraft abborren (tillkommande komponent till Visby lasarett). Vi har översiktligt granskat komponentindelningen. Nedan redogörs för några av iakttagelserna utifrån kontrollen:

Komponentgrupp

Avskrivningstid

Stomme
Byggnad utvändigt
VVS
El
Markanläggning
Maskiner utrustning
System, övr.

50 år
30 år
25 år
20 år
20 år
15 år
10 år

2

Andel av total investering
Anl. 1 Anl. 2 Anl. 3 Anl. 42
20 %
18 %
33 %
X
5%
24 %
8%
X
7%
6%
7%
12 %
8%
7%
X
13 %
3%
38 %
33 %
38 %
5%
11 %
4%
X

Procentuell fördelning framgår inte utan endast att komponenter med 50, 30, 20 och 10 års avskrivningstid ska tillämpas.
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Som framgår av sammanställningen i tabellen tillämpas upp till sju komponentgrupper
med olika avskrivningstid för de granskade objekten. Vidare framgår att komponenternas
procentuella andel av den totala investeringen varierar mellan objekten.
Vi har inom ramen för granskningen även genomfört en stickprovskontroll avseende 15
fakturor bokförda under 2018 på de fyra pågående investeringsprojekten. Kontroll har
gjorts med avseende på att fakturan avsåg investeringsprojektet, att fakturan var konterad
i enlighet med projektets komponentindelningsmall och att fakturan avsåg en aktiverbar
utgift. Nedan redogörs för utfallet av kontrollen.
Kontrollmoment
Faktura avser investeringsprojektet
Faktura konterad enligt projektet komponentindelningsmall
Aktiverbar utgift

Verifierad utan
anmärkning
15
12
15

Verifierad med
anmärkning
0
3
0

Samtliga 15 fakturor verifierades utan anmärkning med avseende på kontering på rätt
investeringsprojekt och att det avsåg aktiverbara utgifter. Tolv fakturor var konterade i
enlighet med konteringsmallen. Värt att notera är att två av dessa fakturor avsåg s.k.
ÄTA3-arbeten. Tre av fakturorna var inte konterade i enlighet med den för projektet fastslagna konteringsmallen. Samtliga tre tillhörde projektet reservkraft abborren.
Mot bakgrund av genomförda intervjuer vill vi lyfta tre situationer för ytterligare kommentarer: underhållsutgifter, juristtjänster och egen arbetad tid.
Underhållsutgifter
Underhållsutgifter kan beroende på vad de avser klassificeras som drift (kostnad innevarande år) eller investering (aktiveras och skrivs av). I den utsträckning som det
genomförda underhållet byter ut en komponent eller förbättrar servicepotentialen på
anläggningen ska utgiften betraktas som en investering. I projekt, främst avseende
planerat underhåll, finns potentiellt både fakturor som ska klassificeras som drift och
fakturor som ska klassificeras som investering. Detta ställer krav på att den interna
kontrollen möjliggör identifiering av när underhållet medför en serviceförbättring eller ett
komponentutbyte, och därefter även identifiering av eventuellt kvarvarande värde på
komponenten som i så fall ska utrangeras. Av vikt är även att fastslå vilka rutiner som
gäller vid utbyte av delar av en komponent etc. Av genomförda intervjuer framkommer att
regionen hittills inte har någon egentlig erfarenhet av utbyte av komponenter, vilket är
naturligt då komponentindelningen i huvudsak gjorts under 2018. Dock framgår att det
finns behov av att tydliggöra rutiner för klassificering av underhållsutgifter kopplat till
befintliga komponenter i en tillgång samt för utrangering av befintligt kvarvarande värde.

3

Ändrings och tilläggsarbeten
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Juristtjänster
Juristtjänster anges i RKR 11.4 som ett exempel på utgifter som kan ingå i anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång. Detta är dock under förutsättning att utgiften är relaterad till att bringa tillgången i bruk. Juristtjänster ska dock inte alltid ingå i beräkningen av
anskaffningsvärdet. Kostnader för tvister medför exempelvis inget ökat värde eller förbättrad servicepotential och ska därmed kostnadsföras där de uppkommer. Vid genomförda intervjuer framkommer att rutinerna för identifiering av när juristkostnader ska
aktiveras i ett projekt och när de ska kostnadsföras inte är fullt tillräckliga. Enligt uppgift
har juristkostnader i samband med tvister aktiverats. Vi har inom ramen för granskningen
erhållit en sammanställning avseende samtliga aktiverade utgifter för juristtjänster under
2017 och 2018, vilket framgår av tabellen nedan. De beloppsmässiga volymerna är relativt
små – även om samtliga juristkostnader skulle vara felaktigt klassificerade skulle det inte
medföra någon väsentlig påverkan på bedömningen om rättvisande räkenskaper. Vi har
därför inte gjort någon fördjupad stickprovskontroll avseende klassificeringen av juristtjänster.
År
Investeringsutgift juristkostnader

2017

2018

1 185 766 kr

420 019 kr

7 st

12 st

Antal projekt

Egen arbetad tid
Som framgår av avsnitt 3.3 aktiveras egen arbetad tid för medarbetarna inom projektavdelningen och mark- och stadsmiljöavdelningen. Regionen tillämpar olika timpriser för
olika arbetskategorier, där vi har tagit del av kalkylerna för projektledare och fastighetsreparatörer. Timpriserna täcker personalkostnad och andra övergripande administrativa
kostnader. Som framgår i tabellen nedan utgörs timpriserna till 25-29 procent av olika
administrativa kostnader.

Kostnadsslag
Lön + PO
Lokalkostnad, utbildningskostnader, kontorsmaterial och OH pålägg för ledning
Totalt

Projektledare Fastighetsreparatör
75 %
71 %
25 %
29 %
100 %

100 %

God redovisningssed medger aktivering av egen arbetad tid vilket ska beräknas på samma
sätt som förvärvade tillgångar. Utgiften måste således vara direkt hänförbar till tillverkningen av tillgången och bidra till tillgångens framtida värde eller servicepotential. Indirekta kostnader, såsom övergripande administrativa kostnader, ska enligt god sed hanteras restriktivt. Mot bakgrund av ovanstående ställer vi oss tveksamma till delar av de
kostnader som inkluderats i timtariffen. Värt att anföra är att RKR med anledning av den
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nya kommunala bokförings- och redovisningslagen ser över rekommendationen angående
redovisning av materiella anläggningstillgångar.

2.4.2.

Vår bedömning kontrollmål 6

Komponentindelning av befintligt anläggningsbestånd har gjorts utifrån en övergripande
struktur där viss hänsyn med avseende på avskrivningstider och enskilda komponenter
har tagits till respektive objekt. Vår bedömning är att antalet komponenter, dess procentuella fördelning och avskrivningstider är rimligt. Vidare är vår bedömning att omföring
av investeringsutgifter till tillgångsslaget mark har gjorts med en rimlig procentandel.
Avstämningen av komponentindelningsmallarna för pågående investeringar visar att individuella bedömningar görs för objekten, vilket vi bedömer vara positivt då den procentuella fördelningen mellan komponenterna kan variera mellan objekten. Dock framgick i
stickprovskontrollen att fakturor för ÄTA-arbeten, vilket avser arbeten som inte fanns
med i den ursprungliga projektbeställningen och därmed inte beaktats vid procentfördelningen av komponenter, fördelas enligt samma konteringsmall. Av intervjuer framkommer också att ingen omprövning görs av komponentfördelningen innan projektet aktiveras i redovisningen. Vår uppfattning är att en förnyad prövning av de totala investeringsutgifternas fördelning bör göras när projektet avslutats men innan aktivering sker.
Genomförd granskning har också visat att det finns behov av att stärka rutinerna för hantering av underhållsutgifter relaterat till utbyte av komponenter och klassificering av juristkostnader. Vidare bör en översyn göras avseende vilka kostnader som inkluderas i
timpriset vid aktivering av egen arbetad tid.
Sammantaget bedöms kontrollmålet vara delvis uppfyllt.
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3.

Bedömning och rekommendationer

3.1.

Avstämning mot kontrollfrågor

Granskningen har gjorts utifrån sex kontrollmål. Bedömningen av respektive kontrollmål
görs enligt kriterierna: uppfyllt/delvis uppfyllt/ej uppfyllt.
Kontrollmål
Alla upptagna fastigheter och inventarier
existerar och tillhör regionen.

Bedömning
Delvis uppfyllt
Genomförd granskning visar att det i huvudsak går att verifiera fastigheter (90 %)
och fordon (96 %) med fastighetsbeteckning respektive registreringsnummer i anläggningsreskontran mot externa uppgifter
hos lantmäteriet och transportstyrelsen.
Det finns dock en viss diskrepans i antal
objekt mellan de interna och de externa
uppgifterna vilket bland annat förklaras av
att avstämningen endast har gjorts avseende den aktiva reskontran, dvs den reskontra där ännu ej fullt avskrivna fastigheter/fordon finns i. Detta medför att de
interna registren med fastigheter och fordon innehåller färre objekt än de externa.
Mot genomförd granskning kan vi till viss
del fastslå existens och ägande avseende
regionens fastigheter och fordon.

Handläggarnas ansvar beträffande anläggningsregistret är tydligt.

Uppfyllt
Reglementen för RS och TN fastlår den
övergripande ansvarsfördelningen i regionen. Genom riktlinjer utfärdar RS ytterligare
direktiv för styrningen av organisationen,
ansvarsroller och redovisning kring hanteringen av regionens anläggningar. Vår uppfattning är att dokumenten tydligt reglerar
ansvarsfördelningen.

Handhavanderutinerna avseende anläggningsregistret är ändamålsenliga. Rutinen
är dokumenterad och löpande avstämning
sker.

Uppfyllt
Det finns en dokumenterad rutinbeskrivning som omfattar hanteringen av anläggningsreskontran, både löpande och i samband med bokslut. Rutinbeskrivningen
omfattar de kontroller som ska genomföras
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samt tydliggör förhållandet mellan handläggarna för anläggningsreskontran (ekonomiservice) och teknikförvaltningen. Vi
har ej tagit del av dokumenterade kontroller och har således svårt att verifiera att
angivna kontroller genomförs i enlighet
med rutinen. Dock är vår bedömning att
beskrivna handhavanderutiner och kontroller i allt väsentligt är ändamålsenliga.
Dokumenterade regler och anvisningar
finns avseende anläggningsredovisningen.

Delvis uppfyllt
Genomförd granskning visar att det finns
styrande och stödjande dokument som till
viss del överensstämmer med god
redovisningssed. Avvikelser från god sed
finns avseende de beloppsgränser som
fatslås i riktlinjerna både avseende
komponentindelning av befintligt
anläggningsbestånd och nyinvesteringar
och avseende beloppsgränsen för när
planerat underhåll ska betraktas som en
investering.
Av de styrande och stödjande dokumenten
framgår att komponentindelning inte har
gjorts för gator och vägar. God sed och
praxis i flertalet kommuner har blivit att
gator och vägar komponentidelas i
åtminstone tre komponenter. Vår
bedömning är att detta inte
överensstämmer med god sed.

Gjorda inköp och försäljningar har hanterats korrekt i anläggningsregistret.
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Uppfyllt
Regionen har genomfört både inköp och
försäljningar av anläggningstillgångar under 2018. Vi har inom ramen för granskningen verifierat hanteringen för de mest
väsentliga affärerna vid granskningstidpunkten. Vi kan konstatera att besluten om
inköp/försäljning fattats i rätt politisk instans i enlighet med regionens styrande
dokument. Vidare kan konstateras att tillgångarna tillförts och avförts från anläggningsregistret korrekt.
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Utifrån den diskussion som pågår avseende
redovisning av förutbetalda intäkter (investeringsbidrag) från privata aktörer har vi
identifierat ett behov för regionen att se
över hanteringen (redovisningen) av de
förutbetalda intäkterna från privata aktörer
under 2019

Avskrivningstiderna är i enlighet med god
redovisningssed. Avvikelse från riktlinjer/anvisningar dokumenteras.

Delvis uppfyllt
Komponentindelning av befintligt anläggningsbestånd har gjorts utifrån en övergripande struktur där viss hänsyn med avseende på avskrivningstider och enskilda
komponenter har tagits till respektive objekt. Vår bedömning är att antalet komponenter, dess procentuella fördelning och
avskrivningstider är rimligt. Vidare är vår
bedömning att omföring av investeringsutgifter till tillgångsslaget mark har gjorts
med en rimlig procentandel.
Avstämningen av komponentindelningsmallarna för pågående investeringar
visar att individuella bedömningar görs för
objekten, vilket vi bedömer vara positivt då
den procentuella fördelningen mellan
komponenterna kan variera mellan objekten. Dock framgick i stickprovskontrollen
att fakturor för ÄTA-arbeten, vilket avser
arbeten som inte fanns med i den ursprungliga projektbeställningen och därmed inte beaktats vid procentfördelningen
av komponenter, fördelas enligt samma
konteringsmall. Av intervjuer framkommer
också att ingen omprövning görs av komponentfördelningen innan projektet aktiveras i redovisningen. Vår uppfattning är att
en förnyad prövning av de totala investeringsutgifternas fördelning bör göras när
projektet avslutats men innan aktivering
sker.
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Genomförd granskning har också visat att
det finns behov av att stärka rutinerna för
hantering av underhållsutgifter relaterat
till utbyte av komponenter och klassificering av juristkostnader. Vidare bör en översyn göras avseende vilka kostnader som
inkluderas i timpriset vid aktivering av
egen arbetad tid.

3.2. Svar på revisionsfrågan samt rekommendationer
Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att rutinerna kring anläggningsregistret
delvis är säkra och att uppgifterna i registret delvis är tillförlitliga. Den sammanfattade
revisionella bedömningen baseras på bedömningen av kontrolmålen vilka kan sammanfattas enligt nedan:


Uppgifterna i den aktiva anläggningsreskontran (fastigheter och fordon) har till
viss del kunnat verifieras mot externa uppgifter (lantmäteriet och transportstyrelsen).



Styrande och stödjande dokument för anläggningsredovisning överensstämmer
inte helt med god redovisningssed.



Det finns vissa brister i befintlig rutin för löpande komponentindelning av materiella anläggningstillgångar.

Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderar vi regionstyrelsen att:


Se över behovet att ytterligare säkerställa samstämmighet mellan externa uppgifter om innehav och anläggningsreskontran.



Uppdatera styrande och stödjande dokument för anläggningsredovisning så att de
överensstämmer med god redovisningssed och regionens rutiner.



Se över möjligheten att komponentindela gator och vägar.



Se över möjligheten att införa avstämningsrutiner avseende den procentuella fördelningen mellan komponenter i ett objekt innan aktivering sker i syfte att säkerställa att den procentuella fördelningen är korrekt.



Säkerställa att klassificeringar (drift/investering) av underhållsutgifter och juristtjänster görs korrekt.

Mars 2019
Region Gotland
PwC

21 av 22

Granskning av anläggningsredovisning



Med utgångspunkt i den kommande rekommendationen från RKR se över vilka
kostnader som inkluderas i timpriset vid aktivering av egen arbetad tid samt se
över hanteringen av investeringsbidrag från privata aktörer.

2019-03-26

Carin Hultgren

Ebba Lind

Uppdragsledare

Projektledare
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Handlingar till

Ärende 27

EXTRA ÄRENDE

Partneravtal med Visby Centrum
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2019-03-28, § 92
• Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-11
• Förslag till partneravtal

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 92

Visby Centrum partneravtal

RS 2019/270
RegU § 20

Regionstyrelsens beslut
•
•

Förslaget till partneravtal mellan Visby Centrum och Region Gotland antas.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att hantera försäljning/inlösen av
Region Gotlands aktier i Visby Centrum.

Gotlands kommun (numer Region Gotland) uppdrog 2004 åt Handelns utredningsinstitut att utreda förutsättningarna för Östercentrum. Utredningen pekade på vikten
av att stärka samarbetet mellan handel, fastighetsägare och kommun. Till följd av
etableringen av externhandel i Visby och utflyttning av kommunal och statlig verksamhet ur Visby innerstad, så fördes en dialog om hur Östercentrum och Visby
innerstad skulle arbeta för att möta de utmaningar som detta medförde.
I syfte att fördjupa samarbetet mellan intressenterna Östercentrums intresseförening,
Adelgatans intresseförening, S:t Hanskvarterens ekonomiska förening och Gotlands
kommun så beslutade dessa att gå in som delägare i ett gemensamt aktiebolag med
25 procent av aktierna vardera. Detta skedde genom en nyemission av aktier i det
befintliga bolaget Wisby Strövet AB (numer Visby Centrum AB).
Under de år som gått har det dock visat sig finnas en inneboende problematik mellan
de tre privata ägarnas önskemål om att Visby Centrum ska driva näringslivets
intressefrågor och Region Gotlands roll som myndighet. Det har lett till utmaningar
för Visby Centrum att kunna fungera som en gemensam plattform för utveckling.
Dessa utmaningar har dock inte gällt Visby Centrums roll som utvecklingsaktör och
Region Gotlands roll som regionalt utvecklingsansvarig aktör eller samhällsbyggare,
därför finns det fortsatt god grund för ett samarbete förutsatt att roll- och ansvarsfördelningen klargörs. Ett av de initiala motiven till att Region Gotlands gick in som
ägare var också att bidra till att skapa en god balans mellan Östercentrum och Visby
innerstad. Detta förefaller inte längre vara en fråga som är en utmaning att hantera,
varför detta motiv inte längre kan sägas kvarstå för Region Gotlands delägarskap.
Tecknandet av ett avtal innebär att därför också att Region Gotland utträder ur Visby
Centrum AB som delägare.
forts

40 (76)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 92 forts
RS 2019/270

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att Region Gotlands delägande varit till stor
nytta i bildandet och uppbyggnaden av Visby Centrum, vilket också ledde till
utmärkelsen Årets stadskärna 2012. Den utmaning som ligger i att hantera Visby
Centrums roll som intresseorganisation i de frågor då Region Gotland är motpart är
dock till men för samarbetet. Mot bakgrund av detta föreslås istället att delägandet
ersätts med ett partneravtal rörande samarbete i frågor som ä centrala för både Visby
Centrum och Region Gotland.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-11

41 (76)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2019/270
11 mars 2019

Stefan Persson

Regionstyrelsen

Visby Centrum partneravtal
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Förslaget till partneravtal mellan Visby Centrum och Region Gotland antas.

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att hantera försäljning/inlösen av
Region Gotlands aktier i Visby Centrum.

Sammanfattning

Gotlands kommun (numer Region Gotland) uppdrog 2004 åt Handelns
utredningsinstitut att utreda förutsättningarna för Östercentrum. Utredningen pekade
på vikten av att stärka samarbetet mellan handel, fastighetsägare och kommun. Till
följd av etableringen av externhandel i Visby och utflyttning av kommunal och statlig
verksamhet ur Visby innerstad, så fördes en dialog om hur Östercentrum och Visby
innerstad skulle arbeta för att möta de utmaningar som detta medförde.
I syfte att fördjupa samarbetet mellan intressenterna Östercentrums intresseförening,
Adelgatans intresseförening, S:t Hanskvarterens ekonomiska förening och Gotlands
kommun så beslutade dessa att gå in som delägare i ett gemensamt aktiebolag med 25
procent av aktierna vardera. Detta skedde genom en nyemission av aktier i det
befintliga bolaget Wisby Strövet AB (numer Visby Centrum AB).
Under de år som gått har det dock visat sig finnas en inneboende problematik mellan
de tre privata ägarnas önskemål om att Visby Centrum ska driva näringslivets
intressefrågor och Region Gotlands roll som myndighet. Det har lett till utmaningar
för Visby Centrum att kunna fungera som en gemensam plattform för utveckling.
Dessa utmaningar har dock inte gällt Visby Centrums roll som utvecklingsaktör och
Region Gotlands roll som regionalt utvecklingsansvarig aktör eller samhällsbyggare,
därför finns det fortsatt god grund för ett samarbete förutsatt att roll- och
ansvarsfördelningen klargörs. Ett av de initiala motiven till att Region Gotlands gick
in som ägare var också att bidra till att skapa en god balans mellan Östercentrum och
Visby innerstad. Detta förefaller inte längre vara en fråga som är en utmaning att
hantera, varför detta motiv inte längre kan sägas kvarstå för Region Gotlands
delägarskap. Tecknandet av ett avtal innebär att därför också att Region Gotland
utträder ur Visby Centrum AB som delägare.
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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 2019/270

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att Region Gotlands delägande varit till stor
nytta i bildandet och uppbyggnaden av Visby Centrum, vilket också ledde till
utmärkelsen Årets stadskärna 2012. Den utmaning som ligger i att hantera Visby
Centrums roll som intresseorganisation i de frågor då Region Gotland är motpart är
dock till men för samarbetet. Mot bakgrund av detta föreslås istället att delägandet
ersätts med ett partneravtal rörande samarbete i frågor som ä centrala för både Visby
Centrum och Region Gotland.
Beslutsunderlag

Partneravtal mellan Visby Centrum och Region Gotland
Bolagsordning (bilaga 1)
Konsortialavtal (bilaga 2)
Avtal om finansiering (bilaga3)
Avtal om aktieöverlåtelse/inlösen (bilaga 4)
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
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PARTNERAVTAL
avseende utveckling av Visbys stadskärna
mellan
Visby Centrum AB (556571-3079)
och
Region Gotland (212000-0803)

Visby den XX månad 2019

Visby Centrum

Region Gotland

…………………………………………

…………………………………………

Oskar Lindehejd, styrelseordförande

Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande

…………………………………………

…………………………………………

Magnus Olsson, verksamhetsledare

Peter Lindvall, regiondirektör

1 Bakgrund
Gotlands kommun (numer Region Gotland) uppdrog 2004 åt Handelns utredningsinstitut att
utreda förutsättningarna för Östercentrum. Utredningen pekade på vikten av att stärka
samarbetet mellan handel, fastighetsägare och kommun. Till följd av etableringen av
externhandel i Visby och utflyttning av kommunal och statlig verksamhet ur Visby innerstad,
så fördes en dialog om hur Östercentrum och Visby innerstad skulle arbeta för att möta de
utmaningar som detta medförde.
I syfte att fördjupa samarbetet mellan intressenterna Östercentrums intresseförening,
Adelgatans intresseförening, S:t Hanskvarterens ekonomiska förening och Gotlands kommun
(numer Region Gotland) så beslutade dessa att gå in som delägare i ett gemensamt
aktiebolag med 25 procent av aktierna vardera. Detta skedde genom en nyemission av aktier
i det befintliga bolaget Wisby Strövet AB (numer Visby Centrum AB – nedan kallat Visby
Centrum). (Bolagsordning biläggs som bilaga 1.)
Som ram och riktlinje för det gemensamma arbetet tog delägarna fram ett konsortialavtal
(bilaga 2) samt ett avtal om finansiering (bilaga 3). Som ett processtödjande mål uttrycktes
också en ambition att erhålla utmärkelsen årets stadskärna, för vilket också en handlingsplan
utarbetades. Visby utnämndes 2012 till Årets stadskärna av Svenska Stadskärnor, något som
bevisar att den gemensamma ansträngningen mot ett gemensamt mål också ledde till
konkreta resultat.
Under de år som gått har det dock visat sig finnas en inneboende problematik mellan de tre
privata ägarnas önskemål om att Visby Centrum ska driva näringslivets intressefrågor och
Region Gotlands roll som myndighet. Det har lett till utmaningar för Visby Centrum att kunna
fungera som en gemensam plattform för utveckling. Dessa utmaningar har dock inte gällt
Visby Centrums roll som utvecklingsaktör och Region Gotlands roll som regionalt
utvecklingsansvarig aktör eller samhällsbyggare, därför finns det fortsatt god grund för ett
samarbete förutsatt att roll- och ansvarsfördelningen klargörs.
Ett av de initiala motiven till att Region Gotlands gick in som ägare var också att bidra till att
skapa en god balans mellan Östercentrum och Visby innerstad. Detta förefaller inte längre
vara en fråga som är en utmaning att hantera, varför detta motiv inte längre kan sägas
kvarstå för Region Gotlands delägarskap.
Tecknandet av detta avtal innebär att Region Gotland utträder ur Visby Centrum AB som
delägare och istället överlåter aktierna till Visby Centrum. Aktieöverlåtelsen sker till
nominellt värde och processen hanteras i särskild ordning (bilaga 4)

2 Avtalets syfte och mål
Utgångspunkten i avtalet är affärs- och samhällsnytta för båda parter.
För Visby Centrum, som företrädare för handelsföreningar och affärsidkare, så är
utvecklingsarbete och stärkta förutsättningar för handel i en föränderlig tid det
grundläggande motivet till avtalet med Region Gotland.

För Region Gotland är det grundläggande motivet för avtalet att utveckla samverkan som
stödjer arbetet med att värna och utveckla världsarvsstaden Visby.
Att Visby har en levande stadskärna med handel och restauranger är centralt för Gotlands
attraktionskraft för att både bo och besöka. Detta är till gagn för båda parter.

2.1 Syfte
Avtalet syftar till att skapa en gemensam plattform för utveckling av Visbys stadskärna i
riktning mot en levande handelsplats året runt. Det ska i första hand ske inom följande
identifierade områden för samverkan:
-

Kryssningsturismen
Hansestaden Visby – UNESCO
Stadsutvecklingsprojekten Öster Centrum och Inre Hamnen
Strategiska handelsetableringar

2.2 Målsättning
Visbys stadskärna ska utvecklas socialt, kulturellt, kommersiellt och gestaltningsmässigt till
en naturlig, levande och livskraftig stadskärna för hela Visbyområdet. Utvecklingen av miljön
i innerstaden ska kännetecknas av hög kvalitet i enlighet med vad som föreskrivs i
handlingsplanen för Visby Världsarv.

Parterna ska tillsamman enas om gemensamma kvantitativa och tidsatta mål för avtalet
efter tiden för avtalets tecknande.

3 Parterna roller och åtaganden
Parternas roller definieras enligt följande:
•
•

Visby Centrum – utvecklingsaktör och intresseförening.
Region Gotland – regionalt utvecklingsansvarig aktör, samhällsbyggare och
myndighet

Region Gotland har i uppdrag att leda och samordna arbetet för det gotländska samhällets
utveckling, baserat på den regionala utvecklingsstrategin som den antas av
regionfullmäktige. I detta ska Visby Centrum vara en prioriterad utvecklingsaktör för frågor
relaterade till de områden som fastställs i detta avtal.
Visby Centrum ska som utvecklingsaktör utgöra en motor för utvecklingen av Visbys
stadskärna, vilket kan ske genom såväl löpande arbete som i projektform. Utvecklingsprojekt
kan finansieras av Visby Centrum och dess medlemmars egna medel, såväl som med olika
slags offentliga utvecklings- och projektmedel. För att förstärka Visby Centrum som

utvecklingsaktör och samarbetspartner i utvecklingsprocesser bidrar Region Gotland med ett
årligt verksamhetsbidrag. Region Gotland ska även stödja Visby Centrum i överenskomna
utvecklingsarbeten, genom kunskap och/eller finansiering.
Som intresseorganisation ska Visby Centrum beredas möjlighet att delta med synpunkter
och kunskap i olika samhällsbyggnadsprocessera som rör Visbys stadskärna. Region Gotland
ska bjuda in Visby Centrum till dialog i så tidiga skeden som möjligt, utifrån Region Gotlands
roll som samhällsbyggare och demokratisk institution. Genom att få input inför förändring
och utveckling av stadskärnan kan Region Gotland få nytta av Visby Centrum.

3.1 Etikettsregler
Parterna är överens om följande etikettsregler:
•
•

•

Samarbetet mellan parterna skall kännetecknas av en öppenhet där information som
har en påverkan mellan parterna ska delas mellan organisationerna.
Vid beslut som har eller kan ha påverkan för Visby stadskärna skall Visby Centrum
bjudas in till att dela information under process samt i möjliga fall erbjudas
delaktighet.
Visby Centrum åtar sig att implementera de beslut som Region Gotland anser vara
prioriterade, det sker genom kommunikation med Visby Centrums medlemmar och
efterföljande uppföljning.

4 Partnerskapets organisering
Region Gotland ska erbjudas en adjungerad plats i Visby Centrums styrelse, som utses av
regionstyrelsen på förslag av regiondirektören. Visby Centrum bereds också plats i de forum
som är kopplade till utvecklingsarbete inom de identifierade områden för samverkan som
preciseras i 2.2 Syfte.

5 Partnerskapets finansiering och tidsdräkt
Region Gotland ska erlägga ett årligt verksamhetsbidrag till Visby Centrum om X00 000 kr
(beloppet fastställs i budgetberedningen 2019). Verksamhetsbidraget syftar till att öka Visby
Centrums kapacitet att genomföra aktiviteter som bidrar till målen i detta avtal samt de
kvantitativa mål som parterna formulerar gemensamt.
Visby Centrum ska avsätta egna verksamhetsmedel från delägarna, i samma nivå som Region
Gotland ovan erlägger, för att genomföra aktiviteter som bidrar till målen i detta avtal samt
de kvantitativa mål som parterna formulerar gemensamt.

Avtalet löper under tiden 1 juni 2019 – 31 december 2023. Verksamhetsbidraget utbetalas
årligen under första kvartalet.

Avtalet ska utvärderas under 2023 och ett beslut om fortsättning eller upphörande ska fattas
av parterna senast 30 juni 2023.

6 Region Gotlands utträde ur Visby Centrum
Genom tecknandet av detta avtal, avtalar Region Gotland och Visby Centrum att Region
Gotlands aktier löses in av Visby Centrum genom ett riktat inlösenförförande (se bilaga 4)
Inlösenbeloppet är satt till 50 000 kr.

