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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/236
12 februari 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Överföring av resultat från 2019
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige




Upprättat förslag till överföring av resultat från 2019 fastställs.
2019 års resultat för Räddningstjänsten separeras från Eget kapital för tekniska
nämnden.

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 -54 692 tkr överförs från 2019 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 förs hela överskottet med till kommande år.
Under året har miljö- och byggnadsnämnden använt 3 100 tkr, barn- och
utbildningsnämnden 7 274 tkr och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 3 724
tkr av eget kapital för driftkostnader.
Bedömning

Nämnderna/förvaltningarna har lämnat förslag till överföring av resultat i samband
med bokslutet för 2019. Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag innehåller särskilt
yrkande och bifogas.
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Från och med 2020 är räddningstjänsten organiserad under regionstyrelsen.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att tekniska nämndens överföring av eget
kapital justeras. Istället för att låta underskottet i räddningstjänsten belasta tekniska
nämnden framåt föreslås att det nollställs och att tekniska nämnden får ta med sig 75
procent av det överskott som uppstår om räddningstjänstens underskott räknas av.
Räddningstjänstens tidigare års underskott som belastat tekniska nämnden ligger kvar
i den nämndens egna kapital.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att underskottet på 38 699 tkr inte överförs
till eget kapital som i så fall skulle bli negativt med samma summa.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regelverket följs och att underskottet regleras
mot nämndens egna kapital. Nämnden får då ett negativt eget kapital som ska
återställas inom tre år.
Sammanställning av förslag till eget kapital 2020-01-01 per nämnd/förvaltning
bifogas. Totalt föreslås att -54 692 tkr överförs från 2019 års resultat.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2020-02-06, § 7
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Konto
201103
201102
201107

201113
201114
201115
201117
201116
201104
201112
201108
201109
201111

Bilaga
Förslag till Eget kapital per nämnd/förvaltning, tkr
Eget kapital Disp eget Budgetavvikelse
Enl regler Förv förslagRSF förslagEget kapital
2019-01-01
kapital
2019
överföring överföring överföring 2020-01-01
Regionstyrelsen
Politikerorganisationen
0
1 906
1 430
0
0
0
Regionstyrelseförvaltningen
27 637
11 823
8 867
0
0
27 637
Räddningstjänsten*
0
-2 360
-2 360
0
0
0
Samhällsbyggnad
Tekniska nämnden
-5 026
0
711
424
-1 649
424
-4 602
(linjehamnar)
10 708
799
799
799
799
11 507
(vatten och avlopp)
3 040
2 169
2 169
2 169
2 169
5 209
(avfallshantering)
-5 714
-340
-340
-340
-340
-6 054
(kryssningskaj)
-2 878
-3 065
-3 065
-3 065
-3 065
-5 943
(resultatenheter/övrigt)*
-10 182
1 148
861
-1 212
861
-9 321
Miljö- och byggnämnden
18 159
-3 100
-3 079
-3 079
-3 079
-3 079
11 980
Utbildning
Barn- och utbildningsnämnden
13 054
-7 274
-11 550 -11 550
-11 550
-11 550
-5 770
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
30 437
-3 724
-5 696
-5 696
-5 696
-5 696
21 017
Vård och omsorg
Socialnämnden
0
5 210
3 908
3 908
3 908
3 908
Hälso- och sjukvårdsnämnden
0
-38 699 -38 699
0
-38 699
-38 699
Summa
84 261
-14 098
-39 374 -44 396
-18 066
-54 692
15 471
*RT tillhör regionstyrelsen fr o m 2020, har tidigare ingått i TN resultatenheter/övrigt

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-06

HSN § 7

HSN § 7

Överföring av ekonomiskt resultat för
redovisningsåret 2019

HSN 2019/596
HSN-AU § 13

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen besluta att inte överföra
nämndens negativa resultat om 38,7 miljoner till 2020.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Hälso- och sjukvården föreslår regionstyrelsen besluta att inte överföra nämndens
negativa resultat till 2020.
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.
Vid slutet av 2018/början av 2019 förhandlades priserna för köpt utomlänsvård
Stockholm och särskilt Karolinska sjukhuset fram. Prisökningen beräknades ge en
kostnadsökning på cirka 10 miljoner vilket innebar att den buffert för utomlänsvård
som hälso- och sjukvårdsnämnden blivit tilldelad för fluktuation av dyra vårdtillfällen
i praktiken redan var intecknad från årets början.
Kompetensförsörjningen är en stor utmaning och stort fokus har under året lagts på
att behålla redan anställd personal och också rekrytera nya medarbetare. Det
strategiskt långsiktiga arbetet med många ST-tjänster i primärvården har också givit
frukt. Primärvården har minskat behovet av hyrläkare kraftigt. Tyvärr är det motsatt
förhållande inom framförallt slutenvården där behovet av hyrpersonal varit högre
2019 än 2018. Totalt har kostnaderna för hyrpersonal ökat vid jämförelse mellan de
två åren.
Utöver tidigare beslutade handlingsplaner gällande hyrpersonal och läkemedel har ett
stort fokus lagts på att förebygga vårdskador, vilka orsakar såväl onödiga resurser
men också ett mänskligt lidande. Ett sådant arbete är dock långsiktigt och någon
större ekonomisk effekt har inte kunnat läsas av under 2019.
Utifrån 2019 års resultat krävs kostnadsminskningar i hög omfattning inom hälsooch sjukvården 2020 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
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-06

HSN § 7

kostnadsläge i förhållande till den tilldelade budgeten för 2020 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
budgetramen för 2020, är bedömningen att det vore olyckligt för verksamheten att
överföra nämndens negativa resultat om 38,7 miljoner till 2020.
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 § 13
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 föreslår regionstyrelsen besluta att inte överföra
nämndens negativa resultat om XX miljoner till 2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 26 januari 2020
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-03-11

RS AU § 55

Överföring av resultat 2019

RS 2020/236

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Upprättat förslag till överföring av resultat från 2019 fastställs.
x 2019 års resultat för räddningstjänsten separeras från Eget kapital för tekniska
nämnden.
x Hälso- och sjukvårdsnämnden ska inte behöva ta med sig det negativa resultatet
då det skulle innebära för stora påfrestningar för verksamheten att börja året med
underskott.
x Barn- och utbildningsnämnden ska inte behöva ta med det negativa resultatet som
är en följd av fler barn i verksamheten än medel i budget. Det ska inte drabba barn
och verksamhet framåt.
x

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 -54 692 tkr överförs från 2019 års resultat.
Nämnderna/förvaltningarna har lämnat förslag till överföring av resultat i samband
med bokslutet för 2019. Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag innehåller särskilt
yrkande och bifogas.
Från och med 2020 är räddningstjänsten organiserad under regionstyrelsen.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att tekniska nämndens överföring av eget
kapital justeras. Istället för att låta underskottet i räddningstjänsten belasta tekniska
nämnden framåt föreslås att det nollställs och att tekniska nämnden får ta med sig
75 procent av det överskott som uppstår om räddningstjänstens underskott räknas
av. Räddningstjänstens tidigare års underskott som belastat tekniska nämnden ligger
kvar i den nämndens egna kapital.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att underskottet på 38 699 tkr inte överförs
till eget kapital som i så fall skulle bli negativt med samma summa.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regelverket följs och att underskottet regleras
mot nämndens egna kapital. Nämnden får då ett negativt eget kapital som ska återställas inom tre år.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-03-11

RS AU § 55 forts
RS 2020/236

Sammanställning av förslag till eget kapital 2020-01-01 per nämnd/förvaltning. Totalt
föreslås att -54 692 tkr överförs från 2019 års resultat.
Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Thomas Gustafson (V) att:
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska inte behöva ta med sig det negativa resultatet
då det skulle innebära för stora påfrestningar för verksamheten att börja året med
underskott.
2. Barn- och utbildningsnämnden ska inte behöva ta med det negativa resultatet
som är en följd av fler barn i verksamheten än medel i budget. Det ska inte
drabba barn och verksamhet framåt.
Ordförande ställer proposition på Meit Fohlins yrkande att ”Hälso- och sjukvårdsnämnden ska inte behöva ta med sig det negativa resultatet då det skulle innebära för
stora påfrestningar för verksamheten att börja året med underskott” och finner att
det avslås.
Votering begärs.
Ordförande begär att mötet ajourneras.
Sammanträdet ajourneras mellan kl 9.50-10.15.
Ordförande frågar om beslutsgången kan tas om och finner att det bifalls.
Ordförande ställer proposition på Meit Fohlins båda tilläggsyrkanden och finner att
de bifalls.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2020-02-06, § 7
Regionstyrelseförvaltningen 2020-02-12
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/6
26 februari 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Kompletteringsbudget 2020
Förslag till beslut

•

Nämnderna beviljas kompletteringsbudget för investeringar 2020 med
313 301 tkr och för exploateringsinvesteringar med 148 998 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 2019 uppgår till 495 400 tkr inklusive alla
exploateringar. Nämnderna har begärt kompletteringsbudget med 313 301 tkr för
investeringar samt 148 998 tkr för exploateringar. Dessutom ska projekt uppgående
till -11 510 tkr avslutas och utgå.
Investeringsbudgeten för 2020 uppgår till 429 150 tkr varav 129 900 tkr avser
affärsdrivande verksamhet. Bruttobudget för exploateringar 2020 är 83 269 tkr.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att kompletteringsbudget bifalls enligt
regionstyrelseförvaltningens förslag, 313 301 tkr för investeringar samt 148 998 tkr
för exploateringar. Kompletteringen avser pågående projekt eller projekt som ligger
nära i tiden för planering och igångsättning.
Den totala investeringsbudgeten för 2020 blir 742 885 tkr (inklusive 313 301 tkr i
kompletteringsbudget) vilket är en hög investeringsnivå. Det är mycket troligt att en
del av projekten kommer att behöva flyttas med till 2021 vilket är viktigt att beakta
vid budgetberedningen då investeringsbudget och –plan för kommande år ska
bearbetas.
Dessutom tillkommer en exploateringsbudget på 234 750 tkr (inklusive 148 998 tkr i
kompletteringsbudget). Storleken på avsatta medel för exploateringsverksamhet
behöver diskuteras i samband med budgetberedningen.
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Beslutsunderlag

Sammanställning nämndernas förslag till kompletteringsbudget

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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2020-02-26

Regionstyrelseförvaltningens förslag till kompletteringsbudget 2020
Kvar 2019

Önskar

Budget 2020

Finns 19+20

Förslag

Varav kompl

Pott
Övriga investeringar
IT-investeringar
Investeringar lokal måltid
Summa RSF

0
4 000
10 539
3 700
18 239

0
4 000
10 655
3 700
18 355

3 400
2 900
16 500
3 200
26 000

3 400
6 900
27 039
6 900
44 239

3 400
6 900
27 039
6 900
44 239

0
4 000
10 655
3 700
18 355

Exploateringar

90 496

88 013

83 269

173 765

173 765

88 013

5 966
5 966

5 416
5 416

6 550
6 550

12 516
12 516

12 516
12 516

5 416
5 416

24 205

23 771

32 550

56 755

56 755

23 771

Tekniska nämnden
Pott
0
Kollektivtrafik
3 136
Hamnavdelning
23 105
Gata och park
-635
Mark och trafik
42 989
Fastighetsförvaltningsavd
16 369
Projektavdelning
91 115
Projektavdelning avslutade projekt, ej slutredovisade
-643
Vatten- och avloppsverksamhet
98 072
Vatten- och avloppsverksamhet, avslutade projekt, ej slutredovisade
-10 867
Avfallshantering
29 059

0
3 136
23 105
-635
22 235
16 369
91 115
-643
98 072
-10 867
29 059

5 000
5 500
11 500
13 000
12 200
80 000
0
0
105 000
0
24 900

5 000
8 636
34 605
12 365
55 189
96 369
91 115
-643
203 072
-10 867
53 959

5 000
8 636
34 605
12 365
34 435
96 369
91 115
-643
203 072
-10 867
53 959

0
3 136
23 105
-635
22 235
16 369
91 115
-643
98 072
-10 867
29 059

Regionstyrelsen/RSF

Regionstyrelsen/Räddningstjänsten
Räddningstjänsten
Summa RT
Summa RS

Summa TN
Exploateringar

Miljö- och byggnämnden
Pott
GIS
Summa MBN

Barn- och utbildningsnämnden
Pott
Lokalinvesteringar
IT-investeringar
Summa BUN
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Pott
Lokalinvesteringar
IT-investeringar
Summa GVN
Socialnämnden
Pott
Reception IFO
Lokalinvesteringar
IT-investeringar
Summa SON
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Pott
Patientövervakning

291 700

270 946

257 100

548 800

528 046

270 946

70 415

60 985

0

70 415

60 985

60 985

0
1 030
1 030

0
1 030
1 030

1 000
0
1 000

1 000
1 030
2 030

1 000
1 030
2 030

0
1 030
1 030

0
0
0
0

0
0
0
0

6 000
31 800
6 500
44 300

6 000
31 800
6 500
44 300

6 000
31 800
6 500
44 300

0
0
0
0

0
5 000

0
5 000

5 000

5 000

3 200
7 000
1 000
11 200

3 200
12 000
1 000
16 200

3 200
12 000
1 000
16 200

0
5 000
0
5 000

0
200
0
0
200

0
200
0
0
200

5 000
0
10 000
4 000
19 000

5 000
200
10 000
4 000
19 200

5 000
200
10 000
4 000
19 200

0
200
0
0
200

0
12 354

0
12 354

22 000
0

22 000
12 354

22 000
12 354

0
12 354

Maskiner och inventarier
Lokalinvesteringar
Summa

0
0
12 354

0
0
12 354

5 000
37 000
64 000

5 000
37 000
76 354

5 000
37 000
76 354

0
0
12 354

Total investeringsbudget

334 489

313 301

429 150

763 639

742 885

313 301

Exploateringsbudget

160 911

148 998

83 269

244 180

234 750

148 998

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-03-11

RS AU § 56

Kompletteringsbudget 2020

RS 2020/6

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

Nämnderna beviljas kompletteringsbudget för investeringar 2020 med 313 301 tkr
och för exploateringsinvesteringar med 148 998 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 2019 uppgår till 495 400 tkr inklusive alla
exploateringar. Nämnderna har begärt kompletteringsbudget med 313 301 tkr för
investeringar samt 148 998 tkr för exploateringar. Dessutom ska projekt uppgående
till -11 510 tkr avslutas och utgå.
Investeringsbudgeten för 2020 uppgår till 429 150 tkr varav 129 900 tkr avser affärsdrivande verksamhet. Bruttobudget för exploateringar 2020 är 83 269 tkr.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att kompletteringsbudget bifalls enligt regionstyrelseförvaltningens förslag, 313 301 tkr för investeringar samt 148 998 tkr för
exploateringar. Kompletteringen avser pågående projekt eller projekt som ligger nära
i tiden för planering och igångsättning.
Den totala investeringsbudgeten för 2020 blir 742 885 tkr (inklusive 313 301 tkr i
kompletteringsbudget) vilket är en hög investeringsnivå. Det är mycket troligt att en
del av projekten kommer att behöva flyttas med till 2021 vilket är viktigt att beakta
vid budgetberedningen då investeringsbudget och –plan för kommande år ska
bearbetas.
Dessutom tillkommer en exploateringsbudget på 234 750 tkr (inklusive 148 998 tkr i
kompletteringsbudget). Storleken på avsatta medel för exploateringsverksamhet
behöver diskuteras i samband med budgetberedningen.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet föreslår att status på pågående investeringsprojekt redovisas på
budgetberedningen.
Beslutsunderlag
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Senast befolkningen var i närheten av 60
000 var i början av 1945 (drygt 59 600 personer). Vi kan utifrån den trend som råder, anta
att Gotland kommer att fortsätta öka sin
befolkning ytterligare de kommande åren.
Målet att nå 65 000 invånare känns
plötsligt inte så avlägset. En fortsatt befolkningsökning, livskraftigt näringsliv och
ökad tillväxt är avgörande för att öka de
gemensamma resurserna till vård, skola och
omsorg framöver.
Regionens resultat för 2019 blev också
positivt, +113 miljoner kronor, vilket är bra
för hela regionen. Resultatet förklaras delvis av att skatteintäkter och generella statsbidrag ökade. En god utveckling för pensionsmedelsplaceringarna bidrog också till
det positiva resultatet.
Den stora utmaningen för oss ligger i att
fem av sju nämnder inte klarade att hålla sin
budget. Den totala budgeten för regionens
nämndorganisation var 5,1 miljarder kronor och nämnderna redovisade ett underskott på totalt -42 miljoner kronor. Detta
är oroväckande.
Nämnderna måste framöver klara sina
verksamheter inom givna ekonomiska
ramar vilket är själva grunden för en stabil
utveckling och fortsatt bra välfärd till gotlänningarna. Det är avgörande för att regionen ska klara sina mål.
Detta måste vi klara samtidigt som vi
effektiviserar vår verksamhet med bland
annat digitalisering som medel, samtidigt
som vi klarar vår kompetensförsörjning
inom vård, skola, omsorg, samtidigt som
vi ställer om till nya arbetssätt utan att riskera arbetsmiljö, trivsel och stolthet över
att jobba inom Region Gotland. Detta ställer höga krav på ledarskapet framåt, både på
tjänstepersoner och inte minst, på det politiska ledarskapet.
Vi har många spännande utvecklingsarbeten som pågår inom Region Gotland;
det handlar om digital utveckling inom
vård och omsorg, om nya metoder och tekniker för att klara öns vattenförsörjning,
om spännande pilotprojekt som exempelvis den nya elvägen mellan Östercentrum
och Visby flygplats med flera.

Ett annat viktigt fokusområde för oss
handlar om att utveckla samarbetet med
öns näringsliv. Syftet är att möjliggöra och
underlätta företagarnas arbete för ökad tillväxt och hållbar utveckling på ön som helhet. Vi vill se ännu fler som bor, verkar och
besöker Gotland året runt. Den demografiska utvecklingen ställer krav på oss, med
allt fler äldre och yngre samt färre personer
i arbetsför ålder. Vi behöver hjälpas åt, tillsammans ställa om och tänka nytt för att
klara att driva en samhällsutveckling som
är hållbar ur alla perspektiv, socialt, ekonomiskt och miljömässigt!
Inom regionen görs varje dag fantastiska
insatser för medborgare, patienter, brukare,
elever med flera. Vi känner oss stolta över
den verksamhet som bärs av 6 700 medar-

betare och pågår 365 dagar om året, dygnet
runt. Utan er ingen sjukvård, ingen skola,
ingen omsorg, ingen teknisk service, ingen
samhällsplanering, ingen beredskap och
ingen trygghet. Tack!
På kommande sidor om händelser 2019
så kan du läsa ännu mer om vad som hände
på Gotland under året som gick.
När det gäller framtiden så går vi nu
också in i en ny intressant fas i arbetet med
att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för hela Gotland. Under våren är det
läge för alla som vill, att tycka till och lämna
sina idéer till hur det ska vara att bo, leva
och jobba på Gotland år 2040. Därefter
bearbetas alla inspel och en slutversion tas
fram för beslut i regionfullmäktige.

Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande

Peter Lindvall, regiondirektör

Foto: Bildvision

Gotland fortsätter att växa! Än en gång fick vi positiva siffror om att befolkningen på ön ökar. Under 2019
ökade vi med totalt 437 medborgare och sammanlagt är vi nu 59 686 gotlänningar vilket beror på att fler
väljer att flytta hit, än härifrån. Aldrig har Gotlands befolkning varit så nära 60 000 personer!

Hänt under

2019

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.

FEBRUARI

1

BEFOLKNINGEN NÄRMAR SIG

60 000
Jämfört med 2018 är vi nu 437 fler gotlänningar
här på ön. Sammanlagt är vi 59 686 och framför
allt beror ökningen på att fler väljer att flytta
hit, än härifrån. Totalt bor det 29 816 män och
29 870 kvinnor på Gotland.
Antalet kvinnor ökade med 194, och antalet
män ökade med 243. I och med utgången
av 2019 fullbordades också årtusendets andra 57 221
decennium. Sedan nyårsafton 2009 har Gotland ökat sin folkmängd med 2 465 personer.

2018

6 GOTLÄNNINGAR LITAR PÅ
VARANDRA
I rapporten Öppna jämförelser folkhälsa
framgår det att gotlänningar litar på
varandra, och att de allra flesta på
Gotland upplever sin hälsa som god
eller någorlunda god. Förutom att
gotlänningar litar mer på varandra än
vad genomsnittet i landet gör, visar
rapporten att många barn och ungdomar är engagerade i idrottsföreningar
och att vi är nöjda med utbudet av
parker och grönområden.

+60 000?

59 686

59 249

7 STORT FOKUS PÅ
FÖRETAGSKLIMATET

2018

2019

För att få extra press
på tillväxtarbete och
företagsklimat sätter
Region Gotland som
mål att bli Årets Tillväxtkommun 2020.
Utmärkelsen delas ut av
Arena för Tillväxt och går
till en kommun som
uppvisar en tillväxt och
utveckling utöver det
vanliga. Kriterier de tittar
på är exempelvis statistik
och utvecklingskurvor om
hur många som arbetar
och hur befolkningsutvecklingen ser ut. Med start den
6 februari besöker tjänstepersoner och
politiker 100 företagare på 100 dagar.

2020

JANUARI

2 NORRA EUROPAS MEST
HÅLLBARA RESMÅL
Regionstyrelsen antar en strategi för
att utveckla den gotländska besöksnäringen. Strategin, som tagits fram i
samarbete med besöksnäringen, utgår
från visionen att Gotland ska vara norra
Europas mest hållbara och attraktiva
resmål 2027, med delmålet att vara en
exportmogen året runt-destination 2022.

3 VUXENPSYKIATRIN
INFÖR E-TJÄNSTER
Via 1177 Vårdguidens e-tjänster kan
patienter bland annat förnya recept,
boka och avboka tider eller be om att
bli kontaktade vid tider som passar.

4 REGIONEN ALLT BÄTTRE PÅ ATT

BESVARA FRÅGOR
Det har blivit lättare att få svar på frågor om
Region Gotlands verksamheter och myndighetsutövning, visar en ny servicemätning.
Mätningen visar bland annat att regionen
har förbättrat resultatet för andelen lyckade
försök med att nå handläggare.

4
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5 STORMIG INLEDNING
Under nyårshelgen orsakar stormen
Alfrida strömavbrott på Gotland och
den 2 januari är över 5 000 av GEAB:s
abonnenter utan el runt om på ön.
Strömavbrotten orsakar även störningar
på vattenförsörjningen, främst på norra
Gotland. För regionens samhällsservice
är läget ansträngt, framför allt för rädd–
ningstjänst och inom omsorgen. På
grund av de inställda färjorna till och
från Fårö står två helikoptrar beredda att
bistå blåljuspersonal vid behov. Region
Gotland uppmanar allmänheten att
spara på vatten och att om möjligt hålla
sig inne eftersom det har fallit ner en stor
mängd träd. Först under eftermiddagen
den 3 januari återgår regionens samtliga
verksamheter till normalläge.

8

POSITIV

HÄLSOTREND
BLAND GOTLÄNDSKA BARN

Gotland har lägst andel 4-åringar
med övervikt eller fetma. Det visar en
nationell översikt från 17 av Sveriges
21 regioner. Det är resultatet av ett
långsiktigt arbete med en rad olika insatser bland annat inom den gotländska
hälso- och sjukvården som lett fram till
det positiva trendbrottet i 4-åringarnas
viktutveckling.

600

594

588

582

576

570

MARS

APRIL

9 ”FÖRSTA LINJEN” ÖPPNAR
I mars invigs den nya mottagningen för
barn och ungas psykiska hälsa – Första
linjen. Till Fortunagatan 1 i Visby kan
barn, unga och deras föräldrar komma
om de behöver råd och stöd kring frågor
om psykisk hälsa. Det ska vara enkelt att
få en första hjälp när barn och unga känner sig oroliga eller mår psykiskt dåligt.

10 CHEFSBYTEN PÅ GÅNG
I mars blir Marie Loob ny hälso- och
sjukvårdsdirektör. I augusti lämnar
Anders Jolby uppdraget som utbildningsdirektör och förvaltningschef för
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och Karl-Erik Söderberg utses som
tillförordnad. I och med regiondirektör
Peter Lindvalls sjukskrivning under
hösten blir socialdirektör Marica Gardell
tillförordnad regiondirektör året ut, och
i hennes ställe kliver myndighetschef
Therese Thomsson in.

13 BEVATTNINGSFÖRBUD
APRIL - SEPTEMBER

15

Den 1 april införs bevattningsförbud
över hela ön. Detta gäller för abonnenter
som är kopplade till Region Gotlands
vattenledningsnät, men alla som har
enskilda vattentäkter uppmanas att
spara på vattnet. Den 1 september är
nivåerna i de stora vattenmagasinen
fortfarande långt under det normala,
men bevattningsförbudet hävs.

14

Region Gotland byter ut
påskrisens fjädrar till ulltussar i olika påskfärger.
Påskrisen placeras under
skärtorsdagen ut på gator
och torg i Visby, Fårösund,
Slite, Roma, Hemse och
Klintehamn.

VILDA VATTEN &
TOA UPPSTRÖM
GÖR PREMIÄR PÅ INSTAGRAM
Spara vatten-kampanjens Vilda Vatten
startar ett gemensamt Instagramkonto
med Toa Uppström. Tillsammans berättar de om hur man säkrar det viktigaste
livsmedlet – vattnet - samt tipsar om
toalettvett. Alltså vad du ska spola ner
i toaletten.

11 FÖRNYELSEPRIS DELAS UT
Förnyelsepriset för 2018 går till Sanda fritidshem och Mikael Ringqvist för legostaden
”Sandstad”, ett lekfullt sätt att låta barn lära sig om hur samhället är uppbyggt.
Övriga vinnare är: Temapriset miljö och klimat: Bättre behandling av deponigas på
Visby deponi, Lisa Larsson, teknikförvaltningen. Publikens pris: Högby filmfestival ett ämnesövergripande filmskapande i musik och bild som har givit skolan en positiv
energi som bygger gemenskap och traditioner, Högbyskolan, utbildnings-och arbetslivsförvaltningen. Servicepriset: E-ansökan för försörjningsstöd, stöd- och försörjningsenheten och Mari Bergström, socialförvaltningen. Kvalitetspriset: Utveckling av
enhet bygg, enheten bygg och Bo Eriksson, samhällsbyggnadsförvaltningen.

16

101 000

KRYSSBESÖKARE

Sammantaget under perioden 21 april
till 5 oktober 2019 görs 100 anlöp och
ungefär 101 000 kryssningspassagerare
besöker Gotland.

12 SKOLSTREJK FÖR KLIMATET
Fredagen den 15 mars genomför Greta
Thunbergs förening Fridays for future en
manifestation kallad ”Skolstrejk för klimatet”. Ingen undervisning ställs in på grund
av evenemanget, utan genomförs enligt
schema under tiden för manifestationen.
En del skolor väljer att göra studiebesök
på manifestationen som en del av undervisningen under skoldagen och som en
del i skolans demokratiuppdrag.

17 GOTLAND TOPPAR
I PANTNING
På Gotland pantades nästan
15 miljoner burkar och PET-flaskor
år 2018. Snittet för varje gotlänning
var 250 burkar och flaskor – 25 procent
bättre än rikssnittet på 201. I energibesparing motsvarar det tre miljoner
kilowatt-timmar, det skulle räcka till
19 års mobilanvändning för samtliga
gotlänningar.
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5

MAJ

22

18

STÖRRE OMRÅDE PÅVERKAS

TFÄLT
Försvarsbeslutet 2015 placerade en mekaniserad
VID TOFTA SK JU
stridsgrupp på Gotland. I mars 2018 sattes den
första spaden i jorden för bygget av försvarets nya garnison i Tofta. I juni 2019 redovisar
Försvarsmakten omfattningen av det utökade påverkansområdet kring Tofta skjutfält
och vilka typer av byggärenden som kan komma att beröras.
23 DE SISTA FÖRETAGSSTÖDEN
INOM HÅLLBARA GOTLAND
FÖRDELAS
2016 tilldelades Gotland 100 miljoner
kronor i samband med att delar av norra
Gotland blev Natura 2000-område.
Pengarna fördelades i ett flertal insatser
inom områden som industri, livsmedelsproduktion och besöksnäring med målet
att långsiktigt skapa jobb och hållbar tillväxt på Gotland. 25 miljoner kronor dedikerades till direkta företagsstöd för att små
och medelstora företag ska bidra till hållbar
förnyelse och utveckling i det gotländska
näringslivet. I juni delas de sista stöden ut.

FLER RÖSTAR I EU-VALET
Av de 47 284 röstberättigade gotlänningarna väljer 25 865 att göra sin röst hörd
i valet till Europaparlamentet den 26
maj. Det motsvarar 54,7 procent och är
en ökning med nästan 6 procentenheter
från förra EU-valet, 2014. Centerpartiet
och Sverigedemokraterna blir valets
stora vinnare på Gotland. Förlorare blir,
precis som i riket, Liberalerna och
Feministiskt initiativ.

19 HELTIDSRESAN INLEDS
Projektet Heltidsresan är ett samarbete
mellan fyra av regionens sex förvaltningar inom Kommunals avtalsområde.
Målet är att heltid ska vara det normala
vid nyanställning och att redan anställda
medarbetare i högre utsträckning ska
arbeta heltid. För Region Gotlands del
är det omkring 2 000 tillsvidareanställda
medarbetare inom främst vård, skola
och omsorg som omfattas, och av dem
arbetar mer än 60 procent idag deltid.
Majoriteten är kvinnor.
JUNI

20

Regionens intranät
behöver moderniseras
och i juni sker övergången
till den nya ”Insidan”.
Det är nu en social,
modern och personifierad digital plattform för
hela Region Gotland.

21 ALMEDALSVECKAN 2019
Talman Andreas Norlén inviger årets
vecka tillsammans med bland andra
demokratiminister Amanda Lind och
danske före detta folketingesledamoten
och ministern Bertel Haarder som tog
Almedalsveckan till Danmark och skapade Folkemödet. Drygt 7 300 namngivna personer medverkar i de olika
evenemangen och även 18 ministrar
och partiledare deltar under årets vecka.
Årets största ämnen är hållbarhet följt av
digitalisering. 1 676 olika organisationer
genomför 3 673 evenemang kring aktuella samhällsfrågor.

6
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JULI

26
24 REGION GOTLAND BLIR
TEKNIKCOLLEGECERTIFIERAT
Teknikcollege är en kvalitetsstämpel
på tekniskt inriktade utbildningar som
kommuner, utbildningsanordnare
och företag samverkar kring. Det gör
att elever som har gått en certifierad
utbildning blir attraktiva att anställa.
De utbildningar som ingår i teknikcollegecertifieringen på Gotland är
teknikprogrammet, el- och energiprogrammet vid Wisbygymnasiet
samt yrkeshögskoleutbildningen till
drift- och underhållstekniker i regi av
vuxenutbildningen.

MÅNGFALDS

PARADEN

– SNÄLLAST I ALMEDALEN
Region Gotland väljer att vara medarrangör i RFSL Gotlands Mångfaldsparad
som genomförs under Almedalsveckan.
Motiveringen är att Almedalsveckans
grundpelare är att alla som vill diskutera och debattera samhällsfrågor ska
ha samma förutsättningar, känna sig
respekterade och välkomna till den
unika demokrativeckan. I samband
med paraden tillkännages också att
hela arrangemanget får priset
"Snällast i Almedalen".

25 KAMPANJ FÖR TREDJE ELKABEL
Under årets Almedalsvecka sätter Region Gotland upp banderoller längs gatorna i
innerstan för att synliggöra en viktig fråga för Gotland: behovet av en ny tredje elkabel. Regionledningen har också möte med energi- och digitaliseringsminister Anders
Ygeman på plats i Visby. Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius, (C), sammanfattar sakfrågan så här: Att vi får en ny tredje elkabel är avgörande för vår utveckling och
möjlighet att ställa om till ett hållbart energisystem. Som det är nu är vår strömförsörjning
för osäker, och ett hinder för Gotlands utveckling.

AUGUSTI

27 SATSNING PÅ CIVILFÖRSVARET

31

Försvarsmakten får 8,1 miljarder kronor
extra fram till 2020. Satsningen på civilförsvaret omfattar ungefär 1,3 miljarder
kronor. En del av pengarna kommer att
användas i ett nytt projekt på Gotland.
Försvarsminister Peter Hultqvist säger
till SVT Nyheter: Vi har ett stort utbyggnadsbehov på den fronten. Vi har också
sagt att det ska genomföras ett pilotprojekt på Gotland där särskilda medel
kommer att avsättas för att planera ett
totalförsvar.

OKTOBER

BERGMANCENTER
PÅ FÅRÖ FÅR FAST STÖD
FRÅN REGERINGEN

Det tillfälliga regeringsstöd på 1,5
miljoner kronor som stiftelsen Bergmancenter tilldelades 2019 beslutas bli ett
permanent årligt verksamhetsbidrag.
Stiftelsen får sedan tidigare även ett
årligt stöd av regionen för sitt arbete
med att förvalta Ingmar Bergmans
konstnärskap.

28 NYA BRÄCKVATTENVERKET
I KVARNÅKERSHAMN INVIGS
Kvarnåkershamnsverket tas i drift och
försörjer nu södra Gotland med kommunalt dricksvatten. Bräckvattenverket
kommer att säkra dricksvattenförsörj–
ningen på södra Gotland och även
avlasta dricksvattenförsörjningen norrut
mot Visby. Dricksvattenproduktionen
baseras på avsaltning och kommer ge
en maxproduktion av dricksvatten om
7 500 kubikmeter per dygn. I och med
att det nya bräckvattenverket är klart
kan det anslutningsstopp som infördes
2016 etappvis hävas.

33 "GOD ORDNING PÅ STAN –
TILLSAMMANS"
Samarbetet ”God ordning på stan –
tillsammans” innebär att besökare och
boende på ön ska uppleva trygghet och
trivsel på Gotland.
Sommaren 2019 beskrivs av polisen på
Gotland som den lugnaste sommaren
på många år, bland annat har våld i
offentlig miljö minskat. Däremot finns
det en oroväckande hög tillgång till
narkotika.
Inom avdelningen för miljö och hälsa
har färre klagomål gällande höga ljudnivåer kommit in än förra sommaren
och i gästhamnen i Visby rapporteras
inga störningar alls, trots att 30 000
personer övernattat där.

34 ÅRETS SKOLKOMMUNRANKING PRESENTERAS

32 FÖRLIKNING MELLAN
PARTERNA I GNEABAFFÄREN

Lärarförbundets ranking av Sveriges
bästa skolkommun 2019 presenteras.
Gotland hamnar på plats 104 bland
landets 290 kommuner. Hög lärartäthet
och stor resurstilldelning tillhör
Gotlands styrkor som skolkommun,
enligt Lärarförbundet. Poängsättningen
i kriterierna lön och andelen elever
som fullföljer gymnasiet inom tre år
drar ner betyget.

Gotlands Näringslivs- och etableringsservice AB (Gneab) når en överenskommelse med personerna som var
inblandade i samband med att bolaget
sålde en tomträtt till ett privat bolag
under 2014. Ingen av personerna blir
därmed personligen ersättningsskyldig.
SEPTEMBER

29 STOR TOTALFÖRSVARSÖVNING GENOMFÖRS
I början av maj detta år undertecknade
länsstyrelsen och Region Gotland ett dokument som innebar tre miljoner kronor
för att förbättra totalförsvaret på ön. Den
3-4 september genomförs en regional
samverkansövning på Gotland, kallad
RSÖ 2019. Syftet är att förbereda Gotland
för ett eventuellt väpnat angrepp, samt
att förbereda totalförsvaret inför nästa
års nationella övning: Totalförsvarsövning 2020 – TFÖ 2020.

35 JÖRGEN BENZLER BLIR
ÅRETS TJÄNSTEMAN
Jörgen Benzler, samordnare vid
vuxenutbildningen, Region Gotland,
vinner priset ”Årets tjänsteman” vid
Företagardagen 2019.

30 GOTLANDS NYA GRUNDSKOLA,
POLHEMSKOLAN INVIGS
För första gången på 20 år startas en ny
grundskola på Gotland och i september
är det dags för invigning. När ombyggnationen av skolans mellanstadium är
helt klar, beräknat till våren 2020, kommer
den att omfatta förskoleklass till årskurs 6.
Upptagningsområdet för Polhemskolan är
i första hand norra delen av Visby. Rektor är
Henrik Hammarskjöld och det finns i dag 60
elever på skolan. Skolan är profilerad mot
naturvetenskap och hållbar utveckling.
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36

39

3

SEMESTERPERIODER
INFÖRS

DECEMBER

42

Socialförvaltningen inför ett system med
tre semesterperioder. Detta görs för
att klara uppdraget och säkerställa att
medarbetare får sina semestrar. Nöjda
brukare och förbättrad arbetsmiljö
är några av synpunkterna som visas i
utvärderingen efter sommaren och i
november permanentas systemet.

40 FLER KILOMETER SKA KÖRAS
VÅRT GOTLAND 2040
Region Gotland har i uppdrag att leda,
samordna och följa upp det regionala
tillväxtarbetet i länet. Arbetet pågår
med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för Gotland och dialogmöten sker med olika utvecklingsaktörer om vår gemensamma framtid.

kollektivt

Tekniska nämnden beslutar att omfånget av öns kollektivtrafik i nästa
upphandlingsperiod, som startar 2023,
ska ökas rejält. Beslutet innebär en fördubbling av antalet kilometer som körs
på ön varje år.

”SJU SYSTRARS BOK” TAS NER
Trädet i Slottsparken i Visby innerstad
som brukar kallas för ”Sju systrars bok”
tas ner. Det är i mycket dåligt skick och
bedöms vara en säkerhetsrisk. Det är
speciellt allvarligt då trädet finns precis
vid en förskola som dagligen nyttjar
parken i sin verksamhet. Trädet har under en längre tid hållits under regelbunden bevakning och man har kunnat se
att trädet har stora och allvarliga skador.

NOVEMBER

37 FÖRSTA SPADTAGET FÖR UNIK ELVÄG PÅ GOTLAND
Byggandet av världens första trådlösa smartroad påbörjas. Den finns på Gotland, mellan Östercentrum och Visby flygplats. Vägen är en viktig milstolpe på väg mot minskad
klimatpåverkan från vägtrafiken i Sverige. Vägen är unik i sitt slag: Elbilar som åker där
kommer att kunna laddas samtidigt som de kör. Region Gotland bidrar bland annat
med kommunikation, infrastruktur och lokal expertis.

43 WIFI-TÄTT PÅ GOTLANDS
SÄRSKILDA BOENDEN
Digitaliseringen inom socialförvaltningen går framåt på många plan. Vid
årets slut hade 90 procent av Gotlands
särskilda boenden wifi och kan därmed
använda digitala system för exempelvis
larm. EU-projektet Digital äldreomsorg
ska höja den digitala kompetensen
bland medarbetare.

44
38 LISAS INNOVATION PRISAS
Avfallsingenjör Lisa Larsson, Region
Gotland, blir en av årets svenska vinnare
av det internationella innovationspriset
Quality Innovation Award för sin världsunika idé: att behandla deponigas med
regenerativ termisk oxidation (RTO), och
dessutom först i världen med att nyttja
överskottsenergin från RTO-anläggningen i fjärrvärmenätet. Det ger energi
som värmer upp drygt 100 hushåll i Visby
varje år. Sammanlagt prisas fem innovationer och de kommer att representera
Sverige i den internationella tävlingen
med ceremoni i Tel Aviv i februari 2020.
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41 PROGRAM KLINTEHAMN
2030 BLIR KLART
Nu finns utgångspunkter, mål och
strategier för Klintehamns framtida utveckling samlade i Program Klintehamn
2030. Programmet har tagits fram av Region Gotland i samarbete med boende,
företagare och föreningar i Klintehamn.
Det handlar om allt från var det passar
att bygga bostäder och platser att vara
rädd om till hur grönområden, trafik och
infrastruktur ska utvecklas i framtiden.
I december kommer ett besked som
starkt påverkar Klintehamn med omnejd. Företaget SMA Mineral AB beviljas
tillstånd av mark- och miljödomstolen
att utöka sin täkt vid Klintebys och
Snögrinde stenbrott. Under 2020 väntas
överklagan av detta beslut att avgöras i
Mark- och miljööverdomstolen.

Musikern Annika Fehling,
Visby, får Region Gotlands
kulturpris 2019. Hon har
varit verksam som musiker i
närmare 30 år och är samtidigt
arrangör och driver en singersongwriter-klubb i Visby.
Hon står även bakom den
årliga Visbyfestivalen och
komponerar teatermusik åt
teatergruppen Unga Roma.

45 TINGSBROGÅRDEN
UPPMÄRKSAMMAS
Äldreboendet Tingsbrogården i Bro
blir utsett till ett av landets bästa
äldreboenden av Socialstyrelsen.
Det är de boendes svar i en enkät från
Socialstyrelsen som ligger till grund
för värderingen.

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 minskat med ca 10 öre från i fjol. Hälso- och
sjukvård har ökat sin andel det senaste året
med 39 öre.

Inom det som kallas övrigt i bilden nedan finns områden som infrastruktur i form
av gator och vägar, parkverksamhet, kollektivtrafik, miljö- och hälsoskydd, räddningstjänst och näringslivsfrämjande åtgärder. Även arbetsmarknadsåtgärder och
vissa gemensamma stödtjänster för regionens verksamheter ingår i den här posten.
Andelen som används till övrigt har minskat med 25 öre sedan förra året.

När man tittar över hela perioden 2016
– 2019 syns tydligt att en omfördelning
har skett från utbildningssektorn till hälso- och sjukvård. Utbildningssektorns andel av hundralappen har minskat med en
krona, medan hälso- och sjukvårdens andel har ökat med 90 öre.

100 kronor i skatt på Gotland fördelar sig så här:

GRUNDSKOLA
12,27 kr

FÖRSKOLA OCH
BARNOMSORG
9,33 kr

GYMNASIESKOLA
4,84 kr

ÖVRIG
UTBILDNINGS
VERKSAMHET
0,89 kr

VUXENUTBILDNING
OCH FOLKHÖGSKOLA
0,82 kr

INDIVID- OCH
FAMILJEOMSORG
5,41 kr
ÄLDREOMSORG
14,86 kr

HÄLSO- OCH
SJUKVÅRD
32,68 kr
ÖVRIG VÅRD
OCH OMSORG
6,13 kr

POLITISK
VERKSAMHET
1,18 kr
FRITID OCH
KULTUR
2,92 kr

ÖVRIGT
8,66 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.
Regionen har en e-tjänst där man på ett enkelt sätt kan lämna sina synpunkter.
Under 2019 har 896 synpunkter inkommit till regionen.

NÅGRA EXEMPEL PÅ SYNPUNKTER 2019
FINA PLANTERINGAR
Hej, idag gick jag förbi Polhemsstatyn i Visby, så fantastiskt välgjort och snyggt och hållbart planteringen har
gjorts runt statyn! Perenner som i mängd och färgställning gör ett överväldigande intryck och andra växter
inuti, snyggt med lavendel! Så lyckat. Och bra med skylt om förbud för hundrastning, det behövs nog, tidigare
har jag sett hundar springa lösa i rabatterna utan att ägaren brydde sig utan bara stod och glodde. Gärna
någon skylt till! En mängd insekter surrade i lavendeln. Tack för detta.
Och fint också med blåeld, vallmo och cikoria längs gångbanor i stan, även om ekonomiska skäl finns bakom.
Gärna litet mer av äng i gravarna.
Svar: Tack så mycket för dina fina ord!

SKOLMATEN
Jag såg att det var strömmingsflundra till skolmat idag. Livsmedelsverket rekommenderar
att barn MAX äter strömming 2-3 gånger per år. Tycker verkligen att skolan inte borde servera
mat som man vet innehåller miljögifter.
Svar: Som du nämner rekommenderar Livsmedelsverket att barn inte äter strömming/sill från
Östersjön och Bottniska viken mer än 2-3 gånger per år. Strömming och sill är samma fiskart men
benämningen skiljer beroende på var den är fångad. Den strömming vi serverar i skolan är en
sillflundra från fångstområdet Nordostatlanten-Nordsjön. Vi har ändå valt att använda benämningen strömming i vår meny eftersom vi ofta förknippar sill med inlagd sill. Bland annat har
Världsnaturfonden (WWF) tagit fram klimatsmarta menyer som också baseras på sillfilé och där
också maträtten benämns som strömming. Stekt strömming tillhör en av våra traditionella rätter
som vi gärna värnar om. Eftersom sillen är fångad på annan plats än i Östersjön och Bottniska
viken, går det enligt Livsmedelsverkets rekommendationer bra att servera den till barn, sillen är
en värdefull fet fisk med bra fettsammansättning. All fisk som serveras inom Region Gotland är
MSC-märkt. Läs gärna mer i Region Gotlands Mat- och måltidspolicy.

VARFÖR ÄR FRITIDS STÄNGT?

Svar: Hej!
Du har ställt frågan om stängd dag på fritids och brist på information. Fritidshemmets
medarbetare har fyra kompetensutvecklingsdagar på ett år, två på vårterminen och två
på höstterminen. Den dagen som är i augusti har man för att kunna ta del av ny information och fortbilda sig kring uppdraget men också för att kunna planera tillsammans
med lärarna inför det nya läsåret. Naturligtvis skall det finnas en tydlig information från
skolan när de här dagarna infaller under året. Beklagar om det missats från skolan. Jag
förstår att det skapade irritation. Nu kontaktar jag ansvarig rektor för att säkerställa att
övriga dagar framgår tydligt. /Mvh Torsten Flemming chef för grundskolan
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Hej. Information om att fritids håller stängt imorgon fredag den 16/8 har jag som
vårdnadshavare inte fått. Hittar inget om detta på Schoolsoft eller någon lapp på
fritids finns. Senaste som finns i Schoolsoft är augustibrevet från min sons fritids och
där i nämns inget om stängd dag. Får verksamheten stänga helt? Alla kan inte vara
lediga från sin arbeten eller nu ordna ledigt på kort varsel!

Medborgarförslag
Alla som är folkbokförda på Gotland får väcka så kallade medborgarförslag
i regionfullmäktige. Medborgarförslag kan vara förslag om att förändra eller
förbättra något inom Region Gotlands olika ansvarsområden. Denna rättighet gäller även barn och ungdomar under 18 år. Den gäller inte föreningar eller
företag, utan bara enskilda personer.
Det är som regel regionfullmäktige som
fattar beslut om medborgarförslag som är
av större vikt för Gotland. Förslag som rör
en specifik facknämnds ansvarsområde kan
regionfullmäktige överlämna till berörd
nämnd. Medborgarförslag kan lämnas in
via en e-tjänst eller på särskild blankett.
Från 2004 (då medborgarförslag infördes) fram till 2018 har Region Gotland
fattat beslut om cirka 800 medborgarförslag. Enligt kommunallagen ska om möj-

ligt medborgarförslaget besvaras inom ett
år. Om beredning inte kan avslutas inom
denna tid får regionfullmäktige avskriva
medborgarförslaget. I Region Gotland
avskrivs inga medborgarförslag utan alla
besvaras.
Under 2019 kom det in 97 medborgarförslag.

NÅGRA EXEMPEL PÅ MEDBORGARFÖRSLAG 2019
KOLLEKTIVTRAFIKEN
Förslag: Kollektivtrafiken måste anpassa sig efter båttiderna och de resande.
Svar: Tekniska nämnden kan förstå förslagsställarens kritik och beklagar att denna typ av
problem kan uppstå för våra resenärer.
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.

DEVISEN CYKEL FÖRST!
Förslag: Visby har potential att vara en utmärkt cykelstad där långt många fler invånare,
och turister, skulle kunna cykla om man beslutade att samtliga regionens förvaltningar
framöver ska arbeta utifrån devisen Cykel först inom området färjeleden+Broväg.
Vägen till arbetsplats, handel eller skola Cykel först! Nyanlagda parkeringar Cykel först!
Planering av nya gator och korsningar Cykel först! Snöröjning Cykel först! Och så vidare.
Genom att regionfullmäktige beslutar om devisen Cykel först inom redan nämnt
område, skulle vi ta ett tydligt ställningstagande som inte bara inbjuder fler till att cykla
i Visby, utan i slutänden gynnar både miljön och folkhälsan i Visby. Samma devis kan
med fördel även beslutas om för områden i Hemse och Slite, dock har jag inget färdigt
förslag för dessa.
Svar: Tekniska nämnden ser positivt på förslaget. Trafikverket är väghållare för Färjeleden
vilket innebär att Region Gotland inte har ansvar för eventuella investeringar och förändringar på Trafikverkets vägar. För de vägar och gator där Region Gotland är väghållare finns
möjlighet att prioritera hållbara transporter (gång- cykel och kollektivtrafik).
I ”Cykelplan Visby 2015-2025” beskrivs vilka vägar som bör kompletteras med cykelinfrastruktur i Visby. Delar av Broväg finns angiven i cykelplan. Investeringar i infrastruktur
för cykel genomförs i takt med att investeringsbudget för cykelplan fördelas till tekniska
nämnden budget.
Satsningar på miljön och folkhälsan är en långsiktig investering och tekniska nämnden ser
positivt på att utveckla möjligheterna hållbara transporter.

KIOSK PÅ VISBY LASARETT
Förslag: Kiosk/cafeteria Visby lasarett på
kväll/helg
1/ Detta är ett länssjukhus
2/ Anhörigas behov av andning utanför
dödsbädd
3/ Patient + anhörigs privata samtal
4/ Icke dödssjuk patients behov av "utanför
avd”
5/ Besökande/ anhörigas behov av matbit
tex diabetes
6/ Psykisk+ fysisk aktivitet för tillfriskning
Svar: Hälso- och sjukvårdsnämnden förstår
behovet som beskrivs i förslaget och är
positiva till en kioskverksamhet. När det
gäller Kiosk/Cafeteriaverksamhet så har det
historiskt varit problem med kostnadstäckning gällande omsättning och etableringskostnader. Det som erbjuds idag är ett urval
av produkter i så kallade automater.
Teknikförvaltningen har fått förfrågan av
privat aktör att bedriva kioskverksamhet på
Visby lasarett. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ställt sig positiva till förfrågan.
Lokalanpassningar och bygglov utreds och
eventuellt avtal skrivs av teknikförvaltningen
med kioskaktör.
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ORGANISATION

REGIONFULLMÄKTIGE  – 
C  – S – M – V – SD – MP – L – KD – FI

REGIONSTYRELSEN

Regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningen

Miljö- och byggnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tekniska nämnden

Teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Socialnämnden

Socialförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Patientnämnden
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AB GotlandsHem,  

Bolag och
stiftelser

Gotlands näringslivs- och
etableringsservice AB,  
Stiftelsen Gotlandsmusiken,  
Gotlands Filmfond AB,  

Foto: Bildvision

Förvaltningsberättelse

Visby hamn är en hamn som bland annat stod värd för 30 000 övernattande personer under 2019.
Vidare anlöpte 100 kryssningsfartyg och ungefär 101 000 kryssningspassagerare besökte Gotland.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Översikt över verksamhetens
utveckling

F Ö R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

I den kommunala koncernredovisningen
ingår förutom Region Gotland även det
helägda dotterbolaget AB Gotlandshem
och dotterbolaget Gotlands Energi AB,
där regionen har en ägarandel på 25 %. Huvuddelen av verksamheten bedrivs i regionen; regionens andel av omsättningen är 95
%, regionens andel av tillgångarna är 69 %
och 96 % av de anställda har Region Gotland som arbetsgivare.
Årets resultat för den kommunala koncernen uppgår till 137 mnkr. Under perioden 2015-2019 har årets resultat varit

positivt de senaste fyra åren. Under den perioden har befolkningen vuxit med 2 295
personer beroende på ett positivt flyttnetto. Förutom en ökad befolkning har en god
konjunktur bidragit till positiv utveckling
av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Investeringsnivån har under perioden
2015-2019 varit mycket hög. Sammanlagt 3 819 mnkr varav 2 685 mnkr i regionen, bland annat har en ny gymnasieskola, en kryssningskaj och ett bräckvattenverk
byggts . Under samma period har låneskulden legat stabilt på ca 1 800 mnkr. Den hu-

DEN KOMMUNALA KONCERNEN, 2015-2019

2019

2018

2017

2016

2015

Verksamhetens intäkter, mnkr

1 882

2 430

1 951

1 880

1 778

-6 697

-6 465

-6 333

-6 137

-5 981

Avskrivningar, mnkr

-344

-340

-331

-314

-302

Skatteintäkter, mnkr

3 953

3 828

3 749

3 591

3 441

Utjämningsbidrag och generella statsbidrag, mnkr

1 358

1 252

1 195

1 117

1 073

Finansnetto, mnkr

-15

-135

-40

-30

-51

Årets resultat, mnkr

137

570

191

107

-42

Investeringar (brutto), mnkr

735

971

669

827

617

4

55

21

29

20

0,8

0,4

0,9

0,6

0,5

Soliditet enligt balansräkningen, %²

39,7

40,2

34,1

33,7

34,8

Soliditet inkl ansvarsförbindelse, %³

10,5

8,6

0,0

-3,6

-6,8

1 797

1 618

1 050

1 844

1 753

6 928

6 859

6 762

6 781

6 742

Verksamhetens kostnader, mnkr

Investeringsbidrag offentliga, mnkr
Självfinansieringsgrad av investeringar, ggr¹

Långfristig låneskuld, mnkr
Antal anställda per 31/12

1 Kassaflöde från den löpande verksamheten / (bruttoinvesteringar - offentliga investeringsbidrag)
2 Eget kapital / Totalt kapital
3 (Eget kapital - pensionsskuld i ansvarsförbindelse) / Totalt kapital
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vudsakliga förklaringen är ett par större
försäljningar av fastigheter som inbringat
stora försäljningsinkomster.
Soliditeten för koncernen har stärkts
med 5 procentenheter under perioden
2015-2019 och uppgår till 39,7 %. Det beror både på att resultatet kommit upp på
bra nivåer och stora fastighetsförsäljningar
som reducerat balansomslutningen. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelsen har
stärkts med 17 procentenheter under perioden och det beror främst på stora pensionsutbetalningar.
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REGION GOTLAND, 2015-2019

2019

2018

2017

2016

2015

59 686

59 249

58 595

58 003

57 391

0,7

1,1

1,0

1,1

0,2

Total kommunal skattesats, %

33,60

33,60

33,60

33,60

33,60

Verksamhetens intäkter, mnkr

1 411

1 497

1 442

1 402

1 286

-6 368

-6 177

-5 975

-5 798

-5 633

Avskrivningar, mnkr

-255

-230

-257

-237

-229

Skatteintäkter, mnkr

3 953

3 828

3 749

3 591

3 441

Utjämningsbidrag och generella statsbidrag, mnkr

1 358

1 252

1 195

1 117

1 073

Finansnetto, mnkr

14

15

-3

7

-1

Årets resultat, mnkr

113

185

151

82

-63

Balanskravsresultat, mnkr

74

48

99

55

-71

Årets resultat / skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämningsbidrag, %

2,1

3,6

3,1

1,7

-1,4

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

1,0

0,5

1,5

0,8

-2,5

Nämndernas driftbudgetavvikelse netto, mnkr

-42

-56

-2

-31

-101

Investeringar (brutto), mnkr

497

703

436

616

433

4

55

21

29

20

886

1 053

853

1 016

781

0,9

0,5

1,1

0,6

0,5

5 385

5 091

4 744

4 446

4 027

90 222

85 926

80 963

76 651

70 168

580

485

665

570

475

9 718

8 186

11 349

9 827

8 276

13

11

17

15

14

Pensionsskuld, avsättning, mnkr

1 020

941

850

770

714

Pensionsskuld, ansvarsförbindelse, mnkr

2 291

2 341

2 395

2 442

2 526

Soliditet enligt balansräkningen, %²

42,8

43,1

42,0

41,4

43,7

Soliditet inkl ansvarsförbindelse, %³

0,2

-3,0

-8,5

-13,5

-19,0

Likvida medel, mnkr

116

89

118

17

49

81

77

71

67

77

Borgensförbindelser, mnkr

1 320

1 268

1 393

1 280

1 379

Antal anställda per 31/12

6 682

6 613

6 510

6 543

6 500

Faktisk arbetad tid omräknat till årsarbetare⁴

5 604

5 560

5 522

5 591

5 553

Personalkostnader, mnkr

3 705

3 562

3 420

3 350

3 257

6,1

5,8

5,8

5,9

5,6

Folkmängd 31/12, antal
Befolkningsutveckling, %

Verksamhetens kostnader, mnkr

Investeringsbidrag offentliga, mnkr
Investeringsbudget, mnkr
Självfinansieringsgrad av investeringar, ggr¹
Tillgångar, mnkr
Tillgångar per invånare, kr
Långfristig låneskuld, mnkr
Långfristig låneskuld per invånare, kr
Långfristig låneskuld / anläggningstillgångar, %

Omsättningstillgångar / kortfristiga skulder, %

Sjukfrånvaro i relation till total avtalad arbetstid, %

F Ö R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

1 Kassaflöde från den löpande verksamheten / (bruttoinvesteringar - offentliga investeringsbidrag)
2 Eget kapital / Totalt kapital
3 (Eget kapital - pensionsskuld i ansvarsförbindelse) / Totalt kapital
4 Årsarbetare: faktiskt arbetad tid / 1 700 timmar
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Den kommunala koncernen

F Ö R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

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

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

dess ändamål är att för medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg.
En privat utförare definieras som en juridisk person eller en enskild individ som har
hand om skötseln av en kommunal angelägenhet. I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga privata utförare. Det vill säga
företag som utfört verksamhet för 5 mnkr
eller mer.
ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR

1 januari 2019 bildades den nya nämnden
miljö- och byggnämnden genom en sammanslagning av miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden. Under
året har nämndtillhörigheten för räddningstjänsten utretts och från och med
2020 har regionstyrelsen ansvar för räddningstjänst istället för tekniska nämnden.
Räddningstjänstens förvaltningstillhörighet kvarstår i samhällsbyggnadsförvaltningen.
Under året har Anders Jolby avslutat
sin anställning som förvaltningschef för

DEN KOMMUNALA KONCERNEN

NÄMNDER

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

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

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

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

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

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

Barn- och utbildningsnämnd
Ordförande: Stefan Nypelius (C)
Tf. förvaltningschef: Karl-Erik Söderberg
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
Ordförande: Andreas Unger (M)
Tf. förvaltningschef: Karl-Erik Söderberg

Stiftelsen Gotlandsmusiken, 100 %
Ordförande: Björn Dahlström (C)
Chef: Dag Franzén
Gotlands Filmfond AB, 80 %
Ordförande: Stefan Persson

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

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

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

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

Överförmyndarnämnd
Ordförande: Gunnel Lindby (C)
Patientnämnd
Ordförande: Berit Cedergren Onsjö (M)
Valnämnd
Ordförande: Arne Josefsson (C)
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SAMÄGDA FÖRETAG

Kommuninvest
ekonomisk förening
Inera AB
Samtrafiken i Sverige AB
Svenskt Ambulansflyg

PRIVATA UTFÖRARE

Hälso- och sjukvård
• Babcock SAA AB
• Falck Ambulans AB
• Unicare Vård Gotland AB
• Vårdcentralen Visborg AB, Praktikertjänst
• B Braun Avitum AB
Äldreomsorg
• Attendo Sverige AB
• Gotlands Hemtjänster AB
• Stiftelsen Gotlands sjukhem
• Gotlands Serviceboende AB (Solrosen)
• Gotlands Vård AB
• Norlandia Care Kosmo AB
• Nygårds Vård Gotland AB
• Hattstugan Vård och Utbildning AB
• Primula Hemtjänst & Städservice AB
• UNEA Hemtjänster AB
• Ava Care AB
• Lärka hemtjänstkooperativ 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 & skolor AB
• Stiftelsen Karlavagnens Waldorfförskola
• Uteförskolan Alla Årstider AB Gotland

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

KONCERNFÖRETAG

Under året har regionfullmäktige beslutat
att avsluta ägandet i Visby Centrum AB.
Ägandet i bolaget kommer att ersättas av
ett partneravtal rörande frågor som är centrala för både Visby Centrum och Region
Gotland. Samverkan ska i första hand ske
inom områdena kryssningsturism, Hansestaden Visby – UNESCO, stadsutvecklingsprojekten Östercentrum och inre
hamnen samt strategiska handelsetableringar. Region Gotland har under året sålt
samtliga aktier i bolaget Gotlands Stuveri
AB. Ett av skälen var att verksamhet sedan
en tid tillbaka tillkommit på fastlandet och
därmed bedrivs bolagets verksamhet utanför Region Gotlands geografiska område.
AB Gotlandshem

Gotlandshem är ett helägt bostadsbolag vars verksamhet består av ägande och
förvaltning av fastigheter. Bolagets ändamål är att tillhandahålla bostäder och därigenom bidra till Region Gotlands sociala
bostadspolitik. AB Gotlandshem ska verka
för utveckling, befolkningsökning och att
Gotland ska vara en socialt trygg plats att
bo och leva på. Antalet ägda och förvaltade
lägenheter och lokaler uppgår till 5 226.
Koncernen består utöver AB Gotlandshem även av två helägda dotterbolag, Gotlandshem Värme AB samt Visby Bogen 1
AB (vilande). Gotlandshem Värme levererar för moderbolagets räkning fjärrvärme
primärt till moderbolagets fastigheter.
Gotlands Energi AB

Gotlands Energi AB är ett energiföretag
som ägs till 25 % av Region Gotland och till
75 % av Vattenfall AB. Verksamheten spänner över hela energiområdet med elnät över

hela Gotland, fjärrvärmeverksamhet på de
större orterna samt elhandel, bredband/
fiber och entreprenadverksamhet. Verksamhet bedrivs genom tre bolag, moderbolaget Gotlands Energi AB och dotterbolagen Gotlands Elförsäljning AB som
ansvarar för elförsäljningen och Gotlands
Elnät AB som bygger samt underhåller eloch energianläggningar.
Gotlands näringslivs- och
etableringsservice AB

I bolaget bedrivs inte längre någon verksamhet. Under året har den skadeståndsprocess som pågått mot några av bolagets
tidigare företrädare avslutats och bolaget
kommer att avvecklas. Bolagets enda tillgångar är aktierna i dotterbolagen Wisby
Strand Congress & Event Gotland AB och
Inspiration Gotland AB.
Wisby Strand Congress & Event Gotland AB äger och förvaltar kongresshallen.
Driften av kongresshallen är utlagd på ett
privat företag. Inspiration Gotland AB är
under avveckling. Verksamheten införlivades i Region Gotlands organisation 2018.
Gotlands Filmfond AB

Bolagets uppdrag är att stimulera film- och
dramaproduktion på Gotland och i möjligaste mån i filmstudion Kustateljén i syfte
att stärka Gotlands attraktionskraft och
bidra till mediainducerad turism. Bolaget
ägs av Region Gotland till 80 % och Film
Capital Stockholm till 20 %.
Almi företagspartner Gotland AB

Bolaget är ett regionalt dotterbolag inom
Almikoncernen. Uppdraget är att stärka
näringslivets utveckling och verka för hållbar tillväxt genom att medverka till att
utveckla och finansiera små och medelstora
företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Bolaget ägs till 51 % av moderbolaget

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

Gotlands Hemtjänster AB

75 %

Bolagets uppdrag är att bedriva utbildningsverksamhet, skoljordbruk, restaurangverksamhet, konferensverksamhet,
uthyrning av lokaler, utvecklingsverksamhet samt därmed i övrigt förenlig verksamhet med inriktning på de gröna näringarna.
På uppdrag av Region Gotland bedriver
bolaget naturbruksdelen av gymnasieutbildningen inom naturbruksprogrammet
samt flera vuxenutbildningar. Region Gotlands ägarandel i bolaget är 40 %. Resterande del av bolaget ägs av Hushållningssällskapet Gotland, 55 % samt LRF, 5 %.
PRIVATA UTFÖRARE

De verksamheter där det helt eller delvis finns privata utförare är främst äldreomsorg, insatser enligt LSS, primärvård,
ambulans, avfall, kollektivtrafik och förskoleverksamhet. På Gotland omfattas
hemtjänst och daglig verksamhet av LOV,
lagen om valfrihet. Friskolor definieras
inte som privata utförare då de tillkommer
genom avtal med staten.
Hälso- och sjukvård

Enligt hälso- och sjukvårdslagen är varje
region skyldig att organisera primärvården i ett vårdvalssystem som ger medborgarna rätt att välja mellan olika utförare. De företag som driver vårdcentraler
på Gotland är Vårdcentralen Visborg AB
Praktikertjänst och Unicare Vård Gotland AB. Cirka 29 % av gotlänningarna
har valt att lista sig vid en privat vårdcentral. Andelen har minskat med 1 procentenhet jämfört med 2018.
Följande verksamheter inom hälsooch
sjukvården bedrivs också helt av privata utförare: luftburen ambulanssjukvård
(Babcock SAA AB), markambulanssjuk-

13 %

Region Gotland,
socialförvaltningen
Attendo Sverige AB

5%

Gotland Grönt Centrum AB

GOTLÄNNINGARS VAL AV PRIMÄRVÅRD, %
Drygt 29 % av gotlänningarna har valt en privat vårdcentral. Övriga är
listade på någon av de vårdcentraler som drivs av Region Gotland.

2%
2%
6%
3%
3%
4%

i Almikoncernen och till 49 % av Region
Gotland.

Stiftelsen Gotlands Sjukhem

Region Gotland,
hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Gotlands Serviceboende AB

Unicare Gotland

Norlandia Care Kosmo AB

F Ö R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
och ersatts av Karl-Erik Söderberg som
tillförordnad förvaltningschef. Marie Loob
har tillträtt som förvaltningschef för hälsooch sjukvårdsförvaltningen.

16 %

71 %

Vårdcentralen Visborg

Gotlands Vård AB
Övriga med mindre än 2% andel

Region Gotland Årsredovisning 2019
Vårdcentralen Visborg

Region Gotland,
Övriga-2%
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vård (Falck Ambulans AB), njursjukvård
(B Braun AB), sjukvårdsrådgivning (Previa AB) och ambulansalarmering (SOS
Alarm Sverige AB).

beslut om att genomföra upphandling av
två särskilda boenden i Hemse som idag
bedrivs i egen regi. Planerad avtalsstart är
oktober 2021.

Äldreomsorg

Insatser enligt LSS (lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade)

är Stiftelsen Karlavagnen Waldorfförskola,
Pysslingen förskolor och skolor AB samt
Uteförskolan Alla årstider AB.
Avfall

F Ö R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

Inom äldreomsorgen tillämpas kundval
för hemtjänst dag- och kvällstid. De privata utförarna står omsättningsmässigt för
cirka 25 % av all äldreomsorg, både hemtjänst och särskilt boende. Vid årsskiftet
var 7 privata hemtjänstföretag verksamma
på Gotland varav Gotlands Hemtjänster
är störst. Under 2019 har ett företag sagt
upp sitt avtal och inga nya ansökningar har
inkommit.
Det finns 6 särskilda boenden med
olika inriktningar som bedrivs i privat regi.
På Gotland finns sammanlagt 597 platser
varav 196 i privat regi. Under 2019 har inga
nya platser tillkommit men i januari 2020
öppnade Attendo Regementsgatan som
kommer att tillföra 58 platser. Det företag som Region Gotland köpt mest verksamhet ifrån under 2019 är Attendo Sverige AB. I januari 2020 tog socialnämnden

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 avtal med två leverantörer; Hajdes och FUB
Gotland. Övrig daglig verksamhet drivs i
egen regi.
Två boenden med särskild service enligt
LSS finns i privat regi på Gotland. Ett boende drivs av Hajdes och ett av Kungsängen
i Nora AB. Under året har en ny upphandling av ramavtal påbörjats.

Tjänsten insamling av hushållssopor och
latrin är upphandlad och sköts av Gotlands
Åkericentral AB. Avtalet sträcker sig till
februari 2021. Ny upphandling har genomförts under året. Ny leverantör blir Urbaser AB och avtalet sträcker sig till 2026. En
förändring är att entreprenören kommer
att upprätta en egen kundtjänst för dagliga
driftsfrågor. Ragnsells AB behandlar avfallet efter insamling och det avtalet sträcker
sig till år 2021.
Kollektivtrafik

All busstrafik på hela Gotland är upphandlad och sköts av Gotlandsbuss AB. En upphandling har genomförts under året och ny
leverantör blir Bergkvarabuss AB.

Förskoleverksamhet

Av de barn på Gotland som är inskrivna i
förskolan finns cirka 21 % vid någon av de
privata förskolorna. De största företagen

Viktiga förhållanden för resultat
och ekonomisk ställning
FÖRÄNDRINGEN AV
KOSTNADSUTJÄMNINGSSYSTEMET

Utredningen om kostnadsutjämningssystemet påbörjades hösten 2016. Region
Gotland har under utredningen varit aktiv
och har vid flera tillfällen träffat utredarna
och kunnat ge en bild av de utmaningar
det innebär att vara en ö utan fast förbindelse till fastlandet. Riksdagen tog i november 2019 beslut i olika delar som förändrar både till det bättre och till det sämre
för regionen. I kommunsystemet blir det
något högre avgift, medan det i regionsystemet blir betydligt högre bidrag. Beslutet
i riksdagen innebar att regionfullmäktiges
budgetbeslut i november kunde baseras på
den nya kostnadsutjämningen.
BEFOLKNINGSUTVECKLING

Gotlands befolkning har sedan 2015 ökat
med drygt 2 200 personer. Ökningen har
stor betydelse på flera sätt, inte minst för
skatteintäkter och statsbidrag. En problematik utifrån kompetensförsörjningen är
dock att befolkningens sammansättning
förändras och det syns tydligt att andelen
av befolkningen som är i åldern 20-64 år
minskar. Under perioden 2015 – 2019 har
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den minskat med ungefär två procentenheter, medan unga och äldre har ökat med
ungefär en procentenhet var. För regionens
del innebär det att befolkningsgrupper som
efterfrågar och har stort behov av välfärdstjänster ökar.

på flera olika sätt. Uppdragsutbildningar
som tidigare utförts av Gotlands folkhögskola har minskat och därmed intäkterna.
Regionen har också sett ett större tryck på
den egna arbetsmarknadsenheten.

FÖRSVARETS ETABLERING

Exploateringsverksamheten har varit fortsatt stor under 2019. A7-fältet i Visby är
numer en ny stor stadsdel. Fortfarande
pågår byggnation, men till största del är
området bebyggt. Bland annat färdigställdes kvarteret Sergeanten 5 med 72 hyreslägenheter under året. Byggstart för ytterligare
36 hyreslägenheter i norra Visby har skett.

Det förändrade säkerhetsläget i världen har
medfört att försvarsmakten återigen bygger
upp verksamhet på Gotland. Etableringen
påverkar Region Gotland på flera sätt. Dels
bidrar den till en positiv befolkningsutveckling, men också till fler arbetstillfällen.
Den innebär även begränsningar genom att
möjligheterna till bebyggelse påverkas. Det
som varit tydligast under 2019 har varit tillståndet för skjut- och övningsverksamhet
på Tofta skjutfält som beviljades i december 2018. Det innebär dels påverkan på
befolkningen som redan bor i området,
dels påverkan på möjligheterna för Visby
att expandera söderut.
REFORMERINGEN AV
ARBETSFÖRMEDLINGEN

Den pågående reformeringen av arbetsförmedlingen har påverkat Region Gotland

EXPLOATERINGAR

LAGSTIFTNINGSÄNDRINGAR

Flera nya lagar/lagförändringar som påverkar regionens verksamheter har beslutats.
Förändringar i Plan- och bygglagen har
skärpt kraven på handläggningstider för
bygglov. Sanktioner har införts som faller ut om handläggningen överskrider tio
veckor. Verksamheten har under 2019 i
stor utsträckning klarat handläggningstiderna och sanktionsavgifterna har varit
begränsade.

En ny tobakslag började gälla under året.
Den innebär fler rökfria miljöer och därmed större ansvar för regionen att kontrollera dessa.
2019 trädde nya Lagen om kommunal
bokföring och redovisning i kraft. Lagen
följs av ett flertal förändrade rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR, som kräver ändrade arbetssätt avseende redovisning framåt. En viktig
förändring är redovisningen av förstudier i
samband med planerad investering eller exploatering. Dessa ska framåt redovisas som
driftkostnad.
Barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020, Barnrättslagen. Inför den förändringen har regionfullmäktige beslutat att
alla förvaltningar, i sina verksamhetsplaner,
ska beskriva hur de ska arbeta med barnrättsfrågor.
Region Gotland fortsätter att bevaka
vad som kommer att ske med Lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade,
LSS. Förändringar i lagstiftningen kommer
att påverka regionens verksamhet väsentligt.
PENSIONSFÖRPLIKTELSER OCH
PENSIONSMEDEL

Den totala pensionsförpliktelsen för kommunkoncernen är mycket stor, 3 331 mnkr
varav 3 311 mnkr avser regionen.
Pensionsförpliktelsen redovisas sedan
1998 enligt den så kallade blandmodellen där pensioner intjänade före 1998 inte
skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelse. Förpliktelsen som redovisas i
ansvarsförbindelsen uppgår till 2 291 mnkr
och är under utbetalning. I samband med
utbetalningen sker resultatbelastning.
Pensionsskulden avseende regionen är
beräknad enligt riktlinjerna för pensionsskuldsberäkning (RIPS 19) och redovisningen följer Rådet för kommunal redo-

visnings rekommendation 10. Enligt de nya
riktlinjerna ska räntan fastställas årligen av
Sveriges kommuner och regioner. RIPSräntan ska bygga på en långsiktig ränta som
inte påverkas av kortsiktiga svängningar på
marknaden och som i större grad är kopplad till den långsiktiga reala räntan. Sveriges kommuner och regioner ska också ta
hänsyn till den kommunala särarten med
beskattningsrätten vid fastställandet av
RIPS-räntan.
En mindre del av avsättningen, 20 mnkr,
avser förmånsbestämda pensionsplaner i ett
av koncernbolagen och redovisas enligt IAS19.
Region Gotland har avsatt 104 mnkr
för att möta kommande pensionsutbetal-

ningar. Marknadsvärdet uppgick på balansdagen till 200 mnkr. Orealiserade vinster
uppgick till 30 mnkr och orealiserade förluster uppgick till 6 mnkr.
Regionfullmäktige beslutade i november att nya medel ska avsättas till pensionsmedelsförvaltningen. Under en 20-årsperiod ska 50 mnkr avsättas årligen med
början år 2020. Avkastningsmålet har
också höjts till 4 % real avkastning per år.
Beslutet motiveras av att det ska finnas
finansiella medel för framtida pensionsutbetalningar så att dessa inte ska begränsa
investeringsutrymmet i framtiden.

PENSIONSFÖRPLIKTELSE OCH PENSIONSMEDEL,
2018-2019, MNKR

Regionen Regionen Koncernen Koncernen
2019
2018
2019
2018
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Total pensionsförpliktelse i balansräkningen
Avsättning inklusive särskild löneskatt

1 020

941

1 040

959

Ansvarsförbindelse för pensioner

2 291

2 341

2 291

2 341

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring

0

0

0

0

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse

0

0

0

0

3 311

3 282

3 331

3 300

Totalt pensionsförsäkringskapital

0

0

0

0

Totalt kapital pensionsstiftelse

0

0

0

0

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel
(egen förvaltning)

200

176

200

176

Summa förvaltade pensionsmedel

200

176

200

176

Återlånade medel

3 111

3 106

3 131

3 124

6

6

6

6

Summa pensionsförpliktelse

Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde

Konsolideringsgrad, %

Händelser av väsentlig betydelse
UPPHANDLING KOLLEKTIVTRAFIK

2016 påbörjades en upphandling av kollektivtrafik med anledning av att pågående
avtal var på väg att löpa ut. Under perioden fram till 2019 togs beslut att upphandla
både allmän kollektivtrafik och särskild, i
form av skolskjutsar, i samma upphandling. Det innebar att upphandlingen var av
mycket stort värde. Beslut togs även om att
upphandla trafik för en kortare avtalsperiod än vad som först var planerat. Under
2019 slöts ett avtal på tre år som träder i
kraft i juni 2020.

Nästa upphandling som kommmer att avse
en avtalsperiod på tio år har påbörjats. Under året har regionen beslutat om ett trafikförsörjningsprogram som ligger som underlag för kommande upphandling.

nad av vattenledningar kommer att möjliggöra att även anslutningsstoppet mellan
Kvarnåkershamn och Klintehamn kommer
att kunna hävas.

BRÄCKVATTENVERK
KVARNÅKERSHAMN

Under året har det i landet varit fokus på
återuppbyggnaden av totalförsvaret. Regionen bidrar i många delar tillsammans
med andra aktörer, däribland länsstyrelsen som är den myndighet som är ansvarig för samordningen. Arbetet påverkar
ledning och styrning, beredskap, investe-

I juni började det nya bräckvattenverket
i Kvarnåkershamn att leverera vatten till
socknarna söder om Hemse. I och med det
och utbyggnaden av ”södra linan”, kunde
anslutningsstoppet hävas. Fortsatt utbygg-

SÄKERHET OCH BEREDSKAP
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ringar samt många fler områden. Det har
också stor påverkan på hälso- och sjukvården som har uppdraget att inom det civila
försvaret säkra sjukvården för både civilbefolkningen och försvarsmakten.
UTOMLÄNSAVTAL

F Ö R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

Region Gotland har under många år haft
avtal för utomlänsvård med Karolinska sjukhuset i Stockholm. Under året har ett nytt
avtal slutits inom ramen för sjukvårdsregion
Stockholm-Gotland. Det nya avtalet breddar samarbetet med Region Stockholm och
reglerar vård inom hela sjukvårdsregionen.
Avtalet kommer att innebära ökade kostnader för utomlänsvård framåt.

DIGITALISERING

ELFÖRSÖRJNING

Inom ramen för sjukvårdsregion Stockholm-Gotland pågår arbetet med framtida vårdinformationsmiljö, FVM. Detta
ska lägga grunden för en modern vårdinformationsmiljö genom att byta ut journalsystem och närliggande IT-stöd. Upphandling har påbörjats tillsammans med Region
Stockholm.
Med hjälp av statliga stimulansmedel
har olika typer av välfärdsteknik provats
inom äldreomsorgen under året. Utvärdering visar att utvecklingen bidrar till nytta.
Testverksamhet med digitala robotar
genomfördes under året med gott resultat.

Stormen Alfrida orsakade i början av
januari kraftiga störningar i elleveransen.
Drygt 25 000 abonnenter drabbades av en
störning på ett eller annat sätt varav drygt
4 400 var utan el längre än 12 timmar.
Den skapade också merarbete i form av
röjning, reparationer och liknande inom
fastighetsförvaltning och gata-parkverksamhet. Under året har arbetet med att
uppgradera förbindelsen mellan Gotland
och fastlandet som påbörjades 2018 fortsatt, vilket gett störningar i form av återkommande strömavbrott.

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

get och ge förslag på vilka åtgärder som
behöver vidtas med anledning av detta.
REGION GOTLANDS STYRMODELL

Den gemensamma visionen som formuleras i den regionala utvecklingsstrategin
är grunden för Region Gotlands styrmodell. 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 och region
leverera kostnadseffektiv välfärd och rättssäker service med hög tillgänglighet, valfrihet och god kvalitet till fast boende, besökare och näringsliv på Gotland. Region
Gotland ska vara drivande i att skapa en
trygg och hållbar utveckling över hela ön”.
De grundläggande värderingarna - delaktighet, förtroende och omtanke - är centrala för alla medarbetare i Region Gotland.
Styrmodellen består av ett gemensamt
styrkort med mål för hela koncernen samt
årliga verksamhetsplaner där nämnder och
förvaltningar beskriver hur de bidrar till att
uppfylla målen, samt hur de i övrigt ska arbeta för att uppnå goda resultat i verksamheten.
Syftet med verksamhetsplanen är att
synliggöra den röda tråden från regionfullmäktige till nämnd, förvaltning, avdelning
och enhet så att den inriktning och de pri-
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Region Gotlands övergripande mål

Regionfullmäktige har för perioden 20162019 antagit 32 prioriterade mål. I årets
årsredovisning görs även en summering

av hur måluppfyllelsen utvecklats under
hela perioden.
Under 2019 har nya mål för åren 20202023 utarbetats. 6 workshops har genomförts, en för varje målområde, där företrädare för samtliga politiska partier var
inbjudna att delta. På dessa arbetsmöten deltog även de tjänstepersoner som är
experter inom respektive område. Utifrån
diskussionerna på mötena och det faktaunderlag som togs fram har de politiska partierna haft egna diskussioner om vad som
bör prioriteras och hur målen ska formuleras. I juni 2019 beslutade regionfullmäktige
att anta 18 nya mål för perioden 2020-2023.
Under hösten har nämnderna beslutat om
verksamhetsplaner som utgår från de nya
målen.

Vision Gotland 2025. Den antogs 2008
och mycket har hänt sedan dess. Under
2019 har arbetet med att ta fram en ny strategi intensifierats.
Ett av de centrala styrdokumenten för
styrning och uppföljning av Region Gotlands verksamhet är ”Regler för styrning
och uppföljning”. Detta dokument är dock
i starkt behov av revidering och nya riktlinjer kommer att tas fram under 2020.
Övriga styrande dokument är bland annat
aktieägarpolicy, riktlinjer för god ekonomisk hushållning och regionfullmäktiges
direktiv till nämnderna samt riktlinjer för
intern kontroll.
Koncernföretagen styrs av ägardirektiv
som beslutas av regionfullmäktige. Under
2019 har ett arbete pågått för att revidera
Gotlandshems ägardirektiv. Beslut om nytt
ägardirektiv togs av regionfullmäktige i
februari 2020. Under året har 8 ägarmöten
med representanter från Region Gotland
och Gotlandshem hållits. Även ägardirektiv för Gotlands filmfond AB har reviderats
under året och beslut tas 2020.

STYRANDE DOKUMENT

Alla verksamheter styrs både av nationella
och lokala styrdokument. Det finns ett
flertal styrande dokument inom regionen.
Regiongemensamma policydokument,
planer, program och långsiktiga strategier beslutas som regel av regionfullmäktige, medan regionövergripande riktlinjer
beslutas av regionstyrelsen. Det mest övergripande styrande dokumentet för regionen är den regionala utvecklingsstrategin,
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oriterade mål som regionfullmäktige beslutat om, får genomslag och att Region Gotland rör sig i den riktning som är beslutad. I
medarbetarkontraktet tydliggörs hur varje
enskild medarbetare utifrån verksamhetsplanen bidrar till målen.
I styrkortet finns två perspektiv: samhälle och verksamhet. I perspektivet samhälle beskrivs vad regionen ska uppnå och
bidra med i utvecklingen av det gotländska
samhället. I perspektivet verksamhet finns
mål som handlar om att den egna verksamheten ska bedrivas på ett effektivt sätt.
Målen i verksamhetsperspektivet är liktydiga med målen för god ekonomisk hushållning.
Det finns tre målområden i respektive
perspektiv. Varje målområde innehåller ett
antal mål. I de fall nämnden inte kan, eller
genom prioritering väljer att inte tillämpa
ett eller flera mål ska det motiveras i verksamhetsplanen. Målen följs upp genom indikatorer. Indikatorerna visar olika aspekter av måluppfyllelse som tillsammans säger
något om målet är uppfyllt.

VISION
Samhälle

Perspektiv

Målområde

Mål

Verksamhet

Social
hållbarhet

Ekonomisk
hållbarhet

Ekologisk
hållbarhet

Kvalitet

Medarbetare

Ekonomi

Mål
(6 st)

Mål
(7 st)

Mål
(5 st)

Mål
(4 st)

Mål
(4 st)

Mål
(6 st)

Indikatorer

Verksamhetsplaner
Verksamhetsidé

Värderingar
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Ny regional utvecklingsstrategi
– vårt Gotland 2040
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Region Gotland har ett lagstadgat uppdrag att leda, samordna och följa upp det
regionala tillväxtarbetet i länet. Det innebär bland annat att i samverkan med länets
aktörer (länsstyrelsen och andra statliga
myndigheter, näringslivet, föreningslivet
och Uppsala universitet Campus Gotland)
ta fram en strategi och samordna insatser
för genomförande.
Under 2019 har arbetet med att ta fram
en ny strategi intensifierats. FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, är en utgångspunkt i arbetet. Avsikten är att den
nya strategin ska beslutas i slutet av år 2020.
Syftet med strategin är att nå samsyn om
hur Gotland ska utvecklas på lång sikt och
vad som behöver göras för att nå dit. Samordnad handling ger större handlingskraft.
När den regionala utvecklingsstrategin är
beslutad behöver andra styrdokument och
även Region Gotlands styrmodell ses över
för att arbetet ska bedrivas samordnat och
ge mest effekt.
PLANERINGSPROCESS

Region Gotlands planeringsprocess består
av ett antal händelser under året som sammantaget leder till en budget och verksamhetsplanering för kommande år. Nedan
beskrivs kortfattat de aktiviteter som ingår
i planeringsprocessen.

Dialogen har till syfte att skapa en
gemensam helhetsbild och förståelse för
de kommande årens förutsättningar utifrån verksamheternas resursbehov, prioriteringar och kvalitetsambitioner. Dialogen
utgår från måluppfyllelsen, den strategiska
planen samt investeringsplanen och dess
effekter kommande år.

UPPSIKTSPLIKT

Maj: Regionstyrelsens arbetsutskott, samt
en representant från de partier som inte är
representerade i regionstyrelsen men i regionfullmäktige, bereder förslag till budget
för kommande år.

Regionstyrelsen ansvarar med hjälp av regiondirektören för att hålla uppsikt över hela
den kommunala koncernen. Uppsikten tar
sin utgångspunkt i strategisk plan och budget, ägardirektiv samt styrkort. Nämnderna
rapporterar om ekonomi och verksamhetens utveckling i samband med delårsrapporter och verksamhetsberättelse.
Vid delårsrapport 1 beräknades den ekonomiska årsprognosen till ett underskott
för nämnderna på 46 mnkr. Regionfullmäktige beslutade då efter förslag från regionstyrelsen att de nämnder som prognostiserade ett underskott omedelbart skulle
vidta åtgärder för att nå ekonomisk balans
vid årets slut samt att begränsa nettokostnadsutvecklingen till 2,7 %. Styrelsen beslutade också att ge regiondirektören ett
uppdrag att göra en fördjupad analys av
personalkostnaderna.
Vid delårsrapport 2 beräknades fortfarande nämndernas underskott till 46
mnkr. Regionfullmäktige beslutade då
efter regionstyrelsens förslag återigen att de
nämnder som räknar med underskott ska
vidta kraftfulla åtgärder för att nå ekonomisk balans vid årets slut samt minska nettokostnadsutvecklingen. Utifrån bristande
måluppfyllelse i mål 26 ”Arbetsmiljön ger
förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa” gav regionfullmäktige
nämnderna i uppdrag att vidta åtgärder för
att sänka sjuktalet samt se över personalbemanningen. Åtgärderna ska också bidra
till lägre kostnader. Detta uppdrag ska återrapporteras under 2020. Regionstyrelsen
beslutade även att samtliga nämnder med
hög nettokostnadsutveckling eller prognostiserat underskott skulle återkomma vid
bokslutet med en skrivelse om vilka konkreta åtgärder som genomförts och planeras för att under 2020 begränsa kostnadsutvecklingen och att klara verksamheten
inom budget.
Utöver de beslut som fattats av regionfullmäktige och regionstyrelse sker på hösten återkommande återkopplingsmöten
mellan regiondirektör med medarbetare
och respektive förvaltningschef med medarbetare, för att återkoppla och diskutera
aktuellt resultat och frågor som verksamheten behöver hantera.
I samband med beslut om regionfullmäktiges direktiv till nämnderna har det
under året förtydligats att samtliga mål

Budgetbeslut

Juni: Budgetbeslut tas i regionfullmäktige
och omfattar nämndernas ekonomiska
ramar samt riktlinjer för god ekonomisk
hushållning och rekommendationer till
nämnderna.
Budgetavstämning

Oktober: Avstämning av beslutad budget utifrån aktuella samhällsekonomiska
förutsättningar samt regeringens budgetproposition.
Budgetbeslut

November: Budgetbeslut tas i regionfullmäktige; slutlig finans-, balans-, resultat- och investeringsplan, låneram och skattesats.

Januari: En omvärldsdag startar upp planeringsåret. Regionens politiska ledning
samlas tillsammans med ledande tjänstepersoner och diskuterar aktuella ämnen.

Verksamhetsplan

Investeringsplanering

UPPFÖLJNINGSPROCESS
Delårsrapport 1

Gemensamma
planeringsförutsättningar

Mars: På koncernmötet får regionens
politiska ledning tillsammans med ledande
tjänstepersoner en gemensam bild av samhällsekonomiska förutsättningar och
befolkningsprognos och dess påverkan på
regionens verksamheter.

December: Alla nämnder/förvaltningar
fastställer en verksamhetsplan för kommande år.

Omfattar perioden januari – mars. I rapporten görs en summarisk lägesrapport utifrån verksamhetsplanen och viktigare händelser. Tyngdpunkten i rapporten är det
ekonomiska läget, årsprognosen för både
drift och investeringar, personaluppföljning och vilka åtgärder som ska vidtas vid
befarat underskott.
Månadsrapport april

Är en rapport med fokus på ekonomi och
personaluppföljning. Årsprognos för driftbudgeten samt beslut om åtgärder som ska
vidtas vid befarat underskott.

Strategisk plan och budget

Mars: Samtliga nämnder/förvaltningar
tar fram en strategisk plan och budget för
kommande tre år.
Dialogmöten

April: Regionstyrelsens arbetsutskott
träffar alla nämnder/förvaltningar inför
budgetberedningen.
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Region Gotland upprättar en årsredovisning som behandlas av regionfullmäktige
i april. Varje nämnd upprättar, efter anvisningar från regionstyrelsen, en verksamhetsberättelse som nämnden fastställer i
februari.

Budgetberedning

Omvärldsdag

Februari: Nämnderna tar fram investeringsplaner som ger en bild av regionens
kommande investeringsbehov. Investeringsplanerna är en del av underlaget till
budgetberedningen.

Årsredovisning –
verksamhetsberättelser

Delårsrapport 2

Omfattar perioden januari – augusti och
är regionens delårsrapport enligt de krav som
ställs i lagen om kommunal bokföring och
redovisning. Det innebär att den innehåller
en förenklad förvaltningsberättelse, att målen
i styrkortet följs upp och utvärderas samt att
resultat- och balansräkning upprättas.
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INTERN KONTROLL

Enligt gällande riktlinjer ska alla nämnder
i samband med bokslutet rapportera resultatet av den interna kontrollen till regionstyrelsen som i sin roll har en övergripande
uppsiktsplikt. Det är den enskilda nämnden som har ansvar för att den interna kontrollen genomförs och som med en rimlig
grad av säkerhet ska avgöra om verksamheten bedrivits ändamålsenligt, kostnadseffektivt, om rapportering skett och om til�lämpliga lagar, föreskrifter, regler, riktlinjer
och rutiner efterlevts. Samtliga nämnder
har beslutade internkontrollplaner och
kontrollerna är i de flesta fall genomförda.
Ett förbättringsområde för nämnderna

och regionen som helhet är att arbeta mer
strukturerat med riskbedömningar. Det
finns nämnder som påbörjat detta arbete
på ett bra sätt men det finns fortfarande
utrymme för förbättringar.
Granskningsområden

Under 2019 har regionstyrelsen beslutat
om 10 regiongemensamma kontroller varav
7 har genomförts. Dessa är:
ȅ avtalstrohet gentemot ramavtalet för
järnhandelsvaror
ȅ följsamhet till Allmänna Bestämmelser
(AB) - anställningsvillkor
ȅ om den gemensamma projektmodellen
används som avsett
ȅ om leverantörsfakturor betalats i tid
ȅ om informationsklassning genomförts
och dokumenterats enligt gällande rutin
ȅ om B-post i första hand används för att
skicka brev
ȅ om biogas är det huvudsakliga bränslet
på egna biogasfordon
Utöver de gemensamma kontrollerna har
ytterligare 44 kontroller genomförts. Flest
kontroller (35) har gjorts av att tillämpliga
lagar, föreskrifter, regler, riktlinjer och rutiner följts.

Granskningsresultat

Resultatet av uppföljningen av den interna
kontrollen visar att den i huvudsak är tillfredsställande även om ett antal brister rapporterats. För 21 av de 51 kontrollerna har
konstaterats någon form av brist. Av de
gemensamma kontrollerna har brister upptäckts beträffande avtalstrohet, följsamhet
till AB – anställningsvillkor samt att fakturor inte betalas i tid. Åtgärder är ännu inte
beslutade. Förutom de gemensamma kontrollerna så avsåg bristerna främst följsamhet mot gällande riktlinjer, rutiner eller regler. Exempelvis användning av inköpskort,
personuppgiftsbiträdesavtal, försäljningsrutiner vid återvinningscentralerna samt
följsamhet till egenkontrollprogram i regionens kök.
2018 uppmärksammades flera brister
som hörde ihop med inköp. 2019 har 3 kontroller gjorts av följsamhet mot avtal och
ingen av dem var godkända. Att fortsätta
arbeta med att öka avtalstroheten är fortsatt mycket viktigt.
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i styrkortet gäller alla nämnder och förvaltningar. Anvisningarna för vad som ska
ingå i nämndernas verksamhetsplaner har
anpassats. Utifrån en analys av styrmodellen och innehållet i verksamhetsplanen har
även begreppet prioriterade utvecklingsområden tagits bort. Det betyder att nämnderna jobbar med aktiviteter som direkt är
kopplade till ett mål i koncernstyrkortet
eller ett av nämndmålen. Förändringen
ska bidra till att kopplingen mellan aktivitet och mål blir mer tydlig.
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God ekonomisk hushållning
och ekonomisk ställning
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
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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.
God ekonomisk hushållning innebär
att resurserna används på det mest effektiva sättet med så gott resultat som möjligt. 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 de förtroendevalda
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 till regionens tjänster
har under perioden 2016-2019 utvecklats,
framförallt med hjälp av digitala lösningar.
Årets servicemätning visar dock på flera
förbättringsområden, både svarstid i telefon och via e-post samt bemötandet behöver förbättras.

Totalt sett har skola, vård och omsorg
god kvalitet. I många avseenden ligger
resultaten i nivå med eller något bättre än
riket. Under perioden 2016-2019 har nöjdheten hos vårdnadshavare till barn i kommunal förskola förbättrats. Även om elevernas nöjdhet med skolan minskat något
så ligger värdena bra i förhållande till riket.
Sammanfattningsvis kan sägas att skolresultaten är goda i förhållande till riket och
att elever och vårdnadshavare är nöjda.
Hälso- och sjukvårdsbarometerns resultat
är för samtliga frågor i nivå med eller över
rikets. Även den nationella patientenkäten
visar på bra resultat. Mycket arbete görs
inom omsorgen för att skapa större delaktighet med och från brukarna. Arbete med
att utnyttja digitalisering till verksamhetsförbättring pågår. Ett antal områden har
högre eller mycket högre kostnader än
riket. Då ekonomiska resurser och kvalitet
inte nödvändigtvis 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. För perioden 2016-2019 har
de flesta HME-index varit stabila. Engagemangsindex har dock ökat med två enheter vilket visar på en positiv förflyttning.

MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 2019

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

Inte uppfyllt

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

Inte uppfyllt

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 %
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Sjuktalet har under perioden varit stabilt,
men har försämrats 2019. Även frågor kring
stress visar sämre värden.
Det ekonomiska resultatet för regionen 2019 uppfyller resultatmålet. Även
egenfinansieringen av investeringar uppnås med hjälp av resultatet samt exploateringar och fastighetsförsäljningar. Problematiskt är att nämndsorganisationen har
stora underskott mot budget. Endast två
nämnder visar positiv avvikelse. Soliditeten
når inte upp till målnivån något år under
perioden 2016-2019. Både AB Gotlandshem och GEAB uppvisar ett lägre resultat
än föregående år. Gotlandshems resultat
2018 berodde till stor del på försäljningsintäkter, men bolaget poängterar också att
marginalerna minskar då driftkostnaderna
ökar mer än hyresintäkterna. GEABs resultat har påverkats av stormen Alfrida och de
kostnader som uppstått i samband med
avbrottstider.
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.

Region Gotland Årsredovisning 2019

Uppfyllt
Inte uppfyllt
Inte uppfyllt
Delvis uppfyllt
Uppfyllt
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nas med har ökat med 17,3 procentenheter
från -6,8 % till 10,5 %.
Soliditeten för kommunkoncerner 2018
var 39,9 % och motsvarande siffra för regionkoncerner var 17,0 %. Den primärkommunala verksamheten utgör ca 2/3 av verksamheten. Med beaktande av detta får
nivån på soliditeten för Region Gotlands
kommunala koncern anses ligga på en förhållandevis god nivå.
Det finns ingen beslutad budget för den
kommunala koncernen.
REGION GOTLAND

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

Årets resultat 2019 blev 113 mnkr och innebär en budgetavvikelse på +56 mnkr. Resultatet förklaras av att skatteintäkter och
generella statsbidrag ökade med 4,5 %
motsvarande 230 mnkr, vilket gav en positiv budgetavvikelse på 48 mnkr. Ytterligare en bidragande faktor var att finansnettot
fick en budgetavvikelse på +39 mnkr. Detta
till följd av en god utveckling för pensionsmedelsplaceringarna i kombination med
nya redovisningsregler som innebär att
värdepapper ska värderas till verkligt värde. Även positiva budgetavvikelser för pensioner, sociala avgifter och fastighetsförsäljningar har bidragit till resultatet.
Årets redovisade resultat uppgår till 2,2
% av nettokostnaderna och klarar därmed
målnivån på 2 % av nettokostnaderna.
ÅRETS RESULTAT OCH BALANSKRAVSRESULTAT
2015-2019, MNKR
Årets resultat 2019 blev 113 mnkr och beror främst
på en gynnsam utveckling av skatteintäkter och
generella statsbidrag samt god utveckling för
pensionsmedelsplaceringarna. Årets resultat efter
balanskravsjusteringar slutade på 74 mnkr efter
att reavinster och orealiserade vinster/förluster
från värdepapper har exkluderats med 39 mnkr.
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Det budgeterade resultatet för 2019 var
57 mnkr vilket är 1,1 % av nettokostnaderna
och uppfyller därmed inte målnivån på 2 %
som motsvarar en resultatnivå på 104 mnkr.
I årets bokslut uppgår årets resultat efter balanskravsjusteringar till 73,7 mnkr
efter att årets resultat justerats för reavinster och orealiserade vinster/förluster i värdepapper. Något underskott att återställa
finns inte.
Skatteintäkter och statsbidrag

Kommunalskatteintäkterna är den enskilt
största inkomstkällan och utgör 59 % av
regionens intäkter (exkl. jämförelsestörande poster).
Skatteintäkter och generella statsbidrag
ökade med 4,5 % jämfört med föregående
år, vilket är något högre än den genomsnittliga ökningen för de senaste fem åren på 4,0
%. Den gynnsamma utvecklingen förklaras
av att de generella statsbidragen ökade med
8,5 % motsvarande 106 mnkr medan skatteintäkterna ökade med 3,3 % vilket speglar
rådande konjunktur.
Region Gotlands totala skattesats är
33,60 %. Av Sveriges 290 kommuner är
det 121 kommuner som har en högre total
skattesats än Region Gotland. Den genomsnittliga totala skattesatsen för landets
kommuner 2020 är 32,28 %.
Bidragen från det kommunala utjämningssystemet är den näst viktigaste
inkomstkällan för regionen. Kommunalskatteintäkterna och utjämningsbidragen
svarar för 79 % av regionens samlade intäkter (exkl. jämförelsestörande poster).
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DEN KOMMUNALA KONCERNEN

Årets resultat för den kommunala koncernen är 137 mnkr (570 mnkr, 2018). Regionens resultat är 113 mnkr och bolagen
bidrar med 24 mnkr. I jämförelse med föregående år är resultatet väsentligt lägre
och beror på att regionen och dotterbolaget AB Gotlandshem hade ovanligt stora
reavinster 2018. Resultatet de senaste fyra
åren har varit positiva och legat över 100
mnkr per år. Den huvudsakliga förklaringen är en stark utveckling av skatteintäkter
och generella statsbidrag samt vinster från
fastighetsförsäljningar.
Verksamhetens intäkter exklusive jämförelsestörande poster har i genomsnitt ökat
med 2,0 % per år medan verksamhetens
kostnader ökat med i genomsnitt 3,3 % de
senaste fem åren. Avskrivningarna har också ökat med i genomsnitt 3,3 % vilket bland
annat beror på stora investeringar under perioden. Verksamhetens nettokostnader inklusive finansnetto, men exklusive jämförelsestörande poster, har ökat med 4,5 %
2019 vilket är en stor ökning.
Den huvudsakliga finansieringen utgörs av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilka utgör 73 % av de totala intäkterna. Utvecklingen av skatteintäkter och
generella statsbidrag avgör hur mycket nettokostnaderna kan tillåtas öka för att bibehålla en god ekonomisk hushållning och en
god ekonomisk ställning. Under 2019 ökade skatteintäkterna och de generella statsbidragen med 4,5 % det vill säga i nivå med
nettokostnaderna. Under den senaste femårsperioden har den genomsnittliga utvecklingen för nettokostnaderna inklusive
finansnetto, men exklusive jämförelsestörande poster, varit 3,6 % medan motsvarande siffra för skatteintäkter och utjämningsbidrag varit 4,0 %, vilket bidragit till en
stärkt ekonomisk ställning.
Investeringarna uppgick till 735 mnkr
och självfinansieringsgraden var 0,8, vilket
innebar att extern upplåning krävdes för
att finansiera investeringarna. Låneskulden ökade med 179 mnkr. Under de senaste fem åren har investeringarna legat på en
mycket hög nivå, sammanlagt 3 819 mnkr.
Bland de stora investeringarna märks bland
annat ny gymnasieskola, ny kryssningskaj,
nytt bräckvattenverk, nyproduktion av lägenheter samt investeringar i elnät och
fjärrvärmeanläggningar. Den genomsnittliga självfinansieringsgraden har legat på
0,7. Låneskulden har under samma period
bara ökat med 44 mnkr. En förklaring är att
fastigheter avyttrats för att finansiera nya
investeringar.
Soliditeten vid årets slut uppgick till 39,7
%. Jämfört med 2015 har soliditeten stärkts
med 4,9 procentenheter. Soliditeten när
pensionsskulden i ansvarsförbindelsen räk-

ÅRETS RESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL
NETTOKOSTNADERNA, 2015-2019, %
Årets resultat klarar regionens målnivå på 2 % av
nettokostnaderna, det vill säga +104 mnkr. Resultatnivån har uppnåtts under tre av åren i perioden. Om
jämförelsestörande poster i form av reavinster och
exploateringsvinster räknas bort uppgår årets resultat
bara till 1,0 % av nettokostnaderna.
6
3,8

4

3,1
2,2

1,8

2

1,5
0,8

Balansk

1,0

0,5

0

Årets re

-2 -1,4
-2,4
2016

2017

2018

2019

-4

2015

2016

2017

2018

2019

Årets resultat

Årets resultat/nettokostnaderna %

Balanskravsresultat

Årets resultat/nettokostnaderna
(exkl jämförelsestörande poster) %

Region Gotland Årsredovisning 2019

25

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

sonalkostnaderna utgör 58 % av verksamhetens kostnader. Årets löneöversyn gav
sammanlagt en nivåhöjning på 3,1 %. Löner
och sociala avgifter ökade med 4,4 % varav
cirka 3,1 procentenheter beror på löneöversyn och ett ökat antal arbetade timmar.
Behovet av hyrpersonal har ökat igen 2019
efter att ha minskat 2018. Kostnaderna för
hyrpersonal ökade med 10 % och är nu tillbaka på samma nivå som 2017. Andra kostnadsslag med stor ökning var konsultkostnaderna, 14 %, köp av övriga tjänster, 10 %
och förbrukningsmaterial, 6 %.
Finansnettot blev 14 mnkr. Det positiva
finansnettot beror på reavinst från försälj-

Verksamhetens intäkter, kostnader
samt finansnetto

F Ö R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

Verksamhetens intäkter minskade med 5,7
%. Den främsta förklaringen till minskningen är att reavinsterna 2018 var exceptionellt höga. Om de jämförelsestörande
posterna i form av reavinster och exploateringsintäkter exkluderas ökade istället
intäkterna med 4,1 %. Driftbidragen från
staten utgör 37 % av verksamhetens intäkter, en andel som ökat med 11 procentenheter sedan 2015.
Verksamhetens kostnader ökade med
3,1 %. Även när jämförelsestörande kostnader exkluderas var ökningen 3,1 %. Per-

ning av aktier i Gotlands stuveri AB, realiserade och orealiserade vinster/förluster
från pensionsmedelsplaceringar, utdelning
från dotterbolag, överskottsutdelning från
Kommuninvest samt låga räntekostnader
på låneskulden.
Verksamhetens nettokostnader inklusive finansnettot ska kunna finansieras av
skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning. För att långsiktigt klara en god
ekonomisk hushållning krävs en nettokostnadsandel på högst 98 % över tid. Nettokostnadsandelen uppgick till 97,9 %. Om
jämförelsestörande poster exkluderas blev
nettokostnadsandelen 99 %.

DRIFTBIDRAG FRÅN STATEN 2015-2019, MNKR
Driftbidragen från staten uppgick till 529 mnkr 2019 och har ökat med 170 mnkr sedan 2015, vilket
motsvarar en ökning med 47 %. Det är framför allt statsbidragen från skolverket och socialstyrelsen som
har ökat mycket. Även riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvård som förmedlas via SKR har ökat
mycket de senaste åren.
2019
2018
2017
2016
2015
Skolverket

84

73

69

41

29

190

177

174

168

152

Migrationsverket

60

82

164

193

64

Arbetsförmedlingen

25

34

27

19

19

Övriga myndigheter

170

153

98

98

95

Summa

529

519

532

519

359

Socialstyrelsen

1,9

SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING 2015-2019, %
Den genomsnittliga årliga ökningen av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har de senaste
fem åren har varit 4,0 %. Det är en förhållandevis hög nivå och speglar den goda konjunktur som varit
under perioden. Den genomsnittliga årliga ökningen av nettokostnaderna (inklusive finansnetto men
exklusive jämförelsestörande poster) har samtidigt varit 3,8 %. För att klara regionens långsiktiga målnivå
för resultatet och samtidigt klara kravet på en god ekonomisk hushållning krävs att nettokostnaderna inte
ökar mer än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
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INTÄKTER 2019, 6 778 MNKR
Skatteintäkter, generella och riktade statsbidrag samt utjämningsbidrag utgör 86 % av regionens totala intäkter. Avgifter och taxor
står endast för 8 % av de totala intäkterna.
113119

KOSTNADER 2019, 6 665 MNKR
Personalkostnader är den största kostnadsposten och
utgör 56 % de totala kostnaderna.
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Nämnderna redovisar ett sammanlagt
underskott mot budget på -42 mnkr (-56
mnkr, 2018). Nämndernas nettokostnader
ökade med 3,8 %, vilket ligger på en för hög
nivå. Intäkter hade en svag ökning på 1,6
% medan kostnaderna ökade med 2,8 %.
Nämndernas budgetar höjdes med 4,0 %
motsvarande 195 mnkr år 2019. Eftersom
nämnderna hade ett stort underskott 2018
fick nettokostnaderna öka maximalt 2,7 %
för att budgeten skulle klaras.
Fem nämnder klarar inte sin budget;
hälso- och sjukvårdsnämnden -39 mnkr
(-38 mnkr, 2018), barn- och utbildningsnämnden -12 mnkr (-27 mnkr, 2018), gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden -6
mnkr (12 mnkr, 2018), miljö- och byggnämnden -3 mnkr (4 mnkr, 2018) och tekniska nämnden -1 mnkr (2018, -3 mnkr).
Regionstyrelsen och socialnämnden redovisar överskott.
De stora underskotten finns i den somatiska vården och primärvården, förskola,
grundskola, gymnasieskola, kollektivtrafik,
bygglov och räddningstjänst. Socialnämnden har stora underskott i verksamheterna
LSS samt individ- och familjeomsorg men
överskott i verksamheterna äldreomsorg
och flyktingmottagning.
Vård, omsorg och utbildning är de
största verksamheterna och utgör 88 % av
nämndernas totala driftbudget. Hälso- och
sjukvård står för 32 %, social omsorg 27 %
och utbildning 29 %. Under den senaste
femårsperioden har en prioritering av budgetresurserna till hälso- och sjukvård och
social omsorg gjorts. Hälso- och sjukvårdens andel av driftbudgeten har ökats
med 3 procentenheter och socialnämndens andel har ökats med 1 procentenhet. Utbildningsverksamheternas andel av
driftbudgeten har istället minskats med 2
procentenheter.
Trots att stora resurser tillförts hälsooch sjukvården så har nämnden fortfarande inte en budget i balans. Hälso- och
sjukvårdsnämnden har de senaste fem åren
i genomsnitt haft en nettokostnadsökning
på 5,0 % vilket är mycket högt. I jämförelse
kan nämnas att socialnämndens genomsnittliga nettokostnadsökning har varit
2,9 %. Motsvarande siffror för barn- och
utbildningsnämnden är 1,8 % samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1,4 %.
För 2019 var hälso- och sjukvårdsnämndens nettokostnadsökning 5,2 %. Intäkterna ökade med 9,2 % på grund av riktade
statsbidrag och kostnaderna ökade med 6,3
%. Nämnden fick en utökad budget med
5,3 % men eftersom nämnden hade ett stort
underskott föregående år så fick inte nettokostnaderna öka med mer än 2,8 % för att
nämnden skulle klara sin budget. Hälsooch sjukvårdsverksamheten har en hög

kostnadsutveckling både för personalkostnader och hyrpersonal men även för utomlänsvård, läkemedel och läkarkonsulter.
Socialnämnden har en låg nettokostnadsökning 2019 på 0,9 %. Nämndens
intäkter ökade med 2,3 % och kostnaderna
med 1,5 %.
Barn- och utbildningsnämnden hade
en nettokostnadsökning 2019 på 2,8 %.
Eftersom nämnden hade ett stort underskott 2018 var den tillåtna nettokostnadsökningen 1,9 % för att budgeten inte skulle
överskridas vilket nämnden inte klarat. En
anledning är att nämnden haft fler elever
än budgeterat. Nämnden har inte anpassat sin interna ersättningsmodell till skolorna efter sin budgetram och därmed
har budgeten överskridits. Nämnden har
också nyttjat eget kapital med 7 mnkr för
att kompensera för att man haft fler elever
än budgeterat vilket innebär att nämndens
totala resultat är -19 mnkr jämfört med den
budget regionfullmäktige beslutat.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens nettokostnadsökning 2019 låg
på 8,3 % och beror i huvudsak på att intäkterna minskade med 3,2 %. Driftbidragen
från staten minskade med 13 mnkr. Kostnaderna ökade med 3,0 %. Nämnden har
utnyttjat eget kapital med 4 mnkr för att
kompensera för de minskade statsbidragen. Nämndens totala resultat är därmed
-9 mnkr jämfört med den budget regionfullmäktige beslutat.
Ytterligare analys av nämndernas ekonomiska resultat finns i respektive nämnds
verksamhetsberättelse.
Investeringar och
anläggningstillgångar

Investeringsutgifterna uppgick till 497
mnkr (703 mnkr, 2018). Egenfinansieringen av investeringar var 90 % totalt. För
de skattefinansierade investeringarna var
egenfinansieringen 165 % vilket överträffade målet på 100 %. Investeringsbudgeten
för 2019 uppgick till 886 mnkr, vilket är en
alldeles för hög nivå för att klara att genomföra och finansiera på ett år.

Det bokförda värdet på anläggningstillgångarna var vid årets slut 4 617 mnkr, en
ökning med 245 mnkr. Lånefinansieringsgraden, det vill säga hur stor del av regionens anläggningstillgångar som finansierats med lån, ökade under året med 2
procentenheter till 13 %.
Regionens finansiella mål att materiella
tillgångar ska vårdas kan bara anses delvis
uppfyllt då den avsatta budgeten för planerat underhåll för fastigheter inte använts
helt. Detsamma gäller vatten- och avloppsverksamheten där bara 35 % av budgeten för
reinvesteringar använts som planerat.
Låneskuld

F Ö R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

Nämndernas driftredovisning

Enligt regionens finanspolicy ska kapitalanskaffningen och kapitalanvändningen vara
effektiv. Inom fastställda riskbegränsningar
ska en så god avkastning och en så låg upplåningskostnad som möjligt eftersträvas.
En hög investeringsnivå medförde att
nyupplåning krävdes och gjorde att låneskulden ökade med 95 mnkr. Vid årets slut
uppgick låneskulden till 580 mnkr (485
mnkr, 2018). Det gynnsamma ränteläget har
gjort att räntekostnaderna ligger på en förhållandevis låg nivå. Räntekostnaderna var
7 mnkr. Den genomsnittliga räntan på låneskulden var 1,15 % (1,24 %, 2018).
Finanspolicyns riskbegränsningar uppfylls. Lånen är upptagna hos Kommuninvest AB. Dessa lån tas upp i utländsk valuta
men "swappas" till svenska kronor (SEK).
I reversen övertar regionen ansvaret för de
avtal som Kommuninvest AB tecknat. I
regionens egen upplåning används ränteswappar för att begränsa ränterisken i de rörliga lånen. De finansiella derivaten utgörs
av enkla ränteswappar och motparter är
Nordea respektive SEB. Den genomsnittliga
räntebindningstiden är 2,29 år (limit 2-5 år)
och andel lån som har en räntebindning kortare än 1 år uppgår till 41 % (limit max 50 %).
Andel lån med kapitalförfall inom 1 år är 9 %
(limit max 50 %).
Likviditeten uppgick vid årets slut till 116
mnkr, en förbättring med 27 mnkr jämfört
med föregående år.

LÅNESKULD PER 31 DEC 2015-2019, MNKR
Hög investeringsnivå gjorde att nya lån var tvungna att tas upp under året. Låneskulden ökade med netto
95 mkr. Låneskulden har använts för investeringar i de avgiftsfinansierade verksamheterna.
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Förvaltning av pensionsmedel

F Ö R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

Det övergripande målet för pensionsmedelsförvaltningen är att minska de likviditets- och resultatmässiga påfrestningarna
från framtida ökning av regionens pensionskostnader. En ny pensionsmedelspolicy gäller från halvårsskiftet 2018. Policyn
har ett avkastningsmål 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 månaderna. Policyn har krav
på ansvarsfulla placeringar.
Enligt den nya kommunala bokföringsoch redovisningslagen ska placeringstillgångar värderas till verkligt värde. Ingående
balans för 2019 har justerats med anledning
av bytet av redovisningsprincip och jämförelsetal för 2018 har räknats om. Mer information om detta finns i notapparat och
redovisningsprinciper.
Pensionsmedelplaceringarna har haft en
stark utveckling under 2019 och ökat med
24 mnkr. Marknadsvärdet på pensionsfonden var vid årsskiftet 200 mnkr. Innehavet
är fördelat på aktiefonder 109 mnkr, räntefonder 69 mnkr och obligationer 22 mnkr.
Den reala avkastningen uppgick till 11,5 %
för 2019 och innebär att avkastningsmålet uppnåddes med råge. Över den senaste
femårsperioden har den reala avkastningen
legat på i genomsnitt 4,6 % vilket också
överträffat avkastningsmålet. Förklaringen
är en god börsutveckling som gynnat aktiefonderna och fallande räntor som påverkat
marknadsvärdet på obligationerna positivt.
Regionfullmäktige beslutade i november att nya medel ska avsättas till pensionsmedelsförvaltningen. Under en 20-årsperiod ska 50 mnkr avsättas årligen med
början år 2020. Avkastningsmålet har
också höjts till 4 % real avkastning. Anledningen är att slippa undanträngningseffekter på framtida investeringar från succesivt
ökande pensionsutbetalningar.

i förhållande till investeringsutgifterna på
497 mnkr.
Soliditeten inklusive pensionsskulden i
ansvarsförbindelsen, det vill säga när hela
pensionsförpliktelsen beaktas, är för första
gången positiv 0,2 %. Det är en förbättring
med 3,2 procentenheter jämfört med föregående år och beror på att årets pensionsutbetalningar minskat ansvarsförbindelsen.
Den genomsnittliga soliditeten enligt
balansräkningen för landets kommuner
2018 var 44 %. För landets regioner var
motsvarande genomsnittliga soliditet 18 %.
Den genomsnittliga soliditeten för kommuner och regioner tillsammans var 38 %.
I Region Gotland ingår regionuppdraget
och utgör cirka 1/3 av verksamheten.

Minskningen beror på pensionsutbetalningar.
Pensionsskulden är beräknad enligt
riktlinjerna för pensionsskuldsberäkning
(RIPS 19). Enligt de nya riktlinjerna ska
räntan fastställas årligen av Sveriges kommuner och regioner. RIPS-räntan ska bygga
på en långsiktig ränta som inte påverkas av
kortsiktiga svängningar på marknaden och
som i större grad är kopplad till den långsiktiga reala räntan. Sveriges kommuner
och regioner ska också ta hänsyn till den
kommunala särarten med beskattningsrätten vid fastställandet av RIPS-räntan. En
sänkning av räntan med 0,5 procentenheter innebär ökade kostnader med cirka 9
% motsvarande cirka 92 mnkr. Ökad livslängd med 1 år skulle innebära en ökad pensionsskuld och därmed ökade kostnader
med cirka 4 % eller cirka 40 mnkr.

Slutsats

Skatteintäkter och generella statsbidrag
utgör den huvudsakliga finansieringen av
verksamheten. För att klara en god ekonomisk hushållning krävs att nettokostnadsutvecklingen över tid är lägre eller i nivå
med utvecklingen av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Nettokostnadsutvecklingen den senaste
femårsperioden har i genomsnitt varit 3,8 %
per år, vilket är högt men ändå något lägre
än utvecklingen av skatteintäkter och generella statsbidrag som i genomsnitt årligen
ökat med 4,0 %.
Nämndernas underskott trots ökade
budgetramar är problematiskt och kräver
ett fortsatt aktivt arbete för att hålla tillbaka kostnadsökningarna genom fortsatta
effektiviseringar, anpassningar av utbud
och kvalitetsnivåer. Det största underskottet finns i hälso- och sjukvården som också
haft en hög nettokostnadsutveckling, i
genomsnitt 5,0 % per år de senaste fem
åren. Även på nationell nivå är kostnadsutvecklingen i hälso- och sjukvården hög.
Kostnadsjämförelser med jämförbara
kommuner visar att Region Gotland fort-

Borgensåtagande

Regionens samlade borgensåtaganden
uppgår till 1 320 mnkr, varav 1 256 avser det
allmännyttiga bostadsbolaget AB Gotlandshem. Borgensåtagandet har ökat med
52 mnkr och är hänförligt till ökade lån för
Gotlandshem på grund av bolagets investeringar i nyproduktion av bostäder. Bolaget har en god ekonomisk ställning och
utveckling. Risken för att behöva infria
något borgensåtagande bedöms som liten.
Soliditet

Soliditeten är ett mått på finansiell styrka
och visar hur stor andel av de totala tillgångarna som är finansierade med eget
kapital. Soliditetsutvecklingen är beroende
av två faktorer, dels hur det egna kapitalet
förändras, dels hur tillgångarna förändras. Soliditeten var vid årets slut 42,8 %, en
försämring med 0,3 procentenheter jämfört med föregående år. Förklaringen är att
resultatet på 113 mnkr inte varit tillräckligt

Pensionsskuld

Regionens totala pensionsskuld redovisas
enligt den lagstadgade så kallade blandmodellen vilket innebär att pensionsförpliktelsen redovisas i två delar, dels som en
avsättning i balansräkningen dels som en
ansvarsförbindelse.
Avsättningen för pensioner intjänade
från 1998 utgörs till största del av förmånsbestämd ålderspension och redovisas i
balansräkningen. Pensionsavsättningen
inklusive löneskatt uppgår till 1 020 mnkr,
en ökning med 78 mnkr.
Regionens pensionsskuld för pensioner
intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Pensionsskulden inklusive
löneskatt uppgår till 2 291 mnkr och minskade med 50 mnkr jämfört med förra året.
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SOLIDITETENS UTVECKLING
2015-2019, %
Under perioden har soliditeten inte nått
upp till målnivån på 45 % men ändå
legat förhållandevis stabilt på 41-44 %.
Under perioden har investeringsnivån
varit mycket hög, bland annat har en ny
gymnasieskola och kryssningskaj byggts
utöver ordinarie investeringsverksamhet.
Att soliditeten kunnat bibehållas trots
stora investeringar beror på fastighetsförsäljningar och förhållandevis goda
resultatnivåer de senaste tre åren. Om
resultatmålet på 2 % av nettokostnaderna
klaras och investeringarna inte överstiger
400 mnkr innebär det att soliditeten
successivt stärks och närmar sig det
finansiella målet.
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Det har varit möjligt genom stora fastighetsförsäljningar som genererat reavinster
och lättat balansräkningen samtidigt som
utveckling av skatteintäkter och generella
statsbidrag legat på en förhållandevis hög
nivå tack vare en god konjunktur.
De planerade investeringarna i strategisk
plan och budget för 2020-2022 uppgår till
1,3 mdkr och ligger på en hög nivå. Men
eftersom resultatnivåerna enligt planen
uppfyller regionens resultatmål så innebär
det att soliditeten successivt stärks. Regionens mål om en soliditet på 45 % kan därmed uppnås i slutet av 2022. Det förutsätter dock att investeringarna inte blir högre

och att nämndernas effektiviseringskrav på
200 mnkr genomförs.
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farande har mycket högre kostnader för
pedagogisk verksamhet och individ- och
familjeomsorg även om skillnaden för
pedagogisk verksamhet successivt minskat
de senaste åren. För pedagogisk verksamhet
är kostnaderna cirka 115 mnkr högre och för
individ- och familjeomsorg 46 mnkr när
utfallet för 2018 jämförs.
En god utveckling av den ekonomiska
ställningen kräver också en balans mellan
kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten. Under
den senaste femårsperioden har soliditeten
legat förhållandevis stabilt på mellan 41-44
% trots en mycket hög investeringsnivå.

Balanskravsresultat
Balanskravet avser regionens nämnd- och
förvaltningsorganisation. Enligt kommunallagen ska ett underskott regleras inom
de tre följande åren. I en balanskravsutredning ska resultatet justeras för poster som
inte härrör från den egentliga verksamheten. I tabellen nedan framgår vilka dessa
poster är.
I årets bokslut uppgår årets resultat efter balanskravsjusteringar till 73,7 mnkr efter att årets resultat justerats för reavinster
och orealiserade vinster/förluster i värdepapper, se tabellen nedan. Något underskott att återställa finns inte.

Regionfullmäktige har beslutat om riktlinjer för en resultatutjämningsreserv (RUR)
i enlighet med kommunallagens bestämmelser. Regionens eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser
är 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 reservering till RUR får göras.
I bokslut 2019 innebär det att det är den del
av resultat efter balanskravsjusteringar som
överstiger 106 mnkr som kan reserveras till

resultatutjämningsreserven. Ingen reservering till RUR har därmed kunnat göras
2019. Resultatutjämningsreserven uppgår
till 64,1 mnkr.
För att få disponera medel ur resultatutjämningsreserven krävs att utvecklingen av
rikets skatteunderlag 2019 hade varit lägre
än den genomsnittliga ökningen de senaste
tio åren samt att resultat efter balanskravsjusteringar varit negativt.

BERÄKNING AV BALANSKRAVSRESULTAT 2015-2019, MNKR

2019

2018

2017

2016

2015

Årets resultat enligt resultaträkningen

112,5

185,2

150,9

81,8

-63,1

- reducering av samtliga realisationsvinster

-14,8

-141,7

-23,4

-29,1

-12,3

+ realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

0,0

4,9

8,4

2,6

4,3

+ realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-24,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

73,7

48,4

135,9

55,3

-71,1

-/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper
+/- återföring orealiserade vinster och förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
- reservering av medel till resultatutjämningsreserv

0,0

0,0

-37,0

0,0

0,0

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

73,7

48,4

98,9

55,3

-71,1

Balanskravsunderskott från tidigare år

0,0

0,0

-15,8

-71,1

0,0

Summa balanskravsresultat kvar att reglera

0,0

0,0

0,0

-15,8

-71,1

varav från år 2015 återställs senast år 2018

0,0

0,0

0,0

-15,8

-71,1

Balanskravsresultat
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Väsentliga personalförhållanden
DEN KOMMUNALA KONCERNEN

LÖNEBILDNING

SJUKFRÅNVARO

Antal anställda i den kommunala koncernen uppgick vid årsskiftet till 6 928 varav
Region Gotland 6 682 och bolagen 246.
De bolag som omfattas är AB Gotlandshem, 108 anställda och Gotlands Energi
AB (GEAB) 138 anställda.
Sjukfrånvaron i koncernen skiljer sig
inte mycket från sjukfrånvaron i regionen eftersom en så stor del av medarbetarna finns i Region Gotland. Gotlandshems
sjuktal uppgick till 5,0 varav kvinnor 5,1 och
män 4,9. GEAB:s sjuktal uppgick till 2,7
varav kvinnor 2,5 och män 2,8.

Antal månadsanställda medarbetare inom
Region Gotland uppgick vid årsskiftet till
6 682 (6 613, 2018), 5 911 tillsvidare och 771
visstidsanställda. Av de tillsvidareanställda
var 4 533 kvinnor och 1 378 män. Antalet
tillsvidareanställda har ökat från 2018 med
82. Trots ökningen finns det fortfarande vakanser i verksamheterna och fortsatt brist
inom flera yrkeskategorier. Personalvolymen, mätt i faktiskt arbetad tid omräknat
till årsarbetare, uppgick till 5 604 (5 560,
2018), en ökning med 44 årsarbetare. Av
de tillsvidareanställda arbetade 78 % heltid
(78 %, 2018). Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för deltidsanställda är 78
% (78 %, 2018). Medelåldern för tillsvidareanställda är 47,8 år (47,9 år, 2018). Under
året pensionerades 169 medarbetare (167,
2018). Medelåldern vid pension var 64,8 år
(65,8 år, 2018).

Utfallet av löneöversynen var 3,1 %, vilket kan jämföras med förra årets 3,2 %. De
totala personalkostnaderna inklusive pensioner har ökat med 4,0 %. Löner och sociala avgifter har ökat med 4,4 %. Ökningen
av personalkostnaderna kan delvis förklaras
av att antalet anställda har ökat i och med
att förvaltningarna har lyckats rekrytera
fler medarbetare. Det förekommer också
en viss löneglidning, det vill säga att nyanställda medarbetare får en högre lön än de
som slutat. Det kan också konstateras att
till exempel övertidskostnader och kostnader för sjuklöner har ökat.
Under ett flertal år har regionen gjort lönesatsningar utifrån brist- och jämställdhetsperspektiv. Sedan 2017 har, utöver det
generella löneökningsutrymmet, totalt
54,2 mnkr satsats på löneprioriteringar, varav 40,6 mnkr för jämställdhetsprioriteringar och 13,6 mnkr för brist/marknadsmässiga löner. 2019 avsattes 14,6 mnkr till
satsningar inom jämställdhet och 4,6 mnkr
till brist, totalt 19,2 mnkr. Lönesatsningarna har medfört att yrkesgruppernas medianlöner närmat sig rikets medianlöner men
ytterligare satsningar behövs för att nå jämställda och konkurrenskraftiga löner.
Lönegapet mellan kvinnor och män
minskar. Kvinnors löner närmar sig männens. Medianlönen för kvinnor var år 2016
94 % av männens. År 2019 var den 98 %.
Även medellönen har ökat. År 2016 var
den 91 % av männens. År 2019 var den 93
%. Medellönen i regionen var i november
2019, 31 903 kr.

Sjukfrånvaron för Region Gotland är 6,1 %
för 2019. Detta är en ökning med 0,3 procentenheter från 2018. Kvinnors sjuktal är
6,7 % medan männens är 4,3 %. Sjukfrånvaron bland kvinnor ökade med 0,2 procentenheter samtidigt som männens ökade
med 0,5 procentenheter. Skillnader mellan kön har minskat något från föregående år men är fortsatt stor. Minskningen beror på att männen under perioden har haft
en trend av högre sjuktal medan kvinnors
sjuktal varit mer konstant.
Andelen långtidssjukfrånvaro har minskat sedan 2016 och ligger för 2019 på 32,4 %.
Utifrån ålder är sjukfrånvaron lägst bland de
medarbetare som är 29 år eller yngre.

Antal medarbetare 31 dec 2017
ANTAL MEDARBETARE 2015-2019
Antal medarbetare har ökat med 69 personer. Av de
tillsvidareanställda är 77 % kvinnor och 23 % män.

ÅLDERSSTRUKTUR 2019
Medelåldern har minskat till 47,8 år från 47,9 år
2018. Kvinnors medelålder är högre än männens.

ANTAL MEDARBETARE OCH
ANSTÄLLNINGSFORMER
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2019
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677
30-39 år
1 257
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1 636

JÄMSTÄLLDHETSARBETE

Det finns övergripande dokument såsom
jämställdhetsplan, lönekartläggning och
riktlinjer mot kränkande särbehandling.
Under året har en revidering av jämställdhetsplanen pågått och väntas bli klar under
2020. Det finns även ett antal beslutade mål
och aktiviteter inom områdena; arbetsförhållanden, föräldraskap, trakasserier, kompetensutveckling, rekrytering och lönefrågor. Arbete med lönekartläggningar och
individuella kompetensförsörjningsplaner
sker med systematik på förvaltningarna.
REKRYTERINGSUTMANINGAR

Region Gotlands framtida rekryteringsutmaning utmärker sig som en av de mest utmanande i landet. De äldre i befolkningen,
över 80 år, och de yngre, 0-19 år, som i störst
mån nyttjar Region Gotlands välfärdstjänster, blir fler. Utifrån dessa demografiska förändringar kommer Region Gotland att behöva rekrytera cirka 100 nya medarbetare
per år fram till år 2026 samtidigt som de i
arbetsför ålder minskar.
Utöver det har regionen cirka 160 pensionsavgångar per år mellan åren 20202027. Pensionsavgångarna är särskilt sto60 år >
ra inom vård och omsorg samt skola och
förskola.
Insatser enligt Region Gotlands
55-59 år
övergripande kompetensförsörjningsplan
ska bidra
till att regionen lyckas möta dessa
50-54 år
utmaningar.
För40-49
attårstärka arbetsgivarvarumärket
och öka möjligheterna att kunna attrahera och30-39
behålla
medarbetare har flera regiår
onövergripande arbeten startats. Bland
annat0-29
harårtre arbetsgivarlöften tagits fram
och ett antal nya aktiviteter har genomförts i linje med löftena och utvecklingsarbetet ”Ett Region Gotland”. Regionens instagramkonto #viärregiongotland har snart
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rats, särskilt för de aktuella program som
gynnar regionens behov av kompetenser.
Region Gotland har även samarbete med
olika utbildningsaktörer som exempelvis
yrkeshögskole- och universitetsutbildningar inom teknik-, vård-, skol-, omsorgs- och
myndighetsutövningsområdet.
Projektet NORMA-se kompetensen, ett
socialfondsprojekt, genomförs under tre år
2019-2021 och målgruppen för projektet är
regionens chefer samt medarbetare inom
HR. Syftet är att öka kompetens kring hur
vi ska kunna möta kompetensförsörjningsutmaningen genom breddad rekrytering
och rätt använd kompetens och med det
kunna ta del av en större del av arbetsmarknaden. Projektet genomförs tillsammans
med 10 andra arbetsgivare på Gotland och

PERSONALKOSTNADER 2018-2019, MNKR
De totala personalkostnaderna har ökat med 4 %.

SJUKFRÅNVARONS FÖRDELNING 2018-2019, %
Sjukfrånvaron har ökat både för kvinnor och män.

2019

2018

2 189

2 094

353

339

- varav sjukfrånvaro

49

46

Arbetsgivaravgifter

785

752

Pensionskostnad

366

365

12

12

3 705

3 562

Löner och arvoden
Frånvaro

Kostnadsersättningar
Summa

2019
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6,1
6,7
4,3

5,8
6,5
3,8

32,4

44,7

Sjukfrånvaro i åldern
29 år eller yngre

5,4

4,6
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5,8

5,6

Sjukfrånvaro i åldern
50 år eller äldre

6,6

6,0
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- kvinnor
- män
Andel med mer än
60 dagars sjukfrånvaro

är i genomförandefasen. Ett antal aktiviteter har påbörjats och planeras att genomföras, bland annat en förändringsledningsutbildning som är obligatorisk för chefer i
Region Gotland. En processtödjare har rekryterats som ska stödja chefen i att leda i
förändring och utveckling av sin verksamhet för att använda kompetensen rätt.
Sveriges Kommuner och Regioner har
tillsammans med Kommunal gjort en
överenskommelse om att alla inom kommunals avtalsområde ska erbjudas heltidsanställningar. Det gäller både vid nyanställning och befintlig anställning och ska vara
genomfört senast den 31 maj 2021. Heltidsarbete som norm har i Region Gotland
bedrivits som ett sammanhållet regiongemensamt projekt med delprojekt inom
varje berörd förvaltning. Förvaltningsspecifika handlingsplaner finns framtagna och
fungerar vägledande i arbetet inom förvaltningarna. Ungefär 2 000 medarbetare berörs där cirka 1 000 är deltidsanställda.
Under året har fokus legat på att bygga en
heltidsorganisation som på ett strategiskt
och hållbart sätt kan ta hand om den extra
arbetstid som heltidsanställningar medför.
Vidare under året har ett partsgemensamt
arbete med Kommunal gjorts på ett flertal platser, för hela personalgrupper i form
av workshops med fokus på dialogen kring
heltidsresan. Denna typ av delaktighetsinsatser är en framgångsfaktor vad gäller de
utmaningarna som finns framöver.

F Ö R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

6 000 följare och är ett viktigt verktyg för
att visa upp alla yrken och bygga stolthet.
Region Gotland har under perioden 2016
-2019 deltagit på arbetsmarknadsdagar, rekryteringsmässor och riktade aktiviteter
såväl på Gotland som i övriga Sverige och
även utomlands, i syfte att visa upp regionen som en attraktiv arbetsgivare. En viktig del för att möta rekryteringsutmaningen och använda kompetensen rätt handlar
om att utnyttja tekniken för att stärka arbetsgivarvarumärket och för att effektivisera och utveckla arbetsprocesser. Som en del
i detta har projekt påbörjats vad gäller digital introduktion, digital referenstagning
samt automatiserat stöd för att skriva annonser. Partnerskapet med Uppsala universitet Campus Gotland har intensifie-

Förväntad utveckling
SAMHÄLLSEKONOMI OCH
BEFOLKNING

Den samhällsekonomiska utvecklingen
framåt förutspås bli svagare än hittills. I
februariprognosen räknar Sveriges kommuner och regioner med en lägre skatteunderlagstillväxt, framförallt 2020, vilket
påverkar regionen. Då skatteintäkterna är
59 % av regionens totala intäkter och 75 %
av skatter och generella bidrag så har utvecklingen stor påverkan på möjligheten
att finansiera verksamheten framåt. Sveriges kommuner och regioner ger dock ingen
bild av en lågkonjunktur utan snarare konjunkturell balans.
För Gotlands del ser befolkningsprognosen i stort positiv ut. Enligt den senaste
prognosen kommer Gotlands befolkning
vara över 62 000 invånare 2028. Problematiken är fördelningen av befolkningen i
olika åldersgrupper. Som syns i tabellen på
nästa sida så beräknas åldersgruppen från
65 år och äldre att öka sin andel av den totala befolkningen med drygt två procent-

enheter fram till 2028. Även den yngre befolkningen förväntas öka sin andel av den
totala befolkningen.
En ökad befolkning bidrar på olika sätt
till att stärka regionens intäkter. Dels ökar
skatteunderlaget, dels bidrar de olika åldersgrupperna på olika sätt inom utjämningssystemen. För att öka skatteunderlaget och klara kompetensförsörjningen
behöver satsningar göras för att öka andel
av befolkning i arbetsför ålder.
STATLIGA BIDRAG

Under våren 2020 kommer riksdagen att
besluta om eventuellt tillskott av medel
till de generella statsbidragen. Hur mycket
och vilken tidsperiod som omfattas är ännu
okänt. Tanken är att eventuella tillskott ska
ingå i de generella bidragen vilket ger möjlighet för Region Gotland att själva besluta om fördelning och användning. Dock är
det stora svårigheter med planering då besluten inte tas så att de kan ligga som underlag i den ordinarie planeringsprocessen.

De riktade statsbidragen är i sig ett stort
tillskott till finansieringen av regionens
verksamhet. Det finns stor risk för kortsiktighet, detaljstyrning och krav på motprestationer som är administrativt betungande.
Ett exempel är bidrag för likvärdig skola,
som i sig är ett lovvärt syfte som är viktigt
att arbeta med, men där kraven ställts så att
de kommuner som måste arbeta med besparingar och effektiviseringar också blir
tvingade att betala tillbaka bidrag.
Överenskommelser mellan Sveriges
kommuner och regioner och staten är direkt styrande för hälso- och sjukvården.
Även här är det stor risk för kortsiktighet
och sena beslut som gör att medel inte hinner förbrukas.
Det är svårt att se att de riktade statsbidragen kommer att minska. Under de senaste sex åren har det varit en stor ökning,
medan de generella statsbidragen minskat
om man tittar på kronor per invånare. Sveriges kommuner och regioner arbetar för
att planeringsförutsättningarna för den ofRegion Gotland Årsredovisning 2019
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

fentliga sektorn ska bli bättre och mer långsiktiga och att de generella bidragen värdesäkras.
KOMPETENSFÖRSÖRJNING

F Ö R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

En av de största utmaningarna framåt är att
klara kompetensförsörjningen för offentlig
sektor som helhet. Verksamheterna förutspår stora svårigheter att hitta ersättare för
de medarbetare som går i pension framöver. Redan nu finns brist på yrkeskompetens inom olika områden. Skolan måste ge
dispens från legitimationskrav för att kunna bemanna. Fortfarande anlitas bemanningsföretag, främst inom sjukvården men
även inom andra verksamheter.
För att säkra kompetens inom regionen
pågår ett antal aktiviteter. Projekt som ska
se på möjligheten att skapa gemensamma
verktyg för bemanning. Arbete pågår med
att stärka arbetsgivarvarumärket, dvs vara
en attraktiv arbetsgivare. Organisationskulturen har kartlagts och utvecklingsområden har tagits fram. Fortsatt arbete görs
för att stärka ledare så att dessa i sin tur kan
skapa goda förutsättningar för medarbetarna. Inom skolan pågår ett omfattande arbete med att se över grundskolestrukturen,
bland annat för att bibehålla kvaliteten för
eleverna samt skapa attraktiva och effektiva arbetsplatser för medarbetarna. Även
det nationella arbetet som kallas heltidsresan bidrar genom att fler heltids- istället för deltidstjänster skapas. Genom den-

na satsning gynnas också jämställdheten i
samhället.
EFFEKTIVISERINGSPROGRAM
2020 – 2022

INVESTERINGAR

EKONOMISK PLANERING

I november 2019 fastställde regionfullmäktige strategisk plan och budget för åren
2020 – 2022. I beslutet ligger ett effektiviseringskrav på sammanlagt 200 mnkr för de
tre åren. 60 mnkr är fördelat ut till nämnderna för 2020, medan ytterligare 140
mnkr ska fördelas för 2021 och 2022. Regionens beroende av skatteintäkter och generella bidrag är stort. Det är därför viktigt
att ha en buffert i budgeten som ger utrymme för svängningar under året. Under planperioden ligger det budgeterade resultatet
kring 2 % av nettokostnaderna vilket också är ett av de finansiella målen. I tabellen
ges en översikt över den ekonomiska planeringen. I investeringsbudget för 2020 ingår
inte kompletteringsbudget för året. Denna beslutas i regionfullmäktige i april 2020.

Andel av
befolkning %

2028

Andel av
befolkning %

0 – 18 år

11 596

19,6

12 690

20,4

19 – 64 år

32 649

55,1

32 448

52,1

65 +

15 004

25,3

17 111

27,5

Summa

59 249

100

62 249

100

Utfall 2019 Budget 2020

Plan 2021

Plan 2022

-5 395

-5 549

-5 689

5 311

5 542

5 706

5 903

Finansnetto, mnkr

14

-27

-51

-54

Årets resultat, mnkr

113

120

106

160

Investeringar, mnkr

497

429

528

386

Långfristig skuld, mnkr

580

625

670

670

Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser, %

0,2

2,1

4,9

8,5

Självfinansieringsgrad, ggr

0,9

1,0

0,8

1,3

Regionens resultat i förhållande till verksamhetens nettokostnad, %

2,2

2,2

1,9

2,8

1 411

4 032

Verksamhetens kostnader, mnkr

-6 623

-9 427

Verksamhetens nettokostnad, mnkr

-5 212

Skatteintäkter och generella bidrag, mnkr

Region Gotland Årsredovisning 2019

Exploateringsplanerna är ambitiösa. Fyra
stora utvecklingsprojekt har identifierats,
inre hamnen, Gråbo ängar, Visborg samt
Östercentrum. Planeringen av Visborgsområdet är påbörjad. Framåt är tanken att
detta ska bli Visbys nya stora stadsdel. För
närvarande klarläggs vad som krävs av VAsystemet för att hantera en separation av
grå- och svartvatten. För Gotlandshems
del är både Gråbo ängar och Visborg viktiga exploateringsområden för att bolaget
ska kunna uppfylla målen om nya hyresbostäder på Gotland.
Sammantaget så innebär investeringsoch exploateringsplanerna stort tryck på
den interna organisationen och utmaningen vad gäller kompetensförsörjning
är påtaglig.

Investeringsplanen fram till 2024 omfattar 2,1 mdr, varav drygt 660 mnkr avser investeringar inom vatten- och avlopp samt
avfall. Förutom dessa är det stora satsningar på beläggningsprogram för gator och
vägar, fastighetsförvaltning, ny skola på
A7-området, ombyggnation på lasarettet
samt korttidsboende. För att klara av de
stora investeringsvolymerna utan att behöva låna upp alltför mycket behöver re-

2018

EKONOMISK PLANERING FÖR PLANPERIODEN
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EXPLOATERINGAR

För att kunna bedriva verksamheten inom
givna ramar måste Region Gotland ständigt arbeta med effektiviseringar och besparingar. I november togs beslut om ett
regiongemensamt effektiviseringsprogram. Här ingår lokalöversyn, effektiv bemanning, inköpskostnader, samhällsbyggnadsprocessen, effektiviseringar inom
IT-området, översyn av måltidsorganisationen samt skolorganisationen. Hur stora besparingar och/eller kvalitetsförbättringar som kommer att kunna göras inom
vart och ett av de projekt som ingår i programmet är inte klart. Att arbeta med projekt som är regionövergripande är ett sätt
att hjälpas åt att hitta aktiviteter som kan
minska kostnaderna.

PROGNOS BEFOLKNINGSUTVECKLING 2018 OCH 2028

Verksamhetens intäkter, mnkr

gionens resultat nå det finansiella målet på
2 % av nettokostnaden.

XXXXXX

Ekonomisk redovisning

Bosse Nilsson och Håkan Wirginder på Region Gotlands teknikförvaltning ligger bakom de nya brunnslocken
som nu smyckar olika platser på Gotland.
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Drift- och investeringsredovisning
DRIFTBUDGET OCH
DRIFTREDOVISNING

Regionfullmäktige tilldelar nämnderna
nettoanslag för att bedriva sin verksamhet. Nettoanslagen binds av fullmäktige
på nämndnivå. Omdisponering mellan
nämnder samt tilläggsanslag kan beslutas
av regionfullmäktige under året.
Nämnderna fördelar nettoanslaget i sin
internbudget. Fördelningen sker brutto
uppdelat på intäkter och kostnader. Anslagen binds på organisations- eller verksamhetsnivå och får under året omfördelas
av nämnd. För överföring av över- respektive underskott mellan budgetår gäller att
75 % av överskottet och hela underskottet
medförs till kommande år. Resultatöverföringen ligger som en del av regionens eget
kapital men uppdelat per nämnd. Nämnden ansvarar för hur det egna kapitalet används och efter nämndbeslut sker tilläggsbudgetering. Underskott ska balanseras
inom tre år.

NÄMNDERNAS INTÄKTER
OCH KOSTNADER 2019, MNKR

Förändringar i budget 2019

Regionstyrelsen beslutade 2019-01-30 § 10
om tilläggsanslag på 1,9 mnkr till tekniska
nämnden för byggande av tillfällig gångbro. Omdisponering mellan nämnder har
skett vid två tillfällen. Regionfullmäktige
beslutade 2019-03-25 § 126 om att föra över
ett anslag på 3,1 mnkr från socialnämnden
till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för ansvaret att arbeta med sommarjobb till ungdomar. 2019-05-28 § 169 beslutades att omdisponera medel utifrån en ny
politisk organisation efter valet 2018. Tre
nämnder har under året tagit beslut om att
nyttja eget kapital.

Kostnader

Netto

Nettobudget

Nettoavvikelse

Nettokostnader
% av budget

451

-831

-380

-394

14

96,4%

Teknisk nämnd

1 069

-1 257

-188

-187

-1

100,5%

73

-105

-32

-29

-3

110,3%

Barn- och utbildningsnämnd

796

-2 001

-1 205

-1 193

-12

101,0%

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

245

-558

-313

-307

-6

102,0%

Socialnämnd

878

-2 237

-1 359

-1 364

5

99,6%

Hälso- och sjukvårdsnämnd

627

-2 317

-1 690

-1 651

-39

102,4%

4 139

-9 306

-5 167

-5 125

-42

100,8%

41

-86

-45

-130

85

4 180

-9 392

-5 212

-5 255

43

Kostnader

Netto

Nettobudget

Nettoavvikelse

Summa
Finansförvaltning
Summa inklusive finansförvaltning

NÄMNDERNAS INTÄKTER
OCH KOSTNADER 2018, MNKR

E KO N O M I S K R E D O V I S N I N G

Intäkter

Poster som finns i resultaträkningen men
inte i driftredovisningen är skatteintäkter,
generella statsbidrag, finansiella intäkter
och kostnader samt eventuellt extraordinära poster.
Kommentarer till nämndernas utfall
lämnas i förvaltningsberättelsen.

Regionstyrelse
Miljö- och byggnämnd

Intäkter

Nettokostnader
% av budget

Regionstyrelse

433

-792

-359

-384

25

93,5%

Teknisk nämnd

1 098

-1 277

-179

-176

-3

101,7%

Byggnadsnämnd

43

-58

-15

-19

4

78,9%

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

18

-29

-11

-11

0

100,0%
102,4%

Barn- och utbildningsnämnd

796

-1 967

-1 171

-1 144

-27

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

253

-542

-289

-301

12

96,0%

Socialnämnd

858

-2 205

-1 347

-1 318

-29

102,2%

Hälso- och sjukvårdsnämnd
Summa
Finansförvaltning
Summa inklusive finansförvaltning
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Personalomkostnader i form av sociala
avgifter och pensioner redovisas som ett
personalomkostnadspålägg i driftredovisningen, PO-pålägget uppgår till 39,7 %.
Kapitalkostnader består av planenlig avskrivning samt internränta och belastar
de verksamheter som nyttjar immateriella
och materiella anläggningstillgångar. Internräntan är 1,5 %. Gemensamma kostnader som interndebiteras är främst hyreskostnader, måltider, försörjning samt vissa
IT-kostnader.
I driftredovisningen ingår både interna
och externa kostnader och intäkter medan det i resultaträkningen endast ingår
externa poster. I kolumnerna för intäkter
och kostnader i tabellen nedan ingår interna poster och kan därför inte stämmas
av mot resultaträkningens rader för verksamheten intäkter respektive kostnader.
Verksamhetens nettoutfall i driftredovisningen motsvarar däremot verksamhetens nettokostnader i resultaträkningen.

Region Gotland Årsredovisning 2019

574

-2 180

-1 606

-1 568

-38

102,4%

4 073

-9 050

-4 977

-4 921

-56

101,1%

179

-112

67

-55

122

4 252

-9 162

-4 910

-4 976

66
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Ingående budget Omdisponering Tilläggsanslag

Nyttjande av
eget kapital Utgående budget

Regionstyrelse

395 155

-1 380

Teknisk nämnd

184 723

370

26 152

-90

3 100

29 162

1 185 733

-330

7 274

1 192 677

3 724

Miljö- och byggnämnd
Barn- och utbildningsnämnd

299 930

3 340

Socialnämnd

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

1 366 345

-2 410

Hälso- och sjukvårdsnämnd

1 651 080

500

Summa

5 109 118

0

BUDGET OCH UTFALL
PER VERKSAMHET 2019, MNKR

393 775
1 850

186 943

306 994
1 363 935
1 651 580

1 850

14 098

5 125 066

Budget
intäkter

Bokslut
intäkter

Budget
kostnader

Bokslut
kostnader

Budget
netto

Bokslut
netto

Nettoavvikelse

1

Politisk verksamhet

6

6

-73

-67

-67

-61

6
3

11

Nämnd- och styrelseverksamhet

0

0

-26

-23

-26

-23

12

Stöd till politiska partier

0

0

-10

-8

-10

-8

2

13

Revision

0

0

-4

-4

-4

-4

0

14

Nämndadministration

0

0

-12

-12

-12

-12

0

15

Övrig politisk verksamhet

6

6

-21

-20

-15

-14

1
-5

2

Infrastruktur, skydd mm

262

260

-447

-449

-185

-190

20

Infrastruktur, skydd mm

12

15

-15

-17

-3

-3

0

21

Fysisk och teknisk planering

43

38

-59

-58

-16

-20

-4

22

Teknisk verksamhet

98

101

-79

-88

19

13

-6

23

Särskilda uppdrag skattefinansierade

0

0

-8

-5

-8

-5

3

24

Gatu- och väghållning

23

27

-72

-72

-49

-45

4
-4

25

Parkverksamhet

36

30

-53

-51

-17

-21

26

Näringslivsfrämjande åtgärder

16

17

-64

-64

-48

-47

1

27

Miljö- och hälsoskydd

19

18

-26

-26

-7

-8

-1

12

10

-67

-64

-55

-54

1

3

4

-4

-4

-1

0

1

52

61

-202

-211

-150

-150

0

1

5

-5

-7

-4

-2

2

27

29

-60

-62

-33

-33

0

28

Räddningstjänst

29

Övrig infrastruktur

3

Fritid och kultur

30

Kultur och fritidsverksamhet

31

Kulturverksamhet

32

Fenomenalen Sience Center

3

4

-4

-4

-1

0

1

35

Biblioteksverksamhet

7

9

-34

-37

-27

-28

-1

36

Fritidsverksamhet

9

10

-59

-61

-50

-51

-1

38

Ungdomsverksamhet

2

1

-19

-19

-17

-18

-1

39

Kulturskolan

3

3

-21

-21

-18

-18

0

1 006

999

-2 441

-2 454

-1 435

-1 455

-20

1

6

-82

-51

-81

-45

36

300

289

-630

-634

-330

-345

-15

4

Pedagogisk verksamhet

40

Central administration

41

Förskola

42

Pedagogisk omsorg

43

Fritidshem

0

0

-1

-1

-1

-1

0

97

95

-182

-187

-85

-92

-7

44

Förskoleklass

28

28

-74

-72

-46

-44

2

45

Obligatoriska skolan

361

370

-967

-1 004

-606

-634

-28

46

Gymnasieutbildning

158

145

-399

-396

-241

-251

-10

47

Vuxenutbildning

26

31

-50

-53

-24

-22

2

48

Uppdragsutbildning

0

0

0

-1

0

-1

-1

49

Folkhögskola

35

35

-56

-55

-21

-20

1
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BUDGET OCH UTFALL
PER VERKSAMHET 2019, MNKR

Budget
kostnader

Bokslut
kostnader

Budget
netto

Bokslut
netto

Nettoavvikelse

798

838

-2 156

-2 203

-1 358

-1 365

-7

1

4

-35

-29

-34

-25

9

5

Vård och omsorg
Gemensamt socialförvaltningen

52

Vård och omsorg enligt
socialtjänstlagen

596

623

-1 388

-1 391

-792

-768

24

53

Insatser enligt LSS

196

196

-435

-458

-239

-262

-23

54

Individ och familjeomsorg

5

15

-267

-294

-262

-279

-17

55

Handläggning

0

0

-22

-23

-22

-23

-1

59

Bostadspolitiska frågor

0

0

-9

-8

-9

-8

1

6

Särskilt riktade insatser

77

76

-99

-85

-22

-8

14

61

Flyktingmottagning

27

44

-31

-35

-4

9

13

62

Arbetsmarknadsåtgärder

50

32

-68

-50

-18

-17

1

7

Affärsverksamhet

418

428

-500

-520

-82

-92

-10

71

Näringsliv och bostäder

30

31

-36

-40

-6

-9

-3

72

Hamnverksamhet

70

75

-76

-81

-6

-6

0
-10

73

Buss- och biltrafik

22

19

-91

-98

-69

-79

74

Vatten och avlopp

185

197

-185

-194

0

3

3

75

Avfallshantering

111

106

-112

-107

-1

-1

0

8

Hälso- och sjukvård

547

627

-2 197

-2 315

-1 650

-1 688

-38

80

Primärvård

135

154

-299

-331

-164

-177

-13

81

Somatisk specialistvård

13

24

-814

-900

-801

-876

-75

82

Psykiatrisk specialistvård

1

7

-117

-125

-116

-118

-2

83

Tandvård

64

63

-93

-91

-29

-28

1

84

Övrig hälso- och sjukvård

183

188

-321

-334

-138

-146

-8

85

Medicinsk service

45

48

-225

-239

-180

-191

-11

86

Försörjningsverksamhet

12

13

-144

-150

-132

-137

-5

87

Administrativ service

94

130

-184

-145

-90

-15

75

782

844

-958

-1 002

-176

-158

18

45

52

-224

-225

-179

-173

6

439

478

-436

-465

3

13

10

9

Gemensam verksamhet

92

Regiongemensam administration

94

Fastighetsförvaltning

99

298

314

-298

-312

0

2

2

Summa nämnder

Försörjningsverksamhet

3 948

4 139

-9 073

-9 306

-5 125

-5 167

-42

Finansförvaltning

26

41

-156

-86

-130

-45

85

3 974

4 180

-9 229

-9 392

-5 255

-5 212

43

Summa nämnder inklusive
finansförvaltning

E KO N O M I S K R E D O V I S N I N G

Bokslut
intäkter

51

97

36

Budget
intäkter
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Under 2019 har investeringsutgifterna
uppgått till 497 mnkr (703 mnkr, 2018).
Inkomster från försäljning av materiella
tillgångar uppgick till 9 mnkr. AB Gotlandshem har investeringsutgifter på 191
mnkr (217 mnkr, 2018) och GEAB på 184
mnkr (210 mnkr, 2018).
Egenfinansiering

Ett av Region Gotlands finansiella mål är
att investeringar i skattefinansierad verksamhet ska vara egenfinansierade till 100 %.
Målet är uppfyllt. De skattefinansierade investeringarna är egenfinansierade till
165 %. Finansiering av investeringar har
bland annat skett med hjälp av fastighetsförsäljningar.
Egenfinansiering definieras som årets resultat exklusive avskrivningar, förändring i
avsättningar, reavinster plus försäljningsinkomster i relation till nettoinvesteringar. För 2019 är egenfinansieringsgraden av
totala investeringar (även avgiftsfinansierade) 90 % (94 %, 2018).
Att andelen egenfinansiering är hög
och stabil är långsiktigt viktigt för Region
Gotlands ekonomi.
Planen för år 2020-2024 omfattar investeringar för ca 2 106 mnkr, varav ca 665
mnkr avser avgiftsfinansierad verksamhet.

INVESTERINGSVOLYM 2013-2019, %
Investeringsvolym kan mätas som investeringsutgifternas andel av skatteintäkter och generella bidrag.
Andelen har minskat efter föregående års höga
investeringsutgifter.
15
13,8

13,1

12

Dessutom tillkommer kompletteringsbudget för 2020. Målet att egenfinansiera
nyinvesteringar kommer troligtvis inte att
uppnås kommande år. Investeringarna är
stora, framförallt i form av ambitiösa vatten- och avloppsinvesteringar samt stora
investeringar inom hälso- och sjukvård.
Investeringsvolymen kan mätas som del
av skatteintäkter och generella bidrag. Utvecklingen syns i nedanstående diagram.
Framåt räknar Sveriges kommuner och regioner att volymen för kommunerna kommer att ligga på knappt 14 % av skatteintäkter och generella bidrag.
Investeringar i verksamheten

Inom barn- och utbildningsnämnden är
den största investeringen under 2019 ombyggnation av Polhemsskolan. Övriga
delar är investeringar i lärverktyg, återanskaffning av material och inventarier
samt verksamhetsanpassningar.
Installation av ny reservkraftsanläggning för hälso- och sjukvården har pågått
under året och beräknas vara klar i mars
2020. En fördjupad förstudie har genomförts i projektet "Nya Akuten". Centralkassan för vårdcentralerna på korpenområdet är ombyggd och klar.
Regionstyrelsen har bytt ut PC enligt
fastställd plan. Socialnämnden huvudsakliga investeringar under året har varit
INVESTERINGAR INKL. EXPLOATERINGAR
PER NÄMND 2019, MNKR

Budget 2019

Regionstyrelsen/Regionstyrelseförvaltningen

130,2

9,6
8,1

6

8,8

6,5

21,5
1,2

Räddningstjänsten

9,0

3,3

Tekniska nämnden

864,7

14,5

427,4

380,8
Gotland
173,7

6,5

261,0

Barn- och utbildningsnämnden

111,7

14,5
Investeringsvolym
%

14,4

10,6

4,3

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden

4,4

3

Hälso- och sjukvårdsnämnden

0

varav exploatering

Summa

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Utfall 2019

2,4

varav vatten och avfall

9,4

varav
tilläggsanslag

Miljö- och byggnämnden

varav andra förvaltningar

9

välfärdsteknik och anpassning av lokaler.
Tekniska nämnden / räddningstjänsten
har investerat i ny ledningsbil, påbörjat
arbetet med ny övningsplats samt förnyat
brandutrustning och sambandsutrustning.
Tekniska nämnden har den största budgeten för investeringar av alla nämnder.
Det är dels egna investeringar i verksamheten, dels investeringar som utförs på
uppdrag av de andra nämnderna. De största investeringarna under året har varit periodiskt underhåll av fastigheter, VA-ledning södra linan samt Kvarnåkershamns
bräckvattenverk.
Under året har fem tilläggsanslag beviljats, de avser slambil, spolbil, patientövervakningssystem, renovering av fastighet
samt simhall. Totalt har 17 mnkr beviljats.
Regionfullmäktige har inte tagit beslut
om några investeringar i bolagen.
Under de senaste fem åren har hamninvesteringar, investeringar inom skolan och
VA-investeringar dominerat regionens investeringsverksamhet. I tabellen nedan
kan man se att en tredjedel av investeringsvolymen de senaste 5 åren har varit hamn
och infrastruktur, 27 % har varit vatten
och avlopp samt avfall och ungefär en fjärdedel har avsett utbildningsverksamhet.
De största projekten har varit kryssningskaj, ny gymnasieskola samt bräckvattenverk och VA-ledning södra linan.

4,2

34,9

2,5

21,0

1 070,7

17,0

497,3

184,6

21,8

NETTOINVESTERINGAR
PER HUVUDVERKSAMHET 2015-2019, MNKR

2019

2018

2017

2016

2015

Summa

Andel av
summa %

Infrastruktur, skydd, hamn m m

94,8

225,4

160,4

298,4

108,0

887,0

33,0

3,4

9,0

1,8

1,9

41,6

57,7

2,1

70,3

89,0

64,7

144,8

138,0

506,8

18,9

7,1

6,1

3,1

5,0

5,3

26,6

1,0

225,7

296,8

106,7

43,9

60,3

733,4

27,3

Hälso- och sjukvård

73,1

53,2

55,8

62,8

28,7

273,6

10,2

Gemensam verksamhet

22,9

23,2

43,8

59,6

50,8

200,3

7,5

497,3

702,7

436,3

616,4

432,7

2 685,4

100

Fritid och kultur
Pedagogisk verksamhet
Vård och omsorg
Affärsdrivande verksamhet, vatten och avfall

Summa
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Resultaträkning

mnkr
REGIONEN 2019

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

REGIONEN 2018

KONCERNEN 2019

KONCERNEN 2018

not 1, 8, 33

1 411

1 497

1 882

2 430

not 2, 8, 32, 33

-6 368

-6 177

-6 697

-6 465

Avskrivningar

not 3, 33

Verksamhetens nettokostnader

-255

-230

-344

-340

-5 212

-4 910

-5 159

-4 375

Skatteintäkter

not 4

3 953

3 828

3 953

3 828

Generella statsbidrag och utjämning

not 5

1 358

1 252

1 358

1 252

99

170

152

705

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

not 6, 8

56

36

47

29

Finansiella kostnader

not 7, 8

-42

-21

-62

-164

113

185

137

570

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära kostnader

0

0

0

0

113

185

137

570

REGIONEN 2019

REGIONEN 2018

113

185

137

570

255

230

344

340

74

109

85

87

-15

-142

-15

-590

1

0

9

9

33

-32

33

-34

461

350

593

382

ÅRETS RESULTAT

Kassaflödesanalys
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster
Avskrivningar

not 3

Avsättningar

not 23, 24

Realisationsvinster
Realisationsförluster, utrangering
Övrigt

not 9

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

mnkr
KONCERNEN 2019

KONCERNEN 2018

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

not 16, 17

-8

-6

-9

-5

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

not 18, 19

-15

-8

-24

-43

Förändring av kortfristiga skulder
(ökning +, minskning -)

not 26

0

-107

14

-999

438

229

574

-665

-497

-703

-735

-971

Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella och immateriella
anläggningstillgångar
E KO N O M I S K R E D O V I S N I N G

Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

not 10

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

not 14

Finansiell leasing anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

0

0

0

9

293

9

834

6

0

6

0

-2

-4

-2

-4

-484

-414

-722

-141

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

not 14

-1

1

-1

2

Förändring av långfristiga skulder
(ökning +, minskning -)

not 25

74

155

158

782

73

156

157

784

27

-29

9

-22

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE
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Balansräkning

mnkr
REGIONEN 2019

REGIONEN 2018

KONCERNEN 2019

KONCERNEN 2018

not 11

17

18

17

18

Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar not 12

4 151

3 909

6 503

6 133

343

341

373

359

0

0

0

0

106

104

55

53

4 617

4 372

6 948

6 563

not 15

15

16

15

16

not 16

23

23

29

28

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier

not 13

Övriga materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

not 14

Summa anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar
Förråd
Exploateringstillgångar

not 17

21

13

21

13

Kortfristiga fordringar

not 18

393

402

482

482

Kortfristiga placeringar

not 19

200

176

200

176

Kassa och bank

not 20

116

89

140

131

753

703

872

830

5 385

5 091

7 835

7 409

113

185

137

570

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat

not 21

Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital

not 21, 22

Summa eget kapital

64

64

64

64

2 126

1 941

2 913

2 343

2 303

2 190

3 114

2 977

959

Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

not 23

1 020

941

1 040

Andra avsättningar

not 24

25

30

85

82

1 045

971

1 125

1 041

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

not 25

1 109

1 002

2 469

2 278

Kortfristiga skulder

not 26

928

928

1 127

1 113

Summa skulder

2 037

1 930

3 596

3 391

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

5 385

5 091

7 835

7 409

0

0

0

0

Panter och därmed jämförliga säkerheter
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PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland
skulderna eller avsättningarna

not 28

2 291

2 341

2 291

2 341

Borgensförbindelser

not 27, 30

1 320

1 268

1 320

1 268

Framtida leasingkostnader

not 29

16

16

21

21
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Noter
REGIONEN 2019

REGIONEN 2018

KONCERNEN 2019

KONCERNEN 2018

NOT 1 – VERKSAMHETENS INTÄKTER, mnkr
Försäljning varor och tjänster

113

109

435

444

Avgifter och taxor

514

484

657

630

Hyror och arrenden

119

117

119

117

Driftbidrag från staten

529

519

529

519

23

16

23

16

9

142

9

590

Exploateringsintäkter

23

30

23

30

Övriga intäkter

81

80

87

84

1 411

1 497

1 882

2 430

Övriga bidrag och ersättningar
Reavinster

Summa verksamhetens intäkter

Bidrag och ersättningar från staten utgör 37 % av verksamhetens intäkter. Bidrag som avser flera redovisningsperioder intäktsredovisas i de perioder som bidraget avser.
Statsbidraget för läkemedel redovisas bland verksamhetens intäkter då det är en kostnadsersättning för de läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen. Statsbidraget
för läkemedelsförmånen uppgår till 175 mnkr (164 mnkr, 2018).

NOT 2 – VERKSAMHETENS KOSTNADER, mnkr
Material, inventarier

-94

-93

-142

-142

Bidrag, transfereringar

-210

-205

-210

-205

-1 046

-1 023

-1 070

-1 047

Konsulter

-57

-50

-61

-54

Tillfälligt inhyrd personal

-97

-88

-97

-88

-3 339

-3 197

-3 417

-3 274

Pensioner, löneskatt

-366

-365

-374

-373

Lokal- och fastighetskostnader

-236

-247

-240

-251

-64

-66

-66

-67

Förbrukningsmaterial

-416

-393

-418

-395

Transporter och resor

-138

-135

-139

-136

Övriga köpta tjänster

-131

-119

-133

-120

Köp av huvudverksamhet

Löner och sociala avgifter

Bränsle och energi

Reaförlust, utrangering tillgångar

-1

0

-9

-9

Exploateringsutgifter

-2

-3

-2

-3

-171

-193

-311

-323

0

0

-8

22

-6 368

-6 177

-6 697

-6 465

Övriga verksamhetskostnader
Skatt i bolagen
Summa verksamhetens kostnader

E KO N O M I S K R E D O V I S N I N G

NOT 3 – AVSKRIVNINGAR, mnkr
Avskrivningar immateriella tillgångar
Avskrivningar byggnader
Avskrivningar maskiner och inventarier
Nedskrivningar av anläggningstillgångar
Summa avskrivningar

-6

-5

-6

-5

-174

-153

-232

-207

-75

-72

-103

-100

0

0

-3

-28

-255

-230

-344

-340

Nedskrivning har gjorts för byggnader/mark samt pågående projekt i AB Gotlandshem på grund av att bedömt värde understigit bokfört värde. Återvinningsvärdet
utgörs av nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet för byggnader/mark har beräknats via en intern värderingsmodell med beräkning av objektets
avkastningsvärde baserat på kassaflödesanalys med marknadsanpassade parametrar. För pågående projekt har extern värdering använts.
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REGIONEN 2019

REGIONEN 2018

KONCERNEN 2019

KONCERNEN 2018

3 988

3 846

3 988

3 846

3

-13

3

-13

Prognos slutavräkning

-38

-5

-38

-5

Summa skatteintäkter

3 953

3 828

3 953

3 828

1 110

1 050

1 110

1 050

Strukturbidrag

162

160

162

160

LSS-utjämning

-1

-2

-1

-2

150

146

150

146

18

37

18

37

-111

-130

-111

-130

30

-9

30

-9

1 358

1 252

1 358

1 252

14

16

4

7

2

1

3

3

6

13

6

13

30

1

30

1

NOT 4 – SKATTEINTÄKTER, mnkr
Kommunalskatt, preliminär
Slutavräkning

NOT 5 – STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING, mnkr
Inkomstutjämning

Fastighetsavgift
Generella statsbidrag
Kostnadsutjämning
Regleringsavgift/-bidrag
Summa statsbidrag och utjämning

NOT 6 – FINANSIELLA INTÄKTER, mnkr
Utdelning aktier och andelar
Ränteintäkter
Vinst avyttring finansiella tillgångar
Orealiserade vinster värdepapper
Övriga finansiella intäkter

4

5

4

5

56

36

47

29

Räntekostnad långfristiga lån

-7

-7

-19

-23

Räntekostnad kortfristiga lån

-1

0

-5

-4

-25

-19

-25

-19

Summa finansiella intäkter

NOT 7 – FINANSIELLA KOSTNADER, mnkr

Räntekostnad pensioner
Orealiserade förluster värdepapper

-6

0

-6

0

Övriga finansiella kostnader

-3

-2

-7

-125

Summa finansiella kostnader

0

7

0

7

-42

-21

-62

-164
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Kreditivränta
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REGIONEN 2019

REGIONEN 2018

KONCERNEN 2019

KONCERNEN 2018

15

142

9

590

NOT 8 – JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER, mnkr
Reavinster
Exploateringsintäkter

23

30

23

30

Orealiserade vinster värdepapper

30

1

0

1

Summa jämförelsestörande intäkter

68

173

32

621

-1

0

-9

-9

Exploateringsutgifter

-2

-3

-2

-3

Orealiserade förluster värdepapper

-6

0

-6

0

Reaförluster, utrangeringar av anläggningstillgångar

Nedskrivningar av anläggningstillgångar

0

0

-3

-28

Värdereglering kortfristig fordran

0

-9

0

-9

Ränteskillnadsersättning vid lösen av lån

0

0

0

-119

Summa jämförelsestörande kostnader

-9

-12

-20

-168

Summa jämförelsestörande poster

59

161

12

453

0

1

0

1

0

-33

0

-33

33

0

33

0

NOT 9 – ÖVRIGA EJ RÖRELSEKAPITALPÅVERKANDE POSTER, mnkr
Omklassificering från anläggningstillgång
till omsättningstillgång
Periodisering reavinst sale-leaseback
Omklassificering investeringsbidrag från privat motpart
Övrigt

0

0

0

-2

33

-32

33

-34

Fastigheter och mark

9

292

9

832

Maskiner och inventarier

0

1

0

2

Dotterbolag

0

0

0

0

Summa

9

293

9

834

Redovisat värde vid årets början

18

19

18

19

Justeringspost/omklassificering

0

0

0

0

Årets avskrivningar

-6

-5

-6

-5

Årets investeringar

5

4

5

4

Årets avyttringar, utrangeringar och nedskrivningar

0

0

0

0

Redovisat värde vid årets slut

17

18

17

18

Anskaffningsvärde

98

93

98

93

Ackumulerade avskrivningar

-81

-75

-81

-75

17

18

17

18

varav externt förvärvade

17

18

17

18

varav internt upparbetade

0

0

0

0

3-5 år

3-5 år

3-5 år

3-5 år

Summa

NOT 10 – FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, mnkr

E KO N O M I S K R E D O V I S N I N G

NOT 11 – IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, mnkr

Redovisat värde vid årets slut
IT-system

Avskrivningstider

Linjär avskrivning tillämpas. Gräns för investering är ett prisbasbelopp och nyttjandeperiod minst 3 år. För mer information om värdering och nyttjandeperioder
se not 33 redovisningsprinciper.		
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EKONOMISK REDOVISNING

REGIONEN 2019

REGIONEN 2018

KONCERNEN 2019

KONCERNEN 2018

3 909

3 561

6 133

5 733

0

-1

0

-4

Årets avskrivningar

-174

-153

-255

-232

Årets investeringar

418

619

639

881

-2

-117

-14

-245

Redovisat värde vid årets slut

4 151

3 909

6 503

6 133

Anskaffningsvärde

6 777

6 361

10 330

9 590

-2 626

-2 452

-3 827

-3 457

4 151

3 909

6 503

6 133

84

84

166

157

Verksamhetsfastigheter

1 831

1 802

1 855

1 815

Fastigheter affärsverksamhet

1 936

1 739

4 182

3 491

269

252

269

252

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

Årets avyttringar, utrangeringar och nedskrivningar

Ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
varav
Markreserv

Publika fastigheter
Fastigheter annan verksamhet
Summa
Avskrivningstider
Genomsnittlig avskrivningstid, år

31

32

31

418

4 151

3 909

6 503

6 133

10-60 år

10-60 år

10-60 år

10-60 år

38,5

41,0

39,9

40,7

Linjär avskrivning tillämpas. Gräns för investering är ett prisbasbelopp och nyttjandeperiod minst 3 år.
Ränteutgifter aktiveras inte. För mer information om värdering och nyttjandeperioder se not 33 redovisningsprinciper.		

NOT 13 – MASKINER OCH INVENTARIER, mnkr
Redovisat värde vid årets början

341

329

359

340

Justeringspost/omklassificering

0

0

0

3

Årets avskrivningar

-69

-65

-74

-68

Årets investeringar

74

79

91

86

Finansiell leasing lös egendom

-3

-2

-3

-2

Årets avyttringar, utrangeringar och nedskrivningar

0

0

0

0

Redovisat värde vid årets slut

343

341

373

359

Anskaffningsvärde

1 223

1 152

1 307

1 220

Ackumulerade avskrivningar

-880

-811

-934

-861

343

341

373

359

25

25

25

25

Redovisat värde vid årets slut

Maskiner

265

262

295

280

Transportmedel och speciella anläggningar

Inventarier

36

35

36

35

Finansiell leasing lös egendom

17

19

17

19

343

341

373

359

3-20 år

3-20 år

3-20 år

3-20 år

17,7

17,7

17,7

17,9

Summa
Avskrivningstider
Genomsnittlig avskrivningstid, år

E KO N O M I S K R E D O V I S N I N G

varav

Linjär avskrivning tillämpas. Gräns för investering är ett prisbasbelopp och nyttjandeperiod minst 3 år. Ränteutgifter aktiveras inte.
För mer information om värdering och nyttjandeperioder se not 33 redovisningsprinciper.
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EKONOMISK REDOVISNING

REGIONEN 2019

REGIONEN 2018

KONCERNEN 2019

KONCERNEN 2018

53

53

2

2

5

4

5

4

NOT 14 – FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, mnkr
Aktier i koncernföretag
Utlämnade lån
Långfristig skattefordran
Övrigt
Redovisat värde vid årets slut

0

0

0

0

48

47

48

47

106

104

55

53

15

16

15

16

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
Inventerat värde
Hjälpmedelscentral

18

18

18

18

Varuförsörjning

4

4

4

4

Teknikförvaltningens förråd

1

1

1

1

Förråd bolagen

0

0

6

5

23

23

29

28

Redovisat värde vid årets slut

NOT 17 – EXPLOATERINGSTILLGÅNGAR, mnkr
Redovisat värde vid årets början

13

8

13

8

Omklassificering/justering

0

1

0

1

Årets exploateringsutgifter

9

7

9

7

Försäljning/avyttring

-1

-3

-1

-3

Redovisat värde vid årets slut

21

13

21

13

NOT 18 – KORTFRISTIGA FORDRINGAR, mnkr
Statsbidragsfordringar
Kundfordringar
Interimsfordringar
Mervärdesskatt
Övrigt
E KO N O M I S K R E D O V I S N I N G

Redovisat värde vid årets slut
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6

14

6

14

57

83

62

91

289

267

368

333

37

37

37

37

4

1

9

7

393

402

482

482

EKONOMISK REDOVISNING

REGIONEN 2019

REGIONEN 2018

KONCERNEN 2019

KONCERNEN 2018

NOT 19 – KORTFRISTIGA PLACERINGAR, mnkr
Pensionsmedel
Aktiefonder

109

54

109

54

Räntefonder

69

100

69

100

Obligationer

22

22

22

22

200

176

200

176

0

0

0

Redovisat värde vid årets slut

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

NOT 20 – KASSA OCH BANK, mnkr
Kassa

0

Bank

116

89

140

131

Summa

116

89

140

131

Årets
resultat

Resultatutjämningsreserv

Övrigt
eget kapital

Summa eget
kapital

185

64

1 929

2 178

Regionen har en checkräkningskredit på 275 mnkr som inte var utnyttjad vid bokslutstillfället.
Väsentliga händelser som avviker från det normala och som påverkat kassaflödet har inte förekommit.		

NOT 21 – FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, mnkr
REGION GOTLAND
Utgående balans enligt 2018 års årsredovisning
Justering ändrad redovisningsprincip
- Omvärdering till verkligt värde kortfristiga placeringar
- Omklassificering investeringsbidrag

1

4

5

-1

34

33

-26

-26

185

0

Rättelse av fel
- Upplupen särskild löneskatt för pensioner, kortfristig skuld
Disposition föregående års resultat

-185

Årets resultat

113

Belopp vid årets utgång

113

64

2 126

2 303

Årets
resultat

Resultatutjämningsreserv

Övrigt
eget kapital

Summa eget
kapital

570

64

2 331

2 965

1

4

5

-1

34

33

-26

-26

570

0

2 913

3 114

KOMMUNKONCERNEN
Utgående balans enligt 2018 års årsredovisning

113

- Omvärdering till verkligt värde kortfristiga placeringar
- Omklassificering investeringsbidrag

E KO N O M I S K R E D O V I S N I N G

Justering ändrad redovisningsprincip

Rättelse av fel
- Upplupen särskild löneskatt för pensioner, kortfristig skuld
Disposition föregående års resultat

-570

Årets resultat

137

Belopp vid årets utgång

137

137
64

En rättelse av fel avseende upplupen särskild löneskatt för pensionsutbetalningar för avgiftsbestämd pension har gjorts. Felet har uppstått för mer än 10 år sedan.
Effekten av rättelsen är att ingående balans 2019 för eget kapital minskat med 26 mnkr och att ingående balans 2019 för kortfristiga skulder ökat med motsvarande
belopp. Jämförelsetal för 2018 har omräknats i balansräkningen.
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REGIONEN 2019

REGIONEN 2018

KONCERNEN 2019

KONCERNEN 2018

61

61

61

61

6

3

6

3

2 172

2 062

2 983

2 849

2 239

2 126

3 050

2 913

NOT 22 – ÖVRIGT EGET KAPITAL, mnkr
Pensionsreserv
Vatten- och avloppsverksamhet
Övrigt eget kapital
Summa

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

NOT 23 – AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER, mnkr
Pensioner exkl ÖK-SAP
Ingående avsättning

758

684

775

700

Nya förpliktelser under året

83

92

86

94

varav
Nyintjänad pension

61

-

62

-

Ränte- och basbeloppsuppräkning

24

-

25

-

Ändring försäkringstekniska grunder

0

-

0

-

Övrig post

-2

92

-1

94

Årets utbetalningar

-20

-19

-21

-19

Utgående avsättning pensioner exkl ÖK-SAP

821

758

840

775

Löneskatt

199

184

200

184

1 020

941

1 040

959

1

2

955

878

20

18

Utgående avsättning pensioner exkl ÖK-SAP inkl löneskatt
varav
Pensionsbehållning
Förmånsbestämd pension
Särskild avtalspension

6

4

Ålderspension

Pension till efterlevande

38

38

Visstidspension

0

1

1 020

941

Förtroendevalda

1

2

Tjänstepersoner

0

0

97

97

Summa
Antal visstidsförordnanden

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

REGIONEN 2019

REGIONEN 2018

KONCERNEN 2019

KONCERNEN 2018

30

12

30

19

Nya avsättningar

0

21

0

21

Övriga förändringar

0

0

0

0

NOT 24 – ANDRA AVSÄTTNINGAR, mnkr
Deponier; åtgärder för efterbehandling
Ingående avsättning

Ianspråktagna avsättningar

-5

-3

-5

-10

Utgående avsättning deponier

25

30

25

30

0

0

60

52

25

30

85

82

Uppskjuten skatt
Summa

Avsättningen för deponier beräknas att tas i anspråk i samband med att efterbehandlingsåtgärder utförs under kommande 10-års period. Ytterligare information om
osäkerheter och värdering finns i not 33 redovisningsprinciper.

NOT 25 – LÅNGFRISTIGA SKULDER, mnkr
Lån i banker och kreditinstitut
Långfristig leasingskuld

575

480

1 797

1 618

12

12

12

12

Förutbetalda investeringsbidrag

162

170

162

170

Förutbetalda intäkter VA

264

244

264

244

11

11

11

11

85

85

223

223

1 109

1 002

2 469

2 278

Investeringsfond VA
Övriga långfristiga skulder
Summa

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

Lån i banker och kreditinstitut
Genomsnittlig ränta inkl. ränteswappar, %

1,15

1,24

Genomsnittlig ränta exkl. ränteswappar, %

0,44

0,19

Genomsnittlig räntebindningstid, år

2,29

3,39

Genomsnittlig räntebindningstid exkl. derivat, år

0,27

0,45

Genomsnittlig kapitalbindningstid, år

2,49

2,27

1 år, %

9

22

2 år, %

48

10

3 år, %

0

58

4 år, %

17

0

5 år, %

26

10

260

260

-18

-18

E KO N O M I S K R E D O V I S N I N G

Lån som förfaller inom

Ränteswappar
Säkrad låneskuld, mnkr
Marknadsvärde ränteswappar, mnkr

Den säkrade posten uppgår till nominellt 500 mnkr där samtliga lån löper med Stibor 3M som räntebas. Säkringsinstrumentet utgörs av ränteswappar om nominellt
260 mnkr som säkrar 260 mnkr av säkrad post genom att regionen byter rörlig ränta mot fast. I ränteswapparna erhåller regionen Stibor 3M vilket neutraliserar
marknadsränteförändringarnas påverkan på 260 Mkr av den säkrade posten. Maximal avvikelse i tid mellan räntebetalningarna på betalad respektive erhållen Stibor
3M är 45 dagar. Refinansieras lånen, swapparna förfaller, förlängs eller nya swappar ingås görs en ny säkringsdokumentation och en ny effektivitetsbedömning
genomförs. Den säkrade posten förväntas förlängas så att den fortlever under säkringsinstrumentets löptid. 				
Vid balansdagen 2019-12-31 bedöms effektiviteten enligt ovanstående uppfylld.				
Totala räntekostnader för låneskulden inklusive räntederivat var 7 mnkr och exklusive räntederivat 2 mnkr.				
Marknadsvärdet visar det belopp som skulle betalas om swapavtalen skulle upphöra på bokslutsdagen.				
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REGIONEN 2019

REGIONEN 2018

KONCERNEN 2019

KONCERNEN 2018

NOT 26 – KORTFRISTIGA SKULDER, mnkr
Leverantörsskulder

178

187

225

228

Semesterlöneskuld

232

234

239

241

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

436

433

496

457

5

5

39

41

Kortfristiga skulder till kreditinstitut
Kortfristig skuld finansiell leasing

5

8

5

8

61

56

62

57

Redovisad moms

8

0

10

2

Övrigt

3

5

51

79

928

928

1 127

1 113

1 311

1 259

1 311

1 259

9

9

9

9

1 320

1 268

1 320

1 268

Personalens skatter

Summa
NOT 27 – BORGENSFÖRBINDELSER, mnkr
Regionens egna och närstående företag
Övriga
Summa

Huvuddelen av borgensförbindelserna avser det kommunala bostadsbolaget AB Gotlandshem.
Risken att behöva infria borgensförbindelser i regionens egna bolag bedöms vara liten.
Region Gotland har i maj 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser.
Samtliga kommuner som per 2019-12-31 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 borgens-förbindelse. 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 2019-12-31 uppgick
Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 460.926 mnkr och totala tillgångar till 460.365 mnkr.			
Regionens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2.269 mnkr och andelen av de totala tillgångarna till 2.248 mnkr.			

NOT 28 – PENSIONSFÖRPLIKTELSER, mnkr
Ingående ansvarsförbindelse
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Ändring försäkringstekniska grunder
Utbetalningar
Övrig post
Summa pensionsförpliktelse
Löneskatt
Utgående ansvarsförbindelse

1 884

1 928

1 884

1 928

58

-

58

-

0

-

0

-

-100

-97

-100

-97

2

53

2

53

1 844

1 884

1 844

1 884

447

457

447

457

2 291

2 341

2 291

2 341

I pensionsförpliktelsen ingår ej utlösta visstidspensioner för förtroendevalda.

E KO N O M I S K R E D O V I S N I N G

Pensionsförpliktelsen är värderad enligt riktlinjerna för pensionsskuld (RIPS 19).
En sänkt diskonteringsränta med 0,5 procentenheter skulle innebära att förpliktelsen skulle öka med cirka 6-7 %.
Ökad livslängd i dödlighetsantagandena med 1 år skulle innebära att förpliktelsen skulle öka med cirka 4-5 %.
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REGIONEN 2019

REGIONEN 2018

KONCERNEN 2019

KONCERNEN 2018

5

8

5

8

Senare än ett år men inom fem år

12

11

12

11

Senare än fem år

0

0

0

0

Summa

17

19

17

19

Inom ett år

11

10

13

12

Senare än ett år men inom fem år

5

6

7

8

NOT 29 – FRAMTIDA LEASINGKOSTNADER, mnkr
Finansiella leasingavtal - maskiner och inventarier
Nuvärde minimileaseavgifter
Inom ett år

Variabla avgifter som ingår i periodens resultat uppgår till cirka 15-20 tkr.

Operationella leasingavtal
Minimileaseavgifter

Senare än fem år
Summa

0

0

1

1

16

16

21

21

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

NOT 30 – KONCERNINTERNA MELLANHAVANDEN, mnkr
Bidrag, tillskott och utdelningar

Ägartillskott
Ägd andel

Givna

Koncernbidrag

Mottagna

Givna

Utdelning

Mottagna

Givna

Mottagna

Region Gotland

10

AB Gotlandshem

100%

Gotlandhem Värme AB

100%

Gotlands Energi AB

25%

Summa

Kostnader, intäkter, fordringar och skulder

0

0

Köpare

Säljare

Givare

30

34

4

1

45

13

1

4

5

5

Försäljning
Ägd andel

Region Gotland
AB Gotlandshem

100%

Gotlandhem Värme AB

100%

Gotlands Energi AB

-10
0

25%

Summa

0

Lån

-10

10

Borgen

Mottagare

Givare Mottagare
1 256
1 256

3
1

26

76

76

1 256

1 256

NOT 31 – RÄKENSKAPSREVISION
E KO N O M I S K R E D O V I S N I N G

Kostnaderna för räkenskapsrevision 2019 uppgår till 1,1 mnkr.

NOT 32 – UPPRÄTTADE SÄRREDOVISNINGAR
Särredovisning har upprättats för vatten- och avloppsverksamheten samt avfallsverksamheten.
Särredovisningen finns tillgänglig på www.gotland.se/arsredovisning.
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NOT 33 – REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om
kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).
I detta avsnitt kommenteras hur vissa av de rekommendationer
som har stor betydelse för redovisning av resultat och ekonomisk
ställning tillämpas.
IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar utgörs av utgifter för IT-system
och programvarulicenser som huvudsakligen är förvärvade.
Anläggningstillgångar är upptagnatill anskaffningsvärde
reducerat med gjorda avskrivningar och nedskrivningar.
Beloppsgräns för investering är ett prisbasbelopp.
Avskrivning påbörjas i samband med ianspråktagande
av anläggningstillgången. Avskrivningstiderna baseras på
tillgångarnas beräknade ekonomiska livslängd och med
utgångspunkt från ”Rådet för kommunal redovisnings” skrift
om avskrivningar. En samlad bedömning av nyttjandeperiod för
respektive tillgångstyp görs. Omprövning av nyttjandeperioden
sker om det finns omständigheter som pekar på att det är
nödvändigt. Linjär avskrivningsmetod tillämpas. Ränteutgifter
aktiveras ej. Komponentavskrivning tillämpas för byggnader,
vatten- och avloppsanläggningar samt hamnar.
Försäljning och köp av materiella anläggningstillgångar
redovisas vid dagen för tillträdet.
FINANSIELLA TILLGÅNGAR
Huvuddelen av de finansiella tillgångarna utgörs av
pensionsmedelsplaceringar i aktiefonder, räntefonder
och obligationer. Pensionsmedlen redovisas som
omsättningstillgångar. Pensionsmedlen värderas till
verkligt värde från 2019 enligt LKBR och det innebär en
ändring av redovisningsprincip. Av den anledningen har
placeringstillgångarnas ingående balans omräknats från
anskaffningsvärde till verkligt värde vilket inneburit att dessa ökat
med 5 mnkr. Jämförelsetalen för föregående år har omräknats
enligt den nya redovisningsprincipen och påverkat finansiella
intäkter med 1 mnkr år 2018. I not 21 framgår hur bytet av
redovisningsprincip påverkat eget kapital.
Övriga finansiella tillgångar redovisas som
anläggningstillgångar och utgörs till största del av aktier
i dotterbolag och långfristiga fordringar. De finansiella
anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningsvärde.
LEASING
Finansiell leasing avser i huvudsak fordon med en avtalstid längre
än tre år. Övriga leasingavtal är klassificerade som operationella
i enlighet med rekommendation R5 från Rådet för kommunal
redovisning.

E KO N O M I S K R E D O V I S N I N G

INVESTERINGSBIDRAG
Offentliga investeringsbidrag och anslutningsavgifter
överstigande ett prisbasbelopp redovisas som förutbetald
intäkt bland långfristiga skulder och periodiseras över
anläggningstillgångarnas respektive avskrivningstid. Ändring
av redovisningsprincip för investeringsbidrag från privata
motparter enligt rekommendation R2 har skett under 2019.
Skuldförda investeringsbidrag från privata motparter har återförts
och minskat långfristiga skulder med 33 mnkr och påverkat
jämförelsetalen med 1 mnkr genom minskade intäkter 2018. I not
21 framgår hur bytet av redovisningsprincip påverkat eget kapital.
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PENSIONER
Regionens pensionsskuld redovisas enligt den lagstadgade
"blandmodellen", vilket innebär att all pension inklusive särskild
löneskatt som intjänats före 1998 i tidigare pensionsavtal inte
tas upp som avsättning i balansräkningen, utan redovisas
som ansvarsförbindelse inom linjen. Utbetalningar avseende
pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som kostnad i
resultaträkningen.
Pensionsförmåner intjänade i pensionsavtal från och med 1998
redovisas som en kostnad i resultaträkningen och en avsättning i
balansräkningen. För samtliga pensionsförmåner redovisas även
särskild löneskatt.
Pensioner för förtroendevalda ingår i avsättningen respektive
ansvarsförbindelsen för pensioner. Visstidsförordnanden som
ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning
när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar.
Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.
Beräkning av pensionsförpliktelsen har gjorts av regionens
pensionsadministratör och följer aktuella pensionsavtal samt
Sveriges kommuner och landstings riktlinjer för beräkning
pensionsskuld ”RIPS19”.
En rättelse av fel avseende upplupen särskild löneskatt för
pensionsutbetalningar för avgiftsbestämd pension har gjorts i
början av året. Felet har uppstått för mer än 10 år sedan. Effekten
av rättelsen är att ingående balans 2019 för eget kapital minskat
med 26 mnkr och att ingående balans 2019 för kortfristiga
skulder ökat med motsvarande belopp. Jämförelsetal för 2018
har omräknats i balansräkningen. I not 21 framgår hur rättelsen
påverkat eget kapital.
AVSÄTTNING FÖR DEPONIER
Framtida efterbehandlingsåtgärder för deponier redovisas som
en avsättning i balansräkningen. En omfattande revidering av
åtgärdsplanen pågår och baseras på fördjupade undersökningar,
analyser och kostnadsberäkningar. En stor avsättning på 20
mnkr för tre deponier gjordes under 2018. Under kommande år
kommer avsättningen att öka ytterligare i takt med att resultaten
från undersökningarna blir klara. Värdet har beräknats baserat
på vad samtliga åtgärder skulle kosta att genomföra om de skulle
genomförts på balansdagen.
SKATTEINTÄKTER
Periodisering av skatteintäkter har gjorts baserat på Sveriges
Kommuner och Landstings decemberprognos 2019 för
skatteavräkningen 2019 samt justering av skatteavräkning 2018.
SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER
I de sammanställda räkenskaperna ingår det helägda dotterbolaget
AB Gotlandshem och dotterbolaget Gotlands Energi AB, i vilket
regionen har en ägarandel på 25 %.
De sammanställda räkenskaperna för koncernen har upprättats
enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering, vilket
innebär att det av regionen vid förvärvstillfället förvärvade
egna kapitalet i dotterbolaget har eliminerats. Proportionell
konsolidering innebär att endast den ägda andelen av
räkenskapsposterna har tagits med.
I koncernens egna kapital ingår härmed, förutom regionens
egna kapital, endast den del av dotterbolagen egna kapital
som intjänats efter förvärvet. Obeskattade reserver har vid
konsolideringen, exklusive uppskjuten skattedel, hänförts till
respektive dotterbolags egna kapital. Den uppskjutna skattedelen
har redovisats som avsättning.
I resultaträkningen har dotterbolagens bokslutsdispositioner
återförts. Interna mellanhavanden har eliminerats.
Aktieutdelning från dotterbolag har eliminerats bort. Skillnader i
redovisningsprinciper som väsentligen påverkat utfallet har inte
förekommit.

M Å LU P P F Y L L E L S E

Måluppfyllelse

Under 2019 blev Region Gotland teknikcollegecertifierad. Certifieringen ger en kvalitetsstämpel på tekniskt inriktade
utbildningar som regionen, utbildningsanordnare och företag samverkar kring. Från och med hösten 2019 går cirka
60 elever en utbildning inom teknikcollege.
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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 gotlänningar upplever sin hälsa som god men det finns skillnader i hälsa utifrån kön, ålder, utbildningsnivå och inkomst. Under perioden
2016-2019 har sjukskrivningar för psykisk
ohälsa ökat. Var tionde barn och ungdom
söker vård hos barn- och ungdomspsykiatrin.
Fortsatt arbete behövs för att skapa förutsättningar för hälsa bland personer med
störst risk för ohälsa. Påbörjat arbete för
förebyggande och motverkande av mäns
våld mot kvinnor behöver hållas i och
intensifieras.

Livslångt lärande är viktigt för att nå målen.
Mer än var tionde elev i årskurs 9 saknar
behörighet till gymnasiet. Var fjärde elev på
gymnasiet fullföljer inte sina studier.
En betydande del av befolkningen har
levnadsvanor som ökar risk för ohälsa.
Positivt är att rökning minskat under
perioden. Som Gotlands största arbetsgivare kan Region Gotland påverka måluppfyllelse genom fortsatta insatser för
god arbetsmiljö och hälsofrämjande levnadsvanor hos medarbetarna. Negativt för
måluppfyllelsen är ökning av droger bland
ungdomar. Utifrån det har Region Gotland
och polisen vidareutvecklat samverkan i

det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
Upplevd trygghet och tillit till andra
människor är vanligare på Gotland än i
riket. En minskning ses dock av upplevd
trygghet och tillit, i vissa grupper. Var femte
person har lågt socialt deltagande. Dessa
trender behöver brytas. Påbörjat arbete
att öka samhällets motståndskraft och förmåga att hantera samhällsstörningar behöver också fortgå.
Gotland har ett rikt kultur- och fritidsliv.
Det är viktigt för socialt deltagande, inkludering, jämlikhet och hälsa genom hela livet.

Psykisk ohälsa och suicid är ett folkhälsoproblem. Under perioden ses en ökning av
antal sjukskrivningar på grund av oro, stress
och ångest. Kvinnor står för 70 % av sjukskrivningarna för psykisk ohälsa. En ökning ses främst bland män.
För att nå måluppfyllelse är det viktigt
med fortsatt arbete för god kvalitet i samhällsservice och välfärdstjänster, främst på
de enheter som idag visar låga kvalitetsresultat. Verksamheterna behöver fokusera på att förbättra hälsa för personer med
störst risk för ohälsa.

Fortsatt verksamhetsöverskridande samverkan är viktig kring grupper med särskild
risk för psykisk ohälsa. Vidmakthållande
av påbörjad samverkan mellan näringsliv,
myndigheter och idéburna organisationer
för att främja psykisk hälsa i samhället är
betydelsefullt.
Som Gotlands största arbetsgivare kan
Region Gotland påverka god folkhälsa genom att fortsätta arbetet att främja god arbetsmiljö, organisationskultur och hälsofrämjande levnadsvanor hos medarbetare.
Betydande andel av befolkningen har
levnadsvanor som ger risk för ohälsa. Ett
positivt resultat under perioden, är att rökning har minskat, både bland kvinnor och
bland män. Däremot har ungas droganvändning ökat. Ett annat mönster som är
viktigt att förändra är den minskning av
upplevd trygghet som ses under perioden,
bland kvinnor, personer mellan 16-44 år
och bland personer på södra Gotland och
i Visby. Det utvecklingsarbete som startats
mellan Region Gotland och polisen för arbete mot våld, droger, utanförskap och för
att förebygga psykisk ohälsa behöver hållas
i och utvecklas. Fortsatt trygghetsskapande
arbete behövs även i form av att öka förmågan att hantera samhällsstörningar.

Mål 1: God folkhälsa
Målet är delvis uppnått. Cirka 70 % av befolkningen på Gotland upplever bra hälsa. Någon förändring av resultatet ses inte
under perioden 2016-2019, varken bland
kvinnor eller bland män. Det finns skillnader i livsvillkor, hälsa, levnadsvanor, socialt deltagande och upplevd trygghet, mellan olika grupper. Exempelvis är andelen
som upplever god hälsa 61 % bland personer med förgymnasial utbildning och 76 %
bland personer med eftergymnasial utbildning. Under perioden har antalet fallolyckor bland äldre ökat och är vanligare på Gotland jämfört med riket.
INDIKATOR (jämförelse med riket)

2019

2018

2017

2016

-

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

–

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

452
324
128

445
322
123

387
286
101

423
328
95

-

17 (11)
16 (10)
18 (12)

21 (13)
16 (12)
25 (14)

24 (13)
21 (12)
27 (14)

Invånare 16-84 år som röker dagligen, andel, %
- kvinnor
- män

-

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

–

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

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensamma, andel, %
- kvinnor
- män

-

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

–

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

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
på grund av psykisk ohälsa i länet, antal/1 000 invånare
- kvinnor
- män
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Mål 2: Gotlänningar känner sig delaktiga
Positivt är att valdeltagandet liksom tidigare varit högt och att invånarna upplever
mer trygghet och tillit jämfört med riket.
På Gotland finns ett rikt föreningsliv. Samtidigt har var femte gotlänning lågt socialt
deltagande. Lågt socialt deltagande är vanligare bland män, personer med låg hushållsinkomst, personer med kort utbildning och bland äldre. Arbetet med att öka
tillgängligheten i samhället för personer
med funktionsnedsättning och personer
med risk för ensamhet och utanförskap
behöver fortsätta för att målet ska nås.
Andelen nyanlända som arbetar eller
studerar är hög på Gotland jämfört med
riket. Flera åtgärder pågår för att ge nyanlända möjligheter att säkra egen försörjning och fler insatser behövs till exempel

INDIKATOR (jämförelse med riket)
Nöjd-Inflytande-Index - Helheten¹
- kvinnor
- män
Delaktighetsindex, andel av maxpoäng, %²
Andel av befolkningen 16-84 år med lågt socialt deltagande, %
- kvinnor
- män

2019

2018

2017

2016

-

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

–

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

73 (53)

–

-

-

-

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

–

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

för att stödja utlandsfödda kvinnor till sysselsättning.
Ett problem som påverkar måluppfyllelsen är att cirka var tionde person i
åldern 17-24 år varken arbetar eller studerar. Under perioden bedöms insatser
som gjorts för att stödja unga som varken
arbetar eller studerar ha givit effekt. Antalet ungdomar 16-20 år utan sysselsättning
(som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret) har minskat.
Under perioden har åtgärder genomförts för att möjliggöra tillgänglighet och
delaktighet i verksamheterna. E-tjänster,
digitalisering, medborgardialoger, förbättrad synpunktshantering och nya arbetsmodeller stärker brukare/kunders delaktighet
och inflytande. Om detta arbete fortsätter att utvecklas och spridas till alla verksamheter bedöms det kunna bidra till att
målet nås.

M Å LU P P F Y L L E L S E

Målet är delvis uppfyllt. Delaktighetsindex
är ett mått som visar en samlad bild av hur
väl regionen möjliggör för medborgarna
att delta i Region Gotlands utveckling.
För 2019 ligger Region Gotlands resultat
bland de 25 % bästa kommunerna som deltar i mätningen kommunens kvalitet i korthet. För att ytterligare förbättra delaktigheten kan åtgärder göras för att möjliggöra
invånares deltagande tidigt i beslutsprocesser och vid politiska beslutsmöten.
Under perioden ses en viss förbättring av
resultatet från medborgarenkätens NöjdInflytande-Index som handlar om uppfattning om insyn och inflytande över beslut
och verksamheter, inom Region Gotland.
Resultatet visar dock fortfarande på stor
förbättringsmöjlighet, med resultatet 40
på en skala mellan 0-100.

1) Jämförelse med deltagande kommuner i medborgarundersökningen.
2) Jämförelse med deltagande kommuner i KKiK.

Mål 3: Ett jämställt och jämlikt Gotland
Målet avseende jämställdhet (mellan kvinnor och män) och jämlikhet (mellan grupper i samhället) är delvis uppnått.
Både på Gotland och i riket finns skillnader i livsvillkor, hälsa, levnadsvanor och
sociala faktorer utifrån kön, ålder, utbildning och inkomst. Dessa ojämlikheter i
hälsa behöver påverkas genom stödjande
åtgärder till grupper med sämre förutsättningar. Under perioden 2016-2019 ses
ingen tydlig minskning av dessa skillnader.
En negativ förändring under perioden är att
upplevd otrygghet ökat bland kvinnor och
därmed har skillnaden mellan kvinnor och
män blivit större.

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.
Pojkar har sämre studieresultat i grundskola
och gymnasiet än vad flickor har. Andelen
män som påbörjar studier på högskola/universitet inom 2 år efter avslutade gymnasiestudier har ökat men är fortfarande lägre än
andelen kvinnor som studerar vidare. Skolan har under perioden haft fokus på jämlika förutsättningar för lärande och utveckling och det arbetet behöver fortsätta för att
pojkars skolresultat ska förbättras.

INDIKATOR (jämförelse med riket)
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 invånare

2019

2018

2017

2016

-

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

–

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

-

-

24 (31)
27 (36)
21 (26)

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

68 (70)
32 (30)

70 (71)
30 (29)

70 (72)
30 (28)

69 (73)
31 (27)

-

61 (113)

67 (100)

66 (104)

Ett annat nationellt mål som inte nås är att
mäns våld mot kvinnor ska upphöra. På
Gotland är antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor färre än i riket och antalet har inte ökat under perioden. Uppskattningsvis finns ett mörkertal där inte alla
våldsbrott i nära relation anmäls. Det är
nödvändigt att minska mäns våld mot kvinnor och benägenheten att anmäla våldsbrott mot kvinnor måste öka. Det är av stor
vikt att regionens verksamheter genomför åtgärder utifrån Region Gotlands strategi för motverkande och förebyggande av
mäns våld mot kvinnor. Samarbetet med
polisen fortgår genom medborgarlöftet att
minska mäns våld mot kvinnor.
Jämställdhetsintegrering i Region Gotlands verksamheter och i tillväxtarbetet
har medfört att förekomsten av analys utifrån kön i uppföljningar, förbättringsarbeten och projekthantering har ökat. Arbetet
behöver fortsätta för att nå ett jämställt och
jämlikt Gotland.
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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 och ytterligare
åtgärder behövs för att målet ska nås.
Förskoleverksamhet och skola främjar
barns hälsa och lärande och kan dessutom
ha en kompensatorisk effekt för barns livsvillkor och levnadsförhållanden. På Gotland deltar 85 % av barnen i förskoleverksamhet, vilket är i nivå med riket. Andelen
har minskat under perioden 2016–2019.
Behörigheten till yrkesprogrammen på
gymnasiet har minskat under perioden
såväl på Gotland som i riket. Minskningen
bedöms ha samband med det tidigare
ökade mottagandet av elever från andra
länder. Andelen behöriga elever till gymnasiet är högre på Gotland än genomsnittet för landets kommuner. Trots det saknar
mer än var tionde elev i årskurs 9 gymna-

siebehörighet. Fler pojkar än flickor saknar
behörighet. Var fjärde elev som påbörjar
gymnasiet har inte fått examen eller studiebevis inom 4 år. Skolan behöver hålla
i det påbörjade arbetet för likvärdig skola
för att lyfta resultat i de skolor som har låga
resultat. Påbörjade insatser för tillgängliga
lärmiljöer för elever med bland annat neuropsykiatriska funktionsvariationer behöver fortgå.
Hälsofrämjande arbete för ofödda och
växande barn är viktigt för måluppfyllelse.
Positivt är att det finns tydligt levnadsvanefokus i hälso- och sjukvården, bland annat
i mödra- och barnhälsovården och primärvården. Gotland har lägst andel 4-åringar
med övervikt och fetma, i nationell jämförelse.

INDIKATOR (jämförelse med riket)

2019

2018

2017

2016

-

85 (85)

86 (84)

88 (84)

86 (83)
88 (85)
84 (81)

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, %

-

8,6 (8,9)

8,1 (9,2)

7,5 (9,0)

Invånare 0-20 år som var föremål för individuellt bistånds
bedömda öppna insatser, andel, %¹

-

2,1

–

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

Insatser för särskilt utsatta barn och ungdomar måste prioriteras. Cirka 9 % av barn på
Gotland lever i ekonomiskt utsatta familjer och under perioden ses en ökning med
en procentenhet.
Ett utvecklingsarbete har genomförts
för alternativa lösningar till placering av
barn i familjehem eller HVB-hem, till
exempel införande av familjerådslag.
Samverkan för att stödja barn och unga
i behov av särskilt eller sammansatt stöd
pågår mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Arbetet att stödja utsatta
familjer och barn genom verksamhetsöverskridande samarbete sker i socialpsykiatriskt team, MiniMaria och i den nyinrättade mottagningen för barn med psykisk
ohälsa.
Under perioden har orosanmälningar
till socialtjänsten ökat. De handlar i högre
utsträckning än tidigare om våld i nära relation och bevittnat våld. En anledning kan
vara ökad medvetenhet om att upptäcka
missförhållanden. Viss ökning bedöms
bero på psykisk ohälsa och missbruk bland
föräldrar. En ökning ses också av ärenden
kring barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

1) Jämförelse med medelvärde för samtliga kommuner.

Mål 5: Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv
Målet att åstadkomma ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv har delvis uppfyllts. Sammanfattningsvis kan konstateras att gotlänningarna är allt mer nöjda
med kultur-och fritidsutbudet medan man
upplever utvecklingsmöjligheter avseende
idrotts- och motionsanläggningar.
Under perioden 2016-2019 har Region
Gotland bland annat medverkat aktivt i
arrangerandet av NatWest Island Games
2017, som blev en katalysator för anläggningsutveckling med nya löparbanor och
ny pistolbana. Under perioden har regionen även varit delaktig i att ta fram en skatehall, uppgradering av gymnastikredskap,
konstgräsplan samt uppgraderat belys-

ningen vid motionsspår. Utöver det har
Region Gotland via investeringsstöd till
idrottsplatser och samlingslokaler, hjälpt
gotländska föreningar med att bland annat
att bli klimatomställda i sin energi- och vattenförbrukning. En regionövergripande
strategi för anläggningar har arbetats fram
samtidigt som arbetet med att få bra underlag för nytt badhus och framtagande av ett
nytt fritidspolitiskt program fortsätter.
Kulturplanens övergripande mål är
att ”främja allas möjlighet till kulturupplevelser”. Flera av de uppnådda delmålen i Kulturplanen som gynnar ett breddat deltagande är uppnådda. Bland annat
har rabatterade biljettpriser för ungdomar

INDIKATOR (jämförelse med deltagande kommuner i
medborgarundersökningen)
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2019

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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införts och arbete pågår för att införa en
kulturgaranti för barn.
Länsteatern har 2019 slagit rekord med
över 100 föreställningar för förskolebarn
och Gotlandsmusiken har levererat hela
330 konserter för barn, vuxna och äldre.
Gotlands museum har för sjätte året i rad
varit det mest besökta länsmuseet i landet.
Ett bekymmersamt läge har dock uppstått
på grund av en stängning av den byggnad
som inrymmer konstmuseet, vilket försämrat tillgängligheten.
Biblioteken har gjort många insatser för
att anpassa bibliotekens utbud efter nyanländas behov. Samtidigt pågår projekt bokstart vars syfte är att stärka och stimulera
språk och kommunikation hos barn. Biblioteken har arbetat med att öka utbud av
och tillgängligheten till biblioteksverksamheten genom bland annat mobil verksamhet, talboksproduktion samt uppsökande
verksamhet för personer med funktionsnedsättningar.
Utanför institutionerna finns det så kal�lade fria kulturlivet, som är av stor betydelse för ett rikt och tillgängligt kulturliv.

SAMHÄLLE
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Mål 6: En levande landsbygd och ett attraktivt
Visby för bibehållen inomregional balans
på Gotland. Strategin ska säkerställa att Region Gotlands service utvecklas så att den
bidrar till en långsiktigt hållbar regional
utveckling. Strategins delmål är att Region
Gotlands service ska landsbygdssäkras för
att säkerställa att hela Gotland ska vara attraktivt för boende, besökare och näringsliv.
Detta genom att ett golv för servicen definierats och fastställts i geografisk inrättade
serviceområden. Den service som finns närmast invånarna stärks genom inrättande av
servicepunkter, vilket är att arbete som påbörjats under 2019.
Gotlänningarna bor över hela ön, i samtliga 92 socknar. Gotland var vid årsskiftet
hem för 59 686 gotlänningar, varav 58 % bor
utanför Visby tätort. Det geografiska området Gotland exklusive Visby tätort ökade

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

2019

2018

2017

2016

-0,6
-1,4

-0,3
-1,3

0,2
-2,8

-1,1
-3,5

0,9
2,0

0,4
1,8

-0,3
4,1

1,6
5,2

under förra året med 41 personer och Visby
tätort ökade med 396 personer. De senaste fem åren (2015-2019) har Gotland ökat
med 2 295 personer. Det har dock skett en
liten förändring i var människor bor på
Gotland, andelen som bor utanför Visby
har minskat något. Det finns också en stor
grupp deltidsboende som bor på ön stora
delar av året.
Under året har det i syfte att åstadkomma nybyggnation av bostäder utanför Visby genomförts en dubbel markanvisning.
I en markanvisningstävling erbjöds exploatörerna att förvärva en fastighet i Visby mot att de samtidigt åtog sig att bygga
bostäder i Hemse och Klintehamn. Region Gotland är genom exploateringsplanen
med och driver fram flera större projekt i
Visby med fokus på bostadsproduktion.
Under året har en förstudie för den nya
stadsdelen Visborg i Visby genomförts.
Stadsvisionsstudier av hur Visby hamn och
Östercentrum ska kunna utvecklas har också genomförts.

Ekonomisk hållbarhet

SAMHÄLLE

M Å LU P P F Y L L E L S E

En bibehållen inomregional balans är
viktigt på Gotland. Under perioden har
det i hela landet skett en attitydförändring kopplat till målsättningen. Vikten av
god inomregional balans har satts i strålkastaljuset vilket har bidragit till att olika
utvecklingsområden har identifierats för
att flytta fram positionerna. Som målet
är formulerat är det svårt att säga när det
är uppfyllt. Insatser krävs löpnade för att
ha ett samhälle i balans. Region Gotland
arbetar kontinuerligt med ett strategiskt
utvecklingsarbete med inriktning på målsättningen.
Gotland är en landsbygdsregion och
den offentliga och kommersiella servicen
är väl utbyggd på ön. 2018 antogs en strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud

| 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 förutsätt
ningar för tillgång av kompetent arbetskraft på lång sikt. Ett bra företagsklimat och goda
kommunikationer. En väl utbyggd infrastruktur, såväl den fysiska, som den tekniska (IT).

Sammanfattning av målområdet
Vedertagna tillväxtfaktorer visar positiv
utveckling avseende befolkning, sysselsättning och skattekraft. Befolkningen på
Gotland har fortsatt att öka tack vare ett
positivt inflyttningsnetto och vid årsskiftet
uppgick antalet invånare till 59 686 personer. Detta motsvarar en ökning med 0,7 %
vilket inte riktigt motsvarar ökningen för
hela Sverige som ligger på 0,95 %. Detta är
fjärde året i rad som invånarantalet ökat.
Befolkningsökning är viktigt då en stor
andel av Region Gotlands verksamhet är
beroende av ett ökat invånarantal genom
sin koppling till en positiv skattekraftsutveckling.
Under perioden har såväl antalet passagerare och fraktade godsmängder ökat
inom färjetrafiken. Passagerarantalet inom
busstrafiken har ökat, men antalet flygpassagerare minskat.

För att inflyttning ska kunna ske är bostadsförsörjning en avgörande faktor. Eftersom
antalet personer som vill bosätta sig på Gotland ökat kontinuerligt under hela perioden 2016–2019 har efterfrågan på bostäder
också ökat. Gällande antalet privatbostäder till salu via Hemnet har den nedåtgående trenden de senaste åren vänt uppåt
igen under 2019 men obalansen på bostadsmarknaden kvarstår.
Att fullfölja gymnasieskolan är ett prioriterat mål för att ungdomar ska få arbete
på en arbetsmarknad där arbetsgivare efterfrågar alltmer välutbildad arbetskraft. Medvetenheten om en växande kompetensbrist
har ökat i regionen under perioden och ett
antal insatser har satts in.
Region Gotland har en fortsatt utmaning i att förbättra näringslivsklimatet och

fler insatser behövs även om viss förbättring
skett under perioden. Insatser som gjorts
är bland annat lanseringen av e-tjänster för
bygglov, vilket givit effekt i form av kortare handläggningstider. Under 2019 hanterades 90 % av inkomna bygglovsärenden inom lagstadgade tidskrav vilket är en
markant förbättring sen 2016. Likaså har
kontakten och dialogen med näringslivets
representanter utvecklats till en ökad samsyn och vilja att bidra i utvecklings- och förbättringsarbetet.
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Mål 7: Ingen bostadsbrist

M Å LU P P F Y L L E L S E

Den positiva befolkningsökningen bidrar
till en fortsatt hög efterfrågan på bostäder.
Utbudet av privatbostäder till försäljning
har återigen ökat efter att stadigt ha minskat.
Målet bedöms inte vara uppfyllt. Det
krävs ett fortsatt aktivt arbete med nya detaljplaner för bostadsändamål samt riktade insatser för ett ökat bostadsbyggande utanför Visby.
Vakansgraden i Gotlandshems bestånd
ligger på fortsatt mycket låga nivåer. I Visby respektive på övriga Gotland har vakansgraden de senaste åren legat under 1 % och
detsamma gäller för 2019. Den långa kötiden för att få en lägenhet i Gotlandshems
bestånd i framför allt Visby tyder på ett
underskott av hyresrätter. Utanför Visby

är kötiden något kortare, men variationer
finns beroende på ort. Trots underskottet
på hyresrätter uppnådde regionen i likhet
med tidigare år sitt mål att bosätta samtliga 75 anvisade nyanlända invånare enligt
det länstal som tilldelats Gotland för 2019
av Migrationsverket.
Tack vare tidigare genomförda markanvisningar och markförsäljningar har ett
stort antal flerbostadsprojekt färdigställts
under året och ytterligare projekt befinner
sig i varierande grad på väg mot ett färdigställande inom de närmaste åren.
Det är fortsatt god efterfrågan på mark
för småhusbebyggelse i framför allt Visbyområdet och under 2019 gavs startbesked
för 201 bostäder i småhus på Gotland. Motsvarande siffra avseende lägenheter i flerbo-

INDIKATOR

2019

2018

2017

2016

Vakansgrad i Gotlandshems bostadsbestånd
Visby, %
övriga Gotland, %

0,27
0,68

0,34
0,79

0,36
0,82

0,26
0,65

Utbud av privatbostäder till försäljning på Gotland, antal

1 043

508

1 069

2 633

Andel bosatta av anvisade nyanlända, %

100

100

100

100

Antal startbesked för bostäder (lägenheter i småhus
eller flerbostadshus)

195

136

507

305

stadshus är 99. Under året har bland annat
14 villatomter sålts på Artilleriet i Visby
och projekt Brodösen på Terra Nova har
startats upp, vilket förväntas bidra med
ytterligare ca 38 småhustomter på marknaden under 2020.
Perioden 2016-2019 har varit intensiv
avseende nya bostadsbyggnadsprojekt och
regionen har genom bland annat exploateringsplanen varit med och initierat tillskapandet av cirka 1 000 nya bostäder.
Resurser har även lagts på att effektivisera
samhällsbyggnadsprocessen via samverkansstrukturen Exisam (exploatering i samverkan).

Mål 8: Alla elever fullföljer gymnasieskolan
Målet att alla elever fullföljer 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 och fullföljer
en gymnasieutbildning är därmed viktigt
för Gotlands framtid. Målet är inte uppfyllt, fler insatser krävs då endast cirka 70
% av gymnasieleverna tar examen inom
fyra år.
Andelen elever som är behöriga till gymnasiet ligger över riket under hela perioden.
En högre andel flickor än pojkar är behöriga. Då resultaten mellan grundskolor och
kön länge har varit ojämn och skiftande är
likvärdigheten ett fortsatt utvecklingsområde.
INDIKATOR (jämförelse med riket)
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram,
hemkommun, andel, %
- flickor
- pojkar
Gymnasieelever med examen inom 4 år,
hemkommun, andel, %
- flickor
- pojkar
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Regionfullmäktige har fattat beslut om
att utreda framtidens skolorganisation.
Grunden i utredningen ska vara att varje
barn och elev, oavsett var man bor, ska få
lika tillgång till utbildning och lika kvalitet i utbildningen.
Under 2019 har också ett arbete med att
ta fram en övergripande elevhälsoplan påbörjats i syfte att underlätta verksamheternas arbete, att öka likvärdigheten och fokusera än mer på övergångar mellan skolor
och skolformer samt skapa bättre förutsättningar för elevhälsopersonal som arbetar på flera skolor.
Bristen på lärare är fortsatt stor och
kompetensförsörjningen inom skolan är en
av de absolut viktigaste frågorna under de
kommande åren. För att möta utmaningar2019

2018

2017

2016

86 (83)
88 (85)
84 (81)

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

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

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

69 (71)
72 (74)
66 (67)

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

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

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

na arbetar Region Gotland med insatser för
att behålla och rekrytera ny personal. Exempel på sådana insatser är att se över arbetsmiljö och lönebild.
Projektet Kompetenta Gotland har fokus på att öka tillgången till kompetens utifrån arbetsgivarens behov, samt att skapa
hållbara strukturer som minskar glappet
mellan skola och arbetsliv. I projektet har
Teknikcollege Gotland etablerats som erbjuder en samverkansplattform för arbete med kompetensförsörjning. Syftet är att
genom kvalitetssäkrade utbildningar öka
status, kvalitet och måluppfyllelse för industrirelevanta utbildningar samt skapa
en matchning mellan utbildningssystemet
och företagens kompetensförsörjningsbehov. Projektet har, rörande samverkan skola och arbetsliv, utbildat skolpersonal i skolans alla stadier.
Med anledning av ny lagstiftning har
alla elever på Wisbygymnasiet en mentor
som följer upp elevens kunskapsutveckling
och studiesituation. Målet är att öka elevers
skolnärvaro och skapa förutsättningar för
goda studieresultat.
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Mål 9: Hög andel gotlänningar i arbete eller studier
företagens möjligheter att växa och vara
konkurrenskraftiga. Kompetensförsörjningen på Gotland är en utmaning för trots
att arbetslösheten är låg finns det personer
som står långt ifrån arbetsmarknaden. En
rad olika initiativ för att bredda rekrytering och tillvarata all befintlig kompetens
har inletts. Exempel på detta är projektet
Norma som bland annat fokuserar på breddad rekrytering.
Utvecklingsarbetet med Vuxkomp, ett
samarbete mellan Region Gotland och Ar-

INDIKATOR (jämförelse med riket)

2019

2018

2017

2016

-

–

24 (31)
27 (36)
21 (26)

21 (31)
27 (36)
18 (26)

-

21 (25)
27 (32)
14 (20)

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

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

4,9 (6,8)
4,7 (6,9)
5,1 (6,7)

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)

68 (68)
65 (66)
71 (71)

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

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

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

133

85

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

betsförmedlingen, för att få fler personer i
egenförsörjning genom arbete eller studier,
har fortsatt. Verksamheten är i full gång
och goda resultat kan uppvisas.
För att underlätta övergången till arbete
eller studier genomförs ett arbetet med att
bygga upp möjligheterna till validering av
kunskap inhämtad på annat sätt än genom
formell utbildning eller då intyg saknas.
Partnerskapet mellan Region Gotland
och Uppsala universitet har lett till att en
rad olika utbildningar startats. Exempel
är grundlärarprogrammet, socionomprogrammet och systemvetenskapligt program.
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 än kvinnor
som studerar. För att målet ska uppfyllas
krävs att en högre andel gotlänningar går
vidare till högre studier.
Gotland har under perioden 2016–2019
haft en relativt låg arbetslöshet vilket inneburit både för- och nackdelar. Det har varit positivt för den enskilda individen. Men
minskad tillgång till arbetskraft begränsar

Mål 10: God tillgång till vuxenutbildning
Vuxen- och yrkesutbildning samt arbetsmarknadsåtgärder spelar en stor roll för
utvecklingen på ön. Gymnasial vuxenutbildning omfattar såväl teoretiska kurser som yrkesvuxkurser. Elever kan studera i klassrum, på distans och närdistans
men även som lärlingar. Bedömningen är
att tillgången till vuxenutbildning på Gotland är god.
Vuxenutbildningen har utökats de
senaste åren och det har startats en rad
olika utbildningar i egen regi utifrån skolverkets nationella yrkespaket inom vård,
barnomsorg, fritidshem, industri, trätek-

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

nik, restaurang, turism och bygg. Inom
flera branscher finns det även upphandlade
externa utbildare, bland annat inom transport, vård och barnomsorg och de gröna
näringarna. Det har även satsats på regionalt lärlingsvux inom ett flertal branscher.
Grundläggande vuxenutbildning står
inför stora utmaningar då den största
elevgruppen inom överskådlig framtid
inte kommer ha svenska som modersmål.
Många elever har vidare en kort utbildningsbakgrund vilket innebär att de ofta
är i behov av extra stöd för att klara sina
studier. Flertalet elever studerar på dis-

2019

2018

2017

2016

-

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

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

3

3

2

tans. Det innebär i vissa fall att den lärarledda undervisningstiden i klassrum kan
minska, men att behovet av extra stöd i
form av handledning troligtvis kommer att
öka. Utöver detta så är det fler elever som
kombinerar sina studier med arbete. Vuxenutbildningen bör således eftersträva att
utveckla mer flexibla arbetssätt.
Projektet Kompetenta Gotland har etablerat strukturer för att i högre grad tillgängliggöra yrkeshögskoleutbildningar
för gotlänningar.
Vuxenutbildningen har expanderat
under perioden 2016-2019, såväl på Gotland som i hela riket. Detta har huvudsakligen skett genom ett flertal statsbidragssatsningar. Trots den senaste tidens satsningar
finns det ytterligare behov inom fler branscher samt behov av utökning av befintliga
utbildningar.
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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 som ett mått på Gotlands attraktivitet
och på hur näringslivet utvecklas.
Resultaten för resandet med de olika
trafikslagen bidrar positivt till målet.
Omvärldsfaktorer och konjunkturläge kan

dock påverka i motsatt riktning. För att öka
resandet inom kollektivtrafiken krävs ytterligare åtgärder
I den statligt upphandlade linjetrafiken till Nynäshamn och Oskarshamn
reste 2019, drygt 1 800 000 passagerare
med Destination Gotland, en ökning med
drygt 3 % sedan föregående år. Utöver den
avtalade trafiken drev Destination Gotland under sommaren trafik till Västervik,
knappt 43 000 passagerare reste på den linjen. Sammanlagt reste drygt 1 865 000 personer i färjetrafiken under 2019 vilket är
den hittills högsta nivån, och en ökning
med nästan 100 000 personer sedan föregå-

INDIKATOR

2019

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

2018

2017

2016

1 865 224 1 766 738 1 748 602 1 772 240
1 822 292 1 701 680 1 691 138 1 622 899
42 932
65 058
57 464
–
–
149 341

Antal flygpassagerare per år

446 764

467 857

491 446

463 559

Längdmeter färjegods

837 995

850 221

822 441

786 638

16

16 (77)

15 (82)

16 (82)

Antal resor per invånare med kollektivtrafik, buss

ende år. Detta motsvarar även utvecklingen
sett till perioden 2016-2019. 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 personer.
Inom godstrafiken transporterades
2019, knappt 840 000 längdmeter gods,
en minskning med 1,4 %. Under perioden
2016-2019 ökade dock godsmängderna,
2016 transporterades cirka 780 000 längdmeter.
2019 hade Visby flygplats, drygt 446 000
passagerare. Från att flygresandet ökat kraftigt den senaste tioårsperioden med drygt
140 000 personer, har antalet passagerare
under de två senaste åren minskat. Sannolikt finns flera olika förklaringar till minskningen som exempelvis miljödebatten.
Resandet inom kollektivtrafiken på
Gotland 2019 ökade något jämfört med
föregående år. 2019 gjordes drygt 930 000
resor. Från 2017 har antalet resor ökat med
cirka 45 000.

Mål 12: Ett gott näringslivsklimat
Gotland ska erbjuda en bra och inspirerande miljö för företag att verka i. En aktiv
företagsamhet främjar en god samhällsutveckling och tillväxt. Grunden för ett tillväxtfrämjande företagsklimat läggs i ett bra
samspel mellan alla aktörer. Av särskild vikt
är att myndigheternas hantering av företagens ärenden kännetecknas av hög tillgänglighet, rättssäkra och väl motiverade beslut,
gott bemötande samt i möjligaste mån digitaliserade och effektiva processer.
Flertalet insatser har gjorts under perioden 2016-2019 för att förbättra näringslivsklimatet men målet bedöms inte vara helt
uppfyllt. Inom Region Gotland har bland
annat det förvaltningsöverskridande samarbetet utvecklats och verksamhetsutveckling har skett med fokus på rättssäkra processer och system. Medarbetare och chefer
har arbetat med bemötande samt utvecklat
kommunikation, återkoppling, tillgänglighet och samverkan med näringslivet.
Genom de nya e-tjänsterna för bygglov
och genom ett förändrat arbetssätt har
kortare handläggningstider uppmätts.

Under 2019 hanterades 90 % av inkomna
bygglovsärenden inom lagstadgade tidskrav vilket är en markant förbättring.
En exploateringsgrupp inom ramen för
ett förvaltningsövergripande arbete startade
2018 och har vidareutvecklats 2019. Målet
är förbättrad dialog och samverkan med
bostadsmarknadens aktörer vilket även förväntas påverka näringslivsklimatet positivt.
Likaså har kontakten och dialogen med
näringslivets representanter utvecklats till
en ökad samsyn och vilja att bidra i förbättringsarbetet. Under året har ett strukturerat samarbete med syfte att enas om
en gemensam målbild och handlingsplan
påbörjats mellan Region Gotland, Länsstyrelsen, Uppsala universitet Campus Gotland och företrädare från de större företagarorganisationerna.
I Region Gotlands tillväxtprogram
2016-2020 anges att regionen ska nå ett
nöjd-kund-index på minimum 70 poäng i
Sveriges kommuner och regioners insiktsmätning, dock minst 62 poäng på respektive myndighetsområde samt att Region

INDIKATOR (jämförelse med deltagande kommuner i
insiktsmätningen)
Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, ranking
Företagsklimat enligt Öppna Jämförelser (Insikt) – Totalt, NKI
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2019

2018

2017

2016

235

253

257

256

67

65 (73)

69 (71)

66 (72)

Gotland ska vara bland den bästa tredjedelen av kommuner i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Det preliminära
aggregerade resultatet för 2019 års insiktsmätning visar på marginella förändringar
över hela perioden. Myndighetsområdet
”bygglov” visar dock på en klar förbättring
(från 41 till 54). Övriga fem mätområden
ligger med marginal över 62 poäng, aggregerat med alla sex myndighetsområden nås
67 poäng. Svenskt Näringslivs attitydmätning indikerar en mindre förbättring under
perioden, 22 placeringar i ranking. Sammanfattningsvis signalerar dessa två mätningar fortsatta utmaningar och behov av
insatser.
Trots att det finns förbättringspotential
enligt både insiktsmätningen och Svenskt
näringslivs ranking startas många nya företag på Gotland. I statistik hämtat från
Bolagsverket mätt på antal nyregistrerade
företag per 1 000 invånare mellan 16-64 år
har Gotland under perioden en placering
topp 2-4 i jämförelse med Sveriges samtliga
län. Enligt Svenskt Näringslivs mätning av
andelen företagsamma personer i befolkningen (16-74 år) rankas Gotland högst i
Sverige.
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Mål 13: Ökad folkmängd
545 personer, motsvarande siffra 2018 var
757. Minskningen i flyttnettot, gentemot
föregående år, förklaras av att inflyttning
minskade med 189 personer samtidigt som
utflyttningen ökade med 23 personer. Trots
minskningen är flyttalen fortsatt höga och
förklaras framförallt av att de som fötts
under 90-talets babyboom nu är i den mest
intensiva flyttåldern.
Under 2019 invandrade 191 kvinnor och
230 män till Gotland, året innan var motsvarande siffror 195 kvinnor och 290 män.
Andelen utrikes födda är dock fortfarande

INDIKATOR
Folkmängd Gotland

BEFOLKNINGSUTVECKLING 2019

2019

2018

2017

2016

59 686

59 249

58 595

58 003

Totalt

Män

Födda

516

269

247

2 067

Döda

625

331

294

2 495

Inflyttade

2 735

1 401

1 334

11 508

Utflyttade

2 190

1 097

1 093

8 801

437

243

194

2 295

59 686

29 816

29 870

Folkökning

Historisk befolkningsutveckling
Folkmängd 31 december 2019
Källa: SCB och Region Gotland

Kvinnor Totalt 2016-2019

lägre på Gotland än på andra håll, 7,9 %
jämfört med 19,6 % i riket.
Flyttningar är den komponent som har
störst och snabbast påverkan på befolkningsutvecklingen på kort sikt.
Antalet födda har sedan 2009 varierat mellan 491 och 593. År 2019 föddes
516 barn vilket är nio fler än 2018. Antalet
avlidna har under en tioårsperiod varierat
mellan 554 och 660. År 2019 dog 625 personer, jämfört med 608 året innan. Födelsenettot (födda minus döda) uppgick 2019
till -109, att jämföra med -101 året innan.
För perioden 2016 - 2019 har befolkningen ökat med 2 295 personer varav 1 034
kvinnor och 1 261 män. Detta motsvarar
en ökning med 4,0 %. Under motsvarande
period har befolkningen i riket ökat med
4,8 %. För Gotlands del förklaras befolkningsökningen av ett positivt flyttnetto på
2 707 personer. Födelsenettot under perioden var -428.

M Å LU P P F Y L L E L S E

Den 31 december 2019 var 29 870 kvinnor
och 29 816 män folkbokförda på Gotland.
Det innebär att folkmängden under året
ökade med 437 personer, från 59 249 till
59 686, vilket är en ökning med 0,70 %. I
Sverige var befolkningstillväxten under
året 0,95 %. Den ökade befolkningen på
Gotland beror på att flyttnettot var mer
positivt än vad födelsenettot var negativt.
Eftersom befolkningen ökar är målet uppnått.
Under 2019 flyttade 2 735 personer till
Gotland samtidigt som 2 190 personer
flyttade från ön. Det gav ett flyttnetto på

HISTORISK BEFOLKNINGSUTVECKLING 2009-2019
Folkmängden har under perioden ökat med 2 465 personer. Den största ökningen har skett från 2015 och
förklaras av ett positivt flyttnetto. Källa: SCB.
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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 samhälls
byggande som minskar belastningen på ekosystemen.

Sammanfattning av målområdet

M Å LU P P F Y L L E L S E

Målen bedöms inte vara uppfyllda, fler
insatser krävs. Det visas både av uppföljningen av regionens egna program inom
området och i uppföljningar av de nationella miljömålen. År 2019 nådde tyngden
och utmaningen i att ta klimatfrågan på
allvar, ut till allmänheten med en större
bredd än tidigare. Klimatfrågan kom högt
på agendan i de tre framtidsdialogerna
som hölls inom ramen för arbetet med en
ny regional utvecklingsstrategi för Gotland. Grundinställningen, i remissversionen som togs fram 2019, är att Gotland har
stora klimat- och miljöutmaningar, men
också möjlighet att gå före i energiomställningen. Det gotländska samhället har

i grunden utmärkta förutsättningar för en
ekologiskt hållbar samhällsutveckling baserad på att både bruka och bevara öns naturliga förutsättningar. Samtidigt finns olösta
problem och utmaningar. En av dessa är att
ha en robust samhällsservice i ett föränderligt klimat. I tekniska nämndens verksamhetsberättelse nämns till exempel både att
kostnader för stormskador gjort att grunduppdrag fått stå tillbaka under 2019 och att
kapaciteten i vatten- och avloppsreningsverk påverkas av att klimatet ger större variationer i väderlek.
Vattenfrågorna har under perioden
2016-2019 varit om möjligt ännu mer i
centrum av samhällsdebatten än tidigare,

främst på grund av ett antal nederbördsfattiga år vilket fått extra mycket uppmärksamhet. Hela perioden har präglats
av låga grundvattennivåer och för 2018
och 2019 även utbredd högsommartorka,
vilket medförde stora konsekvenser för det
gotländska samhället. Ett antal större vattenrelaterade ärenden har handlagts under
2019. Speciellt kan Cementas ansökan om
fortsatt kalkbrytning i Slite, företaget SMA
Minerals planerade kalktäkt i Klintehamn
samt ansökan om vattenskyddsområde för
Bästeträsk nämnas.

Mål 14: Utveckla Gotland som ekokommun
Målet är en sammanfattning av mål och
inriktning i Region Gotlands miljöprogram. En uppföljning av miljöprogrammets handlingsplaner visar att fler insatser
krävs. Det övergripande målet för ekokommunen sattes under 1990-talet till att Gotland ska bli ett uthålligt samhälle inom
loppet av en generation, till 2025. Utvecklingen inom regionen bidrar till den hållbara utvecklingen även i det övriga samhället
på Gotland. Målåret 2025 närmar sig, men
det återstår ännu mycket att göra. Det utförs mycket gott arbete för miljön, men det

finns också luckor i kunskap, ansvarsfördelning, resurstilldelning, arbetssätt och proaktivitet. Under 2019 har regionstyrelsen
bestämt att ett nytt program för miljö, energi och klimat ska tas fram för att ersätta miljöprogram, energiplan och biogasstrategi som alla står på tur för revidering.
I arbetet med en ny översiktsplan och en
ny regional utvecklingsstrategi integreras
miljöfrågor tydligt.
Inom miljöprogrammets fokusområde ”Lätt att göra rätt- hållbara val” är arbetet med miljökompetens i upphandlingar

INDIKATOR (jämförelse med riket)

2019

2018

2017

2016

100

99 (94)

99 (94)

99 (91)

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken, %

42

38 (87)

36 (88)

21 (82)

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel, %²

32

31 (30)

31 (29)

24 (26)

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning,
inklusive biologisk behandling, andel, %³

-

55 (39)

55 (40)

54 (39)

Insamlat hushållsavfall totalt kommun, kg/person³

-

523 (499)

622 (514)

515 (518)

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler, %¹

1) Jämförelse med medelvärde för Sveriges ekokommuner.
2) Jämförelse med deltagande kommuner i KKiK.
3) Jämförelse med medelvärde för samtliga kommuner.
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och att sätta upp miljökriterier för miljöanpassad upphandling, betydelsefullt. Tillsammans med Svenska miljöinstitutet och
Region Stockholm har Region Gotland
medverkat i ett projekt för plastkartläggning, främst flöden och avfall från engångsprodukter från sjukvården.
Under perioden 2016-2019 kan konstateras att ekokommunutvecklingen vad
gäller att i tid nå egna och bidra till att nå
nationella och globala miljö- och hållbarhetsmål går för långsamt. I en årlig jämförelse av miljöprestanda mellan landets regioner, Sveriges kommuner och regioners
Öppna jämförelser miljö ligger Region
Gotland bra till ifråga om energianvändning i lokaler, klimatpåverkan från medicinska gaser samt återvinning av avfall, men
i bottenskiktet ifråga om andelen förnybara
drivmedel i kollektivtrafiken, förskrivning
av antibiotika, andelen ekologiska livsmedel och omfattningen på den årliga klimatredovisningen.
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Mål 15: Ställ om till lokalproducerad och förnybar energi
2019 gav tekniska nämnden i uppdrag att ta
fram och redovisa under 2020. Vidare har
det tecknats avtal under 2019 som för kommande år innebär betydligt högre andel
förnybara drivmedel i många upphandlade transporter. Tack vare att biodiesel också blivit tillgänglig i högre grad på Gotland
under 2019 så har bränslebyte inletts för regionens egna tyngre fordon.
Ett uppmärksammat projekt är elanslutningen av linjetrafikens färjor när de
ligger vid kaj i Visby, vilket är genomfört i
Visby hamn 2019. Det ökar regionens eluttag betydligt i hamnen, men sparar fossila
bränslen och ger minskade utsläpp.
Några av de projekt som medfinansieras
av regionala utvecklingsmedel och som har
direkt bäring inom energiområdet är: Fos-

INDIKATOR

2019

2018

2017

2016

Lokalt producerad biogas, GWh/år

32

30

29,5

29,7

Lokalt producerad solel, GWh/år

4,3

2,9

1,7

1,1

Lokalt producerad vindkraft, GWh/år

487

374

554

432

silfritt kött, för ett fossilfritt lantbruk, Örnkoll – intelligent teknik eliminerar kollisioner mellan stora fåglar och vindturbiner
samt Förstudie Vätgas och energilagring.
Ett testprojekt, med finansiering från
Trafikverket, är påbörjat längs vägen till
flygplatsen från Visby, där första etappen i
en världsunik ”elväg” är installerat. Sommaren 2020 kan till exempel flygbussen, som
då ska vara en elbuss, laddas med induktiv
laddning medan den kör. Denna teknik är
helt ny och spännande att få till Gotland.
Näringslivet på Gotland har också med
framgång sökt och fått stöd för energiomställning genom Naturvårdsverkets program Klimatklivet. Totalt har över 63 mnkr
beviljats i stöd 2015 – 2019. Störst belopp
har gått till att ersätta olja med biobränsle
till processvärme på mejeriet i Visby, därnäst till att främja biogas. Flest projekt
handlar om laddstationer till fordon, men
de utgör tillsammans mindre än 3 % av det
beviljade stödet.

M Å LU P P F Y L L E L S E

När energiplanen, Energi 2020, antogs år
2014 verkade dess mål realistiska, men de
byggde till stor del på att en tredje elkabel
skulle kommit till stånd redan 2017-2018.
Ett mål är att: ”År 2020 är årsproduktionen
av lokalproducerad el från förnybar energi
på Gotland dubbelt så stor som den totala
elförbrukningen på Gotland”. 2019 kom 50
% av elförbrukningen från lokalt producerad el från sol och vind.
Efter att elnätet på Gotland under ett
par år varit stängt för nyanslutningar av en
större del av öns mikroproduktion, kom
under slutet på 2019 ett välkommet besked
från elnätsoperatören GEAB Elnät att nyanslutningar åter kan medges. Det öppnar
bland annat för aktiviteter inom den solcellsstrategi som regionfullmäktige under

Mål 16: Säkra tillgången till vatten av god kvalitet
Målet bedöms inte vara uppfyllt. Region
Gotlands insatser i målets riktning följer aktuell VA-plan som sträcker sig fram
till 2030. Gotlands bebyggelsestruktur, de
naturgivna förutsättningarna för vattentillgång, klimatförändringens effekter samt
ekonomiskt utrymme för ny- och reinvesteringar är faktorer som påverkar möjligheterna till måluppfyllelse på sikt.
Tydligaste bidraget till måluppfyllelse under året var sannolikt tillkomsten av
bräckvattenverket i Kvarnåkershamn, som i
juni började leverera dricksvatten till abonnenter på södra Gotland. Även projekteringen av en överföringsledning mellan
Klintehamn och Visby påbörjades i syfte
att kunna förse abonnenter med dricksvatten längs sträckningen upp mot Visby. Den
ingår i arbetet med att analysera hur Visbys
framtida VA-försörjning ska säkras. Sammantaget omfattade Region Gotlands arbete med vatten och avlopp över 100 projekt med investeringsbudgetar mellan 1,5
mnkr och 250 mnkr per projekt.

Regionfullmäktige fastställde i november
skyddsföreskrifterna för ett nytt vattenskyddsområde kring Bästeträsk. Generellt
saknar ett flertal av regionens vattentäkter fortfarande vattenskyddsområden och
i några fall även vattendomar för uttag.
Detta arbete är viktigt för att nå måluppfyllelse på lång sikt. När det gäller beslut
kring enskilda avloppsanläggningar fattade
miljö- och byggnämnden totalt 525 beslut,
varav 415 gällde förbättringar och därför
kan hänföras till ”Klart vatten” - arbetet.
Målet var 644 beslut. Totalt har nu fastighetsägare i 66 av Gotlands socknar informerats om att se över sitt eget avlopp.
Perioden 2016−2019 kanske bäst sammanfattas som en period när vattenfrågorna på allvar tog plats i samhällsdebatten, även nationellt. Främst på grund av ett
antal nederbördsfattiga år, vilket fick extra
mycket uppmärksamhet i ljuset av den
pågående klimatförändringen. För Gotlands del bidrog sannolikt också kalkindu-

INDIKATOR

2019

Andel mängd levererat kommunalt vatten från
skyddade vattentäkter, %

2018

2017

2016

94

94

94

Antal kommunala vattenskyddsområden

19

17

17

20

Procentuell andel tjänligt* provresultat i enskilda vattentäkter, %

70

70

70

70

* Inklusive tjänligt med anmärkning. 2016–2019 års data från 2015 års 100-brunnarsundersökning (görs vart femte år).

strins nya täktansökningar till ett fokus på
lokala effekter för grundvatten.
Perioden präglades av låga grundvattennivåer och tidvis även låg nivå i den viktiga ytvattentäkten Tingstäde träsk. 2018
och 2019 års utbredda högsommartorka
förvärrade läget ytterligare. Kapacitetsbristen ledde till återkommande sparkampanjer och bevattningsförbud sommartid,
men även påtagliga effekter för den regionala utvecklingen i form av anslutningsstopp till det kommunala VA-nätet söder
om Tofta. Under perioden antogs en helt
ny VA-strategi och VA-plan.
Region Gotland driftsatte också två
bräckvattenverk som därmed kunde
avlasta grundvattenresurserna. I båda fallen ledde det till att vissa av restriktioner
för byggande och anslutning till VA kunde
hävas. Region Gotland fortsatte också
medverka i externa samarbeten på vattenområdet, exempelvis i arbetet med länsstyrelsens regionala vattenförsörjningsplan, grundvattenprojektet ”Testbädd
Storsudret” samt försöksverksamheten
Blått centrum Gotland tillsammans med
Uppsala universitet Campus Gotland och
Länsstyrelsen. Det senare genererade ett
flertal forskningsanknutna projekt samt
många aktiviteter i rollen som regionalt
kunskapscentrum.
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Mål 17: Gotlands klimatavtryck ska minska

M Å LU P P F Y L L E L S E

Målet bedöms inte var uppfyllt, fler insatser krävs. Ett mål i energiplanen, Energi
2020, är att genom omställning från fossila bränslen till förnybar energi minska
klimatutsläpp från energi som används till
värme, el och transporter på Gotland med
45 % under perioden 1990 till 2020. Det
målet ser ut att kunna nås till 2020. Under
2000-talet har dock den årliga tillförseln
till Visby oljehamn varit tämligen konstant, efter att dessförinnan har minskat.
Till år 2017, enligt den nationella statistik
som finns fördelad på län och kommuner,
hade utsläppen minskat med nära 40 %.
Den här kategorin av utsläpp är det fokus
på till exempel i EU:s ö-samarbete för ren
energi. Men i målet ingår inte utsläpp som

omfattas av EU:s system för handel med
utsläppsrätter. På Gotland är industrin så
dominerande, att utsläppen från energioch transportsektorn bara utgör 10 % av
industrins utsläpp.
Energiplanen anger också att regionen
ska väga in klimatpåverkan vid sina egna
upphandlingar men också medverka till
att invånarnas konsumtion i så hög grad
som möjligt sker med minsta möjliga energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser.
Det som görs för ökad ekologisk hållbarhet inom regionen, ger ofta också möjligheter för invånarna att göra mer hållbara
val, till exempel att resa mer hållbart inom
kollektivtrafiken. Region Gotland har hittills varit bra på att fasa ut fossil energi när

INDIKATOR (jämförelse med riket)
Andel nyregistrerade bilar med alternativa bränslen, %
Sektorsvisa klimatutsläpp på Gotland, CO2ekv, kton/år
- stenindustri, exklusive arbetsmaskiner
- jordbruk inklusive djurhållning, men utan traktorer m m
- mark- vägtransport inklusive arbetsmaskiner
- inrikes civil sjöfart
- inrikes flyg
- militär transport
- övrigt
Utsläpp av CO2 från fossila bränslen i egna verksamheter, kton/år
Utsläpp av CO2 från tillförda fossila drivmedel och eldningsolja,
kton/år

2019

2018

2017

2016

12,4 (12,8)

9,9 (9,1)

5,3 (6,5)

4,5 (4,6)

-

-

1 719
284
133
18
2
8
37

1 800
274
130
22
2
8
39

-

-

-

-

204

223

216

215

det gäller värme och transporter. Inom måltidsverksamhet, förvaltning av pensionsmedel och avfallsbehandling har också tydliga steg tagits för minskad klimatpåverkan.
Regeringen har pekat ut Gotland och
gett i uppdrag till Statens energimyndighet att möjliggöra att Gotland blir en pilot
i omställningen till ett hållbart energisystem. Det är ett unikt uppdrag till en statlig myndighet både genom dess regionala
avgränsning och genom att det inte är tidsbegränsat. Många på Gotland, både inom
näringslivet och inom lokala utvecklingsgrupper eller motsvarande har redan långt
komna idéer och tankar. Flera är på gång
med projekt inom sina områden på Gotland för att bidra till energiomställningen.
Förväntningarna är höga på att utpekandet till pilot ska bidra till att goda idéer förverkligas, så att omställningen på Gotland
går tillräckligt fort och också blir till inspiration för andra. Regionen driver med stöd
av Energimyndigheten, sedan hösten 2019,
etapp 1 i etableringen av ett Energicentrum
för lokal delaktighet i energiomställningen.
Regionen deltar också i projektet Hållbara transporter som länsstyrelsen driver.
Bland annat finansierar det projektet en
reserådgivare placerad hos regionens kollektivtrafikenhet.

Mål 18: Ett ansvarsfullt samhällsbyggande
som bidrar till tillväxt över hela ön
Målet bedöms inte var uppfyllt, fler insatser
krävs. Under 2019 har arbete pågått med att
ta fram en ny regional utvecklingsstrategi
som ska vara klar i slutet av 2020 och peka
ut inriktningen för utvecklingsarbetet för
olika gotländska aktörer. Internt inom regionen pågår arbete med att utveckla samhällsbyggnadsprocessen.
Under året har det varit extra fokus på
att skapa förutsättningar för byggnation
av studentbostäder med 12-månaders kontrakt och hyreslägenheter. För att skapa aktivitet på landsbygden pågår försäljningsarbete av bland annat tre fastigheter i Roma
som erbjuds tillsammans i ett paket samt
Korsbygården i Lärbro. Dubbel markanvisning sker där så är möjligt.
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Program för Klintehamn som antogs under året har tagit avstamp i en genomförd
medborgardialog, varefter de ambitioner
och behov som framkom av dialogen fått
utgöra själva uppdraget för programmet.
Det delvis nya arbetssättet med en dialogbaserad process, som möjliggjort ett fördjupat lokalt engagemang, har upplevts som
positivt av alla inblandade parter.
Arbetet med ny översiktsplan har påbörjats men löpt långsamt på grund av resursbrist. I början av 2020 startar projektet på
nytt och ny översiktsplan för Gotland beräknas kunna antas årsskiftet 2022/23.
För att begränsa de biologiska och socioekonomiska effekterna av klimatförändringarna behövs snabba åtgärder för att

minska de klimatpåverkande utsläppen.
Samtidigt måste klimatanpassning ske för
att möta de förändringarna som nu sker i
allt snabbare takt. En stabil energiförsörjning med tillgång till bioenergi och lokal
produktion av biobränsle är, tillsammans
med en tillräcklig överföringskapacitet i
elnätet, förutsättningar för Gotlands konkurrenskraft och för ett trygg och säkert
samhälle. Gotlands läge gör även tillgängligheten till en nyckelfråga och kommunikationerna med omvärlden är avgörande
för utvecklingen. Under 2019 pågår flera
projekt för att göra transporterna på Gotland mer hållbara. Regionen bidrar direkt
och indirekt, med viss infrastruktur och
inom egna och upphandlade transporter.

VERKSAMHET

| KVALITET

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 kvalitets
nivå 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
som har sämst resultat. Exempel på vad som
kan förbättras är tillgängligheten och bemötandet i telefon gentemot medborgare.
Hälso- och sjukvårdens resultat i jämförelse med nationella mål och i jämförelsemed andra regioner är generellt goda.
Nöjdheten hos de personer som är mottagare av regionens tjänster mäts inom de
flesta verksamheter. Generellt är nöjdheten
i nivå med eller över rikets genomsnitt. Under 2019 lämnades 896 synpunkter in till regionen och 41 % av dessa berörde verksamhet inom teknikförvaltningen.
Att på olika sätt främja innovation och
påvisa goda förbättringsarbeten är en viktig

del i att uppnå god kvalitet. Till förnyelsepriset 2019 nominerades 42 bidrag vilket är
ett axplock av regionens många pågående
utvecklingsarbeten. Regionen har även deltagit i den av Sveriges kommuner och regioners anordnade innovationsveckan.
I nationella jämförelser framkommer
att de flesta mätvärdena för kvalitet ligger i
nivå med eller över rikets genomsnitt. Det
kan därför anses att Region Gotland delvis uppfyller kvalitetsmålen, såväl med faktiska resultat som utifrån kundernas upplevelser.

M Å LU P P F Y L L E L S E

Regionens riktlinjer för kvalitet och verksamhetsutveckling har reviderats och innehåller dimensionerna: skapa värde med
kunder och intressenter, leda för hållbarhet, involvera motiverade medarbetare, utveckla värdeskapande processer och
förbättra verksamheten och skapa innovationer. Regionen har även blivit medlem i
SIQ, Swedish Institute for Quality.
Av 41 mått i mätningen av Kommunens
Kvalitet i Korthet (KKiK), ligger de flesta
av regionens resultat i nivå med deltagande kommuner. 10 av måtten ligger bland de
25 % kommuner som har bäst resultat och 7
av måtten ligger bland de 25 % kommuner

Mål 19: God tillgänglighet till Region Gotland
dömdes bemötande som gott, vilket är en
förbättring sedan tidigare mätning men
dock något lägre än genomsnittet för deltagande kommuner. 80% av den e-post som
skickades till regionen besvarades inom en
dag vilket också var lägre än snittet för deltagande kommuner. Resultatet i Hälsooch sjukvårdsbarometern visar att mer än
åtta av tio av de tillfrågade instämmer helt
eller delvis i att de har tillgång till den sjukvård de behöver.
Tillgängligheten till regionens tjänster
har under perioden 2016-2019 ökat genom

Sammantaget bedöms målet god tillgänglighet till Region Gotland delvis uppfyllt.
Upplevelsen av regionens tillgänglighet påverkas genom de möten och dagliga kontakter som sker inom regionens
alla olika verksamheter. I årets servicemätning besvarades 44 % av telefonsamtalen
inom en minut vilket är ett lägre resultat
än 2018 samt lägre än snittet för deltagande kommuner. För att förbättra resultaten
pågår utveckling av den regiongemensamma kundtjänstfunktionen. Vid 85 % av telefonsamtalen till Region Gotland be-

2019

2018

2017

2016

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

INDIKATOR (jämförelse med deltagande kommuner i KKiK)

80 (84)

84 (80)

68 (79)

-

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

44 (56)

47 (53)

37 (52)

41 (52)

Kontakt med primärvården samma dag – telefontillgänglighet, %¹

97 (89)

80 (88)

85 (89)

83 (89)

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

85 (88)

76 (85)

76 (81)

72 (78)

att de flesta förvaltningar har skapat ett
flertal e-tjänster, webbplatsen har utvecklats, ”Mina meddelanden” för digital kommunikation med medborgare har införts
och allt fler följer regionens Facebooksida.
Andra exempel på hur man ökat tillgängligheten är digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen (DiSa), kortare
handläggningstider, meröppna bibliotek,
utveckling av kundtjänst inom teknikförvaltningen och appar för felanmälan.

1) Jämförelse med medelvärde för samtliga regioner

ANDEL SOM FÅR SVAR PÅ E-POST INOM EN DAG, %
80 % av den e-post som skickades in till regionen besvarades inom ett dygn.
Källa: Sveriges Kommuner och Regioner
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Gotland
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Mål 20: God kvalitet i skolan
Skolinspektionen genomför vartannat år
en elevundersökning för elever i åk 5 och
åk 9. Det senaste resultatet från 2018 antyder att elevernas nöjdhet med skolan minskat något sedan 2016. Generellt är eleverna
i de yngre årskurserna mer positiva till sin
skola än de i högre årskurser. Dock ligger
Gotlands resultat för elevers nöjdhet i åk
9, bland de kommunerna med bäst resultat, 78,9 %.
Resultaten på nationella prov för årskurs 3 i matematik har förbättrats något
2019 jämfört med 2018 och ligger något
över riksgenomsnittet. Resultatet för nationella prov åk 3 i svenska har sjunkit något
jämfört med tidigare år. Resultaten för årskurs 6 i svenska och engelska är goda och
ligger i nivå med riket. I matematik ligger
resultaten över riksgenomsnittet.
Andel elever i åk 9 från kommunala
skolor som är behöriga till yrkesprogram
har ökat något jämfört med 2018 och ligger i nivå med riket. Från 2017 till 2019 har
resultatet ökat succesivt. Det finns skillnader i kunskapsresultaten mellan flickor och
pojkar, där en högre andel flickor är behöriga till yrkesprogram. Kunskapsresultaten
varierar också mellan olika skolor.

M Å LU P P F Y L L E L S E

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.
Sammantaget bedöms målet god kvalitet i skolan delvis uppfyllt. Resultaten för
2019 visar på hög nöjdhet hos elever och
vårdnadshavare och goda skolresultat i förhållande till riket. Utifrån ett långsiktigt
perspektiv behövs dock mer göras för att
öka delaktigheten, minska könsskillnader
och skillnader mellan skolor. Andelen elever som är behöriga till gymnasiet och andelen som tar examen från gymnasiet inom
fyra år behöver också öka.
Att öka tillgängligheten till förskolan
är ett pågående arbete. För perioden 20162019 har ett ökat antal barn fått plats på förskola på önskat placeringsdatum.
Nöjdheten hos vårdnadshavare till barn
i den kommunala förskolan fortsätter att
öka. För perioden 2016 -2019 har nöjdheten ökat från 76% till 84%. I resultatet syns
även att arbetet med likvärdighet gett resultat, då frågan ”Jag upplever att flickor och
pojkar ges samma förutsättningar på förskolan” skattas 9,2 på en 10-gradig skala.
INDIKATOR (jämförelse med riket)
Plats på förskola på önskat placeringsdatum,
andel barn, %¹
- flickor
- pojkar

2019

2018

2017

2016

60 (59)
59 (59)
64 (56)

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

45 (60)
–
–

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

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn²

-

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

161 764 (151 845) 156 571 (147 445) 152 988 (142 232)

-

79 (69)

–

80 (72)

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram,
kommunala skolor, andel, %
- flickor
- pojkar

84 (83)
87 (84)
81 (81)

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

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

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

Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev²

-

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

68 (70)
73 (73)
64 (67)

115 354 (113 888) 115 917 (110 117) 116 691 (105 896)
68 (71)
72 (74)
65 (67)

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

66 (70)
70 (74)
63 (66)

1) Jämförelse med deltagande kommuner i KKiK.
2)Jämförelse med medelvärde för samtliga kommuner.

ANDEL ELEVER I ÅK 9 PÅ KOMMUNALA SKOLOR SOM ÄR BEHÖRIGA
TILL YRKESPROGRAMMEN PÅ GYMNASIET %
Gotland ligger strax över rikets resultat. Spridningen mellan skolor på Gotland är stor.
Källa: Skolverket.
skola på Gotland med sämst resultat
medel
0
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Gotland skola på
Gotland med
bäst resultat
GYMNASIEELEVER MED EXAMEN INOM 4 ÅR, KOMMUNALA SKOLOR, ANDEL , %
Gotlands resultat är lägre än riksgenomsnittet. Källa: SCB.
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Resultaten för Wisbygymnasiet är sammantaget goda. Positivt är att skillnaden
mellan andel elever som erhåller gymnasieexamen på de högskoleförberedande
programmen jämfört med yrkesprogrammen har minskat. Andelen elever som går
yrkesprogram och dessutom når högskolebehörighet har ökat med 10 procentenheter. Andelen elver som tar examen efter fyra
år behöver dock öka.
År 2019 fick 88 procent av gymnasiesärskolans avgångselever fullständiga betyg,
vilket är högre än 2018.
Antalet inskrivna barn per årsarbetare i
förskolan är lägre än snittet för riket. Kostnaden för förskolan per inskrivet barn är
högre än i riket men kostnaden per elev
i grundskolan har minskat och ligger nu
endast något över riksgenomsnittet.
Den nationella digitaliseringsstrategin
har inneburit reviderade läroplaner med
krav på att skolan ska ge varje barn och elev
en adekvat digital kompetens. Det pågår ett
kontinuerligt förbättringsarbete gällande
digitalisering inom förskola, skola och vuxenutbildningens verksamheter. Ännu kan
arbetet inte påvisa mätbara resultat, men
de olika insatserna för en likvärdig tillgång
och användning av tidsenliga och digitala
verktyg antas bidra till ökad måluppfyllelse
över tid.
För att utveckla och förbättra verksamheten är det värdefullt att få in och ta tillvara synpunkter från gotlänningarna. Inom
barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde har flera synpunkter inkommit.
Negativa synpunkter som berör förskolan
handlar om; personalens omsorgsuppdrag
brister, barngruppernas storlek, utomhusmiljöns säkerhet och undermålig sommarbemanning. Negativa synpunkter som
berör grundskolan handlar om; undervisning, särskilt stöd, värdegrundsarbete,
information och trafiksituation kring skolan. Det finns ett samband mellan inlämnade synpunkter, anmälan till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.
Inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde har det under
perioden inkommit sex synpunkter varav
tre berör folkhögskolan och övriga tre Wisbygymnasiet. En anledning till att anmälningarna är så få kan vara att eleverna är
äldre och har lärt sig vem de direkt kan
vända sig till med synpunkter och eventuella klagomål.

VERKSAMHET
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Mål 21: God kvalitet i vården
Resultaten för de standardiserade vårdförloppen inom cancervården ligger något
bättre än riket. Resultatet för primärvården visar att de flesta patienter upplever att
de blir bemötta med respekt och värdighet på öns vårdcentraler. Gotlands resultat
har förbättrats och är nu i nivå med rikets
genomsnitt, förutom för upplevelsen av
vårdens förmåga till kontinuitet och koordinering, där andelen positiva svar är lägre.
Somatisk öppenvård och slutenvård på
Visby lasarett har goda resultat och de flesta
resultat ligger över genomsnittet för riket
och för slutenvården har Gotland högst
resultat av samtliga regioner för sex av sju
områden i patientenkäten. För öppenvården är resultaten för alla områden bättre än
rikets genomsnitt.
Patienternas upplevelser av vården inom
barn och ungdomspsykiatrin på Gotland är
bland landets bästa.
Patientundersökningar i hemsjukvården
visar att 96 % är nöjda eller mycket nöjda
med den vård de fick. 86 % känner att de
alltid blir bemötta med respekt och på ett
hänsynsfullt sätt.
I jämförelse med andra regioner har
Region Gotland ett bra resultat beträffande
vårdrelaterade infektioner men antibiotikaförskrivningen ligger högt, även om den
är på väg ner.
Inom tandvården har antibiotikaförskrivningen kraftigt minskat och Gotland
är nu en av de bästa regionerna.

INDIKATOR (jämförelse med medelvärde för samtliga regioner)
Patientupplevd kvalitet avseende helhetsintryck
i primärvården, index¹
- kvinnor
- män
Primärvård, diabetes: Blodsocker, andel över riskvärde
- kvinnor
- män
Genomförda läkarbesök inom 7 dagar i primärvård, andel, %
- kvinnor
- män
Patientupplevd kvalitet avseende helhetsintryck
i somatisk vård, index
- öppen vård
- kvinnor
- män
- sluten vård
- 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 invånare
- kvinnor
- män
Nettokostnad hälso- och sjukvård totalt
(inkl läkemedel), kr/inv

För tredje året i rad ligger Visby lasarett bäst
till i landet rörande 5-års överlevnad efter
bröstcancer. Multidisciplinär och multiprofessionell samverkan, ökat patientinflytande och en tydlig och sammanhållen
vårdprocess är några av framgångsfaktorerna till de goda resultaten.
De uppsatta målen för sammanhållen
vård och omsorg (undvikbar slutenvård,
oplanerade återinskrivningar och utskrivningsklara) uppnås inte. Vuxennätverket, ett
forum för samverkan mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen,
har under perioden arbetat med proaktiva
arbetssätt med syftet att förbättra resultaten.
Inspektionen för vård och omsorg har
genomfört en verksamhetstillsyn av den
specialiserade somatiska sjukvården på
Visby lasarett och psykiatrin och påpekat
brister inom bland annat arbete med riskanalyser och egenkontroll, analys och uppföljning av vårdavvikelser samt patienternas
medverkan i patientsäkerhetsarbetet.
Hälso- och sjukvården får in synpunkter
från webbtjänsten ”lämna dina synpunkter” men hanterar även klagomål i regionens avvikelsesystem. Både positiva och
negativa synpunkter har inkommit kring
bemötande och behandling. Under året har
266 klagomål inkommit till patientnämnden vilket är en minskning med 25 klagomål jämfört med 2018. Huvudsakligen
finns klagomål inom områdena vård och
behandling samt kommunikation.

2019

2018

2017

2016

80 (81)
80 (80)
80 (83)

-

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

-

10,6 (9,1)
10,1 (8,7)
11,0 (9,4)

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)

-

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

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

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

-

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

-

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

5,2 (9,2)
-

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)

-

6 268 (4 158)
5 113 (3 602)

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

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

-

31 292 (26 749)

29 525 (26 010)

28 309 (24 948)

-

-

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 hemsjukvård och utförare i
enskild regi, som till exempel privata vårdcentraler. Sammantaget bedöms målet god
kvalitet i vården delvis uppfyllt. Resultaten
visar att de flesta patienter är nöjda, medborgarna har förtroende för vården och
kvaliteten är god inom många områden.
Det finns dock förbättringsområden som
till exempel; undvikbar slutenvård, återinskrivningar, antibiotikaförskrivning, riskanalyser och egenkontroll, arbetet med
vårdavvikelser och patienters upplevelser
av kontinuitet inom primärvården. Nettokostnaden per invånare för hälso- och sjukvård är den högsta i landet
I 2019 års medborgarundersökning,
Hälso- och sjukvårdsbarometern, ligger resultaten för samtliga frågor över eller i nivå
med rikets. Undersökningen visar att mer
än åtta av tio av de tillfrågade instämmer
helt eller delvis i att de har tillgång till den
sjukvård de behöver. Gotlänningarnas förtroende för Visby lasarett och 1177 Vårdguiden både på telefon och på webben, hör
till de högre i landet. Förtroendet för vårdcentralerna är lägre men dock i nivå med rikets genomsnitt.
Samtliga regioner deltar i den nationella
patientenkäten som fångar patienternas
upplevelse av vården. Under 2019 genomfördes enkäten inom primärvården och för
standardiserade vårdförlopp inom cancervården. Övriga resultat är från 2018.

1) Jämförelse med riket
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Mål 22: God kvalitet i omsorgen
daglig verksamhet har varit delaktiga i att se
över habiliteringsersättningen. En rapport
presenterades för socialnämnden vilket resulterade i en höjd habiliteringsersättning
under 2019 som finansierades med hjälp av
statliga stimulansmedel.
Under perioden 2016-2019 har en ny
metod för att bedöma individens behov
införts i syfte att öka brukares delaktighet
och samordnad individuell plan har varit
ett prioriterat utvecklingsarbete. För att
öka tillgänglighet och kvalitet har digitalisering varit prioriterad i verksamheterna.
E-tjänster, digital nattillsyn, digitala kommunikationsstöd och nyckelgömmor är
några exempel på utveckling som ger både
bättre tillgänglighet och ökad kvalitet för
brukare och medborgare. Med hjälp av stimulansmedel har regionen fått möjlighet
att erbjuda bland annat robotdjur, surfplattor, elektroniska inkontinensskydd och digital nattillsyn inom särskilt boende.
Försörjningsstödet har mycket goda resultat, både vad beträffar antalet personer
som återkommer inom ett år och fram-

M Å LU P P F Y L L E L S E

Omsorg i Region Gotland omfattar äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt
omsorg om personer med funktionsnedsättning. Sammantaget bedöms målet god
kvalitet i omsorgen delvis uppfyllt. Resultaten visar på hög nöjdhet hos de flesta brukare och att ett systematiskt kvalitetsarbete
bedrivs. Det finns dock förbättringsområden som till exempel det förbyggande arbetet på särskilt boende, korttidsboende och
hemsjukvård samt vården i livets slutskede.
Socialförvaltningen har under året påbörjat ett arbete med att öka brukares delaktighet i upprättandet av genomförandeplaner samt skapa former för brukares
medverkan i utvecklingsarbete. Olika verksamheter har utvecklat olika modeller för
att möta brukarnas behov. Till exempel har
omsorgen för funktionsnedsatta tagit fram
en modell att utifrån brukarundersökningen involvera brukare i utvecklingsarbetet,
försörjningsenheten har bjudit in till fokusgrupp och myndighetsavdelningen har
involverat pensionärsrådet. Brukare inom
INDIKATOR (jämförelse med riket)

2019

2018

2017

2016

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

91 (88)
91 (87)
92 (89)

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

89 (81)
89 (81)
89 (80)

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

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

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

44 (51)

57 (64)

60 (69)

60 (68)

Kvalitetsaspekter inom särskilt boende
äldreomsorgen, andel av maxpoäng, %¹
Kostnad äldreomsorg 80 år och äldre, kr/inv.²

- 221 891 (249 329) 215 824 (243 986) 219 885 (236 969)

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS –
inflytande, andel, %²
- kvinnor
- män

-

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

– (72)
– (71)
– (72)

- (73)
- (73)
- (74)

-

80 (83)

80 (81)

84 (80)

75 (76)
66 (75)
78 (76)

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

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

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

Kvalitetsaspekter inom LSS grupp- och
serviceboenden, andel av maxpoäng, %¹
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg
totalt – förbättrad situation, andel, %²
- kvinnor
- män

1) Jämförelse med deltagande kommuner i KKiK.
2)Jämförelse med medelvärde för samtliga kommuner.

VÄNTETID I ANTAL DAGAR FRÅN ANSÖKAN TILL BESLUT FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD, MEDELVÄRDE
De som söker försörjningsstöd får vänta endast 4 dagar på beslut vilket är kort tid i jämförelse med andra
kommuner. Källa: Sveriges Kommuner och Regioner
bäst

medel

0

sämst
100

50

Gotland
BRUKARBEDÖMNING SÄRSKILT BOENDE ÄLDREOMSORG, HELHETSSYN, ANDEL, %
9 av 10 personer som bor på särskilt boende är nöjda med sitt boende som helhet.
Källa: Undersökning av de äldres uppfattning av kvalitetens i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
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0

medel

bäst
100

50
Gotland
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för allt när det gäller väntetiden från ansökantill beslut. Region Gotland har endast
4 dagars väntetid, vilket placerar regionen
bland de bästa kommunerna i landet.
Samtliga hemtjänstutförare har genomfört en mätning av personalkontinuiteten.
Under en 14 dagars period fick en brukare i genomsnitt besök av 12 personer vilket
placerar regionen bland de 25 % kommuner med bäst resultat i mätningen KKiK.
Socialförvaltningen har ett väl utvecklat system för att följa upp kvaliteten utifrån de kvalitetskrav som beslutas av socialnämnden. Metoderna för detta utvecklas
ständigt och under året har förvaltningen
mer systematiskt börjat använda observationer och deltagit i brukarråd för att samla in synpunkter från brukarna.
Socialtjänsten och hälso- och sjukvården
samverkar kring svenska palliativregistret
och där framgår att det finns förbättringspotential vad gäller vård i livets slutskede.
Resultat i kvalitetsregistret, Senior alert,
pekar på att den förebyggande processen
kan förbättras inom särskilt boende, bostad med särskild service, korttidsboende
och hemsjukvård. I registret för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens
(BPSD), ligger de flesta kvalitetsområdena över eller i nivå med riket. I samverkan
mellan socialförvaltningen och psykiatrin
inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen
har man skapat en sammanhållen beroendevård med en helt ny vårdkedja som underlättar för personer som söker hjälp.
93 synpunkter har inkommit till socialförvaltningen. De positiva handlar bland
annat om ny teknik och bemötande och de
negativa om bemötande, långa väntetider
och svårigheter i att byta boende.
Ett förvaltningsövergripande utvecklingsarbete kring samordnad individuell plan har genomförts mellan hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen med bland annat digitalisering av
blanketter och utbildningsplanering.

VERKSAMHET

| MEDARBETARE

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
arbetsgivare, förbättrad 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 under året som positivt bidrar till måluppfyllelse.
Region Gotlands sjuktal ligger på 6,1, det
har stigit sedan föregående år. Ett flertal aktiviteter har genomförts, men målet att ha
ett sjuktal 4,5 vid årets slut har ej uppfyllts.
Under hösten genomfördes den återkommande medarbetarundersökningen. Mätningen är ett stöd i upprättande av handlingsplaner på varje arbetsplats och även för

att mäta måluppfyllelse. Den berör områden som arbetsmiljö och verksamhetens
utveckling, ledarskap, engagemang, psykosocial arbetsmiljö samt attraktivitet som
arbetsgivare. De flesta index ökar i positiv
riktning och det visar på en stabilitet över
tid. Regionen är på rätt väg med de insatser
som görs men har en hel del kvar att göra.

M Å LU P P F Y L L E L S E

Region Gotland står inför stora utmaningar framåt inom flera områden. För att klara
dem och nå uppsatta mål är det avgörande
att verksamheterna lyckas skapa 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 bibehållen god hälsa. Med
utgångspunkt i de utmaningar som regionen står inför har koncernledningsgruppen för perioden 2016-2019 kommit överens om ett antal områden att fokusera kring
för att nå målen. Dessa är regionens rekryteringsutmaningar och attraktivitet som

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 beskrivningen av hållbart medarbetarengagemang (HME) - motivationsindex och för Region Gotland är resultatet
82 av totalt 100, vilket är en bra nivå. Målet
medarbetare har förutsättningar att bidra
till verksamhetsutveckling bedöms till stor
del vara uppfyllt.

Under perioden 2016-2019 har motivationsindex varit stabilt och varierat mellan
81 och 82. Kvinnor är generellt mer positiva i indexets olika delfrågor men skillnaderna är små. När perioden avslutas konstateras att Region Gotlands siffror är högre än
snittet för riket. Snittet för regioner var för
2019 80 och för kommuner 79.
Region Gotland har ett samverkansavtal
där intentionen är att beslut ska tas så nära
verksamheten och de som berörs som möjligt. Det är av stor vikt att chefen är lyhörd
och öppen för inspel. Medarbetarsamtalet,
2019

2018

2017

2016

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

INDIKATOR

89
90
86

89
90
87

89
90
87

-

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

80
82
78

79
80
77

80
81
77

-

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

76
77
76

75
76
75

76
76
74

-

Medarbetarengagemang totalt - Motivationsindex 0-100
- kvinnor
- män

82
83
80

81
82
80

82
82
79

-

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.

arbetsplatsträffen och samverkansgruppen
är viktiga forum för dessa dialoger. Sveriges
kommuner och regioner (SKR) har tillsammans med parterna (de centrala fackliga organisationerna) tagit fram ett nytt centralt
samverkansavtal. Med detta som grund pågår en revidering av Region Gotlands lokala avtal och arbetet beräknas vara klart under 2020. För att flytta kulturen mot ökat
samarbete så har alla samverkansgrupper på
förvaltningsnivå deltagit i ett seminarium
med temat samarbetskultur och arbetet har
sedan fortsatt på förvaltningarna.
Flera förvaltningar har arbetat med att
stärka medarbetarnas påverkansmöjligheter,
bland annat genom delaktighet inför framtagande av verksamhetsplaner. Andra aktiviteter som genomförts är projekt med schemalagd verksamhetsutveckling, införande av
kvalitetsråd samt särskilda specialuppdrag
för att ta tillvara intresse och engagemang.
Ett sätt att arbeta med verksamhetsutveckling är regionens förnyelsepris. Priset
delas ut en gång om året. Samtliga medarbetare och verksamheter har möjlighet att
delta och nominera bidrag som visas upp
på förnyelsedagen. 2019 nominerades 42
bidrag, vilket var nytt rekord.
Region Gotland Årsredovisning 2019
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Mål 24: Ledare skapar förutsättningar för att
ta tillvara engagemang hos medarbetarna

M Å LU P P F Y L L E L S E

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 och engagerade och motiverade medarbetare. Målet ledare skapar förutsättningar för att ta tillvara engagemang
hos medarbetare är delvis uppfyllt.
Resultatet av HME - ledarskapsindex,
ligger på 77 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
sitt arbete. Det kan också konstateras att
det nära ledarskapet kan stärkas vad gäller feedback, förväntningar och stöd samt
att förvaltningsledning kan tydliggöras för
att på så sätt stärka engagemang och attraktionskraft.
Under perioden 2016-2019 har HME
- ledarskapsindex varit stabilt på övergripande nivå där indexvärdet varierat mellan
77 och 78. När perioden sammanfattas så
har Region Gotland i jämförelse med riket
2019

2018

2017

2016

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

INDIKATOR

73
73
76

74
75
77

72
72
73

-

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

80
80
82

81
81
83

80
80
80

-

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

79
80
80

80
80
81

79
80
79

-

Medarbetarengagemang totalt – Ledarskapsindex 0-100
- kvinnor
- män

77
78
79

78
79
81

77
77
77

-

lägre resultat än snittet som 2019 var 79 för
regioner och 78 för kommuner.
I medarbetarundersökningen mäts även
engagemangsindex där Region Gotland
under åren 2017-2019 gått från 72 till 74.
På förvaltningsnivå är spridningen i indexvärde mellan 67 till 78. Exempel på faktorer som påverkar medarbetarnas engagemang är hur förvaltningen leds, att de kan
påverka sin arbetssituation och att arbetsplatsen arbetar utifrån sina mål.
Under året har en reviderad ledarstrategi
för Region Gotland tagits fram. En plan
för implementering samt igångsättande
av aktiviteter utifrån strategin finns. Innehållet i chefsutbildningar är uppdaterade
utifrån strategin samt ytterligare utbildningar igångsatta utifrån delen i strategin
som handlar om ”byggstenar i ledarskapet”. Förändringsledningsutbildning för
alla chefer genomförs under 2019-2020 för
att rusta ledarskapet i att möta framtidens
utmaningar.

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
2019 ligger på 77 av totalt 100 på övergripande nivå. Målet medarbetare förstår
verksamheten och sitt eget uppdrag är delvis uppfyllt.
INDIKATOR

HME - styrningsindex har under perioden 2016-2019 varit i det närmaste oförändrat. Indexvärdet har varierat mellan 76 och
77. När perioden avslutas så kan konstateras att Region Gotlands har jämförbara siffror med riket då snittet 2019 var 75 för regioner och 78 för kommuner.
Under perioden har även medarbetarundersökningen mätt tydlighet kring målkedjor och målsammanhang. Resultatet visar på stark motivation, glädje och tydliga
2019

2018

2017

2016

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

79
81
77

81
82
78

79
80
76

-

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

68
69
67

66
68
65

66
67
64

-

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

84
85
82

84
86
82

84
84
82

-

Medarbetarengagemang totalt – Styrningsindex 0-100
- kvinnor
- män

77
78
75

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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egna mål i arbetet. Det har skett en positiv utveckling på samtliga frågor men målkedjor och målsammanhang behöver stärkas ytterligare.
Ett forum för att prata om sitt uppdrag,
hur det hänger ihop med arbetsplatsens och
i förlängningen förvaltningens och regionens uppdrag är det årliga medarbetarsamtalen. Återkoppling av prestationer görs
systematiskt i de årliga lönesamtalen. Det
är viktigt att dialogen i samtalen har hög
kvalitet så att medarbetare förstår sin del i
arbetet att nå verksamhetens uppsatta mål.
Region Gotlands utbildning för chefer i det
coachande ledarskapet och lönebildningsutbildning är en grund för att återkopplingssamtal och feedback från chefer till
medarbetare görs på ett konstruktivt och
professionellt sätt. Dessa utbildningar genomförs regelbundet.

VERKSAMHET

| MEDARBETARE

Mål 26: Arbetsmiljön ger förutsättningar
för medarbetaren att bibehålla god hälsa
Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön mäts i medarbetarundersökningen
genom psykosocial arbetsmiljö index
(PAI). Indexvärdet 2019 är 70, att jämföra
med 71 år 2018. Frågor kring rimlig stressnivå i arbetet samt förekomst av konflikter
på arbetsplatsen är områden med försämrade resultat 2019.
Med ett mer främjande och förebyggande arbete bedöms Region Gotland att
på sikt få bättre förutsättningar för friskare
medarbetare och lägre sjuktal. Arbetet är
långsiktigt och ger inte snabba mätbara
effekter. Sjuktalen inom regionen påverkas
även av folkhälsan i stort där forskning visar
att exempelvis motion och fysisk aktivitet
är en viktig faktor för hälsa. Via årets medarbetarenkät ställdes frågor kring fysisk
aktivitet hos medarbetare och resultatet
visar att 21 % inte når rekommendationerna
om 150 minuter fysisk aktivitet per vecka.
Flera förvaltningar beskriver en ohälsa
bland medarbetarna som inte bedöms vara
arbetsrelaterad. Satsningar på exempelvis
friskvård bedöms därför vara nödvändig för
att nå målet med lägre sjuktal. Det pågår en
revidering av riktlinjen för friskvård.
Flera av de aktiviteter som genomförts
2019 är proaktiva där verksamheter arbetat
med organisatoriska faktorer som hållbara
scheman och överanställningar. Vidare
har medarbetare genomgått grupputvecklingsinsatser med fokus på konflikthantering samt utbildning inom områden som
stresshantering och återhämtning men
även inom områden som kost, motion och
sömn. Samarbeten med andra aktörer som

INDIKATOR (jämförelse med medelvärde för
samtliga kommuner)
Sjukfrånvaro, %
- kvinnor
- män

2019

2018

2017

2016

6,1 (6,5)
5,8 (6,6)
6,7 (7,1)
6,5 (7,3)
Sjukfrånvaro Förvaltningar
2019,
4,3 (4,2)
3,8%(4,2)

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

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

SJUKFRÅNVARO HOS REGION GOTLANDS FÖRVALTNINGAR, 2018-2019, %
Sjukfrånvaron varierar inom Region Gotland. Högst sjukfrånvaro har socialförvaltningen med 7,5 %.
Lägst har teknikförvaltningen med 4,2 %.
8
7,5

7
6
5

5,4

5,5

5,7

5,7

2019

2018

7,2
5,9

5,8

4

4,2

6,1
5,5

5,8

4,3

3,4

3
2
1
0

HSF

RSF

SBF

SOF

TKF

UAF

företagshälsovården och försäkringskassan
utvecklas kontinuerligt.
Under perioden 2016-2019 har insatser
genomförts kopplat till hållbart ledarskap.
2017 och 2018 genomfördes via företagshälsovården kartläggningar av alla chefers hälsa samt organisatorisk och social
arbetsmiljö (OSA). Utifrån kartläggningarna genomfördes flera insatser för att göra
chefers arbetssituation mer hållbar. I samråd med företagshälsovården genomfördes ingen OSA kartläggning 2019 utan
uppföljning av området skedde via ordinarie medarbetarundersökning. Där ses positiva trender där 62 % säger sig få tillräcklig
återhämtning mellan arbetspassen vilket är
en ökning från föregående år. Tydliga mål
för arbetet samt frihet från våld eller hot
om våld är andra frågor där resultatet har
förbättrats.
Vidare visar enkäten att stress är mer
närvarande och 2019 svarade endast 41 %
av cheferna att de hade en rimlig stressnivå
i arbetet (45 %, 2018). Andra negativa trender ses inom frågor som rör feedback och
samarbete. Framåt behöver Region Gotland fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för ett hållbart ledarskap, bland
annat genom översyn av chefers förutsättningar vad gäller antal medarbetare, geografisk spridning samt administrativt stöd.
I regionens nya Arbetsmiljö- och hälsopolicy finns målet att ”alla medarbetare
tar ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö fri från all form av kränkande särbehandling”. Medarbetare ska ha kännedom
om regionens rutiner, vem man kan vända
sig till ifall man blir utsatt eller ser någon
annan bli utsatt. Detta följs upp via medarbetarenkäten och i 2019 års enkät svarade
92 % att de under de senaste 12 månaderna
varit fria från kränkande särbehandling
(mobbning, diskriminering eller sexuella
trakasserier) på jobbet. 91 % svarade att de
vet var de ska vända sig om de blir utsatta.
Detta är en förbättring från året innan och
resultatet av aktiviteter i flera förvaltningar
kring att göra rutinen för kränkande särbehandling mer känd både på chefs- och medarbetarnivå.
Region Gotland har under 2017-2019
sökt medel via Omställningsfonden 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. När avtalsperioden nu avslutas har samtliga tilldelade medel utnyttjats.

M Å LU P P F Y L L E L S E

Medarbetarna är Region Gotlands viktigaste resurs och avgörande för att vi ska
klara vårt uppdrag. Arbetsmiljö- och hälsoarbetet är därför ett prioriterat område
där en förflyttning mot mer främjande och
förebyggande insatser bedöms vara nödvändigt. Målet bedöms inte vara uppfyllt.
I den regiongemensamma jämställdhetsplanen är ett av målen att sjuktalet inte ska
överstiga 4,5 oavsett kön. Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att samordna insatser med målet att minska sjuktalet till högst 4,5 % i genomsnitt i regionen
2020. Sjuktalet för Region Gotland är 6,1 %
för 2019. Detta är en ökning med 0,3 procentenheter från 2018. Skillnader mellan
könen har minskat något från föregående
år men är fortsatt stor. Minskningen beror
på att männens sjuktal har ökat medan
kvinnors sjuktal varit mer konstant. Sjukfrånvaron varierar mellan förvaltningar
och även mellan olika verksamheter inom
förvaltningarna.
Tre förvaltningar har ett ökat sjuktal
jämfört med föregående år. Högst sjukfrånvaro har socialförvaltningen med 7,5 % och
lägst har teknikförvaltningen med 4,2 %.
Sjuktalet för Region Gotland har under
perioden legat på en jämn nivå, om än
för hög, förutom för 2019 då en markant
ökning ses. Under perioden kvarstår skillnader i sjuktal mellan kvinnor och män.
Analyser har visat att sjukfrånvaron är signifikant högre i arbetsgrupper där det förekommer konflikter, diskriminering, där
arbetsfördelningen inte fungerar eller där
medarbetarna upplever att de inte har de
rätta förutsättningarna.

Region Gotland
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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 värde
säkra förmögenheten (det egna kapitalet) över en längre tid. Målområdet omfattar
de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

M Å LU P P F Y L L E L S E

Sammanfattning av målområdet
Målen inom målområdet är uppfyllda till
del. Regionen hade inte ett budgeterat
resultat med tillräcklig buffert för oförutsedda händelser. Dock blev årets ekonomiska resultat bra, men nämndernas
resultat är även för 2019 negativt. Soliditetsmålet är inte uppfyllt och investeringstakten är oroande hög om inte resultatet
hamnar på målnivån framåt. En fördjupning av ekonomin görs i förvaltningsberättelsens avsnitt, God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.

Mål 29: Soliditeten ska vara
minst 45 %

Mål 31: Regionens materiella
tillgångar ska vårdas

Målet är inte uppfyllt. Soliditeten har
minskat något från föregående år och uppgår till 42,8 %. Minskningen beror på att
resultatnivån, trots ett bra resultat, är otillräckligt i relation till investeringsnivån.
Investeringsnivån är hög, men betydligt
lägre än föregående år.
Soliditeten har inte nått målnivån under
perioden 2016 – 2019.

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

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

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 dessa är cirka
29 mnkr upparbetat.
För år 2019 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 2019 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.

Målet är inte uppfyllt. Årets budgeterade
resultat vid årets ingång var 59 mnkr, det
justerades sedan ned till 57 mnkr i samband
med beslut om tilläggsanslag för en tillfällig gångbro i anslutning till kryssningskajen. För att uppnå målet ska budgetnivån
vara cirka 104 mnkr.
Målet har inte varit uppfyllt något år
under perioden 2016 – 2019.

Mål 28: Årets ekonomiska
resultat ska uppgå till minst
2 % av nettokostnaden
Målet är uppfyllt. Årets resultat uppgår till
113 mnkr vilket är 2,2 % av nettokostnaden.
Balanskravsresultatet för året är 74 mnkr.
Under perioden 2016 – 2019 har målet varit
uppfyllt alla år utom 2016.

Målet är inte uppfyllt för året. Skatteintäkter och generella bidrag har ökat med 4,5
% medan nettokostnadsökningen inklusive finansnetto är 6,2 %. Nettokostnadsökningen totalt påverkas av att försäljningsintäkterna 2018 jämfört med 2019 var mycket
höga. Nettokostnadsökningen med hänsyn
till jämförelsestörande poster är 4,0 %.
Under perioden 2016 – 2019 har skatteintäkter och generella bidrag ökat med 12,8
%. Regionens nettokostnadsökning för perioden har varit 12,5%. Målet har alltså uppfyllts för perioden som helhet.

2019

2018

2017

2016

Budgeterat resultat i förhållande till budgeterad nettokostnad
för verksamheten, andel %

INDIKATOR

1,1

1,3

0,4

0,7

Årets resultat i förhållande till verksamhetens nettokostnad, andel %

2,2

3,8

3,1

1,8

42,8

42,8

42,0

41,4

Total nettokostnadsökning, %

Soliditet, %

6,2

2,1

3,6

1,1

Utvecklingen av skatteintäkter och generella bidrag, %

4,5

2,7

5,0

4,3

73

103

75

96

Andel av VA-budget till reinvesteringar, %

31,0

21,0

11,4

9,4

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

163

162

154

66

PU-kostnad, kr per m2
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Mål 32: Skattefinansierade
investeringar ska vara egen
finansierade till 100 %
Målet är uppfyllt. De skattefinansierade
investeringarna är egenfinansierade till
165 %, framförallt beroende på årets positiva resultat, men också på att stora investeringsposter avser vatten- och avloppsverksamheten. Investeringsvolymen är lägre än
föregående år. Under perioden 2016 – 2019
är målet uppfyllt alla år utom 2016.

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

Nämnder och förvaltningar

Digital samhällsbyggnad är ett projekt som pågår inom Region Gotland. Genom att digitalisera hela samhällsbyggnadsprocessen
underlättas för företag, boende och besökare i kontakten med Region Gotland. En del av projektet är att göra nya mätningar av
fastighetsgränser för att sedan digitalisera översiktsplaner och detaljplaner.

Region Gotland Årsredovisning 2019
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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

Arbetet att ta fram en regional utvecklingsstrategi har tagit fart. Aktiviteter har också
genomförts för att förstärka den strategiska
planeringen inom området social hållbarhet. 30 dialogmöten har genomförts för
att ge underlag för en ny kulturplan och en
utredning är gjord kring kulturkonsulentverksamheten. Meröppna bibliotek har introducerats och projektet bokstart har visat
goda resultat. Solbergabadet har renoverats
och en anläggningsstrategi är under framtagande.
Nya riktlinjer har beslutats inom området fastighetsförvaltning och exploatering. En överenskommelse har träffats med
Länsstyrelsen kring utveckling totalförsvar
och ett operativt samverkansforum har etablerats med polisen. Program Klintehamn
2030 har genomförts och dessutom 100 företagsbesök på 100 dagar med syfte att stärka näringslivets förutsättningar.
En rad stora utvecklingsarbeten har tagit ytterligare steg under året; nya mål är
framtagna inom ramen för styrmodellen,
ett nytt beslutsstödsystem är infört, ett
nytt intranät är lanserat, utvecklingsarbete
är påbörjat för en organisationskultur baserad på tillit, en ny ledarstrategi samt nya
riktlinjer för kvalitet och verksamhetsutveckling är beslutade.
Utifrån det ekonomiska läget har ett regiongemensamt effektiviseringsprogram
startats med sju ingående projekt.
Genom att samla expertkompetens och
funktioner inom regionkansliet har regionens informationshanteringsprocess förstärkts.
MÅLUPPFYLLELSE

I samhällsperspektivet har åtskilliga aktiviteter bedrivits utifrån verksamhetsplanen.
Detta tillsammans med övriga insatser
som förvaltningen svarar för har bedömts
att både på kort och lång sikt leda till en
förflyttning av måluppfyllelsen i en positiv
riktning.
De brukarundersökningar som genomförts visar i huvudsak att förvaltningens
kunder är nöjda med verksamheten. De
målgrupper som lämnat synpunkter är såväl
interna kunder som medborgare/brukare.
Det organiserade kvalitetsarbetet på övergripande nivå har blivit relativt undansatt
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under en period men är nu under utveckling. För ökad tillgänglighet har flera aktiviteter genomförts eller påbörjats såsom
utveckling av kundtjänstfunktion, arbete
med sociala medier, meröppna bibliotek,
utveckling av e-tjänster och e-arkiv.
Att utveckla verksamheten i nära dialog är en förutsättning för att kunna möta
såväl dagens som framtidens förväntningar.
Detta sker brett i olika forum som nätverk,
råd, kommittéer, samverkan, intresseföreningar, myndigheter och organisationer.
Förvaltningens resultat i medarbetaruppföljningen visar att en stor andel av
medarbetarna är engagerade och känner i
hög grad att de har ett meningsfullt arbete
och vet vad som förväntas av dem. Samtliga
medarbetarindex visar på ”gröna resultat”,
vilket är en förbättring jämfört med 2017
års uppföljning. Sjukfrånvaron är fortsatt
hög inom delar av förvaltningen och har
också ökat något generellt. Insatser görs
inom bland annat det hälsoförebyggande
området för att förbättra arbetsmiljön på
såväl kort som lång sikt. Kompetensförsörjningen är fortsatt en utmaning och riktade insatser till vissa svårrekryterade yrkesgrupper har genomförts i årets löneöversyn
med syftet att kunna attrahera, behålla och
rekrytera medarbetare.
EKONOMISK ANALYS AV RESULTAT

Årets resultat uppgår till +11,8 mnkr. En
bidragande orsak till överskottet är pågående aktiviteter för att anpassa verksamheten för kommande krav på sänkta kostnader. Förvaltningen har sammantaget
hanterat 60 mnkr i besparing inom treårsperioden 2017-2019. För 2020 har ytterligare 6,5 mnkr arbetats in i budget. Årets
överskott återfinns främst i centrala anslag
avseende bidrag, fackliga företrädare samt
förseningar i investeringar som medfört
överskott inom kapitalkostnads- och hyresbudgeten.
UTVECKLING PÅ SIKT

Den regionala utvecklingsstrategin tar
form och kommer att spela en viktig roll
som sammanhållande kraft för andra strategiska ställningstaganden och styrande
dokument.
Med koppling till den regionala utvecklingsstrategin ska en ny kulturplan tas fram

och det fritidspolitiska programmet arbetas om. En anläggningsstrategi ska tas fram
och bidragshanteringen utvecklas.
Strategin för ett långsiktigt hållbart serviceutbud ligger till grund för utvecklingen
av konceptet servicepunkter. Biblioteken
får en viktig roll och utvecklingen av såväl
fasta som mobila bibliotek måste fortsätta.
Beslut är fattat att utveckla den samlade samhällsbyggnadsprocessen. Mark- och
exploateringsarbetet har en fortsatt ökad
betydelse då Region Gotland driver flera
avgörande utvecklingsprojekt för bland
annat Visborgsområdet, inre hamnen och
Östercentrum.
Att vara ett nationellt utpekat särskilt
viktigt område för säkerhet och beredskap
kommer ställa ytterligare krav.
För att möta utmaningen kring kompetensförsörjning fortsätter arbetet kring
arbetsgivarvarumärket, ledarskap, bemanningsplanering, heltid som norm, breddad
rekrytering och organisationskultur.
Den ökade digitaliseringen innebär såväl
möjligheter som utmaningar. För att kunna
digitalisera med optimal effekt krävs tydliga genomarbetade processer. Kunskapen
kring kvalitet och förändringsledning behöver stärkas och det relativt nya medlemskapet i SIQ (Institutet för Kvalitetsutveckling) ger en bra grund.
Arbete återstår för att säkerställa efterlevnaden av dataskyddsförordningen och
införandet av e-arkiv ställer höga krav. En
fortsatt utveckling av informationsförvaltningen i regionen behövs. För att öka
kvaliteten i ärendeberedning och förbättra
servicen till medborgarna behöver utvecklingen från regionupplysning till kvalificerad kundtjänst fortsätta.
Det påbörjade effektiviseringsprojektet
kring organisation och lokalisering av den
samlade måltidsverksamheten kommer att
ge viktiga underlag till fortsatt utveckling.
Området försörjning/facility management har möjlighet till ytterligare samordningsvinster om frågorna hanteras än mer
förvaltningsövergripande.
För att ge förutsättningar till ett hållbart
ledarskap krävs ett väl utvecklat chefsstöd.
För att balansera behov med givna resurser
krävs ett nära samarbete mellan olika stödfunktioner och en väl utvecklad dialog med
de chefer stödet riktas till.

Foto: Region Gotland

Gotland har en uttalad ambition att hitta hållbara lösningar och gå före i energiomställningen. Under året påbörjades byggandet av världens första trådlösa smartroad
som möjliggör för elbilar att laddas under tiden de kör. Aktuell provsträcka går mellan Östercentrum och Visby flygplats.

VERKSAMHETSMÅTT

2019

2018

Antal lönespecifikationer

102 037

99 722

Antal hanterade fakturor
- varav andel elektroniska
fakturor, %

185 000

183 000

82

73

Administrativa tjänster

Antal protokollförda
paragrafer, (RF, RS, RSau)

1 172

1 033

Servicenivå digital arbetsplats
(DAP), %

3,2

3,4

91

91

36 182

34 741

Antal besök på regionarkivet

3 669

4 269

Antal framtagna volymer –
regionarkivet

2 682

2 094

297 589

330 228

Antal ärenden till it-supporten
Medborgarinriktade tjänster

Antal samtal till
regionupplysningen

2019
Aktivitetsbidrag, antal
godkända sammankomster
- ungdomar
- pensionärer
- funktionshindrade
Bibliotek
- antal fysiska besökare
- antal media lån fysiska

604 316
379 043

617 745
383 944

Andel ekologiska livsmedel, %

29

28

Andel svenskt kött, %

93

90

Andel närproducerade/
gotländska livsmedel, %

15

16

Andel vegetariska måltider, %

20

20

70,5

68,4

6 817

8 400

Ledtid arbetsordrar, service
och reparation HMC, dagar

Idrottshallar,
antal uthyrda timmar

26 052

26 135

Antal plockade rader
varuförsörjningen

Idrottsplatser,
antal uthyrda timmar

6 583

5 983

Ledtid varuförsörjning, dagar

5 671

5 299

8,7

7,5

168 960

169 143

0,9

0,9

budget bokslut bokslut
2019
2019
2018

Verksamhetens
intäkter

417 875

448 951

430 960

Verksamhetens
kostnader

-753 586

-777 643

-745 176

-25 458

-20 848

-18 262

-1 253

-1 059

-1 348

-362 422 -350 599

-333 825

Internränta
Verksamhetens
nettokostnader

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

Antal arbetsordrar, service
och reparation Hjälpmedels
centralen (HMC)

RESULTATRÄKNING, tkr

Avskrivningar

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

104 237

Säsongsuthyrning,
antal gästnätter

34 106
4 695
2 996

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

103 963

Nettokostnad per bad, kronor

29 090
4 400
3 057

Försörjningstjänster

Kultur- och fritidsverksamhet
Inomhusbad, antal bad

2018

Måltidstjänster

It-relaterade tjänster
Antal supportärenden per dator

interna arbetet. Här märks speciellt frågor
som internkommunikation, arbetsplanering, systemförvaltning, arbetsmiljö och
kvalitetsuppföljning.

Kommunbidrag

362 422

362 422

358 199

0

11 823

24 374

130 160

21 463

22 240

2019

2018

Årets resultat
Nettoinvesteringar

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

För att säkerställa en verksamhet med god
kvalitet i balans med en hållbar ekonomi
och ett högt medarbetarengagemang kommer förvaltningen att fortsatt behöva lägga
stor kraft på att utveckla det förvaltnings-

MEDARBETARE
Antal anställda

677

673

- varav män

212

203

- varav kvinnor

465

470

- varav tidsbegränsat anställda

42

41

346 152

329 113

Personalkostnad i % av
verksamhetens kostnader

45

44

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

5,7

5,7

Personalkostnad, tkr
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Politikerorganisationen
REGIONFULLMÄKTIGES ORDFÖRANDE: INGER HARLEVI (M)
REGIONSTYRELSENS ORDFÖRANDE: EVA NYPELIUS (C)
REVISIONENS ORDFÖRANDE: MATS ÅGREN (S)
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS ORDFÖRANDE: GUNNEL LINDBY (C)
PATIENTNÄMNDENS ORDFÖRANDE: BERIT CEDERGREN ONSJÖ (M)
VALNÄMNDENS ORDFÖRANDE: ARNE JOSEFSSON (C)

Under begreppet politikerorganisationen
redovisas det samlade resultatet för anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelse,
revision, överförmyndarnämnd, valnämnd
och patientnämnd.
RESULTAT 2019, mnkr
Regionfullmäktige

0

Regionstyrelse

+1,2

Revision

-0,1

Valnämnd
Överförmyndarnämnd

+0,7
0

Patientnämnd

+0,1

Totalt resultat

+1,9

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

Överskottet för regionstyrelsen hänförs i
huvudsak till anslaget för politiska sekreterare som kom igång fullt ut först senare
under budgetåret. Revisionen redovisar
ett underskott mot bakgrund av parallella revisorer till följd av valresultatet. Valnämndens resultat förklaras av att EU-valet
hanterades till en lägre kostnad än budgeterat samt att statsbidraget blev högre än
beräknat. Regionfullmäktige, överförmyndarnämnden och patientnämnden uppnår i
princip nollresultat.
REGIONENS FÖRTROENDEVALDA
REVISORER

De förtroendevalda revisorernas uppdrag
är definierat i kommunallagen och innebär att årligen granska verksamheten och
pröva ansvarstagandet i styrelse och nämnder. Revisorerna ska dessutom uttala sig om
detta i revisionsberättelsen till regionfullmäktige.
Revisorernas arbete präglas av integritet
och oberoende. Därför väljer revisorerna
självständigt vilken verksamhet som ska
granskas och hur det ska ske. De förtroendevalda revisorerna är ingen nämnd eller
styrelse, utan var och en har rätt att ha en
egen uppfattning i ansvarsfrågan. Revisorerna är nio till antalet och biträds av revisorer från PwC.
Under 2019 uppgick kostnaderna för
regionens revision till 3,8 mnkr. Följande
granskningar har bildat underlag för bedömningen 2019.
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Granskning av årsredovisning och delårsrapport samt övergripande ansvarsutövande (grundläggande granskning) för samtliga nämnder.
När det gäller granskning av den interna
kontrollen och system och rutiner och att
redovisning överensstämmer med lagstiftning och god redovisningssed har följande
granskningar genomförts; efterlevnad till
lagstiftning avseende leverantörsutbetalningar och innehållet i leverantörsregistret,
redovisning och hantering av mervärdeskatt, intäktsprocesserna vid kundfakturering (patientavgifter) och försäljning av
verksamhet (hälso- och sjukvård). Vidare
har den interna kontrollen i redovisning
och administrativa system och rutiner
granskats med fokus på löpande bokföring.
Uppföljningar har även genomförts avseende vilka åtgärder berörda nämnder
vidtagit med anledning av tidigare genomförda granskningar och lämnade rekommendationer, bland annat genom uppföljning förtroendekänsliga poster och
lönehantering.
De fördjupade granskningar som utförts
och avrapporterats under året är; regionstyrelsens och ett urval nämnders anpassning
till förändringar i kommunallagen och förvaltningslagen, socialnämndens myndighetsutövning vid institutionsvård av barnoch unga, barn- och utbildningsnämndens
arbete med att säkerställa elevers rätt till
utbildning samt regionens arbete med cybersäkert/IT-säkerhet.
Rapporterna återfinns i sin helhet på regionens webbplats och en sammanfattning
av granskningsresultatet finns i revisionens
redogörelse som bifogas revisionsberättelsen.
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Enligt lag ska det i varje kommun finnas
en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Region Gotland har sedan 1
januari 2007 en överförmyndarnämnd.
Överförmyndarnämnden ska efter ansökan
eller anmälan utreda behov av god man,
förvaltare eller förmyndare för personer
som av olika anledningar inte kan förvalta
sin egendom, föra sin talan och tillvarata
sina rättigheter. Överförmyndarnämnden

ansvarar därefter för tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning.
Överförmyndarnämnden utövar också
viss kontroll över föräldrar som har barn
under 18 år. Kontrollen gäller i första hand
de barn som äger tillgångar över 8 prisbasbelopp. Nämnden utser även god man för
ensamkommande barn som anländer till
Gotland efter anvisning av Migrationsverket eller som kommer till Gotland efter placering av annan kommuns socialtjänst.
Viktigare händelser

Nämndens ärenden hanteras sedan hösten
2019 helt i det digitala ärende och processhanteringssystemet W3D3. Överförmyndarnämndens ärendehanteringssystem
uppdaterades under november 2019 till det
webbaserade Wärna Go vilket kommer att
erbjuda möjligheter till ökad digitalisering
av kansliets arbete.
Måluppfyllelse

Målet att samtliga årsräkningar ska vara
granskade innan 31 augusti 2019 uppnåddes. E-post besvarades inom angiven tidsram och kansliet har haft bemanning under
de angivna telefon-och besökstiderna.
Handläggningstiderna slutade på cirka 100
dagar vilket överskred målet på 70 dagar.
Orsaken är hög personalomsättning på
kansliet. Resultaten från den kundenkät
som genomförts visar särskilt goda resultat gällande bemötande och tillgänglighet.
Utveckling på sikt

Lanseringen av en digital årsredovisningstjänst har genomförts och startar i januari
2020. Den bidrar till ökad digitalisering av
verksamheten. Behovet av ställföreträdare
är fortsatt stort vilket innebär att mer resurser behöver läggas på rekrytering och kompetensutveckling av ställföreträdare.
PATIENTNÄMNDEN

Patientnämnden har fyra huvuduppgifter: stödja och hjälpa patienter och närstående med klagomål på vården, bidra
till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i vården, bidra till att verksamheterna anpassas efter patienternas behov

Foto: Region Gotland

Regionfullmäktige är Region Gotlands högsta beslutande organ med 71 ledamöter. Regionfullmäktiges ordförande är Inger Harlevi (M).

Antal klagomål har minskat med 25.
Klagomål på somatisk specialistvård, det
vill säga huvudsakligen Visby lasarett har
ökat medan klagomål på primärvården har
minskat.

Viktigare händelser

En ny kategorisering av klagomål har
införts under 2019. Alla patientnämnder i
Sverige kategoriserar klagomålen på samma
sätt. Den nya kategoriseringen bidrar till att
klagomålen bättre kan utvärderas utifrån
patientlagen. Vården följer patientnämnderna i förändringen vilket underlättar vid
analys. Tele q, telefonbokningssystem, samt
digital nämndhantering har införts.
Måluppfyllelse

Patientnämnden bidrar till måluppfyllelse
genom sin rapportering och återkoppling
till vårdens kvalitetsutveckling och ökad
patientsäkerhet samt att vården anpassas
efter patienternas behov och förutsättningar. Bidraget till målet god kvalitet i
vården är högt. Vidare kan upplevelsen
av delaktighet öka genom möjligheten att
framföra klagomål, bli lyssnad på samt att
synpunkter tillmäts betydelse.

Utveckling på sikt

2018 trädde en ny lag i kraft som ger
patientnämnderna utökat uppdrag. Kraven på analys och återkoppling är högre.
Arbetet har inletts med att ta fram en
analys- och kommunikationsplan. Målet
är att analyserna ska förbättras vilket ska
öka bidraget till personcentrering och
kvalitetsförbättringar i vården samt att
grupper av patienter som riskerar att få
sämre vård uppmärksammas. Nya sätt att
inhämta medborgarnas synpunkter behöver utvecklas.
VALNÄMNDEN

Kommunen är skyldig att genomföra de
allmänna valen till riksdag, kommunfullmäktige, delegatsval till Europaparlamentet samt eventuella folkomröstningar.
Den 26 maj 2019 genomfördes val till
Europaparlamentet. Nytt för 2019 var att

Gotland bestod av 40 valdistrikt. Tidigare har Gotland varit uppdelat på 41 valdistrikt. Valdeltagandet ökade till 54,7 %
jämfört med 48,9 % 2014 och antal förtidsröster ökade med 1 468 röster till 9 716.
Röstmottagning av förtidsröster genomfördes på tio platser runt om på Gotland.
En annan nyhet 2019 var att valsedelställen måste vara helt avskärmade från insyn,
vilket var en stor utmaning framförallt på
våra förtidsröstningsställen.
Söndagen innan valdagen genomförde valnämnden institutionsröstning på
12 olika vårdinrättningar från norr till
söder. Valnämnden anordnade även förtidsröstning på Wisbygymnasiet under en
halvdag.
De personer som på grund av ålder,
sjukdom eller annan funktionsnedsättning inte kan ta sig till sin vallokal eller
ett förtidsröstningsställe kan beställa röstmottagning till det egna hemmet. Detta
kallas ambulerande röstmottagning. 5
ambulerande röstmottagningar genomfördes.
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och förutsättningar, det vill säga bidra till
ökad personcentrering i vården samt ge
tvångsvårdade patienter möjlighet att få
en stödperson.

VERKSAMHETSMÅTT
PATIENTNÄMNDEN
Antal klagomål
varav
- somatisk specialistvård

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

2019

2018

266

291

Antal aktiva ärenden
varav
- god man ensamkommande barn

2019

2018

742

753

7

900

1 563

1 336

13

Verksamhetens
kostnader

-32 253

-31 010

-27 198

Verksamhetens
nettokostnader

-31 353

-29 447

-25 862

Kommunbidrag

31 353

31 353

25 620

0

1 906

-242

149

139

26

31

- primärvård

70

95

-särskild förordnad
vårdnadshavare

18

24

- tandvård

9

13

- förvaltare

94

92

- kommunal vård

8

6

- god man

621

624

Handläggningstid från
inkommen ansökan till
yttrande, dagar

100

75

4

7

- övrig vård

0

0

Antal tillsatta stödpersoner

2

5

budget bokslut bokslut
2019
2019
2018

Verksamhetens
intäkter

- psykiatri

- övrig verksamhet

RESULTATRÄKNING, tkr

Årets resultat
Budgetavvikelse

223
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Tekniska nämnden
ORDFÖRANDE: KARL-JOHAN BOBERG (C)

TEKNIKFÖRVALTNINGEN FÖRVALTNINGSCHEF PATRIC RAMBERG
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN FÖRVALTNINGSCHEF JOHAN ÅBERG
Tekniska nämnden ansvarar för all verksamhet inom teknikförvaltningen och för
räddningstjänsten inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
VIKTIGARE HÄNDELSER

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

Den nya avfallsavdelningen har klarat verksamheten bra under sin första högintensiva
semesterperiod. Arbetet med att utveckla
Visby återvinningscentral fortlöper – allt
under parollen ”Vi gör avfall till en resurs”.
Under den parollen har även en ny upphandling av insamling av hushållssopor
gjorts. Den 1 februari 2021 övergår uppdraget till Urbaser AB.
Även inom kollektivtrafik och skolskjutsar har en stor upphandling genomförts.
På grund av överklaganden har det tagit
tid innan det blivit definitivt att Bergkvara
Buss tar över ansvaret för Region Gotlands
kollektivtrafik, vilket numer även inkluderar skolskjutsarna.
Den 19 juni började det nya vattenverket i Kvarnåkershamn att leverera vatten
till socknarna söder om Hemse där anslutningsstoppet då kunde hävas. Vid sidan av
Kvarnåkershamnprojektet har en omfattande ledningsuppbyggnad skett som möjliggör att anslutningsstoppet kommer att
kunna hävas även mellan Kvarnåkershamn
och Klintehamn.
Klimatvariationerna och den pågående
exploateringen i Visby utmanar kapaciteten i vatten- och avloppsreningsverk. Arbetet med att klarlägga vad som måste göras
för att hållbart säkra Visbys framtida VAförsörjning har tidigarelagts och påbörjades under våren.
Exploateringen i Visbyområdet har varit
omfattande. Projekt Visborg har tagit fart
där projektering av den första etappen är
påbörjad. Den nya stadsdelen Visborg planeras för mångfald och hållbarhet. Som en
delaktivitet i detta klarläggs för närvarande
vad som krävs av VA-systemet för att hantera en separation av grå- och svartvatten.
Testbädd Storsudret har gått in i ett
nytt skede bestående av datainsamling och
modellering för att inom kort kunna avgöra
var dammluckor ska sitta för att höja grundvattennivån till optimal nivå. Lärdomar dras
från projektet, t ex läkemedelsrening som nu
testas vid reningsverket i Visby.
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En extra rekrytering av räddningstjänstpersonal i beredskap med fokus på Hemsestationen har genomförts under hösten.
Resultatet så här långt är 6 nya brandmän
till Hemse.
Ett startmöte med politik och regiondirektör för uppstart med nytt handlingsprogram för Lag (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO) har genomförts.
MÅLUPPFYLLELSE

Nämndens måluppfyllnad är god. Så gott
som alla aktiviteter för att nå målen är
påbörjade och allt eftersom kan vi också
konstatera att de avslutats. Tyvärr avbröts
samarbetet med Foodmark avseende en
rötgaskammare i Klintehamn då det visade
sig svårt att få ihop kalkylen.
Teknikförvaltningen hade tre nomineringar till årets förnyelsepris och vann första pris i klassen miljö och klimat. Arbetet
med förvaltningens riskanalys har utvecklats genom att risker definieras, hanteras
och lyfts bort då de anses vara överspelade.
De största riskerna är nu kopplade till ekonomi och personalbrist.
Räddningstjänsten når målet, alla akuta insatser via räddningstjänsten påbörjade
inom 30 minuter för 90 % av befolkningen.
EKONOMISK ANALYS AV RESULTATET

Den totala budgetavvikelsen för tekniska
nämnden är negativ och uppgår till -1,6
mnkr varav teknikförvaltningen +0,7
mnkr och räddningstjänsten -2,3 mnkr.
Teknikförvaltningens resultat utgörs
av underskott i den skattefinansierade
verksamheten med -5,6 mnkr och den
taxefinansierade verksamheten med
-0,4 mnkr. Fastighetsförvaltningen som
är intäktsfinansierad via internhyrorna
redovisar ett överskott med 6,8 mnkr.
I resultatet inkluderas även kostnader
för projektering av uppförande av rötgaskammare i Klintehamn med 1,2 mnkr. Någon ny rötgaskammare kommer inte att
byggas varför redovisade investeringsutgifter utrangerats.
Det positiva ekonomiska resultatet beror i huvudsak på en mild vinter, vilket
inneburit lägre uppvärmningskostnader
än budgeterat. För ledning av teknikförvaltningen redovisas ett budgetöverskott

vilket förklaras av personalvakanser samt
en outnyttjad buffert för tekniska nämnden. Projektavdelning redovisar ett budgetöverskott vilket förklaras av att många
investeringsprojekt bedrivits samt att hyran
för den tillfälliga gångbron vid kryssningskajen blev lägre än beräknat.
Samtliga nämnder har fått i uppdrag
av regionfullmäktige att vidta kraftfulla
åtgärder för att minska nettokostnadsutvecklingen till högst 2,7 % år 2019. Det
kan konstateras att teknikförvaltningens
nettokostnadsutveckling är 7,1 % jämfört
med 2018, vilket innebär att uppdraget inte
uppnåtts.
Investeringsverksamhetens utfall (exklusive exploatering) uppgår till 430,7 mnkr .
VA verksamheten utgör fortfarande en betydande del av den totala investeringsvolymen, med ett utfall på totalt 224,2 mnkr.
Räddningstjänstens negativa resultat är
bland annat en konsekvens av att budgeten
i förhållande till det beslutade handlingsprogrammet inte räcker till. Budgeten består till största delen av personalkostnader
hyror, avskrivningar och drivmedel. Återhållsamhet av alla kostnader räcker inte för
att nå en budget i balans.
UTVECKLING PÅ SIKT

Vid en framåtblick kan konstateras att
det finns fortsatta utmaningar att hantera
inom VA-verksamheten, bland annat avseende Visby VA-försörjning.
I och med att anslutningsstoppen på
södra Gotland nu börjat hävas, förväntas
ett stort antal nya anslutningar. Det är bra
för såväl miljö som Gotlands fortsatta utveckling.
Den nya avfallsavdelningen sätter ett
tydligare fokus på möjligheten att ”göra
avfall till en resurs” vilket tydligt framgår
i den nya avfallsplanen som är under framtagande.
Upphandlingen av ny kollektivtrafikoperatör skapar nya möjligheter för att utveckla Gotlands kollektivtrafik i syfte att
möjliggöra för fler att resa kollektivt.
Det finns fortsatta problem att ha fulla
numerärer av räddningstjänstpersonal i beredskap. Räddningstjänsten har under lång
tid haft svårt att rekrytera personal till landsbygden. Detta är ett problem som delas med
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Foto: Region Gotland

Arbetet med förnyelse av dricksvatten- och spillvattenledningar fortsätter intensivt. Under 2019 levererades 3 821 000 kbm dricksvatten.

övriga riket. Trots förändrad internutbildning och rekryteringsförfarande, ses ingen
större ökning av sökande för personalkategorin räddningstjänstpersonal i beredskap.
Region Gotlands effektiviseringsprogramm kommer att påverka alla förvaltningar på olika sätt. En av delarna i
programmet handlar om att utveckla samhällsbyggnadsprocessen vilket medför ett
stort arbete framöver.

RESULTATRÄKNING, tkr

budget
2019

bokslut
2019

bokslut
2018

Verksamhetens
intäkter

1 017 355 1 068 370

1 097 848

Verksamhetens
kostnader

-992 620 -1 021 658

-1 053 732

Avskrivningar

-163 509

-184 355

-161 988

-48 169

-50 949

-61 424

Verksamhetens
nettokostnader

Internränta

-186 943

-188 592

-179 296

Kommunbidrag

186 943

186 943

176 656

0

-1 649

-2 640

225 245

57 974

96 195

Årets resultat
Investeringar
egna inom tn
-varav räddningstjänst
Investeringar
affärsdrivande
Investeringar andra
förvaltningar
Summa investeringar netto

9 071

3 302

10 292

380 768

261 017

426 473

MEDARBETARE, TKF

111 742

114 164

779 666

430 733

636 832

2018

Antal anställda

320

317

- varav män

251

249

- varav kvinnor

69

68

- varav tidsbegränsat anställda
Personalkostnad, tkr
Personalkostnad i % av
verksamhetens kostnader
Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

MEDARBETARE , SBF

19

20

187 033

179 958

19

15

4,2

4,3

2019

2018

Antal anställda

175

174

- varav män

109

109

66

65

- varav kvinnor

173 653

2019

- varav tidsbegränsat anställda

8

12

108 347

104 896

Personalkostnad i % av
verksamhetens kostnader

69

67

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

5,8

3,4

Personalkostnad, tkr

Redovisningen avser alla samhällsbyggnadsförvaltningens
medarbetare som arbetar inom två nämnders ansvarsområden - tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden.
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VERKSAMHETSMÅTT
KOLLEKTIVTRAFIK
Totalt antal resor i landsbygds- och stadstrafik
- varav antal resor med
bussiga kortet
Antal bussresor med cykel

2019
932 121

361 978

1 648

1 564

7

4

5 306

5 339

653

555

1 559

1 386

112

57

2 634

2 259

- varav Visbykort Plus

691

267

Sålda 24-timmarskort

481

409

Sålda 72-timmarskort

246

259

Färdtjänst antal beslut

535

585

8

7

225

260

Antal färdtjänstresor

53 386

46 735

Antal sjukresor med taxi

26 742

26 587

Antal sjukresor i buss

2 251

12 081

HAMNVERKSAMHET

2019

2018

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

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

Visby
(tusental bruttoreg. ton)

48 710

Övriga hamnar
(tusental bruttoreg. ton)

319

262

1 822

1 767

Ank. + avg. passagerare
Visby (tusental)

41 715

Ank. + avg. personbilar
Visby (tusental)

544

526

Kryssningspassagerare
(tusental)

102

76

95

75

Kryssningsbesök antal anlöp
Gästande fritidsbåtar,
antal gästbåtsdygn
Visby

6 427

6 799

Övriga hamnar

1 266

1 284

Gästbåtsdygn totalt

7 693

AVFALLSVERKSAMHET

8 083

2019

2018

Total mängd, ton

kg/person

Total mängd, ton

kg/person

Mängd insamlat matoch restavfall1

10 541

165

10 295

164

- varav insamlat komposterbart (= matavfall)

3 905

61

3 739

59

- varav brännbart avfall

6 636

103

6 658

103

Mängd tidningar och
förpackningar (exkl. well)2

6 800

106

7 226

117

-

-

33 472

523

930 340

359 288

Sålda Årskort
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2018

Total mängd insamlat
hushållsavfall3

Uppgifter för 2019 är preliminära och tas fram kvartal 2, 2020. Vid beräkning av mängd per person har invånarantalet justerats med hänsyn till fritidshus, gästnätter och arbetspendling (2018: 63 994 personer).
1 Uppgift från mottagaranläggning.
2 Uppgift från Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB
3 Returpapper och förpackningar, elavfall, farligt avfall, grovavfall, mat- och restavfall

2019

2018

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

HANTERING AV AVFALL

-

53 (37)

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

-

46 (20)

Insamlat matavfall som går till biologisk behandling

-

76 (40)

Uppgifter för 2019 tas fram kvartal 2, 2020. Siffrorna i parentes är medeltal för alla kommuner.

GATA-VÄG-PARK

2019

2018

Enskilda vägar med statsbidrag
Antal vägar

374

420

Antal km

810

835

Kostnad kr/invånare

221

245

Vinterväghållning kostnad, kr/inv.

129

141

2019

2018

Totalt antal larm

RÄDDNINGSTJÄNST

737

817

- varav IVPA
(i väntan på ambulans)

155

166

- varav brand ej i byggnad

71

103

- varav brand i byggnad

63

86

- varav trafikolycka

105

78

- varav automatlarm

148

180

2019

2018

Förvaltad lokalarea BRA

506 444

523 728

- varav förhyrd area BRA

100 278

107 620

534

536

Parkmark
Naturmark, antal hektar

277

277

Anlagd, antal hektar

218

218

Nettokostnad
parkverksamhet kr/inv

257

228

Antal byggnader

Slamtömning enskilda avlopp
Antal brunnar/tankar
Antal tömningar
Bomkörning per abonnent i %

FASTIGHETSFÖRVALTNING

13 311

Periodiskt underhåll kr/m²

12 789

11 830

Vattenförbrukning l/m²

2,7

4,0

13 177

73

103

392

379

Värmeförbrukning kwh/m²
graddagskorrigerad

99

96

Elförbrukning kwh/m²

63

60

2019

2018

MARK OCH STADSMILJÖ
Antal transporttillstånd
Antal grävtillstånd
Antal fastighetsförsäljningar

78

Region Gotland Årsredovisning 2019

19

25

156

186

20

17

Antal tillstånd markupplåtelse

457

447

- varav Almedalsveckan

208

224

Tekniska nämnden
VATTEN- OCH AVLOPPSVERKSAMHETEN
SÄRREDOVISNING

EKONOMISKT RESULTAT

Regionens samlade VA-verksamhet redovisar ett överskott med 1,9 mnkr (4,1 mnkr,
2018). 2019 års resultat redovisas mot det
egna kapitalet som tidigare var positivt
med 3,0 mnkr. Totalt uppgår förutbetalda
intäkter till 10,8 mnkr vilket utgör en fond
för framtida VA-investeringar. VA-fonden
periodiseras på 25 års tid och intäkter för
2019 uppgår till 0,5 mnkr. Fonden har skapats med stöd av Vattentjänstlagen § 30
samt rekommendation nr 18 från Rådet
för kommunal redovisning.
Kostnadstäckningsgraden uppgick till
101,0 % (102,3 %, 2018).
MÅLUPPFYLLELSE

Finansieringsgraden minskade från 102,3 %
år 2018 till 101,0 % år 2019. Målsättningen
är 100 % finansieringsgrad.
Debiteringsgraden för vatten ligger på
88,0 % (82,0 %, 2018). Målsättningen är 85
procent debiteringsgrad i förhållande till
levererad mängd.
Totalt 3 821 000 m3 dricksvatten har
producerats under 2019, vilket kan jämföras
med år 2018 då det uppgick till 3 927 837 m3.
VA-TAXAN

Behovet av taxejusteringar prövas årligen
och regleras efter konsumentprisindex.
VA-taxan höjdes med 6,0 % från och med
april 2019.
VIKTIGA HÄNDELSER

Södra Gotlands vattenförsörjning består
av ett antal projekt där bland annat bräckvattenverket vid Kvarnåkershamn, Södra
linan samt Alva vattentorn ingår. Den
19 juni distribuerades det första färdiga
dricksvattnet från bräckvattenverket till
abonnenter i Hablingbo, Nisse och Fide,
följt av Alva, Hemse och Burgsvik. En del
injusteringar av anläggningen kommer att
krävas framöver. Ombyggnad av vattenverket i Klintehamn och ledningsbrygga från
verket till samhället är påbörjat. Projekte-

ring av överföringsledning mellan Klintehamn och Visby är påbörjad för att senare
kunna pumpa dricksvatten från bräckvattenverket till abonnenter i Västergarn,
Sanda, Eskelhem, Tofta och Visbyområdet.
Investeringsprojektet ”Testbädden vid
Storsudret” har slutfört etableringen av instrumentell infrastruktur i projektet. Alla
mätstationer och klimatstation är driftsatta. Data rullar in och nödvändiga kalibreringar och kvalitetsgranskning av data
sker kontinuerligt. På Testbädden har även
lämpliga platser identifierats för infiltration, vattenuttag samt lagring av vatten. På
dessa platser påbörjas förarbetet med upphandling av infrastrukturen som planeras
genomföras under 2020-2021.
Ett nytt område utanför Roma undersöks. Syftet är att utreda förutsättningarna
till en ny vattentäkt för att förse Roma och
Dalhem med mer vatten.
UTVECKLING PÅ SIKT

Överföringsledning mellan Klintehamn
och Visby kommer att upphandlas och
bygggas så att avsaltat dricksvatten kan
distribueras till Visby.
Visby VA-försörjning består av ett helhetsgrepp för dricksvattenbehovet, behov
av spillvattenrening, dagvattenhantering
och ledningsförnyelse. Ett arbete pågår
med att sammanställa en fördjupad VAplan för Visby VA-försörjning. Arbetet
beräknas klart under våren 2020.
Lärdomar av ”Testbädd Storsudret” har
lett till att en pilotanläggning på Visby avloppsreningsverk kommer tas i drift under
2020, för att kunna dimensionera en anläggning för dricksvattenproduktion av
renat spillvatten. En kostnadsjämförelse
med en bräckvattenanläggning kommer
att göras. Till pilotanläggningen har VAavdelningen fått medel från EU för att göra
analyser av läkemedelsrester före och efter
reningsprocessen.
För ”Testbädd Storsudret” är förhoppningen att det inom kort kommer att finnas tillräcklig kunskap om tekniker och var
dammluckor ska sitta. Under våren/sommaren 2020 kommer det att anordnas ett
COP-meeting på Gotland med deltagare
från NextGen-projektet (EU) som testbädden är en del av.

Arbetet med förnyelse av dricksvatten- och
spillvattenledningar fortsätter intensivt
och samma gäller reinvesteringar i verken
samt upprättande av rådighet och vattenskydd.
RESULTATRÄKNING, tkr

budget bokslut bokslut
2019
2019
2018

Verksamhetens
totala intäkter

180 222

191 550

183 816

Verksamhetens
totala kostnader

142 375

140 057

140 204

Avskrivningar

30 652

39 712

29 875

7 195

9 886

9 595

0

1 895

4 142

Internränta
Verksamhetens
resultat

BALANSRÄKNING, tkr

bokslut bokslut
2019
2018

Anläggningstillgångar
Mark byggnader och tekniska
anläggningstillgångar

1 216 623 1 031 393

Maskiner och inventarier

12 876

12 263

Finansiella anläggnings
tillgångar

334

219

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

VERKSAMHETSIDÉ

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

Summa anläggningstillgångar 1 229 833 1 043 875
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

11 946

23 801

1 241 779 1 067 676

Eget kapital 1

5 209

Därav årets resultat

1 895

4 142

Avsättningar

5 673

6 252

Långfristiga skulder

855 392

740 329

Kortfristiga skulder

375 505

318 055

Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
1

3 040

1 241 779 1 067 676

Totalt 274 tkr avser kundtjänst resultat.

Ställda panter och
ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser
intjänade för 1998

12 022

12 363

Därav särskild löneskatt

2 347

2 414

VATTENHANTERING,
i tusen kbm

2019

2018

Levererad mängd

3 821

3 928

Debiterad mängd

3 372

3 207

88

82

Debiteringsgrad, %
Rent vatten uppfyllda krav, %

99

99

Renad mängd avloppsvatten

6 860

6 310

100

100

Utsläppsvärden uppfyllda krav, %
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Miljö- och byggnämnden
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE EVA AHLIN (C) | 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

Året inleddes med att miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden
slogs ihop och den nya nämnden miljöoch byggnämnden (MBN) bildades. För
förvaltningen har det inneburit ett stort
arbete med att skapa nya rutiner, mallar
och arbetssätt. Särskilt givande är nämndens möjlighet att se helheten i myndighetens beslut, både ur Miljöbalkens och Planoch Bygglagens (PBL) perspektiv.
Förändringar i PBL kräver sedan årsskiftet betydligt kortare handläggningstider för bygglov. Detta påverkar flera enheter som är inblandade i ärendehanteringen i
relation till PBL. Anpassningen till det nya
regelverket har på vissa enheter sänkt produktiviteten.
Den 1 juli 2019 började en ny lag på
tobaksområdet att gälla; lagen om tobak
och liknande produkter. Flera nya rökfria
miljöer infördes, bland andra busshållplatser, uteserveringar, lekplatser och vid
många entréer som till exempel vid restauranger och gallerior. Uppföljningen av att
lagen efterföljs sker på enheten alkohol-och
livsmedelstillstånd.
Åtgärdsprogrammet PM10, har beretts
och lämnats över för beslut i regionstyrelsen
och regionfullmäktige. Åtgärdsprogrammets syfte är att förbättra luftkvaliteten i
Visby för att uppfylla miljökvalitetsnormen för partiklar. Arbete läggs för närvarande på upphandling av ny mätmetod och
senare på uppföljning av programmet.
MÅLUPPFYLLELSE

Nämnden har i synnerhet arbetat mot tre
mål inom områdena social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och kvalitet. Målen har
brutits ned till ett flertal delmål med tillhörande aktiviteter.
Målet Gotlänningar känner sig delaktiga anses delvis uppfyllt. Aktiviteter som
skett under året är bland annat en uppdragsutbildning på 4 heldagar i samarbete
med Uppsala universitet där fokus legat på
myndighetsutövning samt service och bemötande. Syftet har varit att utbilda samt
inspirera medarbetare inom rättssäkerhet,
service samt bemötande.
Under året har även 5 genomförda medborgardialogs- och samrådsprocesser skett,
vilket har lett till ökad delaktighet hos
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medborgarna. Vidare har samrådsprocessen digitaliserats vilket bland annat har lett
till större delaktighet och engagemang hos
de som deltar i processen. Glädjande är att
den digitala samrådsprocessen bidragit till
en ökad bredd hos deltagarna gällande både
kön och ålder.
Förvaltningen har aktivt arbetat med
att öka delaktigheten hos medborgarna genom möten med näringslivet, föreläsning
om stadsbyggnad för Visby seniorförening,
nomineringsprocess för arkitekturpriset
samt en Vinnova-finansierad workshop om
byggemenskaper på Östra Gotland med lokala intressenter. Inom ramen för Disa projektet (digital samhällsbyggnad) har 15 föreläsningar hållits under året, bland annat
på Almedalsveckan, Uppsala universitet,
Position 2030, KommITs, MätKart och
Lantmäteridagarna med flera.
Målet Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt på hela ön anses
inte vara uppfyllt. Handläggningstiden för
bygglov på 10 veckor är nästan uppfyllt. Av
de ärenden som kommit in under 2019 klarar 90 % av ärendena handläggningstiden
på 10 veckor. Förvaltningen har även arbetat med att utveckla hållbarhetsmål. Arbetet har inte färdigställts under året och ett
fortsatt arbetet kommer att ske under 2020.
Målet God tillgänglighet till Region Gotland anses delvis uppfyllt. Resultatet av
årets servicemätning i kategori svarstider
för bygglov samt miljö- och hälsa var 100 %
respektive 80 % inom ett dygn, vilket ger ett
medeltal på 90 %. Resultaten anses bidra
till god tillgänglighet till Region Gotland.
Beslutad handlingsplan för GDPR har tagits fram under året, effekten av detta blir
en rättssäker och korrekt hantering av personuppgifter.
Inom området medarbetare bidrar
nämnden till målen i styrkortet. Resultaten
i medarbetarenkäten visar att merparten av
medarbetarna på förvaltningen upplever
att de har ett meningsfullt arbete och har
förutsättningar att bidra till verksamhetens
utveckling. Resultaten visar även att merparten av medarbetarna upplever att chefen skapar förutsättning för och tar tillvara
engagemang hos medarbetarna samt att
medarbetarna förstår verksamheten och
sitt uppdrag.

EKONOMISK ANALYS AV RESULTAT

Nämndens ekonomiska utfall för år 2019
visar på ett underskott på –3,1 mnkr. Jämfört med budget är kostnaderna för personal lägre vilket till största delen beror på
vakanser. Förvaltningen har även rekryterat till projekt som är externt finansierade
och inte fullt ut lyckats ersättningsrekrytera under året. Under början av året har en
hel del av tänkt handläggningstid använts
till att anpassa verksamheten till förändringarna i PBL. Det påverkade intäkterna
under den perioden, som inte hämtats igen.
Enhet bygg har under 2019 genomfört en
satsning på att göra klart och ta beslut i
ärenden från år 2018 och bakåt, det medför att vissa ärenden helt avskrivs eller återförvisas. Det innebär också intäktstapp för
enheterna.
UTVECKLING PÅ SIKT

Projektet Disa, Digital Samhällsbyggnad,
har under året gått in i produktionsfas och
därmed påbörjat implementeringen av de
utvecklade tjänsterna i förvaltningen, vilket kommer få en positiv påverkan på ekonomin, produktiviteten och rättssäkerheten. Under början av 2020 tillträder en
implementeringsansvarig.
På uppdrag at regionfullmäktige har ett
arbete har påbörjats att ta fram en arkitekturstrategi. Arbetet sker under kommande
år.

Foto: Region Gotland

På förnyelsedagen i mars 2019 delades kvalitetspriset ut till enhet bygg, för utveckling av enheten bygg, som fick priset med motiveringen ” Efter flera år av hög
arbetsbelastning, hög personalomsättning, bristande ledarskap och ett högt tryck utifrån blev situationen ohållbar. Men med arbetsglädje och gemensamma mål kan
medarbetare försätta berg, det visas tydligt i vinnarbidragets resultat. Genom effektiviseringsmål och medarbetarfokus har vinnarbidraget visat goda kvalitativa resultat
för verksamhetsprocessen samtidigt som den psykosociala arbetsmiljön har stärkts.”

2019

2018

2019

2018

RESULTATRÄKNING, tkr

budget bokslut bokslut
2019
2019
2018*

Verksamhetens intäkter
Bygglov och förhandsbesked *
Antal ärenden, ingående balans

Inspektioner/besök och tillsyn
395

- varav under komplettering

922

100

67

Antal inkomna ärenden

1 199

1 051

- varav förhandsbesked

128

117

1 294

1 224

147

139

Antal beslut
- varav förhandsbesked
Rensning och annan sortering av
ärenden

-

354

Antal ärenden utgående balans

300

395

- varav under komplettering

153

100

Livsmedelsrörelser,
inspektioner/besök

911

1 098

Miljöfarlig verksamhet
inspektioner/besök

542

547

Antal beslut om enskilt avlopp

525

358

Tillsyn enligt LSO
(lag om skydd mot olyckor)

112

203

Verksamhetens
kostnader

76 657

72 964

61 286

-104 669 -104 302

-86 437

Avskrivningar

Tillsyn LBE (lagen om brandfarliga
och explosiva varor)

15

Samplanerad tillsyn (LSO+LBE)

16

21
29

Internränta

-1 104

-873

-1 165

-46

-30

-47

Verksamhetens
nettokostnader

-29 162

-32 241

-26 363

Kommunbidrag

26 062

26 062

26 549

Årets resultat*

-3 100

-6 179

186

0

-3 079

3 665

2 404

1 224

1 006

Budgetavvikelse*
Nettoinvesteringar

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

VERKSAMHETSMÅTT

Miljö- och byggnämnden har utnyttjat 3 100 tkr av eget kapital.
* 2018 avser byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Detaljplan och översiktlig planering
Antal beslut om planbesked

33

22

Antal ärenden under
handläggning, ingående balans

125

118

Antal inkomna ärenden

30

29

8

9

121

125

MEDARBETARE

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

2019

2018

Antal anställda

175

174

- varav män

109

109

66

65

8

12

- varav kvinnor
- varav tidsbegränsat anställda

Geografisk information

Personalkostnad, tkr

Antal ärenden under
handläggning, ingående balans

374

339

Antal inkomna ärenden

449

442

Antagna producerade
kart- och mätningsärenden

651

407

Antal ärenden under
handläggning, utgående balans

172

374

108 347

104 896

Personalkostnad i % av
verksamhetens kostnader

69

67

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

5,8

3,4

Redovisningen avser alla samhällsbyggnadsförvaltningens
medarbetare som arbetar inom två nämnders ansvarsområden - tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden.

* Ärendetyper som omfattas av kravet på tio veckors

handläggningstid enligt plan- och bygglagen
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Barn- och utbildningsnämnden
UTBILDNINGS- OCH ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE STEFAN NYPELIUS (C) | TF FÖRVALTNINGSCHEF KARL-ERIK SÖDERBERG

VIKTIGARE HÄNDELSER

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

Region Gotland är en av sex kommuner
som drabbats av ett återbetalningskrav
av statsbidrag för en likvärdig skola för
bidragsåret 2018, samt statsbidraget för
asyl för åren 2016–2018. Det handlar om
en återbetalning på cirka 6,5 miljoner kronor som gett konsekvenser för nämndens
ekonomiska resultat.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har påbörjat arbetet med en större
översyn av den kommunala förskolan och
grundskolan. Detta mot bakgrund av regionfullmäktiges beslut att att utreda framtidens skolorganisation på Gotland.
Beslut togs i juni om renovering och tillbyggnad av Alléskolan, investeringsbudgeten uppgår till 82 mnkr. Alléskolan och
den nystartade Polhemskolan bedöms tillsammans komma att kunna möta behovet
av fler utbildningsplatser för ett växande
Visby.
Under året har två förskolor avvecklats,
en i Visby och en i Stånga samtidigt som
Högby förskola i Hemse etablerats. Sanda
skolas elever i årkurs 4 och 5 har flyttats till
Klinteskolan för att där få sin undervisning
läsåret 2019/20 och 2020/21 på grund av
lokalbrist.
MÅLUPPFYLLELSE

Årets resultat slutade på -11,6 mnkr, därmed
uppnås inte målet om en budget i balans.
Den samlade bedömningen är att nämnden i hög utsträckning uppnår målen om
God kvalitet i skolan och Kunskapslyft för
barn, unga och vuxna. Den övergripande
nöjdheten kring förskolans verksamhet
har ökat de senaste fyra åren. Elever och
föräldrar är även i hög grad nöjda med kulturskolans verksamhet. Kunskapsresultaten för Gotlands kommunala grundskolor läsåret 2018/19 är goda. Andelen elever
som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram har ökat sedan 2017 och ligger i nivå
med genomsnittet för samtliga kommuner
men under nivån för kommuner med liknande förutsättningar. 84 % av eleverna i
Gotlands kommunala skolor uppnådde
gymnasiebehörighet vårterminen 2019.
I den kommunala grundskolan fick 78 %
fullständiga betyg, vilket kan jämföras
mot rikets andel som var 76 %. Det är dock
stora skillnader i kunskapsresultaten mel-

82

Region Gotland Årsredovisning 2019

lan de kommunala skolorna på Gotland
samt mellan pojkar och flickor. Skolorna
behöver fortsätta arbetet för att klyftorna
ska fortsätta att minska.
Hållbart medarbetarengagemang
(HME) som ger ett mått på medarbetarnas engagemang baserat på frågor kring
motivation, ledarskap och styrning var för
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 81
i 2019-års medarbetarundersökning – ett
värde som kan betraktas som bra.
Indexet PAI (psykosocialt arbetsmiljöindex) uppvisar en positiv förskjutning
inom hela förvaltningen i medarbetarenkäten 2019 i förhållande till resultatet
2017, från 66 till 70. Resultaten i medarbetarenkäten visar också på samband
mellan arbetsklimat och sjukfrånvaro. En
positiv förskjutning har skett för chefskåren inom de områden som kan kopplas till
upplevelser av stress, men ett arbete för att
förbättra chefernas arbetsmiljö är fortsatt
nödvändigt.
Region Gotlands mål att sjuktalet inte
ska överstiga 4,5 % är inte uppfyllt. Sjuktalet har ökat inom hela nämndens ansvarområde med 0,5 procentenheter i förhållande till föregående period. Kvinnorna har
ett högre sjuktal (6,7 %) i förhållande till
männen (4,1 %) och kvinnorna har också
en något högre ökning. Utvecklingen varierar mellan verksamheterna. Förskolan
uppvisar den största ökningen med 1,3 pocentenheter. Förskolans ledning arbetar
brett för att minska och förebygga sjukfrånvaron.
EKONOMISK ANALYS AV RESULTATET

Nämnden har dragits med ett underskott
under året och med anledning av det vidtagit åtgärder för att minska underskottet.
Den negativa budgetavvikelsen på 11,6 miljoner kronor beror på att det funnits 319
fler barn och elever i verksamheten än vad
det funnits budgeterade medel för - motsvarande 22,7 miljoner kronor. Nämnden
beslutade under våren om ett resultatkrav
för utpekade verksamheter för att minska
underskottet. För att lösa återbetalningskravet på statsbidraget för likvärdig skola
och statsbidraget för asyl beslutade nämnden att utnyttja 6,5 miljoner kronor av det
egna kapitalet.

Nettokostnadsutvecklingen för nämnden
har ökat med 2,8 procent motsvarande med
33 miljoner kronor om man jämför med år
2018. Ökningen förklaras av fler barn och
elever samt minskade externa intäkter.
Nämnden kommer att kompenseras med
40,8 miljoner kronor för ökande barn- och
elevvolymer från år 2020. Prognoser kommer framåt att bygga på befolkningsprognosen som även omfattar in- och utflyttning.
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 styrningen av nämndens verksamheter.
Det ökade antalet barn och elever totalt
på Gotland i kombination med en ökad
inflyttning till Visby är en utmaning och
behovet av förskola och grundskola i Visby ökar. Bristen på lärare är fortsatt stor.
Kompetensförsörjningen inom skolan är
en av de absolut viktigaste frågorna under
de kommande åren och får mycket stor påverkan på hur likvärdigheten kan säkras för
barn och elever över hela ön. Den rådande
kompetensförsörjnings- och likvärdighetsproblematiken tillsammans med de ekonomiska utmaningar som nämnden står inför
med anledning av det treåriga effektiviseringsprogrammet behöver lösas genom nya
strukturer eller sätt att organisera skolverksamheterna.

Foto: Region Gotland

Under hösten har en lekplats på torget i Klintehamn renoverats. Idén till lekplatsen har vuxit fram i samarbete med barn från Klintehamn. Barnen fick komma med
förslag på teman de skulle vilja se på lekplatsen och nu står lekplatsen med djungeltema klar.

2019

2018

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

2 191
560
4 872
2 347
64
27
2
1 228

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

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, % 1
- hösttermin
- vårtermin
Plats på förskola på önskat
placeringsdatum, andel, %
Föräldrars nöjdhet med
förskolan

14
570
78
727
382

19
530
66
681
341

-

77
68

62

68

8,4

2019

2018

RESULTATRÄKNING, tkr

budget
2019

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

-
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Verksamhetens
intäkter

798 650

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

73

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

69

65

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

96

97

-

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

-

Avskrivningar

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

91

93

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

84

82

-14 224

-14 318

-1 403

-1 031

-1 411

Verksamhetens
nettokostnader

-1 192 677 -1 204 227 -1 170 665

Kommunbidrag

1 185 403 1 185 403 1 143 078

Årets resultat*

-7 274

Nettoinvesteringar

14 485

-27 587

-11 550

-26 822

14 376

14 555

av eget kapital.

MEDARBETARE

2019

2018

Antal anställda

1 774

1 768

344

318

1 430

1 450

- varav kvinnor
- varav tidsbegränsat anställda

279

301

831 237

800 814

Personalkostnad i % av
verksamhetens kostnader

42

41

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

6,2

5,7

Personalkostnad, tkr
84

-18 824

* Barn- och utbildningsnämnden har utnyttjat 7 274 tkr

- varav män
2 Enkäten görs vartannat år.

795 763

-15 397

Budgetavvikelse*
93

796 377

-1 974 527 -1 985 349 -1 950 700

Internränta

94

8,1

87

73

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

1 Har ej följts upp under 2019.

Föräldrars nöjdhet med
grundsärskolan och
gymnasiesärskolan Nöjdhetsindex 2

Verksamhetens
kostnader

bokslut bokslut
2019
2018

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

VERKSAMHETSMÅTT
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Gymnasie- och vuxen
utbildningsnämnden
UTBILDNINGS- OCH ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE ANDREAS UNGER (M) | TF FÖRVALTNINGSCHEF KARL-ERIK SÖDERBERG

VIKTIGARE HÄNDELSER

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

Region Gotland har klarat certifieringen
för Teknikcollege som har etablerats på
Gotland från och med hösten 2019. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på tekniskt inriktade utbildningar som kommun,
utbildningsanordnare och företag samverkar kring. Teknikprogrammet och el- och
energiprogrammet vid Wisbygymnasiet
samt yrkeshögskoleutbildningen till drift
och underhållstekniker i regi av vuxenutbildningen ingår i teknikcollegecertifieringen på Gotland.
En osäkerhets- och påverkansfaktor för
nämndens verksamheter har under året
varit den pågående reformeringen av Arbetsförmedlingen. Gotlands folkhögskola
har tappat elevvolymer gällande Arbetsförmedlingens uppdragsutbildning och därmed påverkas också ekonomin i relation till
planering och budget. I övrigt är söktrycket
fortsatt högt. Reformeringen av Arbetsförmedlingen har också medfört ett ökat inflöde till arbetsmarknadsenhetens insatser
samt påverkat samverkan kring bland annat
praktik och anställningar.
Utvecklingsarbetet med Vuxkomp påverkas även det till viss del av reformeringen av Arbetsförmedlingen. Syftet med
Vuxkomp, som är ett samarbete mellan socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen,
är att få fler personer i egen försörjning genom arbete eller studier. Verksamheten är
i full gång och goda resultat kan uppvisas.
Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, den så
kallade gymnasielagen, trädde i kraft 2018.
Under 2019 blev de elever med uppehållstillstånd utifrån gymnasielagen från Wisbygymnasiet och Gutegymnasiet som passerat 20 år och inte blivit behöriga för ett
nationellt program, aktuella för vuxenutbildningen. Under hösten startade därför
fyra yrkesvuxutbildningar anpassade för
målgruppen.
MÅLUPPFYLLELSE

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att nämnden i hög utsträckning
bidrar till måluppfyllelse för koncernstyr-
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kortets mål God tillgänglighet till Region
Gotland. Resultaten har varierat en del över
tid, men i slutänden är resultaten bättre än
2016 när målet sattes. För målet God kvalitet i skolan är den samlade bedömningen
densamma, att nämnden i hög utsträckning
bidrar till måluppfyllelse.
För nämndmålen Kunskapslyft för barn,
unga och vuxna och Kunskapslyft i arbetslivet är bedömningen att målen delvis är
uppfyllda och att resultaten har förbättrats
under året. För nämndmålet Lyckad integration är bedömningen att målet är uppnått utifrån de indikatorer verksamheten
har valt att mäta målet med. När de nya målen för 2020 träder i kraft är det av yttersta vikt att hålla i de förbättrade resultaten
samt fortsätta arbeta med de resultat som
behöver förbättras.
På Gotland var andelen gymnasieeleverna som tog examen inom 4 år (kommunala
skolor) 68,2 % 2019, vilket är en minskning
med 0,2 procentenheter mot 2018. I jämförelse med liknande kommuner (76,6 %)
ligger Gotland sämre, men högre jämfört
med genomsnittet för alla kommuner i landet (62,5 %). Skillnaden mellan könen fortsätter att öka.
Antalet ungdomar 16-20 år inom det
kommunala aktivitetsansvaret fortsätter
att minska. Från 416 ungdomar 2018 till
228 ungdomar 2019. Det minskade antalet
ungdomar antyder att riktade åtgärder har
givit effekt.
Integrationsenheten ger nyanlända gotlänningar förutsättningar för etablering i
det gotländska samhället. Andelen bosatta
av de anvisade nyanlända har uppnåtts till
fullo även för 2019.
Sjuktalet är oförändrat i förhållande till
2018 för hela nämndens ansvarområde och
uppgår till 4,6 %. Målet för Region Gotland är att sjuktalet inte ska överstiga 4,5 %.
I årets medarbetarundersökning ökade
resultatet för indexet HME, som avser att
mäta det hållbara medarbetarengagemanget, inom nämndens ansvarområde med 8
enheter, från 71 (2017) till 79 (2019). På
enhetsnivå har mycket av arbetet handlat
om att behålla/förstärka de goda resulta-

ten, bland annat genom att aktivt arbeta
med att tydliggöra mål och uppdrag.
EKONOMISK ANALYS AV RESULTATET

Nämnden redovisar en negativt budgetavvikelse - 5,7 miljoner kronor i och med
detta uppnår inte nämnden besparingskravet på 6,5 miljoner kronor. Resultatet
förklaras av att obalans finns i resursfördelningen (rörliga flöden - elevvolymer) som
varit underfinansierad under året och som
härrör från att förväntade ersättningar från
Migrationsverket avseende elever i asyl inte
har inkommit i den utsträckning som planerats i budget.
Utvecklingen av statsbidragen från Migrationsverket i kombination med statsbidrag från Skolverket påverkar nämndens
nettokostnadsutveckling som för perioden
2018 till 2019 har ökat med 8,4 % (24,2 miljoner kronor).
Nämnden har under året infört resultatkrav samt använt delar av det egna kapitalet för att så långt som möjligt undvika
ett negativt årsresultat. Effekten av resultatkraven har för verksamheterna blivit en
återhållsamhet i förening med att klara det
verksamhetsmässiga uppdraget. Verksamheterna har tagit resultatkraven på allvar
och samtliga enheter förutom två enheter
uppnår tilldelat resultatkrav.
UTVECKLING PÅ SIKT

Nämndens verksamheter förväntas spela
en avgörande roll för flera stora samhällsutmaningar, som nyanländas etablering,
individers möjlighet att byta yrke, vägledning till utbildning och arbete samt kompetensförsörjningen till arbetslivet. Samtidigt är kompetensförsörjningen inom
skolan en av de absolut viktigaste frågorna
under de kommande åren och en av de
största utmaningarna. Tillgänglig statistik
visar att bristen på lärare kommer att öka
de närmaste åren.
Förändringstakten är fortsatt hög med
flera statliga reformer som påverkar verksamheten. Det handlar dels om satsningar
på vuxenutbildningar och folkhögskola,
dels om omfattande reformer inom gymnasieskolan, men även förändringar inom
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Att så många som möjligt påbörjar och slutför sin gymnasieutbildning är viktigt. Våren 2019 tog 342 elever gymnasieexamen från Wisbygymnasiet. Både antalet elever
som tog examen samt elevers genomsnittliga betygspoäng har ökat jämfört med 2018.

VERKSAMHETSMÅTT

2019

2018

Elever kommunal gymnasieskola, antal

1 516

1 492

Elever fristående gymnasium,
antal

241

218

Gymnasieelever i annan
kommun, antal

110

Vuxenstuderande i egen regi,
antal

502

448

Vuxenstuderande SFI, antal

402

352

Studerande långa kurser folkhögskolan, antal1

354

371

121

Deltagarveckor folkhögskola,
antal2

9 435

9 883

Sommarkurser folkhögskola,
antal3

20

21

2 379

2 950

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

65

59

Genomsnittlig betygspoäng för
elever med examensbevis från
gymnasieskolan

14,7

14,6

Gästnätter sommar,
folkhögskola, antal4

Elever som fullföljer gymnasiet
inom fyra år, kommunala skolor,
andel, %
Elever med högskolebehörighet
efter avslutat yrkesprogram,
kommunala skolor, andel, %

Gotlands verksamheter resulterar samtidigt i ekonomiska utmaningar för nämndens verksamheter.

2019

2018

RESULTATRÄKNING, tkr

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

-

88

Verksamhetens
intäkter

271 981

245 168

253 365

Deltagare inom grundläggande
vuxenutbildning som slutför
kurs, andel, %

-553 245

-537 347

63

Verksamhetens
kostnader

-574 367

-

-4 164

-4 270

-4 064

-444

-343

-440

Deltagare inom
gymnasial vuxenutbildning
som slutför kurs, andel, %
Deltagares upplevelse av
folkhögskolan – nöjdhetsindex

73

Bosatta av anvisade
nyanlända, andel, %

100

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

133

68

85

Verksamhetens
nettokostnader

-306 994

Kommunbidrag

303 270

303 270

300 477

Årets resultat *

-3 724

-9 420

11 991

-5 696

12 241

4 284

4 856

Nettoinvesteringar

10 610

-312 690 -288 486

3 724 tkr av eget kapital.

Invånare som deltar
i vuxenutbildning, andel, %

-

4,8

Antal pågående yrkeshögskole
utbildningar i egen regi eller
i samarbete med andra
utbildningsaktörer

3

3

MEDARBETARE

1 Antalet studerande har uppdaterats för 2018.

3 Antalet sommarkurser har uppdaterats för 2018.

5 Enkäten görs vartannat år.

30

100

Avskrivningar
Internränta

* Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har utnyttjat

4 Antalet gästnätter har uppdaterats för 2018.

34

73

budget bokslut bokslut
2019
2019
2018

Budgetavvikelse*

2 Antalet deltagarveckor har uppdaterats för 2018.

68

70

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

den statliga arbetsmarknadspolitiken och
dess påverkan på kommuner och Arbetsförmedlingen. Vuxenutbildningen förespås
sammantaget bli en ännu viktigare aktör.
Effektiviseringsprogrammet för Region

Antal anställda

2019

2018

448

434

- varav män

182

182

- varav kvinnor

266

252

88

87

229 679

221 415

41

41

4,6

4,6

- varav tidsbegränsat anställda
Personalkostnad, tkr
Personalkostnad i % av
verksamhetens kostnader
Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %
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Socialnämnden
SOCIALFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE ROLF ÖSTRÖM (M) | 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 psykiska ohälsan ökar och är ett av de
vanligaste hälsoproblemen. I arbetet för
att öka folkhälsan har satsning skett på att
öka medarbetares kompetens. En utbildningsplan har tagits fram där medarbetare
erbjuds utbildning i första hjälpen för psykisk hälsa.
Digitalisering är en viktig del i förvaltningens utvecklingsarbete för att effektivisera processerna. Områden som kan
utvecklas genom digitalisering har identifierats. Ett verktyg för kostnads- och nyttoanalys kommer att användas vid införande
av digitala tjänster. Under året har även
e-tjänster införts för att öka tillgängligheten och effektivisera processer.
Brukarmedverkan har varit ett prioriterat utvecklingsområde och flera utvecklingsarbeten pågår för att öka brukarmedverkan. Ett exempel är den arbetsgrupp
avseende habiliteringsersättning där brukare deltagit i utredningsarbetet med
samma uppdrag som tjänstepersonerna. Ett
annat exempel är stöd- och försörjningsenheten som i samverkan med brukare deltagit vid Sveriges kommuner och regioners
träffar för långvarigt biståndsberoende.
Gotland har goda resultat i brukarundersökningar jämfört med riket. Avdelningarna arbetar med sina förbättringsområden och för att även involvera brukare i
arbetet utifrån resultaten. Inom individoch familjeomsorgen pågår arbete för att
öka svarsfrekvensen i de nationella brukarundersökningarna.
Ledarskapet står inför utmaningar, förvaltningen behöver kunna ställa om verksamheterna och anpassa till nya arbetssätt.
En viktig del i förändringsarbetet är även
att lämna invanda arbetssätt i takt med
införande av nya. Hälften av socialförvaltningens chefer har genomgått utbildning
i förändringsledning och resterande kommer att erbjudas utbildning under 2020.
Förvaltningen har arbetat intensivt för
att rekrytera undersköterskor, legitimerad
personal samt socionomer vilket minskat
behovet av hyrpersonal. Lönesatsningarna visar att förvaltningen tagit stora kliv
framåt avseende ingångslöner och medianlöner i jämförelse med riket. Kommande
satsningar riktas mer till individer än till
hela grupper.
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Förvaltningen har infört ett chefstraineeprogram som kommer att avslutas första
kvartalet 2020. Verksamheterna har haft en
relativt hög chefsomsättning vilket påverkat verksamheten negativt. Totalt sett låg
resultatet i medarbetarundersökningen i
linje med föregående års mätning. Medarbetare anser att arbetsmiljön är god. Samtidigt har den korta sjukfrånvaron ökat vilket
fått negativ påverkan på sjuktalet och sjuklönekostnaderna. Statistik avseende rehabiliteringsärenden visar att huvuddelen av
ärendena startats av icke-arbetsrelaterade
orsaker, något som kommer att utredas
under 2020.
Överlag använde förvaltningen timanställda i hög utsträckning. Avdelningarna
har därför påbörjat ett arbete med hållbar
bemanningsplanering och projektet för
heltid som norm har övergått till samverkan inom avdelningarna. En tidplan har
tagits fram som innebär att förvaltningen
kommer att möjliggöra heltid för alla medarbetare, både nya och befintliga, från och
med 2021. Utbildningssatsningar har gjorts
genom bland annat chefsutbildning i förändringsledning, socialrätt för handläggare och körkortsutbildning för omvårdnadspersonal. Inför sommaren infördes tre
semesterperioder inom omvårdnadsområdet vilket bidrog till att lösa bemanningssituationen och undvika att flytta på semestrar utanför sommarperioden.
MÅLUPPFYLLELSE

Socialförvaltningens arbete med aktiviteter utifrån verksamhetsplanen bidrar till att
uppfylla regionens mål 2019 avseende perspektivet samhälle. Målen inom perspektivet verksamhet uppfylls för målområdena
kvalitet och ekonomi. Vad gäller målområdet medarbetare uppfylls samtliga mål förutom målet Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa
då sjuktalen fortfarande är höga.
EKONOMISK ANALYS AV RESULTATET

För 2019 redovisas ett överskott för socialnämnden med 5,2 mnkr (- 28,9 mnkr,
2018). Överskottet beror på högre intäkter än beräknat från Migrationsverket för
flyktingmottagningen. Överskottet i denna
verksamhet uppgår till 10 mnkr till skillnad
mot 2018 då det var ett underskott på 21

mnkr. Om flyktingmottagningen exkluderas är underskottet -5,0 mnkr (-8,9 mnkr,
2018).
För vård och omsorg enligt SoL som
främst avser äldreomsorg redovisas ett
överskott. Volymerna ökar och allt fler
äldre behöver insatser samtidigt som det
saknas platser på särskilt boende. Precis
som tidigare år är det underskott för LSS
trots att kostnaderna är väldigt låga nationellt sett. Det är fortsatt underskott för
individ- och familjeomsorgen men arbetet med att bromsa kostnadsutvecklingen
inom barn- och ungdomsvården har givit
effekt. Samtidigt ökar fortfarande antalet orosanmälningar. Det senaste året har
framför allt visat på ett ökat behov av försörjningsstöd, främst beroende på att statliga myndigheter ändrat förhållningssätt.
De höga sjuktalen inom förvaltningen är
kostnadsdrivande och för att få en bättre
ekonomi måste sjuktalen sänkas.
UTVECKLING PÅ SIKT

För att möta en åldrande befolkning är
kompetensförsörjning och kompetensutveckling de strategiskt viktigaste frågorna.
Förvaltningen arbetar med olika proaktiva åtgärder som traineeprogram, praktikplatser och utbildningsinsatser. Det är
också viktigt att arbeta med förändrade
arbetssätt kopplat till digitalisering och
större flexibilitet utifrån brukarnas behov.
Svenska ESF-rådet har beviljat socialförvaltningen 6 miljoner kronor för
satsning på digitalisering inom särskilda
boenden. Främst handlar det om att kompetensutveckla medarbetare.
Den psykiska ohälsan ökar i samhället och antalet orosanmälningarna ökar.
Många av anmälningarna handlar om
våld i nära relationer. Förvaltningen behöver förutsättningar för att kunna möta
upp de behov som ökar kring våld i nära
relationer.
Det pågår ett gemensamt arbete kring
dessa processer och arbetssätt mellan socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Gränsdragningen inom
primärvården mellan kommunal hemsjukvård och vårdcentralernas primärvårdsuppdrag blir viktig att följa.
En ökad befolkning ger fler hushåll som
blir beroende av försörjningsstöd. Samti-
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digt gör Arbetsförmedlingens neddragningar och Försäkringskassans restriktivare
hållning att fler personer behöver försörjningsstöd. Det finns idag begränsade möjligheter att erbjuda sysselsättningsinsatser
och arbetsmarknadsåtgärder vilket medför
att det är stor risk för inlåsning i behov av
försörjningsstöd och här behövs en regional strategi.

VERKSAMHETSMÅTT

2019

2018

Äldreomsorg och personer med
psykisk funktionsnedsättning enligt SoL
Totalt antal brukare

3 235

3 145

441

461

Hemtjänst, antal brukare

1 716

1 720

Hemtjänst, antal timmar

617 723

589 729

Särskilt boende, antal platser

597

597

Hemsjukvård, antal inskrivna
patienter

544

520

Hemsjukvård, antal patienter
enstaka hembesök

2 232

- varav under 65 år

RESULTATRÄKNING, tkr

budget
2019

bokslut
2019

bokslut
2018

Verksamhetens
intäkter

852 523

878 380

858 541

Verksamhetens
kostnader

-2 212 669 -2 233 905 -2 202 122

Avskrivningar
Internränta
Verksamhetens
nettokostnader
Kommunbidrag

-3 510

-2 948

-2 744

-279

-252

-289

-1 363 935 -1 358 725 -1 346 613
1 363 935 1 363 935

1 317 678

0

5 210

-28 935

4 364

4 161

4 052

MEDARBETARE

2019

2018

Antal anställda

1 761

1 750

Årets resultat
2 184

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

På förnyelsedagen i mars 2019 delades servicepriset ut till stöd- och försörjningsenheten på socialförvaltningen för arbete med att införa e-ansökan för försörjningsstöd.
Priset delades ut med motiveringen ”Från kontroll till tillit. Vinnarbidraget har genom sin lösning ökat tillgängligheten, minskat byråkratin och skapat förutsättningar för
att kunna lägga tid på mer värdeskapande aktiviteter. Ett tydligt och bra exempel där digitaliseringen skapar möjligheter och förbättrar servicen för dem vi finns till för.”

Nettoinvesteringar

Omsorg om funktionsnedsatta enligt LSS
Antal brukare bostad med
särskild service

197

199

Antal brukare daglig verksamhet

313

316

Antal brukare personlig assistans

134

140

Individ- och familjeomsorg
Antal placerade barn/ungdomar
familjehem
Antal placerade barn/ungdomar
HVB (hem för vård eller boende)
Anmälningar barn/ungdomar
Antal placerade vuxna
missbrukare
Antal hushåll med
försörjningsstöd
- varav i åldern 18-24 år

- varav män
- varav kvinnor

128

126

- varav tidsbegränsat anställda

122

2 295

1 900

27

54

1 262

1 256

346

271

25

38

284

1 459

1 466

181

162

842 533

820 410

Personalkostnad i % av
verksamhetens kostnader

38

37

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

7,5

7,2

Personalkostnad, tkr
112

302

Ensamkommande flyktingbarn
Antal placerade barn/ungdomar
egen regi per 31 december
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE MATS-OLA RÖDÉN (L) | FÖRVALTNINGSCHEF MARIE LOOB

VIKTIGARE HÄNDELSER

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

Att minska den psykiska ohälsan bland
barn och ungdomar har varit prioriterat
under 2019. Barn och ungdomspsykiatrin,
i samarbete med familjestödsenheten inom
socialtjänsten, har öppnat en mottagning
för barn och unga mellan 6-17 år med lättare psykisk ohälsa.
Ett nytt avtal avseende utomlänsvård
inom sjukvårdsregionen Stockholm-Gotland är klart. Det nya avtalet reglerar vård
inom hela sjukvårdsregionen och akutsjukhusen.
Hälso- och sjukvården stärker krisoch katastrofberedskapen, Gotland utpekas som ett strategiskt viktig område när
den svenska försvarsförmågan ska stärkas.
Hälso- och sjukvården har fått det viktiga
uppdraget att inom det civila försvaret
säkra sjukvården.
En verksamhetstillsyn som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) påbörjades
2018 och har i beslut i november 2019 lett
fram till krav på åtgärder, som hälso- och
sjukvårdsförvaltningen ska redovisa senast
2 mars 2020.
Antalet vårdkontakter från gotlänningar
till nätläkare har fortsatt att öka under året
och står 2019 för en kostnad om cirka 2,6
miljoner kronor, nära en fördubbling sedan
2018.
I 2019 års medborgarundersökning,
Hälso- och sjukvårdsbarometern, ligger
Gotlands resultat för samtliga frågor över
eller i nivå med rikets. Undersökningen
mäter huruvida gotlänningar anser sig ha
tillgång till den sjukvård de behöver och
förtroendet för Visby lasarett, 1177 Vårdguiden på telefon och på webben samt
vårdcentralerna.
MÅLUPPFYLLELSE

Nämnden bedöms bidra till måluppfyllelse avseende Region Gotlands koncernmål
inom målområden som social hållbarhet,
kvalitet och ekonomi. Inom målområdet
kvalitet så arbetar Hälso- och sjukvården
med nämndmål som utgår från tillämpbara
koncernmål, God tillgänglighet till Region
Gotland samt God kvalitet i vården.
Avseende nämndmålen så ses förbättringar på många områden även om inte alla
mål nås. Som exempel nämndmålet Vårdkvaliteten ska vara minst i nivå med övriga
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riket, kan det konstateras att nivån för vårdrelaterade infektioner nås, medan nivån avseende antibiotikaförskrivning förbättrats
utan att vi fullt ut når målet. Inom målområdet ekonomi så arbetar vi med koncernmålet att regionens tillgångar ska vårdas.
Hälso- och sjukvården arbetar med att ha
löpande investeringsplaner för de verksamheter som har stora behov av investeringar.
Nämndmålet att verksamheten ska bedrivas
inom givna ekonomiska ramar uppnås inte.
EKONOMISK ANALYS AV RESULTATET

Det ekonomiska resultatet är –38,7 mnkr.
Nettokostnadsutvecklingen är 5,2 %. Den
negativa avvikelsen beror främst på en stor
ökningstakt av arbetskraftskostnader. Analys av bemanningskostnader pågår inom
samtliga enheter. Problem med bemanning
leder till överkostnader både i form av hyrpersonal, som för 2019 har ökat, och mer
övertidskostnader och därtill till en sämre
arbetsmiljö.
Övriga kostnader som ökat kraftigt är
kostnader för förmånsläkemedel, laboratoriekostnader och kostnader för utomlänsvård som ökat från en redan hög nivå 2018.
Kostnadsökningen för utomlänsvården
beror på fler dyra vårdtillfällen samtidigt
som vården som köps från Region Stockholm ökat kraftigt i pris.
Budgetavvikelsen på kostnadssidan
vägs till del upp av statsbidragen för statliga överenskommelser. Intäkterna har ökat
med cirka 10 %, främst i form av ovanstående statsbidrag men också beroende på
ökade intäkter för utomlänspatienter.
UTVECKLING PÅ SIKT

Vården står inför stora utmaningar. Befolkningen lever allt längre och det är en
framgång för det svenska välfärdssamhället,
men de demografiska förändringarna innebär också ett ökat vårdbehov. Flera nationella utredningar slår fast att en strukturförändring är nödvändig inom den svenska
hälso- och sjukvården. En omställning som
innebär mer fokus på nära vård. Nära ur såväl geografisk som relationellt perspektiv
och dessutom behöver vården vara mer lättillgänglig än idag. Den digitala utvecklingen ger begreppet närhet en ny dimension
och möjliggör distansoberoende närhet.

En annan del av lösningen är också att bedriva ett mer proaktivt hälsofrämjande
arbete. Något som förväntas bidra till att
säkerhetsställa en god, jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård är den
nya nationella strukturen för kunskapsstyrning. Implementeringen av struktur för
kunskapsstyrning har påbörjats i hela riket
och förväntas ta resurser i anspråk en lång
tid framöver, då den är avsedd att reglera
kunskapsstyrning på lokal, regional och nationell nivå.
Kompetensförsörjningen är inom flera specialistområden en stor utmaning på
Gotland liksom nationellt. Rätt kompetens
på rätt plats är en förutsättning för att vi
ska kunna utveckla verksamheten och uppfylla hälso- och sjukvårdens uppdrag över
tid. Förvaltningen har, tillsammans med
Region Stockholm påbörjat en upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö
(FVM). FVM ska lägga grunden till en modern vårdinformationmiljö genom att byta
ut journalsystem och flera närliggande ITstöd. En ny grund med digitala verktyg för
att möta patienters och medarbetares behov nu och i framtiden.

Foto: Region Gotland

VERKSAMHETSMÅTT

RESULTATRÄKNING, tkr

2019

2018

Antal läkarbesök primärvård

77 849

75 778

Antal läkarbesök specialistvård

87 357

85 685

7 567

7 089

Läkarbesök på akutmottagning

23 299

23 6471

Avskrivningar

Vårdtillfällen somatisk vård

10 514

10 4001

Internränta

Vårddagar somatisk vård

43 152

41 801

Medelvårdtid somatisk vård,
dagar

4,10

4,00

Vårdtillfällen psykiatrisk vård

800

671

4 427

4 214

5,53

6,28

Antal operationer

7 259

7 2142

GenomsnittsDRG

0,79

0,79

41 599

39 031

Antal läkarbesök psykiatri

Vårddagar psykiatrisk vård
Medelvårdtid psykiatrisk vård,
dagar

Antal besök Folktandvården

Verksamhetens
intäkter
Verksamhetens
kostnader

budget
2019
545 927

bokslut bokslut
2019
2018

MEDARBETARE

2019

2018

626 802

Antal anställda

1 549

1 520

573 662

- varav män
-2 172 959 -2 293 254 -2 157 416
-22 447

-22 579

-20 978

-2 101

-1 248

-1 703

Verksamhetens
nettokostnader

-1 651 580 -1 690 279 -1 606 435

Kommunbidrag

1 651 580 1 651 580 1 567 822

Årets resultat
Nettoinvesteringar

0

-38 699

-38 613

34 901

20 999

19 548

- varav kvinnor
- varav tidsbegränsat anställda

261

252

1 288

1 268

146

161

1 003 814

944 761

Personalkostnad i % av verksamhetens kostnader

44

44

Sjukfrånvaro inkl
timavlönade, %

5,4

5,5

Personalkostnad, tkr

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

Region Gotland har genom hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillsammans med Region Stockholm påbörjat en upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö,
FVM. Arbetet ska lägga grunden till en ny modern vårdinformationsmiljö genom att byta ut journalsystem och flera närliggande IT – stöd.

1 Resultaten har uppdaterats p.g.a. efterregistrering
2 Resultaten har uppdaterats p.g.a. korrigering
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Regional samverkans- och stödstruktur
PARTNERSKAP MED UPPSALA UNIVERSITET

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

För att understödja samverkan 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 uppgifter med individens bästa för ögonen, stödja
långsiktig kunskapsutveckling samt skapa
underlag för beslut. Detta sker genom att
ansvariga på olika nivåer från hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen, socialförvaltningen och
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
regelbundet möts och arbetar med gemensamma frågor. Avsikten är att RSS ska
utgöra länk mellan nationell, regional och
lokal nivå så att initiativ fångas från såväl
verksamheter som nationella institutioner.
Den regionala samverkans- och stödstrukturen 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 bemärkelse i såväl socialtjänst som i
hälso- och sjukvård, tandvård och elevhälsa. E-hälsa är att tänka och arbeta på nya
sätt, med teknik kan vårdsituationer och
hela organisationer utvecklas och förändras. Geografiska avstånd utgör inte längre
samma hinder när samarbete över regionala
liksom nationella gränser underlättas.
Sedan 2017 arbetar regionen i samverkan med Uppsala universitet i ett strategiskt partnerskap. Partnerskapet har tre
huvudinriktningar; attraktiv universitetsö, ömsesidigt kunskapsutbyte samt innovation och forskning.
BARNSAM

BarnSam är en etablerad del av RSS. Arbetet är inriktat på barn och unga 0-24 år.
Inom ramen för BarnSam har arbetet kring
våldsutsatta barn fortsatt under året och en
gemensam utbildningsdag anordnades för
att öka kunskapen i ämnet samt bredda
förståelsen för verksamheternas olika uppdrag. Under året har en första linje-mottagning startat, ett samverkansprojekt som
syftar till att erbjuda öppet stöd för barn
och unga med lätt till medelsvår psykisk
ohälsa. Elever på högstadiet och gymnasiet
har fått ”första-linjen”-appen installerad på
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sina skoldatorer. I samverkan mellan skola,
elevhälsa och barn-och ungdomspsykiatrin
har en rutin utvecklats så att återföringen
efter neuropsykiatrisk utredning sker på
ett enhetligt och kvalitetssäkrat sätt utifrån
barnets behov. Med målet att öka forskningssamarbetet mellan Region Gotland
och Uppsala universitet Campus Gotland
har BarnSam tillsammans med en forskargrupp tagit fram fleråriga forskningsområden som är till gagn för såväl forskningsvärlden som verksamheterna.
VUXENSAM

Målgruppen för arbetet inom VuxenSam
är människor över 24 år. Under året har i
huvudsak två stora områden varit i fokus:
integrerad missbruks- och beroendevård och sammanhållen vård och omsorg.
Under året genomfördes också en nulägesanalys kring samordningsprocesser i vård
och omsorg för äldre på Gotland. Överenskommelsen gällande missbruk och
beroende reviderades och hela den integrerade verksamheten, inklusive sprututbytet,
beslutades bli en ordinarie verksamhet.
Inom sammanhållen vård och omsorg
har fokus legat på de proaktiva processerna
och två piloter har startat under året. En
pilot har testat hur ökat medicinskt stöd
till hemtjänsten kan organiseras, en annan
pilot testar hur fler samordnade individuella planer (SIP) kan genomföras i proaktivt syfte för att kunna förhindra behov av
slutenvård. Drygt 200 medarbetare som
arbetar med vuxna och äldre har deltagit
i SIP-utbildning.
E-HÄLSA

E-hälsa ses som en förutsättning för att
kunna hantera den demografiska utvecklingen, där andelen äldre i befolkningen
blir allt större och andelen personer i
yrkesför ålder minskar. Informationssystem, digitala verktyg och applikationer
som hjälper invånare att vara mer delaktiga
i sin vård och omsorg kan verka förebyggande och underlätta egenvård, vilket gynnar såväl den enskilde som verksamheten.
Inom hälso-och sjukvården pågår arbete
med att öka användningen av 1177 Vårdguidens e-tjänster, till exempel webbtidbok
och tjänst för receptförnyelse. Socialtjänsten har arbetat intensivt med att implementera välfärdsteknik som ökar trygg-

heten, stärker individens integritet och
förmåga, uppmuntrar till aktivitet och frigör arbetstid för personalen. Som exempel
kan nämnas digital nattillsyn.
För att vård- och omsorgspersonal ska
kunna göra bra bedömningar och ge adekvata insatser är tillgång till rätt information
central. Nationell patientöversikt (NPÖ)
är ett system som gör det möjligt för vårdgivare i hela landet att dela journalinformation digitalt med varandra, detta med stöd
av sammanhållen journalföring. Under året
har en workshop om NPÖ genomförts,
och elevhälsans medicinska del har påbörjat ett förarbete för att kunna implementera systemet i sin verksamhet. Viktigt då
elevhälsan ofta samarbetar med verksamheter inom hälso- och sjukvården. För att få
maximal nytta av systemet är det angeläget
att alla vårdgivare inom såväl regional som
kommunal regi ansluter sig till och börjar
använda NPÖ.
PARTNERSKAP MED UPPSALA
UNIVERSITET

Under året har två arbetsområden dominerat partnerskapet, attraktiv universitets-ö
samt innovation och forskning. Flera insatser har gjorts för att öppna upp regionens
verksamheter för studenter som vill göra
uppsatsarbeten, ha praktikperioder eller
arbeta extra i anslutning till sina studier. Ett
lokalt kollektivavtal har utarbetats för studenter att kunna arbeta deltid under utbildningen. Blivande grundskollärare erbjuds
aspirantanställning i grundskolan under
en dag per vecka. Studenter vid socionomprogrammet har kontinuerlig kontakt
med regionens verksamheter via gästföreläsningar, studiebesök och praktiktermin.
En e-tjänst för att enkelt visa på förslag till
uppsatsämnen inom regionens verksamheter har utvecklats. Men trots aktiv marknadsföring via kursledare har få studenter
valt något av de ämnen som lämnats.
Vid årsskiftet var tre konkreta forskningssamarbeten under planering, alla rörande barns och ungdomars psykiska hälsa.
Ytterligare fem olika verksamhetsområden,
däribland demokratifrågor, digitalisering,
besöksnäringsfrågor samt organisationsutveckling och styrning är under dialog. Kännedomen om partnerskapet fortsätter att
spridas i förvaltningarna och efterfrågan på
kontakt ökar.

2019-04-05
REGIONFULLMÄKTIGE I REGION GOTLAND

Revisionsberättelse för år 2019
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.
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut
och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det
finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för återredovisning till fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller
för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet samt
regionens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Granskningen har haft den omfattning och inriktning, och givit det resultat, som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse 2018” och
därtill bifogade bilagor.
Vi bedömer att årsredovisningen i 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 förvaltnings
berättelsen i allt väsentligt innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redo
visning och god redovisningssed.
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.
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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Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Region Gotland i allt väsentligt har
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med de finansiella
mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.
Vi hänvisar i övrigt till bilagda redogörelse samt övriga bilagor enligt förteckning nedan.
ÅRSREDOVISNING OCH ANSVARSFRIHET
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ȅ

Vi tillstyrker att regionfullmäktige godkänner årsredovisning för 2018.

ȅ

Vi tillstyrker att regionfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för regionstyrelsen och nämnderna samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ.
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Foto: SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling

Region Gotland vann det internationella kvalitetspriset, Quality Innovation Award, i kategorin innovationer
inom offentlig sektor och ideella organisationer. Priset delades ut av Magnus Hellgren, Sveriges ambassadör
i Israel till Lisa Larsson, Region Gotland. Lisa ligger bakom den världsunika innovationen som ger möjlighet
att ta hand om överskottsvärme som kommer att ge oss renare luft.

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

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-03-11

RS AU § 57

Årsredovisning och bokslut 2019

RS 2019/1240

Arbetsutskottets beslut
x

Informationen godkänns.

Arbetsutskottet får del av utkast till årsredovisning och bokslut 2019.
Årsredovisningen beslutas på regionstyrelsens sammanträde 24 mars 2020.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/395
28 februari 2020

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Uppdrag - Konkreta åtgärder för att begränsa
nettokostnadsutvecklingen
Förslag till beslut

•

Informationen godkänns

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade i samband med behandlingen av delårsrapport 2 i oktober
2019 att de nämnder som inte uppvisar en ekonomi i balans eller har en nettokostnadsutveckling högre än 2,7 procent i särskild skrivelse ska redogöra för vilka
konkreta åtgärder som genomförts eller planeras. Samtliga nämnder som uppfyllde
kriterierna har svarat på uppdraget. Teknikförvaltningen hade en positiv årsprognos
samt negativ nettokostnadsutveckling vid delårsbokslutet vilket innebar att en
särskild skrivelse enligt uppdragsformuleringen inte var aktuell.
Samtliga nämnder har vidtagit åtgärder och arbetar för att anpassa verksamheten
efter den av fullmäktige beslutade budgetramen. Det kan dock konstateras att vissa
nämnder inte nått ända fram vilket innebär att ytterligare åtgärder behöver vidtas
under 2020.
Av de erfarenheter som framkommit under året har det visat sig att det finns en viss
problematik i att styra den löpande verksamheten i respektive nämnd efter den totala
nettokostnadsutvecklingen. Om nivån på nettokostnadsutvecklingen och budgetutrymmet ger olika signaler kan det uppfattas som otydligt i verksamheten. Eftersom
budgeten är det ekonomiska utrymme som beslutats till respektive verksamhet får det
inte finnas tveksamheter i att den alltid är överordnad och att budgeten är den
yttersta ramen för verksamheten. Regionfullmäktige kan under löpande verksamhetsår ta beslut som ger ändrade budgetförutsättningar för nämnderna och då
tydliggörs det i beslutet.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen beslutade i samband med behandlingen av delårsrapport 2:2019
(2019-10-23 § 305) att de nämnder som inte uppvisar en ekonomi i balans eller har
en nettokostnadsutveckling högre än 2,7 procent i särskild skrivelse ska redogöra för
vilka konkreta åtgärder som genomförts eller planeras för att begränsa
kostnadsutvecklingen under 2020 och klara verksamheten inom den givna
budgetramen.
Samtliga nämnder förutom tekniska nämnden/teknikförvaltningen har gjort en
särskild skrivelse. Teknikförvaltningens prognos var vid delårsbokslutet positiv samt
att nettokostnadsutvecklingen var – 10 %.
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Region Gotland
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E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/395

Bedömning

Nämnderna har beskrivit flera konkreta åtgärder som redan pågår och som man
räknar med kommer att ge effekt framåt. Det kan dock konstateras att ytterligare
åtgärder behöver vidtas under 2020. Två av nämnderna (SON och MBN) är tydliga
med att de beslutade aktiviteterna inte räcker för att få en ekonomi i balans
kommande år.
Av de erfarenheter som dragits under föregående år visar det sig att det finns en viss
problematik i att styra den löpande verksamheten i en enskild nämnd efter en önskad
nivå på total nettokostnadsutveckling. Om nettokostnadsutveckling och budgetutrymme ger olika signaler kan det uppfattas som otydligt i verksamheten. Eftersom
budgeten är det ekonomiska utrymme som sätter ramarna för respektive verksamhet
får det inte finnas otydligheter i att den alltid är överordnad. Det här har varit extra
tydligt för regionstyrelseförvaltningen under 2019 då budgetutrymmet medgav en
nettokostnadsutveckling på 8,6 procent.
Nettokostnadsutvecklingen kan och ska användas för analys och för att förstå
ekonomin, men som styrmedel visar årets erfarenheter att det är bättre att använda
budget eller konkreta besparingsåtgärder som mål.
Budgetavvikelsen samt nettokostnadsutvecklingen för nämnderna har förändrats
under året. Vid delårsbokslutet befarades ett underskott på 46 mnkr, detta underskott
blev marginellt lägre vid bokslutet men avvikelsen förändrades för respektive nämnd.
Nettokostnadsutvecklingen är också oförändrad för den totala nämndverksamheten
men skiljer sig för respektive nämnd. Varför nettokostnadsutvecklingen skiljer sig har
flera förklaringar, bland annat beror det på redovisningsmässiga orsaker som
exempelvis utbetalning av statsbidrag vid olika tillfällen under året. Prognosen ändras
också av olika orsaker. Detta finns mer utförligt beskrivet i nämndernas
verksamhetsberättelser.
Nämnd
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Nettokostnadsutveckling,
delår 2
8,2 %

13,9 %

1

42,9 %

12

5,0 %

7

5,9 %
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5,0 %

-1

-6,6 %

varav teknikförvaltningen

1

7,1 %

2
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-2
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Avvikelse
bokslut,
mnkr
14

Nettokostnadsutveckling,
bokslut
5,8 %

2

Avvikelse
delår 2,
mnkr

Hälso- och sjukvårdsnämnd

-39

5,2 %

-30

4,4 %

Summa

-42

3,8 %

-46

3,8 %

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2020/78
6 februari 2020

Regionstyrelsen

Uppföljning enligt regionstyrelsens beslut i samband med
delårsrapport 2
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns och lämnas till central behandling.

Sammanfattning

Samtliga nämnder har fått i uppdrag att begränsa kostnadsutvecklingen till 2,7
procent. En kostnadsutveckling på 2,7 procent skulle innebära ett resultatkrav för
förvaltningen på ca 20 mnkr. Budgetförutsättningarna medgav i förhållande till 2018
års utfall en nettokostnadsutveckling 2019 med 8,6 procent. Detta till följd av det
stora överskott, +24,4 mnkr, som förvaltningen redovisade 2018.
Förvaltningen har en budget i balans och redovisar i bokslutet ett överskott på
närmare 12 mnkr. Nettokostnadsutveckling var 5,0 procent i jämförelse med
föregående år, dvs 3,6 procentenheter lägre än vad budgeten tillät. Nettokostnaden
2018 uppgick till 334 mnkr att jämföras med 351 mnkr 2019.
Anpassningar har gjorts och planeras framåt utifrån detta uppdrag bland annat
genom översyn av förvaltningens organisation och uppdrag samt för att förbereda
verksamheten inför kommande års budgetförutsättningar. Parallellt leder
förvaltningen ett effektiviseringsprogram där översyn sker av måltidsverksamhet,
lokaler, bemanning, IT, samhällsbyggnadsprocess, upphandling.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen tog i samband med behandlingen av delårsrapport 2 beslut om att
begära en särskild skrivelse från de nämnder som lämnat en negativ årsprognos i
delårsrapport 2 eller hade en nettokostnadsutveckling som var högre än 2,7 procent.
I skrivelsen ska redogöras för vilka konkreta åtgärder som genomförts och planeras
för att begränsa nettokostnadsutvecklingen 2020 för att klara verksamheten inom
beslutad budget.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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BUN
Bilaga 6: Uppföljning av RS beslut i samband med delår 2
Åtgärder för att nå ett balanserat resultat 2019

Vid delårsrapport 1 visade prognosen för verksamheterna ett negativt resultat på 18,2 miljoner
kronor nämnden bedömde att åtgärder behövde vidtas för att uppnå ett balanserat resultat. Den
första åtgärden som gjordes var att införa ett resultatkrav, i och med detta bedömdes det
prognostiserade resultatet för året att reduceras till ett negativt resultat på sex miljoner kronor.
En betydande anledning till verksamheternas negativa resultat var att det saknades täckning i
resursfördelningen för barn och elevvolymer motsvarande 389 barn och elever till ett budgeterat
värde på 24,4 miljoner kronor. Månadsrapporten för april månad visade på en förbättring av
resultatet, att verksamheterna gick mot ett negativt prognostiserat resultat på 12,8 miljoner
kronor, resultatkravet om ett negativt resultat på sex miljoner kvarstod för månadsrapporten i
april.
Vid delårsrapport 2 hade verksamheternas prognos försämrats något och den samlade prognosen
för nämnden pekade mot ett underskott på 20 miljoner kronor. I samband med detta så beslutade
nämnden att omdisponera 6,5 miljoner från det egna kapitalet samt att införa ett justerat
resultatkrav på 4,4 miljoner kronor för att reducera det prognostiserade underskottet och därmed
uppnå ett negativt resultat på 9,1 miljoner kronor. Omdisponeringen av det egna kapitalet avsåg
dels att nämnden hade blivit påförda kostnader för avslagna ersättningar från Migrationsverket
gällande återsökta statsbidrag för asyl motsvarande 1,9 miljoner kronor. Ersättningar för de
avslagna statsbidragen för asyl hade inkommit som intäkter och påförts i driftredovisningen
under åren 2017 till 2018. Den andra posten för omdisponeringar av det egna kapitalet avsåg det
återkrav tillika återbetalning av statsbidraget till Skolverket för en likvärdig skola motsvarande 4,6
miljoner kronor. Nämnden har från och med perioden september till november begärt in och fått
ekonomiska månadsrapporter från förvaltningen, utöver detta även en månadsrapport för maj
månad.
Åtgärder för att nå ett balanserat resultat 2020
Effektiviseringsprogram planperioden 2020 – 2022

Har sin grund i regionfullmäktiges fastställande av strategisk plan- och budget 2020 – 2022 och
driftbudget för 2020. Det samlade effektiviseringsprogrammet för budgetåret avser 60 miljoner
kronor varav barn- och utbildningsnämndens del är 20 miljoner kronor. Följande anpassningar av
budgetramen för år 2020 har gjorts:
Besparing och underlag för omfördelning, tkr
Avveckling stödfunktioner m.fl.

4 700

IT, digital arbetsplats

1 400

Avveckling utvecklingsprojekt

1 000

Borttagande av buffert

7 600

Effektiviseringskrav förskola

8 000

Tillskapande av resursskolor

1 650

Besparing 2020

24 350

Fastställt besparingsmål

20 000

Differens att omfördela

-4 350

Omfördelning
Förstärkning av skolskjutsbudget
Förstärkning frukost och mellanmål
Netto, besparing

-4 000
-350
20 000

Den största besparingen är på förskolan och innebär att grundbeloppet reduceras med 3 000
kronor per barn i resursen pedagogisk verksamhet1. Anpassning till grundbeloppet för den
kommunala förskolan motsvarar cirka 13 tjänster fördelat på 13 förskoleområden med 40
förskolor2. Effektiviseringen omräknad per förskola motsvarar i genomsnitt en neddragning med
0,33 tjänst. Effekten på antalet inskrivet barn per årsarbetare beräknas ungefärligt att öka med 0,1
till 0,2 enheter.
Besparingsuppdragen är kända för verksamheterna, arbetet med effektiviseringar har påbörjats
under 2019 och då framförallt inom förskolan, för att klara verksamheten inom beslutad budget
för 2020.

1
2

Grundskolans motsvarighet är undervisningsresurs
Exkluderar resursförskolor, Heden/Myggan och språkförskolan
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Bilaga 6: Uppföljning av RS beslut i samband med delår 2
Åtgärder för att nå ett balanserat resultat 2019

Vid delårsrapport 1 visade prognosen för verksamheterna på ett negativt resultat och nämnden
bedömde att åtgärder behövde vidtas för att uppnå ett balanserat resultat. Den första åtgärden
som gjordes var att införa ett resultatkrav, i och med detta bedömdes det prognostiserade
resultatet för året förbättras och för året bli ett överskott på 4,9 miljoner kronor.
Månadsrapporten för april månad visade på att verksamheterna gick mot ett positivt
prognostiserat resultat på 1,8 miljoner kronor.
Vid delårsrapport 2 hade verksamheternas prognos försämrats och den samlade prognosen för
nämnden pekade mot ett underskott på 3,5 miljoner kronor. I samband med detta så beslutade
nämnden att omdisponera 3,5 miljoner från det egna kapitalet för att täcka det prognostiserade
underskottet och därmed uppnå ett balanserat årsresultat. En betydande anledning till det
försämrade resultatet var att nämnden hade blivit påförda kostnader för avslagna ersättningar
från Migrationsverket gällande återsökta statsbidrag för asyl motsvarande 3,5 miljoner kronor.
Ersättningar för de avslagna statsbidragen för asyl hade inkommit som intäkter och påförts i
driftredovisningen under åren 2017 till 2018.
Åtgärder för att nå ett balanserat resultat 2020
Effektiviseringsprogram planperioden 2020 - 2022

Har sin grund i regionfullmäktiges fastställande av strategisk plan- och budget 2020 – 2022 och
driftbudget för 2020. Det samlade effektiviseringsprogrammet för budgetåret 2020 avser 60
miljoner kronor varav gymnasie- och vuxenutbildnings-nämndens del är fem miljoner kronor.
Följande verksamheter har fått ett effektiviseringskrav för budgetåret 2020.
Effektivisering - Besparing, tkr
Folkhögskolan

3 500

Vuxenutbildningen

1 000

Ungdomsenheten

207

Arbetsmarknad

293

Besparing 2020

5 000

De enheter som har störst utmaning att klara budget för 2020 är folkhögskolan och
vuxenutbildningen. Besparingsuppdragen är kända och kommunicerade för verksamheterna,
arbetet med effektiviseringar har påbörjats under 2019 och då framförallt inom folkhögskolan,
för att klara verksamheten inom beslutad budget för 2020. Andra åtgärder som har genomförts
för att klara verksamheten inom beslutad budget är att budgeten avseende intäkter från
Migrationsverket har reducerats med 9,2 miljoner kronor – till en nivå som motsvarar inkomna
ersättningar 2019. Grundbeloppet för skolformen gymnasiet har reducerats med 3,2 miljoner
kronor, det är en anpassning till den effektivisering som gymnasieskolan gjort sedan 2017. Även
om grundbeloppet har reducerats så finns möjlighet för expansion inom fastställt grundbelopp
för gymnasieskolan 2020.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
HSN 2020/15
12 januari 2020

Yvonne Skovshoved
Ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Uppföljning enligt regionstyrelsens beslut i samband med
delårsrapport 2
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner rapporten och skickar den till
regionstyrelsen enligt uppdrag.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen tog i samband med behandlingen av delårsrapport 2 beslut om att
begära en särskild skrivelse från de nämnder som lämnat en negativ årsprognos i
delårsrapport 2 eller hade en nettokostnadsutveckling som var högre än 2,7 procent.
I skrivelsen ska redogöras för vilka konkreta åtgärder som genomförts och planeras
för att begränsa nettokostnadsutvecklingen 2020 för att klara verksamheten inom
beslutad budget (2019-10-23, RS § 305).
Hälso- och sjukvården har under många år haft en svårighet att nå en budget i balans.
Att arbeta med kostnadsminskande åtgärder, eller åtgärder som avser att dämpa
kostnadsutvecklingen pågår ständigt inom nämnd och förvaltning.
För att sänka kostnadsutvecklingen 2019 och nå en budget i balans 2020 har hälsooch sjukvården vidtagit en rad åtgärder. De områden som hälso- och sjukvården sen
tidigare och fortfarande arbetat med är:
 Minska kostnadsutveckling för arbetskraft
 Minska kostnadsutvecklingen för läkemedel
 Minska kostnadsutvecklingen för utomlänsvård
 Arbeta med hälsofrämjande hälso- och sjukvård
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2020/15

Under 2019 har även patientsäkerhetsfrågor varit i särskilt fokus. Vårdskador
orsaker såväl lidande för patienten samt vårdtillfällen och vårddagar inom hälso- och
sjukvården som annars kunnat undvikas.
Konkreta åtgärder inom dessa områden:


Minska kostnadsutveckling för arbetskraft: fortsatt satsning på fler ST-läkare
2019 och ytterligare i budget 2020. ST-läkare som efter ST-tjänstgöringen blir
specialister är tillsammans med AT-läkare den största rekryteringsbasen för
läkare. Ytterligare åtgärder för att rekrytera sjuk-sköterskor, exempel på detta
är att på ett tidigare stadium i utbildningen besöka sjuksköterskestudenter på
universitetet, samt vara mer aktiva i sociala medier vid rekryteringar
Förvaltningen inväntar en övergripande upphandling av SKR gällande
rekryteringsföretag för att framgent kunna avropa dessa och köpa
rekryteringstjänster där det är svårt att den traditionella vägen rekrytera till
specialistfunktioner. Dispensförfarande för samtliga avrop av hyrpersonal är
infört sedan 2018. Beslut är taget att genomlysa samtliga enheters
personalkostnadsutveckling, tjänster i förhållande till personal-budget,
vakanssituation, anställningar i förhållande till statliga satsningar mm. Arbetet
är initierat och leds av ekonomichef och HR-chef.



Minska kostnadsutveckling för läkemedel: Besparingslistan, dvs den lista med
läkemedel som förskriva aktivt behöver byta ut förskrivet läkemedel till annat
med lägre pris är reviderad och följs upp 1 gång per månad i förvaltningen.
Ytterligare kraftsamling gällande minska förskrivning av antibiotika enligt
handlingsplan från Strama har gett resultat och förskrivningen minskar.
Beslut om vilka rutiner som ska gälla vid förskrivning av läkemedel som
också finns receptfria. Handlingsplanen för övriga åtgärder för att minska
kostnadsutvecklingen inom läkemedel är under revidering.



Kostnadsutvecklingen för utomlänsvård förväntas inte minska. Det hälsooch sjukvården arbetat med under 2019 är framförallt det nya avtalet med
Region Stockholm, och därmed i förhandling förhindra att hela den
kostnadsutveckling som akutsjukhusen i Stockholm står inför ska drabba
priset på vård till Region Gotland. Antalet remisser från hälso- och
sjukvården ökar inte men prislappen per vårdtillfälle ökar samt besöken hos
så kallade nätläkare. Hälso- och sjukvården kan inte heller påverka antalet
domar till rättspsykiatrisk vård. En upphandling inom urologi är genomförd
för att kunna förflytta viss vård från fastlandet till Gotland. Nämnden har
begärt tilläggsanslag för bedömda ökade kostnader för utomlänsvården i
budget 2020 med 20 miljoner. Sedan tidigare finns ett beslut om att flytta PCI
och angiografi-verksamhet från Stockholm till Gotland, av
patientkvalitetsargument men också för att minska kostnader för
utomlänsvård och transporter. I nuläget är dock lokalfrågan för detta en stor
utmaning.



Ett framförallt långsiktigt men också i viss mån mer kortsiktigt, arbete för att
förhindra vård är hälsofrämjande sjukvård och förebyggande insatser. Under
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2020/15

hösten har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om att införa rökstopp och
alkoholuppehåll i samband med planerade operationer. Såväl rökning som
riskbruk av alkohol ökar komplikationsrisken.


Patientsäkerhetsfrågor och undvikande av vårdskador har varit i fokus under
2019 av flera skäl. De vårddygn som orsakas av vården själva leder såväl till
onödigt lidande och onödiga kostnader. IVO har också gjort en inspektion
som påvisad en rad brister. En handlingsplan för dessa brister är under
framtagande.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att hälso- och sjukvården ständigt arbetar med
kostnadssänkande åtgärder då nämnden inte nått en verksamhet i nivå med budget.
De åtgärder som redovisats ovan är de största övergripande åtgärder som pågår inom
förvaltningen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 12 januari 2020
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Handlingstyp

Punkt 3 till
verksamhetsberättelse

Datum 6 februari 2020

Uppföljning enligt regionstyrelsens beslut
(RS§305 )i samband med delårsrapport 2
Nämnden har fortsatt sitt arbete med att förbättra de interna processerna framför allt
genom digitalisering av manuella arbetsmoment. Samgåendet av Miljö- och
Hälsoskyddsnämnden och Byggnadsnämnden som skett inför 2019, har också den en
positiv påverkan på processerna framgent inom förvaltningen. Samgåendet av
nämnderna har dock under det första halvåret, tillsammans med förändringarna i
lagstiftningen i både PBL och tobakslagen, påverkat produktivitet negativt då nya
rutiner och arbetssätt implementerats i förvaltningen, Det har skett en del chefsbyten
inom förvaltningen, vilket också påverkar produktiviteten.
Genom att arbeta med att utveckla effektivare arbetssätt, utbildningar i
debitering/fakturering, myndighetsutövning och ett ständigt förbättringsarbete som
samtliga inom förvaltningen är delaktiga i, har nämnden lyckats vända/ minska
nettokostnadsutvecklingen jämfört med utfall i delårsrapport 2. Även prognosen på ett
underskott för 2019 på 4,4 mnkr, har man vänt till ett underskott på 3,1 mnkr, vilket är
en förbättring på 1,3 mnkr.
Detta visar att det arbete nämnden samt förvaltningen gör, ger den effekt som är
önskvärd utifrån det ekonomiska perspektivet.
Det har dock, trots fortsatta ansträngningar att förbättra och effektivisera, blivit
tydligare att nämnden i viss mån är underfinansierad, främst vad gäller tillsyn, rådgivning
samt delar av myndighetsutövningen, och ramtilldelningen noggrant bör ses över.
Samtidigt som nämnden genomför detta arbete vill man säkra en god arbetsmiljö och
låga sjuktal, med det menar nämnden att medarbetare mår bra av att arbeta med
processer som fungerar väl, av att känna stolthet över utfört arbete, och att kunna ta
betalt för det arbete som utförs är inte bara nödvändigt och självklart, utan är också att
se som en service för skattebetalarna.
När det gäller arbetsmiljö och sjuktal, ser nämnden att i förhållande till delårsrapport 2,
att sjuktalet har ökat med 1 procent och att övriga uppföljningar inom
arbetsmiljöområdet har en negativ trend.
Arbetet med att få ekonomin i balans och samtidigt säkra en god arbetsmiljö och låga
sjuktal förutsätter att arbetet sker långsiktigt och att det i vissa fall måste få ta tid innan
resultatet av arbetet ger frukt.

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse
SON 2019/5
31 januari 2020

Anna-Lena Gutedal

Socialnämnden

Uppdrag från regionfullmäktige – redovisning av konkreta
åtgärder för att begränsa kostnadsutvecklingen 2020
Förslag till beslut

•

Socialnämnden godkänner redovisningen av konkreta åtgärder för att begränsa
kostnadsutvecklingen 2020.

Sammanfattning

Socialförvaltningen ska redovisa konkreta åtgärder för att begränsa
kostnadsutvecklingen 2020 i enlighet med uppdraget från regionfullmäktige:
”Samtliga nämnder som i delår 2 inte uppvisar en ekonomi i balans eller har
begränsat nettokostnadsutvecklingen i enlighet med uppdraget som regionfullmäktige
gav i juni (§ 173) ska i särskild skrivelse redogöra för vilka konkreta åtgärder som
genomförts och planeras för att under 2020 begränsa kostnadsutvecklingen för att
klara verksamheten inom den av fullmäktige givna budgetramen. Skrivelsen ska
lämnas till regionstyrelseförvaltningen i samband med bokslutet den 8 februari 2020."
Redovisningen är en sammanfattning av de åtgärder som förvaltningen börjat arbeta
med under 2019 och som pågår och ger effekt 2020.
Inom avdelningarna pågår ett antal aktiviteter för nå en ekonomi i balans 2020.
Åtgärder som ger större kostnadsminskningar är sådana som, om de får genomslag,
tar tid till exempel minska antalet placeringar av barn och unga, minska sjuktalen
samt se över bemanning. Med tanke på den stora ökning av antalet äldre samtidigt
som besparingar sker 2020 krävs ännu starkare fokus på att minska kostnaderna.
Åtgärderna som beskrivs nedan syftar till kostnadsminskningar och kopplar framför
allt mot målet ekonomi och ett resultat som ska uppgå till minst 2 procent av
nettokostnaden. I och med att åtgärderna oftast rör bemanning kopplar det också
mot några av målen inom medarbetarområdet.
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2019/5

Redovisning av konkreta åtgärder per avdelning för att begränsa
kostnadsutvecklingen 2020
Centralt
Konkurrensutsättning av särskilda boenden

Förvaltningen har, utifrån uppdrag ifrån socialnämnden, tagit fram underlag för att
möjliggöra konkurrensutsättning av särskilda boenden i egen regi. Detta för att
minska kostnaderna då ersättningen per vårddygn till de privata utförarna i dagsläget
är lägre än kostnaden per vårddygn i egen regi. Om socialnämnden beslutar att
upphandla några särskilda boenden och om det finns godtagbara anbud från privata
utförare får detta ekonomisk effekt först under senare delen av 2021.
Öka frisknärvaron och minska sjuktalet

För att kunna fortsätta öka frisknärvaron och skapa hälsosamma och hållbara
arbetsförutsättningar för förvaltningens medarbetare krävs ett fortsatt arbete med
tydliga uppdrag och rimliga krav (exempelvis tillräckliga resurser, tydliga metoder och
arbetssätt och uttalad prioriteringsordning i arbetet). Att på olika sätt stärka den
psykiska hälsan kommer bli avgörande för att säkra frisknärvaron.
Inom avdelningarna pågår ett långsiktigt arbete med att skapa rimliga chefsområden
och ge enhetscheferna goda förutsättningar för ett nära ledarskap, något som initialt
kan leda till ökade kostnader men som på sikt kommer kunna minska sjukfrånvaron
hos både medarbetare och chefer.

Särskilt boende i egen regi

Underskottet 2019 beror främst på ökade personalkostnader. Åtgärder 2020 för att
minska kostnaderna är:















Tydliga bemanningsrutiner.
Planering utifrån behov. Verksamheten jobbar ständigt med att balansera
bemanning utifrån behov. Restriktion vid tillsättning av vikarie första
frånvarodagen. Arbeta ”helgbemanning” minst en dag i veckan.
Stor framförhållning av bemanningsplanering vid planerad ledighet.
Jobba aktivt med korttidsfrånvaro. Snabba uppföljningar. HR-stöd
Informera medarbetarna om det ekonomiska läget för avdelningen Särskilt
boende. Långsiktigt arbete sker med medarbetarnas delaktighet och ansvar kring
ekonomi.
Omställning för att få bemanningen i balans motsvarande behovet i enheterna
kräver ett omtag och ett nytt sätt att arbeta, då vi under hösten ställer om till
heltid som norm. Egen tid i form av ”gröna turer” skall minska vikariebehov
men också en förhoppning att öka frisknärvaro.
Bemanningssituationen samt, omställning till heltid som norm kan påverka
resultatet. Förutsättningar för att skapa en god arbetsmiljö är en framgångsfaktor.
Heltid kan även innebära en merkostnad om man inte kan använda resurserna
effektivt där behov uppstår.
För att fylla ut medarbetarnas tid, i och med heltid som norm, kan det finnas
utrymme att laga mat på fler boenden. Verksamheten är dock bunden av avtal
med måltidsservice vilket inte medger att verksamheten får laga mat själva.
Översyn måltidskostnaderna på regional nivå då det är svårt att påverka avtalet
verksamheten är bunden till.
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Restriktion av inköp. Översyn av lagerhållning av varor. Så långt som möjligt till
göra inköp utifrån regionens basutbud.

Hemtjänst i egen regi

Hemtjänsten har vänt tidigare års underskott mot ett överskott efter mycket arbete
med att ha rätt bemanning i förhållande till brukarnas behov och detta arbete
fortsätter.
Hemsjukvården

Hemsjukvården har ökat underskottet eftersom volymen, alltså antalet hembesök,
ökat. Personalkostnader och kostnaderna för hjälpmedel ökar och åtgärder för att
minska kostnaderna är:
Hjälpmedel: i och med att hemsjukvården de senaste åren utökat med fler
rehabpersonal har kostnaderna för hjälpmedel ökat. Framåt måste ställning tas till
antingen utökad budget för hjälpmedel eller ett ändrat regelverk. Brukare som får
hjälpmedel kan klara sig själva hemma längre eller med färre insatser och en
besparing på hjälpmedel kan ge effekt i större behov av insatser från
socialförvaltningen, till exempel hemtjänst.
 Identifiera bakgrund för behovsökning av hemsjukvården på södra Gotland.
Kontakt med primärvården och vårdcentral för att se på orsaker.
 Den förändring av vårdbehovet som hemsjukvården står inför behöver
synliggöras. (kan vara resultatet av förskjutning av vården genom God och nära
vård som hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar med).
 Under hösten infös vårdtyngdsmätning för sjuksköterskor och effektmätning av
rehabiliteringsinsatser.
 Översyn av överbemanningen som finns för att hantera korttidsfrånvaro och
sänka sjuktalen, och minska vikarietillsättning.
 Reducerat behov hyrpersonal (inget behov efter september). Kostnaden
reducerats från 3,4 mnkr till 0,7 mnkr för 2019.
Vakanta tjänster som arbetsterapeuter ger ekonomisk effekt men är negativ för
brukarna. Arbetsterapeuter är ett bristyrke och här kommer hemsjukvården inte att ta
in hyrpersonal, även om detta kan vara lösningen i andra kommuner.


Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Avdelningen har ett underskott mot budget vilket främst avser bostad med särskild
service LSS där kostnaderna ökat. Åtgärder för att minska kostnaderna är:







Rutin för prioritering av insatser vid akut förändring av bemanning. En
beskrivning av vad som ska ske utifrån för att se om det går att minska eller låta
bli att tillsätta vikarier. Till exempel om någon annan verksamhet vara behjälplig
någon del av passet, prioritering av insatser och att boka av icke akuta hälso- och
sjukvårdsbesök.
All övertid/mertid skall godkännas av chef.
Arbetsplatsträffar minskas ned: Alla verksamheter har 1,5 timme varannan vecka
alternativt 2,15 timmar var tredje vecka. Daglig verksamhet berörs inte då de
redan har minskat till 2 timmar 1 gång per månad.
Samtliga verksamheter följer avdelningsgemensam rutin med en strävan att
minska men minska vikariat vid korttidsfrånvaro. Stor återhållsamhet gällande
mertid och övertidsersättning.
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Alla verksamheter ska vara i mål med hållbara scheman 31 december 2019 vilket
bör generera i minskade sjuktal och ökad kontinuitet.
Avdelningen arbetar utifrån en konkret aktivitetslista per enhetschef med område
från och med 2019 med bedöms effekt 2020. Listan följs upp kontinuerligt.
Exempel på aktiviteter är nya scheman med kortare tidsperiod, ta bort
tidningsprenumerationer och ta bort en nattjour.

Individ- och familjeomsorg

Redovisar ett stort underskott mot budget 2019 men arbetar med ett flertal
aktiviteter för att minska antalet placeringar av barn och ungdomar. Några av
åtgärderna i syfte att minska kostnaderna är:








Inom beroendevården fortsätter verksamheten att begränsa antalet HVBplaceringar (hem för vård eller boende) enligt SoL och istället arbeta med egna
insatser. Beroendevården kommer enligt senaste prognosen att hålla budget.
Genomgångar av samtliga placeringar gällande barn och ungdom har gjorts under
våren och fortsätter under hösten för att se på när hemtagning kan vara aktuell.
Dialog förs även med myndighetsavdelningen gällande ärenden kopplat till LSS.
Målet att minska placeringstiden i HVB med 30 procent är inte uppnått. Dygnen
i institutionsvård har sjunkit cirka 4 procent jämfört med föregående år. Dygnen i
familjehemsvård har inte sjunkit varför verksamheten arbetar med att urskilja
kostnaderna som avser vårdnadsöverflytt.
Avdelningen arbetar kontinuerligt med att hitta lösningar i klienternas egna
nätverk, samt sätta in insatser via öppenvården istället för placering. Exempelvis
har det i en handfull familjer byggts ihop behandlarteam på familjestödsenheten
som arbetar flera gånger i veckan i familjen och med familjen. Målet med att
minska antalet placeringar med 30 procent är inte uppnått. Antalet individer som
är institutionsplacerade har dock minskat jämfört med föregående år.
Signs of safety håller på att införas. Det är en modell för att utreda, bedöma och
följa upp barns säkerhet och skydd. Första utbildningssatsningen var i juni och
den andra sker i början på oktober. Målet är att undvika fem skyddsplaceringar.
Hittills i år har de kunnat undvika tre stycken placeringar.

Bedömning

Bedömningen är att ovanstående aktiviteter kommer att sänka kostnaderna men att
det inte räcker för att få en ekonomi i balans framåt.
Inom socialförvaltningen finns ytterst lite verksamhet som inte är lagstadgad. På
längre sikt blir det en fråga om att minska utbud så som att avveckla förebyggande,
icke lagstadgad, verksamhet vilket riskerar att öka kostnaderna både inom
socialförvaltningen och för bland annat hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Beslutsunderlag

Uppdrag från regionfullmäktige – redovisning av konkreta åtgärder för att begränsa
kostnadsutvecklingen 2020, daterad 2020-01-31.
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
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RS registrator
SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
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28 januari 2020

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Räddningstjänstens åtgärder för att sänka nettokostnaderna
2019
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna räddningstjänstens skrivelse om
åtgärder för att begränsa nettokostnadsutvecklingen 2019.

Sammanfattning

Regionstyrelsen tog i samband med behandlingen av delårsrapport 2 år 2019 beslut
om att begära en särskild skrivelse från de nämnder som lämnat en negativ
årsprognos i delårsrapport 2 eller hade en nettokostnadsutveckling som var högre än
2,7 procent. I skrivelsen ska redogöras för vilka konkreta åtgärder som genomförts
och planeras för att begränsa nettokostnadsutvecklingen 2020 för att klara
verksamheten inom beslutad budget.
Prognosen för räddningstjänstens verksamhet vid delårsrapport 2 pekade emot ett
underskott på 3 042 tkr. Resultatet för räddningstjänstens vid årsbokslut är ett
underskott 2 360 tkr, det innebär att resultatet för räddningstjänstens verksamhet
inom tekniska nämnden förbättrats under hösten och åtgärder givit resultat. Ej
tillsatta vakanser, återhållsamhet för övriga kostnader och en förbättring på
intäktssidan har givit resultat.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att räddningstjänsten vidtagit åtgärder för
att begränsa nettokostnadsutvecklingen 2019.
Koppling till Region Gotlands övergripande mål: Ärendet stämmer med mål nr
17 vilket innebär att regionen ska redovisa ett resultat på 2 % av budget.
Barn- och genusperspektiv –Inte relevant.
Landsbygdsperspektiv - Inte relevant.
Ekonomisk konsekvensanalys – Åtgärderna har haft ekonomisk effekt på
driftresultatet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-01-28
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Uppdrag. Konkreta åtgärder för att begränsa
nettokostnadsutvecklingen

RS 2020/395

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

Informationen godkänns.

Regionstyrelsen beslutade i samband med behandlingen av delårsrapport 2 i oktober
2019 att de nämnder som inte uppvisar en ekonomi i balans eller har en nettokostnadsutveckling högre än 2,7 procent i särskild skrivelse ska redogöra för vilka
konkreta åtgärder som genomförts eller planeras. Samtliga nämnder som uppfyllde
kriterierna har svarat på uppdraget. Teknikförvaltningen hade en positiv årsprognos
samt negativ nettokostnadsutveckling vid delårsbokslutet vilket innebar att en
särskild skrivelse enligt uppdragsformuleringen inte var aktuell.
Samtliga nämnder har vidtagit åtgärder och arbetar för att anpassa verksamheten
efter den av fullmäktige beslutade budgetramen. Det kan dock konstateras att vissa
nämnder inte nått ända fram vilket innebär att ytterligare åtgärder behöver vidtas
under 2020.
Av de erfarenheter som framkommit under året har det visat sig att det finns en viss
problematik i att styra den löpande verksamheten i respektive nämnd efter den totala
nettokostnadsutvecklingen. Om nivån på nettokostnadsutvecklingen och budgetutrymmet ger olika signaler kan det uppfattas som otydligt i verksamheten. Eftersom
budgeten är det ekonomiska utrymme som beslutats till respektive verksamhet får det
inte finnas tveksamheter i att den alltid är överordnad och att budgeten är den
yttersta ramen för verksamheten. Regionfullmäktige kan under löpande verksamhetsår ta beslut som ger ändrade budgetförutsättningar för nämnderna och då tydliggörs det i beslutet.
Nämnderna har beskrivit flera konkreta åtgärder som redan pågår och som man
räknar med kommer att ge effekt framåt. Det kan dock konstateras att ytterligare
åtgärder behöver vidtas under 2020. Två av nämnderna (SON och MBN) är tydliga
med att de beslutade aktiviteterna inte räcker för att få en ekonomi i balans
kommande år.
Av de erfarenheter som dragits under föregående år visar det sig att det finns en viss
problematik i att styra den löpande verksamheten i en enskild nämnd efter en önskad
nivå på total nettokostnadsutveckling. Om nettokostnadsutveckling och budgetutrymme ger olika signaler kan det uppfattas som otydligt i verksamheten. Eftersom
budgeten är det ekonomiska utrymme som sätter ramarna för respektive verksamhet
får det inte finnas otydligheter i att den alltid är överordnad. Det här har varit extra
forts
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-03-11

RS AU § 58 forts
RS 2020/395

tydligt för regionstyrelseförvaltningen under 2019 då budgetutrymmet medgav en
nettokostnadsutveckling på 8,6 procent.
Nettokostnadsutvecklingen kan och ska användas för analys och för att förstå
ekonomin, men som styrmedel visar årets erfarenheter att det är bättre att använda
budget eller konkreta besparingsåtgärder som mål.
Budgetavvikelsen samt nettokostnadsutvecklingen för nämnderna har förändrats
under året. Vid delårsbokslutet befarades ett underskott på 46 mnkr, detta underskott
blev marginellt lägre vid bokslutet men avvikelsen förändrades för respektive nämnd.
Nettokostnadsutvecklingen är också oförändrad för den totala nämndverksamheten
men skiljer sig för respektive nämnd. Varför nettokostnadsutvecklingen skiljer sig har
flera förklaringar, bland annat beror det på redovisningsmässiga orsaker som
exempelvis utbetalning av statsbidrag vid olika tillfällen under året. Prognosen ändras
också av olika orsaker. Detta finns mer utförligt beskrivet i nämndernas verksamhetsberättelser.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-02-28
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Strategisk plan och budget 2021-2023
Detta dokument anger regionstyrelseförvaltningens strategiska planering för perioden samt ger underlag till
regionens budgetberedning. Skrivningen ger en bild av omvärldsläget och nuläget i förvaltningen och den
strategiska riktningen. Resultatet av budgetberedningen ger sedan underlag för förvaltningens
verksamhetsplanering kommande år.
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Verksamhet och resurser för 2021-2023

Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag och mål

Regionstyrelseförvaltningen
 är en drivande och sammanhållande kraft som skapar värde och nytta för hela
Region Gotland och för platsen Gotland.
 ger goda förutsättningar för kvalitetssäkrade och hållbara politiska beslut.

Regionstyrelseförvaltningen stödjer regionstyrelsen och regiondirektören i uppsiktsplikten
och helhetsansvaret för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Förvaltningens egen kärnverksamhet omfattar såväl huvudprocesser som lednings- och
stödprocesser.
Huvudprocesser
Huvudprocesserna är en del av Region Gotlands samlade verksamhet riktad till
medborgarna och en viktig del av välfärdsuppdraget. Det övergripande syftet är att främja
social, ekonomisk, ekologisk hållbarhet samt att säkra det regionala utvecklingsansvaret och
kan sammanfattas enligt följande:
 leda de uppgifter som kommer av det lagstiftade regionala utvecklingsansvaret
 främja hållbarhet (social, ekonomisk, ekologisk)
 främja och utveckla ett rikt kultur- och fritidsliv på Gotland
 främja läsning och tillgång till litteratur
 leda arbetet kring samhällsskydd och beredskap
 leda exploateringsprocessen och översiktlig planering
 ge budget- och skuldrådgivning
Ledningsprocesser
Ledningsprocesserna syftar till att leda, styra och utveckla regionens verksamheter och
bidrar med mål, strategier, visioner och övergripande beslut. Ansvaret innebär att:
 leda strategisk planering med syfte att hela regionens verksamhet styrs med tydliga mål
och förutsättningar
 leda uppföljning och analys av hela regionens verksamhet för att följa att utveckling
sker i enlighet med lagd planering och fattade beslut
 främja en gemensam organisationskultur för lärande, delaktighet och utveckling
 skapa en organisationsstruktur som ger förutsättningar för samordning och tydliggör
vem som gör vad och hur beslut fattas
Stödprocesser
Stödprocesserna syftar till att underlätta för samtliga förvaltningar i deras kärnverksamhet
genom att:
 medverka till att regionens samtliga chefer och medarbetare har förutsättningar att
hantera sina uppdrag och nå sina mål
 driva gemensam serviceverksamhet för att nå kvalitet och effektivitet och därmed
underlätta för samtliga förvaltningar som då kan fokusera på sin kärnverksamhet
Förvaltningen har idag totalt cirka 680 medarbetare (varav 38 chefer) organiserade i 8
avdelningar; regional utveckling, kultur och fritid, HR, ekonomi, kommunikation, kvalitet
och digitalisering, måltid samt försörjning.
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Bedömning av balans mellan uppdrag, mål och resurser

Förvaltningens arbete att vara en drivande och sammanhållande kraft har som viktigt syfte
att stärka måluppfyllelsen i Region Gotlands vision och i de 18 målen i styrkortet.
Social hållbarhet

Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett
livslångt lärande

Befolkningen har
likvärdiga förutsättningar för en god
och jämlik hälsa och
alla barn har goda
uppväxtvillkor
Gotland har god
beredskap och förmåga att hantera
samhällsstörningar

Samhälle
Ekonomisk
hållbarhet
Ökad befolkning i
arbetsför ålder

Det finns goda
förutsättningar för
att starta, driva
och utveckla hållbara företag på
hela Gotland
Det finns goda
förutsättningar för
ett offensivt bostadsbyggande
över hela ön

Ekologisk
hållbarhet
Gotlands klimatavtryck minskar

Tillgången till vatten
av god kvalitet är
långsiktigt säkrad

Hållbara val bidrar
till ansvarsfullt
samhällsbyggande
som minskar belastningen på ekosystemen

Kvalitet
Alla som nyttjar
Region Gotlands
tjänster upplever
att det är lätt att
komma i kontakt
med berörd verksamhet inom
regionen
Alla som nyttjar
Region Gotlands
tjänster kan vara
medskapande och
blir respekt-fullt
bemötta
Hög kvalitet och
effektiva processer i verksamhet
och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering,
innovation och
förnyelsesprång

Verksamhet
Medarbetare

Ekonomi

Region Gotland
präglas av en tillitsbaserad kultur

Budgeterat
resultat uppgår till
minst 2 procent av
netto-kostnaden

Region Gotland
lyckas kompetensförsörja genom
aktivt och strategiskt arbete

Region Gotland
har ett resultat
som uppgår till
minst 2 procent av
netto-kostnaden

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

Region Gotlands
ekonomiska ställning stärks genom att soliditeten
varje år förbätt-ras
och närmar sig 45
procent vid
mandat-periodens
slut

En förutsättning för framgång är att förvaltningens arbete genomsyras av regionens grundläggande värderingar delaktighet, förtroende och omtanke. Värderingarna ringar in ett förhållningssätt som ska visa sig i ord och handling oavsett var i organisationen vi befinner oss.
Förvaltningen driver verksamhet som är av avgörande betydelse och levererar i hög grad
för att stärka måluppfyllelsen. Dock upplevs stora utmaningar i att balansera målsättningar,
förväntningar, ambitionsnivåer och behovsbeskrivningar med dagens resurser och krav på
ytterligare kostnadssänkningar.
Regionstyrelseförvaltningen har under perioden 2017-2020 genomfört kostnadsminskningar på 67 mnkr varav 7 mnkr innevarande år. För 2020 uppgår förvaltningens nettobudget
till 375 mnkr och kostnadsbudgeten till 787 mnkr.
Arbetet med kostnadsminskningar har inneburit minskade budgetramar för samtliga
ansvarsområden inom förvaltningen. De risker som över tid identifierats i samband med
genomförda besparingar har till del kunnat motverkas men har också visat sig falla ut i
reella effekter. Konsekvenser som uppstått är bland annat:
För regionen som helhet:
 att chefer i regionen upplever att minskat stöd gör det svårare att hantera sina egna
uppdrag med kvalitet, effektivitet och lägre kostnader
att
förvaltningar har etablerat egna stödfunktioner. Effekten blir att enskilda

verksamheter får stöd men det lärande, samordning och möjlighet till storskalighetsfördelar som ges när resurser samlas inom regionstyrelseförvaltningen uteblir.
För förvaltningens egen verksamhet:
 brist på fria utvecklingsmedel som gör det svårt att driva nya uppdrag som inte är
planerade inom grunduppdraget
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att verksamheten ständigt lever med tankar om neddragningar och kostnadssänkningar, vilket lett till att verksamheten drivs allt mer kortsiktigt.
ökad stress och ohälsa hos regionstyrelseförvaltningens egna medarbetare och chefer.

Bedömning av balans - huvudprocesser
Höga ambitioner inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet utmanar. Det regionala
utvecklingsarbetet har under ett par år givits extra medel för att förstärka tillväxtarbetet kring
bland annat samhällsutveckling och energiomställning. Dessa medel löper ut 2020 men
förvaltningen upplever inte motsvarande minskning i förväntningar på verksamheten.
Inom uppdraget att främja och utveckla ett rikt kultur- och fritidsliv samt främja läsning och tillgång
till litteratur har det gjorts kraftiga kostnadsminskningar. Effektiviseringar är gjorda där det
varit möjligt, stödresurser har minimerats och bedömningen är att ytterligare neddragningar
bara kan göras om verksamhet läggs ner/tas bort.
Stora behov uttrycks av aktörerna inom ramen för kultursamverkansmodellen. Detta för att
kunna leverera i nivå med ambitioner och lagda planer. På grund av det ekonomiska läget
lämnas inget eget ärende kring kultursamverkansmodellen. Men behovet är lika stort som
tidigare år. Några av de saker som lyfts är behovet av medel för :





en ny basutställning på Gotlands museum
en ungdomsmusikfestival i Gotlandsmusikens regi
anskaffande av utrustning för digitalisering/streaming av Gotlandsmusikens konserter
inrättande av en tjänst som konstpedagog vid konstmuseet

Separat ansökan har också inkommit från en ytterligare aktör för att få ingå i modellen men
med dagens resurser bedöms inte utrymme finnas att ta in ytterligare verksamhet utan att
göra uppdraget omöjligt att utföra för övriga aktörer. Det arbete som pågår att genom
omprioriteringar inom modellen ge möjlighet att skapa utrymme för utveckling är svårt
men nödvändigt.
Satsningen på krisberedskap och säkerhet är märkbar på Gotland och i regionen. Ekonomiskt
stöd från stat och län ger ett viktigt tillskott men alla de resurser som involveras och tas i
anspråk ersätts idag inte med de aktuella medlen. Till exempel märks en tydlig ökning i
arbetsbörda för kommunikationsfunktionen som förväntas medverka i hög utsträckning
och som också bedöms ha en viktig roll för frågeområdet såväl internt som externt.
Det är ett fortsatt högt tryck i exploateringsfrågorna och ett flertal stora projekt är aktuella
framåt. För att lyckas i uppdraget krävs en utveckling av den samlade samhällsbyggnadsprocessen. Ett arbete som sker över förvaltningsgränser men där
regionstyrelseförvaltningen har en avgörande roll.
Inom förvaltningen drivs budget- och skuldrådgivning, en för samhällets svagaste grupper viktig
verksamhet som kan förhindra ohälsa och lidande om den sätts in i rätt skede.
Utvecklingen över tid visar ständigt ökande behov och antalet spelmissbrukare, framför allt
yngre personer, har ökat markant. Verksamheten har långa köer och upplevs i obalans.
Även konsumentverkets rekommendationer visar att verksamheten bör utökas.
Bedömning av balans - ledningsprocesser
I region Gotland som helhet bedrivs en rad stora och avgörande verksamhetsutvecklingsfrågor för att möta omvärldens krav och bidra till måluppfyllelse. Bland annat handlar det
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om frågor som god och nära vård, framtidens vårdinformationsmiljö, kunskapsstyrning,
psykisk hälsa, digital samhällsbyggnad och framtidens grund- och förskola.
För att förstärka regionens samlade förutsättningar att möta framtiden pågår en rad
avgörande strategiska utvecklingsarbeten som leds från regionstyrelseförvaltningen. Bland
annat kan nämnas satsningen på stärkt arbetsgivarvarumärke, ledarskap, kvalitet- och
verksamhetsutveckling, digitalisering, upphandling och målstyrning. Förvaltningen har en
viktig roll som drivande och sammanhållande kraft i dessa satsningar. Med dagens resurser
är detta möjligt men med ytterligare neddragningar är bedömningen att det blir svårt.
För att bidra till att stärka koncernen och känslan av ett Region Gotland finns behov av att
förstärka den gemensamma organisationskulturen. Den kartläggning som gjordes 2019 visar
på behov av en förflyttning mot mer samverkan över gränser, mer tillit än försiktighet, mer
lärande och utveckling och mer stolthet och organisationsförståelse. Detta kräver resurser
för förbättrad koncernstyrning och koncernsamordning men också ledarskap och
förändring, planering och uppföljning. Förvaltningen har erhållit 1 mnkr i riktade anslag för
organisationskultursarbetet under 2019 och 2020 och har kunnat driva arbetet med stöd av
detta. Om denna förstärkning inte ges ytterligare måste arbetet anpassas och hanteras inom
ramen för ordinarie uppdrag.
Övriga förvaltningars beskrivningar av läget visar behov av att ytterligare förstärka
långsiktigheten och samarbetet över organisationsgränser. Regionstyrelseförvaltningen kan göra
stor skillnad genom att skapa lärande över gränser och också säkra att utveckling som görs i
en del av organisationen tas tillvara och kommer alla andra till del. För detta krävs resurser
till medverkan och delaktighet. Idag är detta svårt att resurssätta.
Bedömning av balans - stödprocesser
Den demografiska utvecklingen ger ökat behov av regionens verksamheter och stora
utmaningar att kompetensförsörja den samma. Mer verksamhet ska bedrivas med färre
resurser vilket ställer krav. Utmaningarna är stora för regionens samtliga förvaltningar och
behovet av stöd ökar. Regionstyrelseförvaltningens roll blir allt viktigare i att skapa
förutsättningar för andra att effektivisera sina verksamheter.
Övriga förvaltningar beskriver i olika sammanhang chefer med allt högre arbetsbelastning
och ohållbar arbetsmiljö. Man signalerar ett tydligt behov av stöd inom frågor som
digitalisering, verksamhetsutveckling, kompetensförsörjning, arbetsmiljöfrågor, bemanning,
upphandling och lokalplanering. Inom regionstyrelseförvaltningen har insatser gjorts för att
ge högsta möjliga utväxling av de stödresurser som finns. Stort fokus ligger på hjälp till
självhjälp via intranätet.
Dagens verksamhet för utveckling och stöd i upphandling och inköp upplever en stor
obalans mellan resurser och behov. Dagens resurser räcker inte till att klara det operativa
uppdraget och ger heller inte utrymme för den verksamhetsutveckling som skulle kunna
göra verklig skillnad för regionens totala kvalitet och effektivitet. Framåt finns en klar risk
för ökade konsultkostnader och att regionen inte klarar av att leva upp till lagar om
offentlig upphandling. Bristande stöd gör att risken för felaktigt gjorda inköp,
överprövningar och bristande förtroendekapital ökar.
För att kunna leverera stöd med god kvalitet krävs en viss volym. Detta för att nå
kunskapsnivåer, möjlighet till lärande och möjlighet att genomföra arbete med kvalitet.
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Inom förvaltningen upplevs delar av stödet snart vara så minimerat att det inte är värdefullt
att behålla funktionen om ytterligare minskningar ska genomföras.
En förändring över tid är att regionen erhåller allt mer riktade statsbidrag av kortsiktig
karaktär. Bland annat leder detta till att det inom regionen drivs allt mer verksamhet i
projektform. Definitionen av ett projekt är ett väl avgränsat arbete med tydlig början och
slut som drivs med utpekade resurser. Arbetsformen har lett till ökade behov av
stödresurser inom framför allt ekonomi, HR och kommunikation. Behov som är näst intill
omöjliga att möta med dagens resurser. Detta leder till att projekten får svårare att lyckas i
genomförande och implementering i ordinarie verksamhet.
Förvaltningen är en samlad organisation för stora delar av regionens interna serviceverksamhet
(facility management). Uteblivna strukturförändringar i regionen som helhet har gjort det
svårt att ta hem ytterligare besparingar. Till exempel noteras att många små enheter spridda
geografiskt är mer kostsamt att underhålla än större mer samordnade enheter mindre
spridda geografiskt. Det har funnits utrymme att göra effektiviseringar men det blir allt
svårare.
Enligt tidigare uppdrag förväntas förvaltningen återkomma kring restaurangverksamheten vid
en situation då verksamheten inte kan bedrivas med en hållbar ekonomi. Aktuellt är en
översyn av verksamheterna på Gråbo och Korpen.
I förvaltningen arbetar cirka 100 tillsvidareanställda medarbetare inom kommunals
avtalsområde deltid. De främsta berörda yrkeskategorierna är städare, köksbiträden, kockar
samt badvaktmästare, det stora flertalet är kvinnor. Förberedelser inför införande av Heltid
som norm pågår utifrån framtagen handlingsplan. Vid samtliga rekryteringar eller
förändringar strävar verksamheterna efter att erbjuda heltidsanställningar. Under 2020 ingår
måltidsverksamheten, som en av flera pilotverksamheter i regionen, i projektet kring
strategisk hållbar bemanning och resursoptimering. Heltid som norm kommer att påverka
samtliga medarbetare inom kommunals avtalsområde i form av krav på ökad flexibilitet och
samarbete över gränser. Nya lösningar kommer att behöva arbetas fram också över
avdelnings- respektive förvaltningsgränser.
1.3

Omvärld och trender

Förvaltningen påverkas både direkt och indirekt av det som händer på internationell och
nationell nivå. De övergripande förändringskrafter som lyfts fram i nationella analyser är
globalisering, demografi, klimat, teknik och värderingar.
Den demografiska utvecklingen ger en allt äldre befolkning men också fler barn. Behovet
av välfärdstjänster ökar men samtidigt minskar andelen invånare i arbetsför ålder. Trycket
att driva verksamhetsutveckling med förändrade arbetssätt och ökad digitalisering ökar. Allt
för att klara av att leverera verksamhet med färre resurser såväl personellt som ekonomiskt.
För världen som helhet innebär klimatförändringarna en ökning av katastrofer och kriser.
Beteenden måste förändras för att både begränsa men också hantera effekterna.
Digitalisering och ny teknik utmanar men ger också fantastiska möjligheter som kommer
att genomsyra hela samhället.
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Styrningen från nationell nivå ökar vilket minskar det lokala handlingsutrymmet.
Kortsiktiga riktade bidrag blir allt vanligare och ställer krav på nya arbetssätt och krav på
fortsatt hantering efter det att bidrag upphört.
De ekonomiska klyftorna ökar och det är stora skillnader mellan människors tillgång till
nätverk och sociala strukturer. Möjligheterna till god hälsa förbättras men skillnaderna i
hälsa mellan olika grupper blir allt större. En avgörande grund för ett stabilt samhälle är
människors tillit till varandra men det finns tecken på att tilliten minskar.
Osäkerheten i världen ökar och det kan handla om såväl tekniska- som finansiella och
klimatrelaterade risker. Även antalet militära konflikter i världen ökar. Gotland är utpekat
som ett särskilt viktigt och prioriterat område i det nationella försvaret.
Utvecklingen av politikområdet regional utveckling skärper krav och förväntningar på
tillväxtarbetet.
1.4

Strategiskt avgörande verksamhetsfrågor för perioden

Den samlade bedömningen är att förvaltningen idag och framåt har svårigheter att
balansera omvärldskrav, uppdrag, mål och resurser.
För att stärka måluppfyllelsen för regionen görs prioriteringar där regionstyrelseförvaltningen har en mycket viktig roll genom uppdraget att vara en drivande och
sammanhållande kraft som skapar värde för helheten. Strategiskt avgörande
verksamhetsfrågor är:
För utveckling av huvudprocesser
 Insatser för att skapa positiv förändring för såväl social som ekonomisk och ekologisk
hållbarhet och också möta det statliga uppdraget till regionalt utvecklingsansvariga
aktörer.
 Färdigställande och implementering av den regionala utvecklingsstrategin såväl för regionen
som tillsammans med externa aktörer.
 Gotlands attraktionskraft och varumärke för positiv befolkningsökning
 Förbättrade arbetssätt för att öka nyttan av EU-medlemskapet.
 Insatser för att stärka folkhälsan med insatser kring fysisk rörelse, psykisk hälsa,
självmordsprevention och hälsofrämjande levnadsvanor.
 Mark- och exploateringsarbetet med utvecklingsprojekt för bland annat Visborgsområdet,
inre hamnen och Östercentrum.
 Serviceutbudsstrategin ska omsättas i ett koncept för servicepunkter.
 Krisberedskap och säkerhet samt kriskommunikation för att stärka förmågan att hantera
samhällsstörningar.
 Bibliotekens roll i en allt mer digital värld med frågor som tillgänglighet, fri åsiktsbildning,
övergång till en större andel digitalatjänster, mediekostnader och digital kompetens hos
medarbetarna.
Stärka
folkbibliotekens digitala utveckling dels kompetensmässigt dels med resurs från

Länsbiblioteket för att stötta och kunna vara en brygga mot Kungliga biblioteket. Detta
görs i dag i projektform och behöver permanentas.
 Främja läsning för små barn som ett led i att stärka målet att alla ska klara gymnasiet och
stärka folkhälsan.
 På bästa sätt färdigställa fritidspolitiskt program och anläggningsstrategi som en del i en
helhet.
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Bidragsöversyn och ökad kvalitet i avtalshanteringen för externa föreningar inom kultur- och
fritidsområdet.
Tillgången till badhus.
Beslut och implementering av reviderad kulturplan med utvecklingsinsatser och
prioriteringar.

För kraft i ledningsarbetet:
 Fortsatt arbete för att koordinera styrning och ledning i relation till de 18 målen i styrkortet.
 Skapa en tydlighet i styrmodellen inkluderande ny regional utvecklingsstrategi, dagens
styrkort, övergripande planer, program och strategier.
 Ingen avmattning syns i utmaningen kring framtida kompetensförsörjning och att klara
rekryteringsutmaningarna. Satsningen på arbetsgivarvarumärket är en del men mer
behövs också inom områden som hållbart ledarskap, organisationskultur och
värderingar.
 Utveckla det regiongemensamma kvalitetsledningssystemet för en helhet rörande
kvalitet och styrmodell.
 För att klara de tydligt definierade målen inom det finansiella området krävs fortsatt
kraftfullt arbete för att nå det beslutade kravet att sänka den samlade kostnadsnivån
med 200 mnkr under perioden 2020-2022.
 Effektiviseringsprogrammet 2020-2022 med ingående projekt.
För kvalitet i stöd och service:
 Digitaliseringen som möjliggörare av verksamhetsutveckling, kostnadseffektivitet och
också kompetensförsörjning.
 Mer kraft i upphandling och inköp (kompetens och systemstöd) för att skapa högre total
effektivitet för regionen. Förstärkning här ger möjlighet till minskade konsultkostnader,
fler korrekta inköp, färre överprövningar och bättre arbetsmiljö.
 Fortsatt utveckling av stödet till regionens chefer för att ge förutsättningar till hållbart
ledarskap och kvalitet i verksamheten.
 Fortsatta satsningar på informationsförvaltning för att säkra tillgång till rätt information i
rätt tid på rätt plats och med rätt säkerhet. Frågor som informationssäkerhet, digital
arkivering och processorienterad informationshantering är avgörande.
 Organisationens kommunikativa förmåga. Ett nytt intranät är lanserat och ytterligare
insatser behövs för att nå de effekter som är tänkta med satsningen. Fortsatt utveckling
av externa sidan gotland.se.
 Ökad tillgänglighet, service och bemötande samt utveckling av regionens samlade
kundtjänstfunktion.
 Facility management är ett område av stor betydelse för många av regionens
verksamheter. Verksamheten behöver ges de bästa förutsättningar till effektivisering
och utveckling. Strategisk utveckling behövs kring frågor som måltidens organisation
och lokalisering liksom hjälpmedelshantering och kvalitetsmodeller inom
städverksamheten. Dessutom krävs fortsatta satsningar på arbetsmiljö, heltid som norm
och storleken på chefsområden. Ytterligare samordningsvinster kan göras om
verksamheten läggs samman med annan verksamhet av samma karaktär i regionen.
 Finansieringsmodellerna för bilpool och varuförsörjning behöver utvecklas för att skapa bästa
incitament att vara resurseffektiv på helhetsnivå.
1.5

Förvaltningens egna förutsättningar

Regionstyrelseförvaltningen har en viktig roll för regionens samlade resultat och utveckling.
För att lyckas krävs god inre planering, god arbetsmiljö, trygga chefer och medarbetare,
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kunskap kring kärnverksamheten men också i att leda förändring, planera och följa upp,
leda och utveckla, involvera och skapa delaktighet. Att digitalisera och förändra arbetssätt
blir en förutsättning och det egna lokalutnyttjandet måste förbättras. Det egna
kvalitetsarbetet behöver få utrymme för att skapa kraft. Samarbetet över
verksamhetsgränser måste stärkas för att öka snabbhet och flexibilitet i en tid av allt mer
begränsade resurser.
Inom regional utveckling och kultur och fritid bedrivs allt mer verksamhet i projektform.
Det finns också en uttalad ambition att öka projektfinansieringen ytterligare. Kompetens
och resurser för att driva och hantera projekt behöver prioriteras framåt.
För att säkra kompetensförsörjningen behöver förvaltningen hålla i de strategier och
aktiviteter som är beskrivna i kompetensförsörjningsplanen. Strategiskt lyfts här att
underlätta lönekarriär, låta fler jobba mer, bredda rekryteringen, skapa engagemang och
nyttja tekniken.
I ett gemensamt arbete i förvaltningens ledningsgrupp har följande behov av långsiktig
strategisk utveckling identifierats:








Tydliggöra och stärka den politiska styrningen och uppsikten
Förbättra och utveckla strategisk planering, koncernstyrning och koncernplanering
Förstärka helheten kring regional utveckling (social, ekologisk, ekonomisk hållbarhet)
samt renodla och tydliggöra kultur- och fritidsfrågorna.
Stärka förutsättningarna för kvalitets- och verksamhetsutveckling
Stärka förutsättningarna för digital utveckling
Stärka förutsättningarna för försörjningsfrågorna/facility management
Säkra fortsatt kraft i kompetensförsörjning, organisationskultur, ledarskap och
kommunikation

Områdena ligger till grund för fortsatt utveckling av organisation och arbetssätt över tid.

2 Driftbudget 2021-2023
Trots Region Gotlands samlade ekonomiska läge och krav på kostnadsminskningar har
förvaltningen valt att lyfta fram specifika äskanden. Detta då bedömningen görs att det
finns ett stort behov av förvaltningens verksamheter och att en förstärkning av vissa
områden kan skapa goda effekter i övriga nämnder och förvaltningar.
2.1

Förslag till ramjustering

Nedan beskrivs förslag till ramjusteringar strukturerade utifrån ändrad lagstiftning och
affärslogiker samt underfinansierad verksamhet.

Ändrad lagstiftning och affärslogiker
Effekt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (5 000 tkr+1 000 tkr)
Lagen om kommunal bokföring och redovisning och nya rekommendationer från rådet för
kommunal redovisning påverkar både investerings- och exploateringsredovisning. Innan
2019 redovisades förstudier som investering eller exploatering. Från 2019 ska förstudier
och plankostnader redovisas som driftkostnader. I exploateringsbudgeten har tidigare år
upptagits utgift för utredningar i tidigt skede (5 mnkr 2020). Detta kan numera inte ske
utan istället behöver driftbudgeten ökas i motsvarande grad. För 2020 behöver detta
regleras (tilläggsanslag) och för 2021 behöver budgetramen utökas med 5 mnkr.
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Lagen gäller även förstudier i andra investeringsprojekt såsom ombyggnationer av kök och
andra anläggningar, införande av IT-system etc. Exempel på aktuella sådana kostnader är
förstudie badhus, flytt av kök Fårösund (Strandgården) ev ombyggnad Fole skolas kök med
flera. I förvaltningens driftbudget finns inga medel upptagna för detta. Utgift för detta har
tidigare legat på investeringsbudget. Även denna förändring från investeringsutgift till
driftkostnad behöver således hanteras. För att kunna hantera åtminstone delar av dessa
utan tilläggsanslag under löpande år föreslås en ramutökning med 1 mnkr.
Översiktsplanering (180 tkr)
En ändring i plan- och bygglagen (2010:900) som träder i kraft den 1 januari 2019 innebär
bl.a. att kommunerna i översiktsplanen ska redogöra för risken för skador på den byggda
miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt
hur sådana risker kan minska eller upphöra. Medel för detta erhålls i det generella
statsbidraget och uppgår för 2021 till ca 180 tkr (3 kr/invånare). Detta föreslås överföras
till förvaltningens driftbudget.
Omställning inom IT-branchen
Generellt sett står IT branschen mitt i en stor omställning, både vad gäller teknik som
affärsprinciper. När det gäller affärsprinciper så ses en tydlig och snabb förflyttning hos i
princip alla leverantörer, från investering i hårdvara och licenser till rena tjänsteköp,
datorkraft per förbrukad minut, och programvara som tjänst i molnet. Detta innebär i sin
tur att behovet av finansiering flyttas från investering till drift. Region Gotland har följt
med väl i omställningen och har under lång tid kunnat undvika den ökade driftkostnaden
men omställningen är nu total och frågan måste hanteras.
Ett exempel är att det tidigare fanns upptaget 8,0 mnkr i investeringsplanen år 2022 för att
byta office-paket vilket nu är borttaget då dessa licenser framåt i tiden inte kommer
anskaffas som en investeringsutgift utan belasta driften direkt i stället. En bedömning av
kommande driftkostnader ger en total av ca 9 mnkr per år. Andra aktuella satsningar
framöver som kan beröras är e-arkiv, systemstöd upphandling m fl.
Underfinansierad verksamhet
Stärkt upphandling (1 600 tkr + 800 tkr tillfälligt 2021)
Idag råder en stor obalans mellan behoven i regionens verksamheter och de resurser som
finns inom upphandlingsfunktionen. För att ha utrymme att leva upp till lagstadgade krav
på upphandlingar och också kunna driva det utvecklingsarbete som behövs för att kunna
bidra till ökad effektivitet totalt i regionen inom såväl upphandlings- som inköpsområdet
bedöms att ytterligare två upphandlingstjänster behövs framåt. Dessutom en tillfällig
förstärkning för att klara en överlämning mellan medarbetare då en stor
personalomsättning är att vänta. Med en ökad resurs bedöms risken för felaktiga köp,
överprövningar och anmälningar till konkurrensverket minska och också behovet av att
nyttja externa konsulter. För att ytterligare förstärka området kommer ett systemstöd för
inköp att behöva prioriteras. Om inga resurser ges ser förvaltningen inga möjligheter att
kunna omprioritera övrig verksamhet för att kunna genomföra satsningen.
Budget och skuld (800 tkr)
För att kunna möta efterfrågan på budget- och skuldrådgivning och också minska
sårbarheten i funktionen behövs en resursförstärkning motsvarande en årsmedarbetare.
Över tid har en ökad efterfrågan tillkommit och antalet spelmissbrukare, framför allt unga,
i behov av stöd har ökat markant. I den totala klientgruppen finns också personer med
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suicidbeteende. För att klara Konsumentverkets rekommendationer krävs personalresurser
motsvarande 2,0 tjänst. Idag finns 1,0 tjänst i funktionen. Ges ingen förstärkning är
bedömningen att verksamheten måste fortsätta att drivas i nuvarande form men troligen är
behovet så kritiskt att ytterligare stödfunktioner inom andra områden måste avvecklas och
medel omfördelas hit.
Fortsatt fokus på regional utveckling, (2 500 tkr för tillväxtarbete)
Dagens regionala utvecklingsarbete kring tillväxt drivs till stor del av tillfälliga medel givna
via det statliga näringslivspaketet Hållbara Gotland och regionala tillväxtmedel 1:1. Medlen
har bland annat finansierat utvecklingen av den regionala utvecklingsstrategin,
programsamordnare Hållbara Gotland, projekthandläggare, projektledare
besöksnäringsstrategi och kommunikatör regional tillväxt. Enligt beslut i regionfullmäktige
har också en förstärkning om 2,5 mnkr per år givits tidsbegränsat (tom 2020) för
programsättning av tillväxtarbetet. Sammantaget görs bedömningen att det med dagens
resurser inte går att leva upp till kraven på det regionala utvecklingsarbetet nationellt
tillsammans med behoven av att implementera den nya regionala utvecklingsstrategin.
Förslaget är därför att permanenta det tillfälliga ramtillskottet.
Inera kommun (360 tkr)
Inera ägs av SKR Företag, regioner och kommuner. Genom att erbjuda kompetens inom
digitalisering stödjer Inera ägarnas verksamhetsutveckling. Central finansiering (360 tkr)
avseende fast avgift till Inera AB (SKR) för kommundelen saknas fr o m 2020 när
kommunerna nu gått in. Landstingsdelen hanteras sedan tidigare inom Region Gotland.
Verksamhetsutveckling genom digitalisering - Integrationsmotor, Mule (1 000 tkr)
För att kunna genomföra integrationer mellan olika verksamhetssystem och också med det
nya tillkommande e-arkivet krävs en integrationsmotor. Dagens integrationsmotor är en
gratisversion men dess funktionalitet räcker inte till för att hantera det nya e-arkivet och
verksamhetens behov av systemintegrationer. Funktionen är avgörande för samtliga
förvaltningar som ska anslutas till det nya e-arkivet.
Verksamhetsutveckling genom digitalisering - E-arkiv (projektledning 800 tkr 2021-2023)
För att stödja digital dokumenthantering och övergången till processorienterad
informationshantering för hela regionen är bedömningen att införandet av ett e-arkiv är en
nödvändighet. En förstudie är genomförd och tidigare har också medel avsatts i
investeringsbudgeten. På grund av ändrade affärslogiker inom IT och regelverk för
förstudier kommer kostnaden troligen att belasta driften och inte betraktas som
investering. Dessutom görs bedömningen att projektet är så pass omfattande att resurser
för projektledning måste avsättas för perioden 2020-2023.
Verksamhetsutveckling genom digitalisering - Digital HR (2 000 tkr)
Inom förvaltningen drivs ett omfattande verksamhetsutvecklingsarbete för att digitalisera
HR-processer som anställning, kursadministration, förmåner, LAS-hantering, systematiskt
arbetsmiljöarbete och löneöversyn. Då verksamheten idag inte har några utvecklingsmedel
skulle dessa satsningar kräva neddragningar i personellt HR-stöd vilket skulle försämra
stödet till övriga förvaltningar ytterligare. Bedömningen är att ökad digitalisering inom detta
område skulle underlätta och verka resursbesparande för samtliga verksamheter i regionen.
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Verksamhetsledare partnerskapet Uppsala Universitet (1 000 tkr)
Verksamhetsledaren för partnerskapet med Uppsala Universitet har fram till idag
finansierats med regionala tillväxtmedel 1:1. Partnerskapet ska uppdateras inför 2020 och
intentionen är att fortsätta arbetet då det visat stora positiva värden för båda
organisationerna och också Gotland som helhet. Förvaltningen bedömer inte att
funktionen kan resurssättas inom dagens verksamhet då det redan är svårt att leva upp till
mål och förväntningar i ordinarie uppdrag.
Bokstart – samordnare (650 tkr)
Under 2020 avslutas projektet Bokstart som haft till syfte att stärka barns läsförmåga.
Projektets insatser utgår ifrån en nationell evidensbaserad modell och har visat
väldokumenterade goda resultat som på sikt ger positiv effekt för barns skolgång och hälsa.
Projektet är ett samarbete mellan regionstyrelseförvaltningen, utbildning- och
arbetslivsförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. För att kunna permanenta
satsningen behöver varje förvaltning fortsätta att driva sina egna insatser vilket man säger
sig vara villig och ha utrymme att göra. Däremot är inte verksamheten möjlig att driva utan
en gemensam samordningsfunktion.. Om resurser ej tillförs anser förvaltningen
verksamheten så viktigt för att Region Gotland ska nå målen inom social hållbarhet att
omprioritering av verksamhet kommer att ske. Konsekvensen av det blir minskat
tjänsteutrymme inom folkbiblioteken vilket ger minskade öppettider och bemanning.
Nationaldagsfirande (100 tkr)
Nationaldagsfirandet vid Roma Kungsgård är en uppskattad aktivitet men förvaltningen
har aldrig erhållit ekonomisk ram för genomförandet. Varje år har tillfälliga medel avsatts
ur regiondirektörens verksamhetsutvecklingsanslag samt ur kultur och fritidsavdelningens
verksamhetsmedel. För att skapa stabilitet och kontinuitet i arbetet framåt föreslås en
ramförstärkning. Ges ingen finansiering föreslås att firandet avvecklas och istället ersätts av
en medborgarceremoni som kommunen enligt lag är ansvarig för.
Mångfaldsparad i samband med Almedalsveckan (100 tkr)
Sedan 2019 har Region Gotland valt att gå in som en av huvudarrangörerna för
Almedalsveckans mångfaldsparad. Beslutet har inte åtföljts av ekonomiska resurser för
genomförandet utan finansieringen har hanterats av tillfälliga medel. För att skapa stabilitet
och kontinuitet i arbetet framåt föreslås ett ramtillskott.
Övrig driftpåverkan som kommer hanteras i separata ärenden
Trygghetsboenden stimulansmedel
Enligt tidigare beslut i regionfullmäktige kan fristående aktör som startar trygghetsboende
erhålla ett stimulansmedel om 635 tkr per år. Detta beslut fattades utan att regionstyrelsen
erhöll budgetmedel. Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att utreda framtida
former för hantering och finansiering av subventioner i enlighet med regelverket och
återkomma med förslag till budgetberedningen inför 2021. RS 2019/1048. Frågan
presenteras i separat ärende.
Energipilot Gotland, Energicentrum, basfinansiering från 2021
Region Gotland har i avsiktsförklaringar ställt sig positiva till etableringen av ett
energicentrum från 2021. Ännu är inte formerna klara men en medverkan kommer att
kräva resurser som idag inte finns att tillgå inom ramen för regionstyrelseförvaltningens
verksamheter. Bedömningen är att omprioritering för att frigöra motsvarande resurser ej
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heller är möjlig att göra utan att i så fall avveckla annan verksamhet. Hanteras i separat
ärende.
Personalpolitik
Enligt tidigare modell kommer förvaltningen att till budgetberedningen lämna in en
sammanfattande beskrivning av det personalstrategiska området.
Tabell 1: Förslag till ramjustering 2021-2023 (tkr)

Ändrad lagstiftning och affärslogiker
Effekt av ny lag kommunal bokföring
Översiktsplanering
Omställning inom IT-branchen (office)
Underfinansierad verksamhet
Stärkt upphandling
Budget och skuld
Tillväxtarbetet
Inera – kommundel
Integrationsmotor
E-arkiv projektledning (tillfällig tom 23)
Digital HR
Partnerskap UU
Bokstart
Nationaldagsfirande
Mångfaldsparad
Trygghetsboende (sep skrivelse)
Enerigicentrum (sep skrivelse)

TOTALT internpriser
2.2

2021

2022

2023

6 000
180

6 000
180
9 000

6 000
180
9 000

2 400
800
2 500
360
1 000
800
2 000
1 000
650
100
100

1 600
800
2 500
360
1 000
800
2 000
1 000
650
100
100

1 600
800
2 500
360
1 000
800
2 000
1 000
650
100
100

17 890

26 090

26 090

Konsekvenser vid uteblivna ramtillskott och ytterligare besparingar

Förvaltningen gör bedömningen att uteblivna ramtillskott för ovan beskrivna äskanden
eller krav på ytterligare besparingar inom förvaltningens verksamhetsansvarområde skulle
få stora konsekvenser och kräva kraftfulla åtstramningar och åtgärder.
Verksamheten har fram till idag anpassats till de besparingar som genomförts vilket
inneburit minskning på personalresurser, förändrade arbetssätt och avveckling av fria
utvecklingsmedel.

Vid ytterligare krav på omprioriteringar eller kostnadssänkningar ser förvaltningen behov
av att avveckla verksamhet i större omfattning. Förslag på åtgärder skulle i så fall vara:




Avveckling av stödfunktioner och därmed lyfta över ansvar på regionens chefer att
hantera ytterligare frågor själva. Kan tex handla om rekryteringar, upphandlingar och
fakturahantering.
Avveckling av verksamhet som inte är lagstadgad inom det regionala
utvecklingsområdet. Kan handla om studentbostadsförmedling, turistbyrån,
världsarvsstaden, Gotland Convention Bureau, och projektkontor.
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Avveckling av verksamhet inom kultur- och fritidsområdet kan t ex handla om
minskade bidrag, minskade öppettider och bemanning av folkbiblioteken, nedläggning
av IP Skogen.

2.3

Taxor och avgifter, interna och externa

Taxor och avgifter - externa
Ingen förändring föreslås.

Taxor och avgifter - internpriser
För förvaltningens resultatenheter föreslås följande prisjusteringar. Efter fastställd
uppräkning återkommer förvaltningen med förslag på hur prishöjningen fördelas på olika
tjänster och hur kompensation ska fördelas till respektive köpande förvaltning.
Löneökningar resultatenheter
En löneökning på 2,5 procent innebär för förvaltningen en kostnadsökning på 9,0 mnkr.
Den totala personalbudgeten uppgår till 362 mnkr, varav resultatenheterna måltid och
försörjning svarar för ca 40 procent det vill säga ca 140 mnkr. Årlig kostnadsökning ca 3,5
mnkr.
En hyresförändring på 1 procent innebär för förvaltningen en ökning/minskning på 0,7
mnkr. Den totala budgeten för lokalhyror uppgår till 68,6 mnkr, varav resultatenheterna
svarar för ca 26 procent det vill säga 17,9 mnkr. En hyresökning på en procent för
resultatenheterna innebär således en kostnadsökning på 179 tkr.
Ökade hyreskostnader - kök
Som en följd av planerad anpassning samt om- och tillbyggnad av lokaler ökar kostnaderna
för lokalhyror under planeringsperioden. Förvaltningen har schablonmässigt räknat på en
ökad hyra med 10 procent av investeringsutgiften året efter investeringsåret i de fall då nya
hyresnivån inte är kända. Som en konsekvens av ökade investeringsutgifter för de
bygginvesteringar som pågår äskar förvaltningen om hyreskompensation. Beräkningen
bygger på beslutad/beräknad investeringsvolym.
Tabell 2: Hyreskompensation 2021 (tkr)

Kök

Investerings
-volym

Tidigare
erhållen
ram

Beräknad
ny hyra

Behov av
ytterligare
ram

12 950
7 600
10 000

150
345
320

515
440
490

365
95
170

1 200
1 500

0
0

120
150

120
150

Summa
33 250
815
1 715
*RS 2019/1219, **TN 2017/1301, *** Uppgift från projektavdelningen TN

900

Just. beräkningar
Södervärnskolan*
Gråbo**
Terra Nova***

Enligt budget 2020
Mottagningskök
Wisbygymnasiet söder
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Indexuppräkning livsmedel och transporter
Det senaste året var ökningen av Statiska centralbyråns livsmedelsprisindex 2,8 procent,
trots att det sammanvägda konsumentprisindexet (KPI) var 1,8 procent.
Måltidsverksamheten köper livsmedel för ca 39 mnkr per år. Detta motsvarar en årlig
kostnadsökning på 1 090 tkr. För att behålla likvärdig kvalitet behöver måltidspriserna
höjas i motsvarande grad. Måltidsorganisationen köper även transporter av externa företag
för ca 4 mnkr som indexuppräknas. Beräknad kostnadshöjning 80 tkr. Vilket ger en total
kostnadsökning på 1 170 tkr.
Ökad andel ekologiska livsmedel
Under 2019 var 29,3 procent av de inköpta livsmedlen på måltidsavdelningen ekologiska.
Den nya nationella livsmedelsstrategin föreslår ett mål på 60 procent ekologiska livsmedel
2030. För att klara en årlig ökning med 5 procentenheter krävs en budgetförstärkning med
ca 400 tkr per år. Ekologiska livsmedel beräknas vara ca 25 procent dyrare än icke
ekologiska.
PC som tjänst och Digital arbetsplats
För tjänsterna PC som tjänst och Digital arbetsplats föreslås för närvarande ingen
förändring av avgiften. Dock kommer en översyn av finansieringsmodellen behöva göras.
Detta mot bakgrund av att UAF återlämnar allt flera datorer till förmån för plattor.
Tabell 3: Justeringsbelopp internpriser 2021-2023 (tkr)

Löneökningar resultatenheter (2,5%)
Hyresförändring resultatenheter (1%)= 180 tkr
Ökade hyreskostnader kök (inv 2020)
Indexuppr. livsmedel och transport
Ökad andel ekologiska livsmedel

TOTALT internpriser
2.4

2021

2022

2023

3 500

7 100

10 800

900
1 070
400
5 870

900
2 140
800
10 940

900
3 210
1 200
16 110

Kompensation för externa avtal

Partistöd
Anslag för partistöd beräknas enligt följande, antal mandat i fullmäktige*2*prisbasbeloppet
året före budgetåret. Till detta tillkommer en avsättning motsvarande 10 procent av
partistödet till ungdomsförbunden. Då prisbasbeloppet höjts med 800 kronor jmf med
föregående år innebär detta att budgeten för 2021 behöver ökas med 126 tkr.
Porto
Regionstyrelseförvaltningen ansvarar för Region Gotlands samlade portokostnad och i
budget finns 3 700 tkr. Senast budgeten justerades var inför 2018 och då med 300 tkr för
prisutveckling men ej volymförändring. Kostnadsutvecklingen är sedan dess närmare 500
tkr och underskottet på anslaget uppgår nu till ca 800 tkr. Under perioden har det ingåtts
nya avtal med annan prisbild. .En analys är påbörjad för att se på både pris- och ev
volymförändringar. Bedömningen är att anslaget åtminstone bör justeras med 500 tkr.

Medlemsavgifter och avtal
Medlemsavgiften till Sveriges kommuner och regioner har ökat 2,1 procent i snitt de
senaste 4 åren. Det innebär för 2021 cirka 67 tkr. För diverse nationella och internationella
medlemskap, studentkår etc uppskattas det ökade behovet till ca 20 tkr.
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Avtalet med ekonomisystem Visma räknas upp enligt index SNI AKI, senast
indexuppräkning var 0,6 procent vilket är ca 6 tkr. Försäkringsavtal har i snitt de senaste tre
åren ökat med 3,5 procent vilket innebär en kostnadsökning på 40 tkr.
Kultursamverkansmodellen
För länsinstitutionerna som omfattas av Kultursamverkansmodellen begärs en uppräkning
med 2 procent av regionbidraget 21 887 tkr, vilket innebär 438 tkr.
Övriga avtal inom kultur- och fritidsområdet
För avtal med övriga externa utförare inom kultur- fritidsområdet begärs en uppräkning
med 2 procent, vilket innebär 222 tkr. Avser Gotlands idrottsförbund, Kustparksbadet,
föreningsdrivna anläggningar, köp av verksamhet idrottsanläggningar och konsthanterare.
Vad gäller resestöd till idrottsföreningar och andra ungdomsföreningar räknas med en
kostnadsökning på 80 tkr.
Tabell 4: Kompensation externa avtal 2021-2023 (tkr)

2021

2022

2023

126
500
133
438
302

126
500
133
438
302

126
500
133
438
302

1 499

1 499

1 499

Partistöd
Porto
Medlemskap och avtal
Kultursamverkansmodellen
Övriga avtal inom kultur- och
fritidsområdet

TOTALT behov av kompensation

2.5 Förvaltningens samlade förslag till ram- och prisjustering
Tabell 5: Totalt förslag till ram- och prisjustering 2021-2023 (tkr)

2.1 Förslag till ramjustering
2.3 Taxor & avgifter – internpriser
2.4 Kompensation externa avtal

Summa
3

3.1

2021

2022

2023

Påverkar

17 890
5 870
1 499
25 259

26 090
10 940
1 499
38 529

26 090
16 110
1 499
43 699

Ram
Prissättning
Ram

Investeringsförslag med motiveringar 2021-2025
IT-investeringar

Reinvestering av IT infrastruktur – enligt plan
Det löpande underhållet av infrastrukturen handlar om att byta ut gammal teknik centralt i
datahallen men även ute på alla våra skolor, förskolor, äldreboenden etc. Framförallt gäller
denna period utbyten av switch utrustning. Investeringsbehovet uppgår till 3,0 mnkr per år.
PC som tjänst – enligt plan
Utbyten av PC-arbetsplatser sker enligt en fastställd utbytesplan som i sin tur grundas i den
tekniska livslängden hos respektive enhet/modell. I snitt byts ca: 1.200 maskiner på ett år.
Detta innebär en livslängd och avskrivningstid på ca 5 år. För att klara utbytestiden behövs
normalt en årlig investeringsbudget på 10,0 mnkr.
Teknisk plattform IT – enligt plan 2021, justerad 2022-2024
Den IT-tekniska plattformen för regionen omfattar en mängd olika komponenter som
sammantaget gör att den idag omfattande IT-användningen inom samtliga förvaltningar
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kan bedrivas på avsett sett. Under perioden byggs den centrala systemarkitekturen om för
att säkerställa informationssäkerheten enligt ’Burton modellen’. Den innebär att
infrastrukturen delas upp i fyra olika zoner med olika säkerhetsnivå. För detta behövs
ytterligare 0,5 mnkr för perioden 2022-2024.
Windows server inkl cal – enligt plan
2022 finns behov att uppgradera serverprogram med användarlicenser med så kallad CAL, Client Access License. Detta är något återkommande som behövs för att kunna
använda system baserade på Microsofts lösningar. En återkommande investering, vart 3:e
eller 4:e år, lite baserat på vilka verksamhetssystem som köps in. Investeringsutgiften
uppskattas till 4 mnkr och ligger i gällande plan.
Trådlösa nät – enligt plan 2021, justerad 2022-2024
Behovet av trådlösa nät i Region Gotlands är fortsatt stort. Under perioden ses en
övergång från att ha trådbaserade nät till trådlösa som de primära näten i Region Gotland.
Under perioden handlar det främst om en förtätning i skolorna och en fortsatt utbyggnad
där det idag inte finns tillgång till WiFi. För att specifikt klara skolornas behov och därmed
möjliggöra att man kan använda sina läromedel fullt ut, behövs ytterligare 0,5 mnkr, 20222024.
Trådlösa nät äldreboenden – enligt plan
Under senare delen av 2018 och hela 2019 bedrevs ett projekt för att ge tillgång till WiFi på
alla äldreboenden i Region Gotland. Dels är detta kopplat till trygghetssystemen som
installeras, men även för att ge boende och besökare tillgång till Internet. Utbyggnaden
fortsätter med målet att ha alla lokaler uppkopplade 2021. För detta ligger i gällande plan
1,5 mnkr 2021.
Avvikelsehanteringssystem - Flexite ersättning – enligt plan
Som processverktyg använder vi inom Region Gotland idag Flexite. En lösning som bl a
används för rapportering av avvikelser. Vi ser fortsatt ett behov att i effektiviseringsarbetet
ha en produkt med dessa egenskaper, men idag kan vi inte säga att det definitivt är det rätta
eller om ett nytt verktyg behövs. Oavsett vad så behövs antingen ett nytt verktyg eller så
behöver vi köpa in ytterligare licenser till existerande lösning. Till detta behövs 1,0 mnkr
under 2021.
Programsystem till Almedalsveckan – enligt plan
Det finns ett behov att utveckla och anpassa ett digitalt programsystem för
Almedalsveckans officiella program, programmet som är själen i demokrativeckan. Ett nytt
programsystem innebär ökad användarvänlighet och bidrar med tekniska hjälpmedel som
underlättar för besökarnas orientering i Almedalsveckans officiella program. Med en bättre
teknisk lösning kan behovet av trycksaker minska, för att på sikt helt försvinna, vilket ger
en positiv miljöpåverkan. Investeringsutgiften uppgår till 2,0 mnkr fördelat på 2020 och
2021. Upptas enligt plan.
Extern webb bibliotek, förstudie , justerad 2021
Bibliotekens nuvarande webbplats saknar väsentlig funktionalitet och är tekniskt
undermålig. En förstudie pågår därefter behöver en kravspecifikation tas fram. En ny
webbplats kan i nästa steg antingen köpas in i form av en modul (exempelvis Arena från
Axiell) eller utformas med stöd av extern och intern It och kommunikation. För 2021 finns
i plan upptaget 0,4 mnkr behovet beräknas nu till 0,5 mnkr.
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E-arkiv – enligt plan
En utredning pågår kring införande av E-arkiv. Ett införande kommer kräva ett nytt
systemstöd men även anpassningar av regionens övriga verksamhetssystem. Utredningen
har ännu inte klargjort hela kostnadsbilden eller vad som ska investeras i alternativt köpas
som tjänst. Ett införande av E-arkiv är en lång process med behov av såväl hårdvara,
projektledning, utbildningsinsatser mm. Förvaltningen uppskattar investeringsbehovet till
5,0 mnkr år 2021 men behöver återkomma med ytterligare beskrivning av projektet som
helhet.
Investering i systemstöd för upphandling- ny 2021
Motiv – systemstöd som gör att Region Gotland kan hantera inköpsarbetet på ett samlat
och effektivt sätt. Inköpssystemet kan omfatta tex hantering av upphandlingsplaner och
uppföljning, beslutsstöd, prioriteringar, analyser, uttag av statistik baserad på mätetal mm.
Dessa arbetsuppgifter görs idag till största delen i excel. Detta leder till en manuell
hantering som är resurskrävande för såväl berörda inom förvaltningarna som för
upphandlingsstödsenheten. Visst systemstöd finns för att hantera olika arbetsuppgifter
såsom analyser och statistikuttag. Dessa är bra men en analys av system bör göras för att
säkerställa att samtliga behov tillgodoses, det på ett ensat sätt i ett eller möjligen ett fåtal
system. Vidare är underlagen från system och manuell hantering mycket svåra att
överblicka och dra slutsatser från, vilket i sin tur bidrar till kortsiktighet och ett undermåligt
instrument för beslut och långsiktig utveckling inom inköp för hela Region Gotland.
Finansiering av driftkonsekvenser – en förstudie med bland annat behovsanalys och
omvärldsanalys behöver göras för att ge underlag för finansiering.
Effektivisering/besparing – investeringen ska ge regionen ett samlat modernt och effektivt
inköpssystem som ger underlag dels för effektivt inköpsarbete, dels för att överblicka
omfattningen av arbetet och möjligheter till effektiviseringar såsom tex samordnade
upphandlingar, sänkta inköpskostnader, ökad avtalstrohet etc. Andra system som används
för olika delar av inköp idag kan komma att ersättas och istället samlas funktionaliteten i ett
inköpssystem. TendSign kommer inte att ersättas av detta system då det är ett system för
externa intressenter.
Tabell 6: Förslag till IT-investeringar 2021-2025 (tkr)

Reinvestering av IT infrastruktur
PC som tjänst
Teknisk plattform IT
Windows server inkl cal
Trådlösa nät
Trådlösa nät – äldreboenden
Avvikelsehanteringssystem
Programsystem Almedalsveckan
Extern Web- bibliotek - förstudie
E-arkiv
Systemstöd upphandling

TOTALT

2021

2021

enligt
budget

förslag till
ökning

3 000
10 000
2 000
1 000
1 500
1 000
1 000
400
5 000
24 900

2022

2023

2024

2025

3 000
10 000
2 500
4 000
1 500

3 000 3 000 3 000
10 000 10 000 10 000
2 500 2 500 2 000
1 500

1 000

21 000

17 000 17 000

16 000

1 500

100
3 000
3 100
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Lokaler, byggnads- och anlägginvesteringar

Ombyggnationer kök
Regionstyrelseförvaltningen har av regionstyrelsen fått i uppdrag att öka kvaliteten på hela
måltidsupplevelsen. Detta ska ske bland annat genom sänkta varmhållningstider och ökad
andel matlagning från grunden, liksom matlagning närmare gästen. Detta i kombination
med säkerställande av arbetsmiljön för medarbetare. Avdelningen fortsätter att tillsammans
med teknikförvaltningen jobba för säkra men enkla och därmed billigare bygglösningar.
Pågående översyn av måltidsverksamhetens organisation och lokalisering i kombination
med andra projekt i effektiviseringsprogrammet (t.ex. skolorganisation och
konkurrensutsättning av särskilda boenden) kan få en avgörande betydelse för vilka
investeringar som ska göras.
Nedan föreslagna investeringar baseras på uppdaterade beräkningar tillsammans med
teknikförvaltningen. Berörda förvaltningar är sedan tidigare informerade om byggplanerna
och ytterligare avstämning har gjorts med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i januari
2020.
Fole skolas kök – enligt plan
Upptagna medel för ombyggnation av Fole skolas kök ligger kvar enligt gällande plan.
Köket planeras fortsatt vara ett tillagningskök. Beräknad investering 0,3 mnkr år 2021 och
3,0 mnkr år 2022.
Endre skolas kök – enligt plan
Upptagna medel för ombyggnation av Endre ligger kvar enligt gällande plan. Köket
planeras fortsatt vara ett mottagningskök. Beräknad investering 2,2 mnkr 2022.

Högbyskolan – justerad 2021
En uppräkning av utgiften för ombyggnation av Högbyskolans kök har gjorts av
teknikförvaltningen. Köket i Högbyskolan är, som tidigare beskrivet, planerat att byggas
om för att säkerställa en god arbetsmiljö och säker mathantering men även för att kunna
hantera måltider som i dag produceras på Hemse vårdcentrum. Den beräknade utgiften
uppgår idag till 12,5 mnkr vilket är 4,9 mnkr mer än tidigare beräknat.
Mottagningskök generellt – justerad 2021
Till skillnad från strategisk plan 2020-2023, förslås nu att beloppen för mottagningsköken i
Lärbro skola och Vänge skola justeras och i stället hanteras i en generell post för
mottagningskök. Upptaget belopp för skolorna uppgick i plan för 2021 till 2,6 mnkr och nu
föreslås i stället 1,0 mnkr till mottagningskök. Detta baserat på dialog med
teknikförvaltningen.
Havdhems skolas kök – enligt plan
Ombyggnation av Havdhem skolas kök föreslås genomföras enligt tidigare plan. I plan
2022 finns 2,9 mnkr upptaget.
Öja skolas kök – enligt plan
Ombyggnation av Öja skolas kök föreslås genomföras enligt tidigare plan. I plan 2023 finns
1,5 mnkr upptaget.
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Stånga skolas kök – enligt plan
Ombyggnation av Stånga skolas kök föreslås genomföras enligt tidigare plan. I plan 2023
finns 2,0 mnkr upptaget.
Café Korpen – enligt plan
Tidigare föreslagen ombyggnation av Café Korpen 0,6 mnkr år 2023.
Fårösunds kök - ny
Regionstyrelsen har beslutat (RS 2019/594) att finansiera och beställa en förstudie hos
teknikförvaltningens projektavdelning för projektering av ombyggnation av skolköket i
Fårösundsskolan, från mottagningskök till tillagningskök. Med förstudien som grund
planera för avveckling av tillagningsköket i Strandgården, med målet att fastigheterna,
Bunge Stux 1:66 och 1:67 därefter kan försäljas. Utgiften uppskattas till 3,3 mnkr.
Tabell 7: Förslag till lokal, byggnads- och anläggningsinvesteringar (tkr)

Fole skolas kök
Endre skolas kök
Högbyskolans kök
Mottagningskök (Lärbro, Vänge)
Havdhem skolas kök
Öja skola kök
Stånga skola kök
Café Korpen
Fårösundsskolans kök

TOTALT
3.3

2021

2021

enligt
budget

förslag till
förändring

300
7 600
2 650

2022

2023

2024

2025

3 000
2 200
4 900
-1 650
2 900
1 500
2 000
550

10 550

300
3 550

3 000
11 100

4 050

Övriga investeringar utöver pott

Landsbygdsutveckling – enligt plan
I budget 2018 fick förvaltningen investeringsmedel för landsbygdsutveckling med 2,0 mnkr
årligen under perioden 2018-2020. I planen ligger numera 2,0 mnkr årligen.
Mobil biblioteksverksamhet (bokbuss) – enligt plan
Nuvarande bokbuss börjar närma sig tio år och allt oftare krävs service och reparationer
som gör att den blir allt dyrare i drift. Samtidigt sker ett arbete inom projektet Stärkta
bibliotek där avdelningen genomför en förstudie kring hur framtidens mobila verksamhet
kan se ut där även projektet Boken Kommer ses över vad gäller hur det kan inkluderas
inom befintlig ram. Vilken typ av fordon som behövs arbetas fram under 2020. Viktiga
aspekter är naturligtvis tillgänglighet, säkerhet och miljövänligt. Fordonet ska vara anpassat
till den verksamhet och utveckling som sker inom biblioteksområdet. 3,5 mnkr upptas
enligt plan år 2021.
Paternosterverk till varuförsörjningen – enligt plan 2021 och ny 2022
Lokalerna som inhyser varuförsörjning och hjälpmedel är trångbodda och med fler
produktområden på väg in så måste alternativa lösningar på lagerutrymmesfrågan lösas om
alternativet flytt inte ska bli aktuellt. Paternosterverk/lagerautomat är ett vertikalt optimerat
lager på höjden. En lösning med paternosterverk skulle innebära att från dagens ca 300
kvm plocklager få plats med samma mängd lager på 20 kvm med höjd på 5-6 meter. År
2021 upptas 1,4 mnkr enligt plan och 2022 äskas 1,4 mnkr för ytterligare ett verk.
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Två ismaskiner - ny 2022
Nuvarande ismaskiner, i Visby såväl som Hemse, börjar närma sig sin maximala tekniska
ålder och därmed äskas medel för nya för år 2022 med totalt 2,0 mnkr. Det är stor
belastning på de ishallar som Region Gotland driver, framför allt i Visby där det i det
närmaste är fullbelagt under säsongen. För att kunna säkerställa den service som förväntas
och som är rimlig, behöver ismaskinerna bytas ut. Under pågående säsong har incidenter
med ismaskinerna inträffat.
Tabell 8: Förslag till övriga investeringar 2021-2025 (tkr)

Landsbygdsutveckling
Mobil biblioteksverksamhet
Paternosterverk
Ismaskiner (2 st)

TOTALT
3.4

2021

2021

enligt
budget

förslag till
ökning

2 000
3 500
1 400
6 900

2022

2023

2024

2025

2 000

2 000

2 000

2 000

1 400
2 000
5 400

2 000

2 000

2 000

Förvaltningens samlade investeringsbehov

Nedan följer en sammanställning av det totala investeringsbehovet för planperioden.
Utöver redan beslutad budget för 2021 äskar förvaltningen om utökad investeringsram
med 8,3 mnkr för fyra objekt; 3,0 mnkr till systemstöd för upphandling, 0,1 mnkr till
justering av web – bibliotek, och 4,9 mnkr ny beräkning ombyggnation Högbyskolans kök,
0,3 mnkr tillagningskök i Fårösund. Samtidigt föreslås justering gällande ombyggnation av
mottagningskök med -1,7 mnkr.
För år 2022 var det tidigare upptaget 8,0 mnkr i planen för att byta office-paket vilket nu är
borttaget då dessa licenser framåt i tiden inte kommer anskaffas som en investeringsutgift
utan belasta driften direkt i stället.
Tabell 9: Förslag till investeringsutgifter 2021-2025 (tkr)

3.1 IT-investeringar
3.2 Bygginvesteringar
3.3 Övriga investeringar utöver pott
Pott

TOTALT

Gällande budget 2021 samt plan 2022-2024

3.5

2021

2021

enligt
budget

förslag till
ökning

24 900
10 550
6 900
3 400
45 750
45 750

2022

3 100 21 000
3 550 11 100
5 400
3 400
6 650 40 900
0

33 500

2023

2024

2025

17 000 17 000 16 000
4 050
2 000 2 000 2 000
3 400 3 400 3 400
26 450 22 400 21 400
25 450

21 400

Exploateringsbudget

Hanteras i särskild ordning.

4 Politikerorganisationen – avseende RF och RS
Under begreppet politikerorganisationen redovisas anslagen för regionfullmäktige,
regionstyrelse, revision, valnämnd, överförmyndarnämnd samt patientnämnd. De fyra
sistnämnda lämnar in egna underlag till budgetberedningen. Budgeten för regionfullmäktige
och regionstyrelsen är i balans utifrån nu kända förutsättningar inför 2020.

22 (22)

Investeringsäskanden
2021-2025
Nämnd/Förvaltning: Regionstyrelseförvaltningen
Kategori av investering
1-5 se nedan

Projekttext

Prio
1,2

Investeringsbudget, brutto tkr

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader) tkr

2021 2022 2023 2024 2025

2021

2022

2023

2024

Avstämt

2025

Investeringar
1. Lokal, byggnad, anläggning
1. Lokal, byggnad, anläggning
1. Lokal, byggnad, anläggning
1. Lokal, byggnad, anläggning
1. Lokal, byggnad, anläggning
1. Lokal, byggnad, anläggning
1. Lokal, byggnad, anläggning
1. Lokal, byggnad, anläggning
1. Lokal, byggnad, anläggning

Ombyggnationer kök - Fole
Ombyggnationer kök - Endre
Ombyggnationer kök - Högby
Ombyggnationer kök - Havdhem
Ombyggnationer kök - Mottagning
Ombyggnationer kök - Öja
Ombyggnationer kök - Stånga
Ombyggnationer kök - Korpen
Ombyggnationer kök - Fårösund

1
1
1
1
1
1
1
1
1

5. IT-investeringar
5. IT-investeringar
5. IT-investeringar
5. IT-investeringar
5. IT-investeringar
5. IT-investeringar
5. IT-investeringar
5. IT-investeringar
5. IT-investeringar
5. IT-investeringar
5. IT-investeringar

PC som tjänst
Reinvesteringar IT-infrastruktur
Teknisk plattform
Trådlösa nät
Ersätta processverktyg (Flexite)
Trådlösa nät SOF - äldreboenden
Windows server inkl cal
Programsystem Almedalsveckan
Extern Webb Bibliotek (förstudie)
E-arkiv
Systemstöd upphandling

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4. Utöver pott
4. Utöver pott
4. Utöver pott
4. Utöver pott

Landsbygdsutveckling
Ismaskiner
Mobil biblioteksverksamhet
Paternosterverk Varuförsörjningen

1
1
1
1

5. Pott

Pott

Totalt investeringar

300

3 000
2 200

3 300
2 200
12 500
2 900
1 000
1 500
2 000
550
3 300

12 500
2 900
1 000
1 500
2 000
550
300

3 000

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
2 000 2 500 2 500 2 500 2 000
1 000 1 500 1 500 1 500 1 000
1 000
1 500
4 000
1 000
500
5 000
3 000
2 000

2 000
2 000

3 500
1 400

1 400

3 400

3 400

2 000

2 000

2 000

3 400

3 400

3 400

52 400 40 900 26 450 22 400 21 400

1 250
100

330
220
1 250
290
100

330

330
220
1 250
290
100
150
200
55
330

330
220
1 250
290
100
150
200
55
330

HYRA
HYRA
HYRA
HYRA
HYRA
HYRA
HYRA
HYRA
HYRA

50 000
15 000
11 500
6 500
1 000
1 500
4 000
1 000
500
5 000
3 000
0
10 000
2 000
3 500
2 800

1 075
323
215
108
108
161
0
108
54
538
323

3 225
968
699
376
215
323
430
215
108
1 075
645

5 375
1 613
1 236
699
215
323
860
215
108
1 075
645

7 525
2 258
1 774
1 021
215
323
860
215
108
1 075
645

9 675
2 903
2 258
1 290
215
323
860
215
108
1 075
645

Res.enhet
5 år
5 år
5 år
5 år
5 år
5 år
5 år
5 år
5 år
5 år

115
0
201
81

345
115
403
242

575
230
403
322

805
230
403
322

1 035
230
403
322

10 år
10 år
10 år
10 år

17 000

196

587

978

1 369

1 760

10 år

3 602

11 318

17 390

22 071

26 239

163 550 0

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-03-11

RS AU § 59

Strategisk plan och budget 2021-2023 –
regionstyrelseförvaltningen

RS 2020/80

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

Regionstyrelsen godkänner förslag till strategisk plan och budget 2021-2023 för
fortsatt hantering vid budgetberedningen våren 2020.

Regionstyrelseförvaltningen stödjer regionstyrelsen och regiondirektören i uppsiktsplikten och helhetsansvaret för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska
ställning. Förvaltningens egen kärnverksamhet omfattar såväl huvudprocesser som
lednings- och stödprocesser.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karolina Samuelsson, biträdande förvaltningschef, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-03

11 (41)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/348
2 mars 2020

Regionstyrelsen

Åtgärder för sänkta sjuktal RSF
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner Regionstyrelseförvaltningens rapport kring åtgärder
för sänkta sjuktal

Ärendebeskrivning

Samtliga nämnder har av regionfullmäktige fått i uppdrag att vidta åtgärder för att
sänka sjuktalet samt se över personalbemanningen utifrån styrkortets mål att
”Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa”.
Åtgärderna ska också bidra till lägre kostnader.
Regionstyrelseförvaltningens sjuktal 2019 uppgick till 5,7, vilket innebär ett
oförändrat sjuktal jämfört med 2018. De högre sjuktalen finns framför allt bland
kvinnor som arbetar inom service såsom städ och måltid.
Arbetet inom måltid och städverksamheten är kvinnodominerat, fysiskt tungt och
periodvis stressigt. Åtgärder som genomförts för att minska sjuktalet har bland annat
varit att förbättra den fysiska arbetsmiljön, utöka hjälpmedel, bra utrustning och
arbetsredskap. Vid måltidsverksamheten har pooltjänst införts och dessutom
förväntas köp av städ och tvättjänst ha en positiv effekt framåt.
På grund av måltidsverksamhetens höga sjuktal har en kartläggning av läget gjorts
med stöd av HR-specialist under 2019. Vilka åtgärder som ska vidtas utifrån
kartläggningen är ännu ej beslutade. En kartläggning av läget vid försörjningsverksamheten är planerad att påbörjas under våren 2020.
Antalet rehabiliteringsärenden har ökat jämfört med föregående år, den vanligaste
orsaken är långtidssjukfrånvaro, dock har antalet ärenden pga upprepad korttidsfrånvaro ökat under 2019. De sjukdomstyper som är mest frekventa är fysiska
sjukdomar, psykisk ohälsa samt infektion/förkylning. En stor majoritet av
rehabiliteringsärendena bedöms övervägande inte vara arbetsrelaterade. För att
minska sjukfrånvaron är det förebyggande arbetet med en god arbetsmiljö och en
rimlig arbetsbelastning viktiga frågor inom alla verksamheter.
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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 2020/348

Som en del i förvaltningens proaktiva hälsoarbete har en föreläsningsserie kring
livsstilsfrågor såsom stresshantering och återhämtning, kost, motion samt sömn
genomförts i samarbete med företagshälsovården.
Under 2017 och 2018 deltog förvaltningens chefer i en regiongemensam
stresscreening. De tre främsta stressfaktorerna som cheferna upplevde var hög
arbetsbelastning, att behöva göra flera saker samtidigt samt att bli störd eller avbruten
i arbetet. I 2018 års stresscreening kunde en ökning av långvariga stressproblem
noteras, från två chefer 2017 till sju chefer 2018.
För att möjliggöra ett hållbart ledarskap för chefer, t ex genom färre antal underställda medarbetare och/eller mera renodlat processansvar, har fyra nya enheter
bildats under 2019. Efter genomförda förändringar har det genomsnittliga antalet
medarbetare per enhetschef minskat från 25 till 20.
Sjuktalet 2019 för förvaltningens samtliga chefer uppgick till 3, vilket innebär en
sänkning av sjuktalet med 0,5 %-enheter jämfört med 2018, då sjuktalet var 3,5.
I 2019 års medarbetaruppföljning noteras att den upplevda psykosociala arbetsmiljön
förbättrats jämfört med 2017 års uppföljning, dock kan förvaltningen i dagsläget inte
konstatera att vidtagna åtgärder bidragit till lägre personalkostnader.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-03-11

RS AU § 60

Åtgärder för sänkta sjuktal regionstyrelseförvaltningen

RS 2020/348

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

Regionstyrelseförvaltningens rapport kring åtgärder för sänkta sjuktal godkänns.

Samtliga nämnder har av regionfullmäktige fått i uppdrag att vidta åtgärder för att
sänka sjuktalet samt se över personalbemanningen utifrån styrkortets mål att
”Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa”.
Åtgärderna ska också bidra till lägre kostnader.
Regionstyrelseförvaltningens sjuktal 2019 uppgick till 5,7, vilket innebär ett
oförändrat sjuktal jämfört med 2018. De högre sjuktalen finns framför allt bland
kvinnor som arbetar inom service såsom städ och måltid.
Arbetet inom måltid och städverksamheten är kvinnodominerat, fysiskt tungt och
periodvis stressigt. Åtgärder som genomförts för att minska sjuktalet har bland annat
varit att förbättra den fysiska arbetsmiljön, utöka hjälpmedel, bra utrustning och
arbetsredskap. Vid måltidsverksamheten har pooltjänst införts och dessutom
förväntas köp av städ och tvättjänst ha en positiv effekt framåt.
På grund av måltidsverksamhetens höga sjuktal har en kartläggning av läget gjorts
med stöd av HR-specialist under 2019. Vilka åtgärder som ska vidtas utifrån
kartläggningen är ännu ej beslutade. En kartläggning av läget vid försörjningsverksamheten är planerad att påbörjas under våren 2020.
Antalet rehabiliteringsärenden har ökat jämfört med föregående år, den vanligaste
orsaken är långtidssjukfrånvaro, dock har antalet ärenden på grund av upprepad
korttidsfrånvaro ökat under 2019. De sjukdomstyper som är mest frekventa är
fysiska sjukdomar, psykisk ohälsa samt infektion/förkylning. En stor majoritet av
rehabiliteringsärendena bedöms övervägande inte vara arbetsrelaterade. För att
minska sjukfrånvaron är det förebyggande arbetet med en god arbetsmiljö och en
rimlig arbetsbelastning viktiga frågor inom alla verksamheter.
Som en del i förvaltningens proaktiva hälsoarbete har en föreläsningsserie kring
livsstilsfrågor såsom stresshantering och återhämtning, kost, motion samt sömn
genomförts i samarbete med företagshälsovården.

forts
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Under 2017 och 2018 deltog förvaltningens chefer i en regiongemensam
stresscreening. De tre främsta stressfaktorerna som cheferna upplevde var hög
arbetsbelastning, att behöva göra flera saker samtidigt samt att bli störd eller avbruten
i arbetet. I 2018 års stresscreening kunde en ökning av långvariga stressproblem
noteras, från två chefer 2017 till sju chefer 2018.
För att möjliggöra ett hållbart ledarskap för chefer, t ex genom färre antal underställda medarbetare och/eller mera renodlat processansvar, har fyra nya enheter
bildats under 2019. Efter genomförda förändringar har det genomsnittliga antalet
medarbetare per enhetschef minskat från 25 till 20.
Sjuktalet 2019 för förvaltningens samtliga chefer uppgick till 3, vilket innebär en
sänkning av sjuktalet med 0,5 %-enheter jämfört med 2018, då sjuktalet var 3,5.
I 2019 års medarbetaruppföljning noteras att den upplevda psykosociala arbetsmiljön
förbättrats jämfört med 2017 års uppföljning, dock kan förvaltningen i dagsläget inte
konstatera att vidtagna åtgärder bidragit till lägre personalkostnader.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-02
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/399
1 mars 2020

Martin Ekepil Ringelid

Regionstyrelsen

Strategisk plan och budget 2021-2023, Räddningstjänsten
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner räddningstjänstens Strategisk plan och budget 20212023.

Ärendebeskrivning

Nämnderna/förvaltningarna skriver strategiska planer utifrån de gemensamma
förutsättningarna. En strategisk plan innehåller även förslag till drift och
investeringsbudget kommande år. Regionstyrelsen bereder nämndernas förslag och
lägger fram ett eget förslag till budget till regionfullmäktige som tar beslut om
nämndernas ramar i juni. I oktober genomför regionstyrelsen en avstämning av den
strategiska inriktningen som leder fram till regionfullmäktiges budgetbeslut i
november.
Processen avslutas med att nämndens budget för innevarande år kvitteras av
nämndordförande och förvaltningschef. Då fullmäktige beslutat om de ekonomiska
ramarna tar respektive nämnd fram verksamhetsplaner och beslutar om hur budgeten
ska fördelas inom sitt verksamhetsområde. Eventuellt justeras styrkorten i samband
med att nämnden beslutar om budgeten.
Bedömning

Förvaltningen ser fortsatta problem med att ha fulla numerärer inom RIB
organisationen. Räddningstjänsten har under lång tid haft svårt att rekrytera personal
till landsbygden. Detta är ett problem som vi delar med övriga riket. Trots att vi
förändrat internutbildning och rekryteringsförfarande, ser vi ingen större ökning av
sökande för personalkategorin räddningstjänstpersonal i beredskap.
Nytt handlingsprogram och operativa och förebyggande riktlinjer kommer under
2020 att arbetas fram och gå till Region Fullmäktige för beslut och därmed börja gälla
från och med 2021.
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Till detta kommer nya operativa riktlinjer att antas, riktlinjerna beskriver mer i detalj
det operativa arbete som räddningstjänsten bedriver för att leva upp till
handlingsprogrammet.
Därefter vet räddningstjänsten utifrån de politiska besluten, vilka krav, mål och
förväntningar som skall råda och kan därefter anpassa verksamhet och resurser
utifrån det givna uppdraget samt ambitionsnivån från politiken gällande
räddningstjänsten på Gotland.
Här bör man ha med sig i beaktande att verksamheten i och med denna skrivelse
lämnar budget för kommande år, vilket innebär att man bestämmer budget först och
sen beslutas det hur organisation / verksamhet ska se ut kommande 4 åren, vilken
kan komma att generera tilläggsäskanden alternativt förändringar i ram under 2021.
Revideringen av lagen om skydd mot olyckor och därmed antagande av nytt
handlingsprogram skall genomföras 2019-2020 inför året 2021 för framtida
handlingsprogram påbörjas arbetet efter sommaren 2020, men tidsperioden för
kommande handlingsprogram inväntas vad den reviderade lagen om skydd mot
olyckor kommer att ange.
Räddningstjänsten begär inte några äskanden i samband med strategisk plan och
budget 2021-2023.

Beslutsunderlag
Bilaga 1, Strategisk plan och budget 2021-2023

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
ekonomiostyrning@gotland.se
registrator-rs@gotland.se
senast den 3 april 2020, märkning ärendenummer RS 2020/7.
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1. Verksamhet
Räddningstjänsten ansvarar för utryckande- och förebyggande verksamhet. Den
utryckande verksamheten genomför ca: 800 uppdrag om året, där exempelvis en del av
uppdragen utförs åt sjukvården i form av i väntan på ambulans larm (IVPA).
1.1 Verksamhet och måluppfyllelse 2019

Utifrån Regionens verksamhetsplan och perspektiven Samhälle och Verksamhet så är
nämndens måluppfyllelse inom perspektivet Samhälle uppfyllt för räddningstjänstens delar.
Däremot uppnår nämnden inte måluppfyllelse när det gäller alla målområden inom
perspektivet Verksamhet, då räddningstjänsten inte har en ekonomi i balans. Årets
ekonomiska resultat 2019 för räddningstjänstens verksamhet under tekniska nämnden blev
minus 2,3 mnkr. Förutsättningarna för räddningstjänsten inför år 2019 var en minskad
budgetram med 200 tkr och oförändrande operativa riktlinjer. De operativa riktlinjerna är
en bilaga till Region Gotlands handlingsprogram för skydd mot olyckor. Riktlinjerna
beskriver mer i detalj det operativa och förebyggande arbete som räddningstjänsten
bedriver för att leva upp till handlingsprogrammet
Underskottet i verksamheten beror på att de fasta kostnaderna är högre under året, än vad
som är budgeterat. Cirka 95 procent av räddningstjänstens ram går till Personalkostnad,
hyror, avskrivningar och drivmedel.
Räddningstjänstens förebyggande verksamhet, som under 2019 tillhörde Miljö-och
byggnämnden redovisade ett ekonomiskt överskott för 2019 med 200 tkr. Detta till följd av
lägre personalkostnad på grund av en vakans.
En extra rekrytering av Räddningstjänstpersonal i beredskap med fokus på Hemsestationen
har genomförts under hösten 2019. Resultatet så här långt är 6 st nya brandmän till Hemse.
Detta är ett led av tagna beslut och förhoppningsvis blir det fler nya
räddningstjänstpersonal i beredskap under 2020. Detta leder till minskade
personalkostnader, då man idag har heltidsanställd personal för att klara bemanningen. Får
man istället in räddningstjänstpersonal i beredskap, kan man minska ner på antalet
heltidsanställda.

1.2

Verksamhet och Ekonomi 2020

Ärendenr RS RS Datum 2020-03-01

Tekniska nämnden har inför år 2020 beslutat om en minskad ram med 700 tkr för
räddningstjänsten. Räddningstjänstens årsbokslut 2017 visade på ett underskott på 2,7
mnkr, 2018 visade på ett underskott med 2,8 mnkr och årsbokslutet 2019 visade på ett
underskott på 2,3 mnkr.
Tekniska nämnden har tagit beslut om; Region Gotland bör aktivt arbeta för ett system där
medarbetare som arbetar i orter där Region Gotland har brandstationer också skall ingå i RIBberedskapen, framförallt i Hemse, Klintehamn och Slite i enlighet med befintligt uppdrag.(TN §171)
Som nämnts under 1.1, så har extra rekrytering av Räddningstjänstpersonal i beredskap
med fokus på Hemsestationen har genomförts under hösten 2019. Resultatet så här långt är
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6 st nya brandmän till Hemse. Detta är ett led av ovan tagna beslut och förhoppningsvis
blir det fler nya räddningstjänstpersonal i beredskap under 2020. Detta leder till minskade
personalkostnader, då man idag har heltidsanställd personal för att klara bemanningen. Får
man istället in räddningstjänstpersonal i beredskap, kan man minska ner på antalet
heltidsanställda.
I övrigt finns det inte några andra beslut gällande förändringar för verksamheten 2020.
Sammantaget innebär detta att räddningstjänsten kan komma att få ett befarat underskott
med cirka fyra miljoner kronor år 2020. Detta förutsatt att inga åtgärder / beslut genomförs
gällande sänkning av de fasta kostnaderna.
Nytt handlingsprogram och operativa och förebyggande riktlinjer kommer under 2020 att
arbetas fram och gå till Region Fullmäktige för beslut och därmed börja gälla från och med
2021.
Regionfullmäktige beslutar om handlingsprogrammet inkl. riktlinjerna för Region Gotland
och dess räddningstjänst. I de operativa och förebyggande riktlinjerna uppdras till nämnden
att inom ramen för handlingsprogrammet svara för uppföljning samt besluta om ändrade
riktlinjer för verksamheten.
Riktlinjerna ska fungera som vägledning och styrning av räddningstjänstens uppdrag före,
under samt efter en olycka har inträffat med avseende på det operativa och förebyggande
arbetet. Räddningstjänstens operativa och förebyggande arbete styrs enligt LSO.
Räddningstjänstens handlingsprogram enligt LSO sammanfattar de identifierade
riskområdena för Region Gotland och de operativa och förebyggande verksamheterna ska
anpassas utifrån dessa.
Handlingsprogrammet upprättas för varje mandatperiod och är aktuellt i fyra år. De
operativa och förebyggande riktlinjerna följer handlingsprogrammet och dess
mandatperiod men kan vid behov omarbetas varje år. Syftet är att kunna agera proaktivt
och följa samhällsutvecklingen även under kortare tid än fyra år.

Ärendenr RS RS Datum 2020-03-01

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kommer troligtvis ges föreskriftsrätt
att styra kommunernas / regionernas utökade kravbild, exakt kostnad kan inte kvantifieras
innan MSB presenterat föreskrifternas innehåll. Riksdagen förväntades fatta beslut om ny
lagstiftning tidig höst 2019 , det har inte skett ännu och ikraftträdande av ny lagstiftning
och utökad statlig reglering förväntas införas tidigast halvårsskiftet 2020 alternativt
årsskiftet 2020/21.
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2. Verksamhet, uppdrag och resurser för 2021-2023
Förvaltningen ser fortsatta problem med att ha fulla numerärer inom RIB organisationen.
Räddningstjänsten har under lång tid haft svårt att rekrytera personal till landsbygden.
Detta är ett problem som vi delar med övriga riket. Trots att vi förändrat internutbildning
och rekryteringsförfarande, ser vi ingen större ökning av sökande för personalkategorin
räddningstjänstpersonal i beredskap.
Revideringen av lagen om skydd mot olyckor och därmed antagande av nytt
handlingsprogram skall genomföras 2019-2020 inför året 2021 för framtida
handlingsprogram påbörjas arbetet efter sommaren 2020, men tidsperioden för kommande
handlingsprogram inväntas vad den reviderade lagen om skydd mot olyckor kommer att
ange.
Till detta kommer nya operativa och förebyggande riktlinjer att antas, riktlinjerna beskriver
mer i detalj det operativa och förebyggande arbete som räddningstjänsten bedriver för att
leva upp till handlingsprogrammet.
Därefter vet räddningstjänsten utifrån de politiska besluten, vilka krav, mål och
förväntningar som skall råda och kan därefter anpassa verksamhet och resurser utifrån det
givna uppdraget samt ambitionsnivån från politiken gällande räddningstjänsten på Gotland.
Här bör man ha med sig i beaktande att verksamheten i och med denna skrivelse lämnar
budget för kommande år, vilket innebär att man bestämmer budget först och sen beslutas
det hur organisation / verksamhet ska se ut kommande åren, vilken kan komma att
generera tilläggsäskanden alternativt förändringar i ram under 2022 och framåt, beroende
på hur resurser samt behov behöver se ut, i och med det nya handlingsprogrammet.
2.1 Kompetensutveckling

Under året fick förvaltningen 1 100 000 kronor i extra satsning till bristyrken. I den
satsningen ligger bland annat brandingenjörer. De satsningar som har gjorts under de
senaste åren påverkar möjligheten att rekrytera nya medarbetare till mer konkurrenskraftig
lön, vilket bidrar till att behålla befintlig personal långsiktigt. Trots årets satsning finns det
ett fortsatt behov då lönerna fortfarande ligger efter i jämförelse med rikets nivå för 2018.
Inför 2020 års löneöversyn har förvaltningen fått en betydligt lägre summa till bristyrken
jämfört med behovet vilket kommer att bidra till att det kommer att ta längre tid att åtgärda
bristerna.
När det gäller brandmännen så är dem ännu inte en identifierad grupp som bristyrke men
vi ser att det är en svårrekryterad grupp. Vi har även problem med att kunna erbjuda
marknadsmässiga löner då våra brandmän ligger 4-6 tusen kronor under snittet i riket.

Ärendenr RS RS Datum 2020-03-01

2.2 Rekrytering

Räddningstjänsten har under lång tid haft svårt att rekrytera personal till landsbygden.
Detta är ett problem som vi delar med övriga riket. Trots att vi förändrat internutbildning
och rekryteringsförfarande, ser vi ingen större ökning av sökande för personalkategorin
räddningstjänstpersonal i beredskap.
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3. Driftbudget 2021-2023
Driftbudgeten för räddningstjänstens verksamheter uppgår i förslaget för 2021 till totalt 54
516 tkr netto.
I nedan tabell visas förutsättningarna 2020
Utryckand
e
52 148

Budget 2019

Förebyggande Summa
2 067

54 215

Förändringar inför 2020
Personalkostnadskompensation 2020, RF §

969

0

969

Kompensation höjda internhyror, RF §

32

0

32

-700

0

-700

52 449

2 067

54 516

Besparing, TN § 175
Summa

I nedanstående tabell redovisas utfall och budget för 2019 samt budget för 2020. En fiktiv
budget lämnas för 2021, då organisation och verksamhet inte är kända vid inlämning av
denna skrivelse, utgångspunkten är det handlingsprogram som idag åligger
räddningstjänsten och en oförändrad ram.
Text

Budget 2019,
tkr

Utfall, 2019
tkr

Avvikelse,
2019 tkr

Budget
2020, tkr

Budget
2021, tkr

Intäkter

2 391

3 262

871

6 073

3 262

Driftkostnader

56 606

59 638

- 3 032

60 589

61 589

Netto

-54 215

-56 376

- 2 161

-54 516

-58 327

Ärendenr RS RS Datum 2020-03-01

Förändring i beredskap eller geografisk täckning kräver omarbetning av
Handlingsprogrammet för nytt beslut i Regionfullmäktige hösten 2020. Normalt omarbetas
Handlingsprogrammet vart 4:e år. Nuvarande period har förlängts med 1 år efter beslut i
RF. Antagande av nytt handlingsprogram skall genomföras 2020 inför året 2021.
Revideringen av lagen om skydd mot olyckor och därmed antagande av nytt
handlingsprogram skall genomföras 2019-2020 inför året 2021 för framtida
handlingsprogram påbörjas arbetet efter sommaren, men tidsperioden för kommande
handlingsprogram inväntas vad den reviderade lagen om skydd mot olyckor kommer att
ange.
Projektet med att klargöra den politiska styrningen för räddningstjänsten, har resulterat att
räddningstjänsten samlas under regionstyrelsen från 1 januari 2020. Detta kommer ej att
påverka ekonomin för räddningstjänsten, utan handlar mer om att skapa en bättre
beslutsprocess samt tydligare styrning. Däremot ändras förutsättningarna för Tekniska
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Ärendenr RS RS Datum 2020-03-01

nämnden som inte ansvarar för räddningstjänstens ekonomi längre och därmed inte
belastas för det eventuella underskott liknande år 2017- 2019 som förväntas uppstå.
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3.1 Ekonomiska förutsättningar för räddningstjänstens verksamheter

3.2 Kompensation för externa avtal
Enligt anvisningarna medges kompensation för externa avtal om indexregleringar innebär
kostnadsökningar. För följande externa avtal beräknas indexhöjningar som innebär
kostnadsökningar, vilket följaktningsvis räddningstjänsten skall få kompensation för.
Avtal
Storstockholms brandförsvarsförbund

Kostnad 2020, tkr
Kompensation, tkr
1 155

37

Total kompensation

37

4. Investeringsförslag med motiveringar 2021-2025
I nedanstående tabell redovisas räddningstjänstens investeringsförslag under planperioden.
Räddningstjänsten har en beslutad investeringsram på 6 mnkr per år .

Kategori av investering

Driftkonsekvens,
(kapitalkostnader + övr.
kostnader) tkr

Investeringsbudget, brutto tkr

2021 2022

2023

2024 2025

2021 2022 2023 2024 2025

Investeringar
Brand- o
räddningsmateriel

1500 2500 2500 1500

8000

152

405

658

810

810

Lokalanpassning projekt
friska brandmän

1500

2000

76

76

93

93

93

Släckbilar

3000 3000 3000 4500

16500

121

243

363

545

545

33

33

33

Lokalanpassningar (
Klintehamn)

Ärendenr RS RS Datum 2020-03-01

Totalt

500

500

500

6000 6000 6000 6000 6000 30000

349

724 1147 1481 1481

Kommentar
Om nämnden följer denna investeringsplan 2020 så medför det ökade kapitalkostnader. I
enlighet med beslut i regionfullmäktige ( RF §135 ) som gäller från och med 2018, utgår
ingen kompensation i ram för kapitalkostnader gällande investeringar. Räddningstjänsten
har idag en kapitalkostnad på ca 3 400 tkr och har en beslutat budgetram i samband med
ovan tagna beslut på ca 4 050 tkr. Framtida investeringar ryms inom kapitalkostnadsram,
dels genom detta utrymme samt att äldre investeringar blir avskrivna succesivt under åren.
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4.1 Brand- och räddningsmateriel (prioritet 1)

För materielanskaffning upptas totalt 8 000 tkr under planperioden. Syftet med
investeringen är att följa utvecklingen och förnya utrangerat materiel. En större satsning på
utbyte av andningsskydd och radio planeras 2022-2023
Avskrivningstid 10 år.
4.2 Släckbilar (prioritet 1)

Målsättningen är att stora släckbilar skall ”leva” i max 25 år, varav de första 5-10 åren på
heltidsstyrkan i Visby, därefter omfördelas till RIB-stationerna. Där skall de finnas upp till
ca 20 års ålder för att slutligen placeras på brandvärnen de sista åren. De framskjutna
enheterna beräknas klara ca 15 år. För att klara omsättningen av de stora fordonen behöver
räddningstjänsten i god tid få beställa stora fordon eftersom det tar ca 1-2 år från
beställning till leverans. Begagnatmarknaden för dessa specialfordon är mycket begränsad,
varför det är nödvändigt att planera för nyanskaffning. Nästa tillfälle enligt fordonsplan är
åren 2020-2024. Avskrivningstid 25 år.
4.3 Lokalanpassning Visby (prioritet 2)

Lokalanpassningsbudgeten som ligger i budget 2021 är ett led i ett projekt som finns i hela
riket som heter friska brandmän. Efter forskning så har man sett att brandmän har en
utökad risk för framförallt prostatacancer, men även cancer i allmänhet. Det forskningen
säger är att man skall bygga om brandstationer så att det finns en ren sida och en smutsig
när man tar hand om kontaminerad utrustning. I dag är det så att efter insats med rök och
brand så skall kläder tas av och läggas i säckar som personalen sedan direkt lägger i
tvättmaskin när man kommer tillbaka till stationerna. Visby stationen är inte anpassad för
att sköta verksamheten enligt friska brandmänkonceptet. Avskrivningstid 20 år.
4.4 Lokalanpassning Klintehamn (prioritet 3)

Lokalanpassningsbudgeten som ligger i budget 2022 är en renovering vad det gäller
omklädningsmöjligheter och nyproduktion av en mindre samlingsrum inom befintlig
byggnad på brandstationen i Klintehamn.

Ärendenr RS RS Datum 2020-03-01

5. Uppdrag
Regionstyrelsen har givna uppdrag som redovisas i regionsstyrelseförvaltningens strategiska
plan och budget 2021-2023.
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Sammanträdesdatum 2020-03-11

RS AU § 61

Strategisk plan och budget 2021-2023 räddningstjänsten

RS 2020/399

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

Strategisk plan och budget 2021-2023 för räddningstjänsten godkänns.

Nämnderna/förvaltningarna skriver strategiska planer utifrån de gemensamma förutsättningarna. En strategisk plan innehåller även förslag till drift och investeringsbudget kommande år. Regionstyrelsen bereder nämndernas förslag och lägger fram
ett eget förslag till budget till regionfullmäktige som tar beslut om nämndernas ramar
i juni. I oktober genomför regionstyrelsen en avstämning av den strategiska inriktningen som leder fram till regionfullmäktiges budgetbeslut i november.
Processen avslutas med att nämndens budget för innevarande år kvitteras av nämndordförande och förvaltningschef. Då fullmäktige beslutat om de ekonomiska ramarna
tar respektive nämnd fram verksamhetsplaner och beslutar om hur budgeten ska
fördelas inom sitt verksamhetsområde. Eventuellt justeras styrkorten i samband med
att nämnden beslutar om budgeten.
Förvaltningen ser fortsatta problem med att ha fulla numerärer inom RIB organisationen. Räddningstjänsten har under lång tid haft svårt att rekrytera personal till
landsbygden. Detta är ett problem som vi delar med övriga riket. Trots att vi förändrat internutbildning och rekryteringsförfarande, ser vi ingen större ökning av
sökande för personalkategorin räddningstjänstpersonal i beredskap.
Nytt handlingsprogram och operativa och förebyggande riktlinjer kommer under
2020 att arbetas fram och gå till regionfullmäktige för beslut och därmed börja gälla
från och med 2021.
Till detta kommer nya operativa riktlinjer att antas, riktlinjerna beskriver mer i detalj
det operativa arbete som räddningstjänsten bedriver för att leva upp till handlingsprogrammet.
Därefter vet räddningstjänsten utifrån de politiska besluten, vilka krav, mål och
förväntningar som skall råda och kan därefter anpassa verksamhet och resurser
utifrån det givna uppdraget samt ambitionsnivån från politiken gällande räddningstjänsten på Gotland.
Här bör man ha med sig i beaktande att verksamheten i och med denna skrivelse
lämnar budget för kommande år, vilket innebär att man bestämmer budget först och
sen beslutas det hur organisation / verksamhet ska se ut kommande 4 åren, vilken
kan komma att generera tilläggsäskanden alternativt förändringar i ram under 2021.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-03-11

RS AU § 61 forts
RS 2020/399

Revideringen av lagen om skydd mot olyckor och därmed antagande av nytt
handlingsprogram skall genomföras 2019-2020 inför året 2021 för framtida
handlingsprogram påbörjas arbetet efter sommaren 2020, men tidsperioden för
kommande handlingsprogram inväntas vad den reviderade lagen om skydd mot
olyckor kommer att ange.
Räddningstjänsten begär inte några äskanden i samband med strategisk plan och
budget 2021-2023.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Dick Svennefeldt, räddningschef,
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-01
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2020/344
3 mars 2020

Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag – förstudier exploatering
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Regionstyrelseförvaltningen beviljas tilläggsanslag på driftbudget med 5 mnkr för
år 2020. Tilläggsanslaget finansieras via regionens eget kapital genom att minska
regionens förväntade resultat för 2020.



Upptagna medel för tidiga skeden (5 mnkr) i exploateringsbudget 2020 stryks.

Sammanfattning

Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt nya rekommendationer från rådet för kommunal redovisning påverkar både investerings- och
exploateringsredovisningen. Före 2019 kunde förstudier redovisas som exploateringsutgifter. Från 2019 ska bland annat förstudier redovisas som driftkostnad.
I exploateringsbudgeten har upptagits utgift för utredningar i tidigt skede (5 mnkr
2020). Dessa medel bör strykas och istället behöver driftbudgeten 2020 ökas i
motsvarande grad. Tilläggsanslaget finansieras via regionens eget kapital genom att
minska regionens förväntade resultat för 2020. Utifrån anvisningarna inför budget
2021 äskas motsvarande belopp i strategisk plan och budget från 2021 och framåt.
Bedömning

För att kunna genomföra förstudier enligt plan behöver regionstyrelseförvaltningens
driftram justeras med 5 mnkr. Motsvarande belopp i exploateringsbudget 2020
stryks.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
RSF avd ekonomi samt stab
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-03-11

RS AU § 62

Begäran om tilläggsanslag – förstudier
exploatering

RS 2020/344

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

Regionstyrelseförvaltningen beviljas tilläggsanslag på driftbudget med 5 miljoner
kr för år 2020. Tilläggsanslaget finansieras via regionens eget kapital genom att
minska regionens förväntade resultat för 2020.

Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt nya rekommendationer från rådet för kommunal redovisning påverkar både investerings- och exploateringsredovisningen. Före 2019 kunde förstudier redovisas som exploateringsutgifter. Från 2019 ska bland annat förstudier redovisas som driftkostnad.
I exploateringsbudgeten har upptagits utgift för utredningar i tidigt skede
(5 miljoner kr 2020). Dessa medel bör strykas och istället behöver driftbudgeten 2020
ökas i motsvarande grad. Tilläggsanslaget finansieras via regionens eget kapital
genom att minska regionens förväntade resultat för 2020. Utifrån anvisningarna inför
budget 2021 äskas motsvarande belopp i strategisk plan och budget från 2021 och
framåt.
För att kunna genomföra förstudier enligt plan behöver regionstyrelseförvaltningens
driftram justeras med 5 miljoner kr. Motsvarande belopp i exploateringsbudget 2020
stryks.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-03
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2020/92
26 februari 2020

Cora Juniwik

Regionstyrelsen

Länsrapporten - redovisningsåret 2019. Årsrapport enligt alkoholoch tobakslagen och ANDTS-förebyggande arbete samt
tillsynsplan 2020
Förslag till beslut



Regionstyrelsen tar emot informationen och lägger den till handlingarna.



Upprättad tillsynsplan för 2020 fastställs.

Sammanfattning

Den årliga sammanfattningen är baserad på årsrapporten från tillståndsmyndigheten
för alkohol och tobak till regionstyrelseförvaltningen utifrån den överenskommelse
av verksamhet som är avtalad. Sammanfattningen inkluderar även de enkätsvar som
Region Gotland lämnar till Folkhälsomyndigheten, länsrapportering, vars uppdrag är
att ge ett underlag till regeringen inför prioriteringar inom det förebyggande
ANDTS-arbetet (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel).
Utöver rapporten för 2019 har en tillsynsplan för 2020 för alkohol- och tobakslagen
samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel framarbetats.
Alkoholtillstånd

Antalet ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd såväl som tillfälliga
serveringstillstånd till slutna sällskap har minskat något jämfört med 2018. Ärenden
avseende tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten har ökat marginellt.
Totalt var antalet ansökningar av olika former av serveringstillstånd under året 221 st.
I jämförelse med 2018 har det minskat något. Bilaga tabell.
Vid utgången av 2019 fanns det 252 stadigvarande serveringstillstånd på Gotland.
Det är en minskning i jämförelse med 2018 (261 st). Tillståndsmyndigheten har
genomfört 275 tillsynsbesök under året. Motsvarande siffra för 2018 var 290 besök.
Merparten av tillsynen görs under sommarmånaderna med hjälp av extraanställda
alkoholinspektörer. Viss tillsyn genomförs också tillsammans med polis och
räddningstjänst. Samtliga tillståndshavare ska få minst ett tillsynsbesök under året.
Tillsynen har lett till 6 beslut om erinran, 1 beslut om varning. 30 serveringstillstånd
har återkallats, varav 27 på egen begäran.
1 (3)

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
Ärende RS 2020/92

Polisen och tillståndsmyndigheten upplever att berusningsnivån alltjämt är hög på
vissa krogar. Utifrån överenskommelsen God ordning på stan tillsammans är ett fortsatt
utvecklat samarbete mellan Regionen, polisen och branschen för att minska
berusningsnivån prioriterat. Bland annat genomförs mer riktad och frekvent tillsyn.
Vidare har två utbildningstillfällen i Ansvarsfull alkoholservering genomförts under
2019. Utbildningen examineras via ett kunskapsprov och totalt 110 personer
godkändes.
På grund av ökad tillgång av droger genomfördes under 2019, för första gången, en
narkotikautbildning för målgruppen ordningsvakter, entrévärdar, serveringspersonal
och restaurangägare. Ett 40-tal deltog i utbildningen.
Folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare

Antalet försäljningsställen som erbjuder folköl och/eller tobak, var vid årsskiftet 79
st. Det är en lite minskning i jämförelse med 2018 (86 st). 51 försäljningsställen säljer
receptfria läkemedel och 3 försäljningsställen erbjuder elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare.
Under året genomfördes 22 tillsynsbesök hos detaljhandelsställen. Brister i
marknadsföring av tobaksvaror observerades. Under 2019 utfördes få tillsynsbesök i
jämförelse med 2018. Anledning har varit att resurser har omprioriterats till
handläggningen av tobakstillstånd enligt den nya tobakslagen (2018:2088).
Tillsyn - Rökfria miljöer

Enheten för Miljö- och hälsoskydd har utfört tillsyn över förbudet mot rökning på
skolgårdar och motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem i
samband med ordinarie tillsyn av inomhusmiljön.
Slutsatser efter tillsynen 2019:
 Rökning på skolgårdar förekommer främst på gymnasieskolorna, samt till
viss mån på högstadierna. Där är det främst eleverna som röker.
 På grundskolorna upp till årskurs 6 förekommer generellt inte rökning på
skolområdet.
 Det är mycket ovanligt att personal eller föräldrar röker på skolområdet.
 På några skolgårdar är det vanligt att rökning förekommer under kvällstid,
och att personalen får städa upp fimpar m.m. efter de som vistats där.
I samtal med skolledningen diskuterades hur de kan arbeta för att förebygga rökning
på skolområdet.
Kontrollköp

Bestämmelserna om kontrollköp ger kommunerna möjlighet att kontrollera att den
som säljer folköl, tobak, elektroniska cigaretter/påfyllnadsbehållare eller läkemedel
förvissar sig om att kunden har fyllt 18 år. Under 2019 har inga kontrollköp
genomförts. På grund av det merarbete som har föranletts av den nya tobakslagen
har handläggningen av tobakstillstånd prioriterats före kontrollköp.
Kundundersökning

Företagarundersökning genomförs kontinuerligt. Tillståndsmyndighetens kunder,
främst innehavare av stadigvarande serveringstillstånd, får frågor om myndighetens
serviceområden, tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet
och effektivitet. Tillståndsmyndigheten har för perioden januari till och med
september 2019 ett sammantaget NKI, Nöjd-Kund-Index, om 72 (indexvärde 0100).
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/92

Ekonomiskt resultat

Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak gjorde ett positivt resultat om 294 tkr
för 2019. Det positiva resultatet beror främst på intäkter från tobakansökningar.
Den nya tobakslagen som trädde i kraft den 1/7 2019 innebär att det krävs tillstånd
för att sälja tobak till konsumenter.
ANDTS-förebyggande arbete

Det drogförebyggande arbetet (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) har fortsatt
under året genom att ytterligare stärka samverkansarbetet utifrån de fokusområden
som polisen och Region Gotlands samverkansöverenskommelse samt
medborgarlöften anger. Ett operativt samverkansforum är etablerat. Syftet är att
skapa en gemensam lägesbild över tid och kraftsamla proaktivt vid identifierade
utmaningar. Förbättrad dialog och samordning har prioriterats gällande
narkotikasituationen på Gotland.
Föreställningen Don´t forget to kiss your mother goodbye som tar upp droger och
våld spelades under hösten för årskurs 8 och 9 i samtliga skolor.
Ansvaret för det övergripande ANDTS-förebyggande arbetet åvilar
Regionstyrelseförvaltningens enhet för Social Hållbarhet. Återrapportering via
Länsrapporten till Folkhälsomyndigheten sker gemensamt med
tillståndsmyndighetens rapportering.
Tillsynsplan 2020
En gång om året kommuniceras den överenskommelse, mellan
regionstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen, som utöver
myndighetsutövning även reglerar åtagande utifrån Region Gotlands riktlinjer för
alkoholservering, utbildning, information och uppföljning. Enligt 9 kapitlet 2 §
alkohollagen ska kommuner upprätta en tillsynsplan som också ges in till
länsstyrelsen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en tillsynsplan som ligger
till grund för tillsynsarbetet samt uppföljning avseende serveringstillstånd, tillsyn över
rökfria miljöer, tillstånd för försäljning av tobaksvaror, försäljning av folköl samt
vissa receptfria läkemedel för 2020.
Bedömning

Rapporten om redovisningsåret 2019 kan läggas till handlingarna.
Gällande upprättad tillsynsplan för 2020 för alkohol- och tobakslagen samt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel föreslår regionstyrelseförvaltningen att
regionstyrelsen fastställer planen.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Bilaga
Årsrapport tillsynsmyndigheten 2019
Tabell antal serveringstillstånd 2019
Tillsynsplan 2020 inkl rökfria miljöer
Skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Livsmedel & alkoholtillstånd samt enheten för Miljö- och
hälsoskydd
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2020
Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger,
folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln
samt e-cigaretter och påfyllnadsbehållare
Handläggning av ansöknings- och anmälningsärenden, tillsyn av serveringstillstånd
och försäljning av folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel samt e-cigaretter och
påfyllnadsbehållare samt tillsyn av rökförbudet på restauranger utförs inom region
Gotland av tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak, enhet Livsmedel och
Alkoholtillstånd. Myndigheten är organisatoriskt placerad på
samhällsbyggnadsförvaltningen och arbetar på delegation från Regionstyrelsen via
uppdrag från Regionstyrelseförvaltningen, enheten för social hållbarhet.

TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND
Servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker får endast ske av den
som meddelats serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622). Servering får bara ske i
sådan omfattning och under sådana former att måttfullhet iakttas och att störningar på grund
av oordning och onykterhet på serveringsställena undviks. De förutsättningar som gäller för
att erhålla serveringstillstånd ska vara uppfyllda även efter det att tillstånd meddelats.
Kommunen ska enligt alkohollagen bedriva tillsyn över att alkohollagens bestämmelser följs.
Om missförhållanden upptäcks kan kommunen meddela en innehavare av serveringstillstånd
en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en varning. Kommunen
kan även under vissa förutsättningar återkalla ett serveringstillstånd.
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Tillsynen avser såväl tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd som
tillståndshavare som meddelats tillfälligt serveringstillstånd. Serveringstillstånd kan avse
servering till allmänheten eller slutna sällskap. På Gotland finns idag 248 permanenta
serveringstillstånd.
Tillsynen består av förebyggande, inre samt yttre tillsyn.
Den förebyggande tillsynen ska ske genom:


att ta fram och följa tillsynsplan för året



information, utbildning och rådgivning till näringsidkare och serveringspersonal i
samverkan med krögare, myndigheter och andra berörda
att vara sakkunnig i alkohollagstiftningen och behärska myndighetsutövning, bland
annat genom att medverka vid informationstillfällen och informera media
information till blivande krögare samt uppdaterad hemsida




Som ett led i den förebyggande tillsynen ska samhällsbyggnadsförvaltningen genom
tillståndsmyndigheten upprätthålla kontakt med branschen/krögarföreningen och andra
myndigheter för att ge förutsättningar för ett utvecklat samarbete. Vidare ska formerna för
dialog och samverkan med polisen, livsmedelskontroll, skatteverket m.fl. ske med syfte att
öka effektiviteten i tillsynsarbetet.
Inre tillsyn
Inre tillsyn är av administrativ karaktär som främst består av kontroll och uppföljning av
tillståndshavarnas ekonomiska och personliga förhållanden. Det sker efter remissförfarande.
Samverkan sker med andra myndigheter som t.ex. skatteverket, kronofogdemyndigheten eller
polismyndigheten. Den innebär också kontroll av rapporter från andra myndigheters
restauranginspektioner. Den inre tillsynen omfattar även granskning av den årliga, av
tillståndshavarna inlämnade restaurangrapporten.
Den inre tillsynen sker genom att:




tillståndshavare, dels genom egen anmälan eller genom impuls från allmänheten eller
på tillståndsmyndighetens initiativ, såsom juridisk person och personer med betydande
inflytande i företaget kontrolleras. Särskild vikt ska läggas vid kontroll av vandel och
ekonomiska förhållanden i övrigt
företagens marknadsföring av alkohol i dagspress eller andra media kontrolleras

Yttre tillsyn
Med yttre tillsyn avses den tillsyn som sker på serveringsstället, vilket innebär kontroll av att
alkoholserveringen sker i enlighet med tillståndet och bestämmelser enligt alkohollagen och
anslutande bestämmelser samt då det avser rökning på serveringsstället även lagen om tobak
och liknande produkter.
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Tillsynen kan ske av regionen enskilt eller genom så kallad samordnad tillsyn. Då sker
tillsynen riktat och metodiskt genom samverkan med till exempel skatteverket,
räddningstjänsten och polismyndigheten. Yttre tillsyn kan delas in i rutinbesök, påkallade
besök eller uppföljningsbesök och sker dagtid, kvälls- eller nattetid. Merparten av den yttre
tillsynen sker sommartid. Under v. 23 -33 utför anställda restauranginspektörer en stor del av
tillsynsbesöken. Övrig tid bör tillståndsmyndigheten eftersträva att utföra åtminstone en
tillsynsomgång i månaden. Viss tillsyn sker samordnat med polisen Gotland.
Tillståndsmyndigheten har som målsättning att genomföra minst ett tillsynsbesök per
tillståndshavare och år.
Yttre tillsyn avser främst kontroll av:
















ordning
nykterhet
att servering inte sker till minderåriga
matutbud, hur länge mat erbjuds samt prissättning på mat
alkoholfria alternativ
priser på alkohol och alkoholfria alternativ
om kvitto erbjuds
musiknivå
animering/marknadsföring
om personalen är utbildad i ansvarsfull alkoholservering
antalet gäster
hur många gäster lokalen är anpassad för
att serveringsansvarig finns på plats
tillståndsbevis samt andra villkor förenade med tillståndet
om rökförbudet efterlevs på uteservering och i anslutning till entré eller andra ytor

Formerna för samverkan med bland andra polismyndigheten, räddningstjänsten, skatteverket
m. fl. ska fortsätta att utvecklas.
Tillsynen ska alltid utföras av minst två personer, dels av säkerhetsskäl och dels för att kunna
bestyrka uppgifterna i tillsynsrapporten. Vid nya tillstånd bör tillståndsmyndigheten
eftersträva att göra en tillsyn på plats efter cirka två månader.
Enligt taxa för prövnings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, antagen av
kommunfullmäktige 1995-11-27 och senast ändrad av Regionfullmäktige den 2017-12-18, tar
Region Gotland ut en avgift för tillsynen.

3

Dnr 21-2020-00046

TILLSYN AV FOLKÖL
Den som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl är skyldig att anmäla detta till
regionen. Ett register över anmälda försäljare hålls av tillståndsmyndigheten, som också
utövar tillsyn enligt alkohollagen. De som anmält till regionen att de bedriver detaljhandel
med eller servering av folköl ska själva utöva särskild kontroll, så kallad egenkontroll, över
sin försäljning och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram. Ett sådant
egenkontrollprogram är utövarens egen policy över att försäljningen bedrivs i enlighet med
alkohollagens bestämmelser. Bland annat ska den innehålla uppgifter om utbildning av
personal, vem som är försäljningsansvarig, rutiner för ålderskontroll, riskanalyser m.m.
Vid försäljning av folköl måste det också finnas matvaror till försäljning. Matvaror, eller då
det är fråga om matservering, får endast säljas i en enligt livsmedelslagstiftningen godkänd
livsmedelslokal. Med matvaror avses varor ur det vanliga livsmedelssortimentet.
Förebyggande och inre tillsyn sker genom att:






hålla och uppdatera register över anmälda försäljningsställen
säkerställa att grundvillkoren för försäljning uppfylls
lämna kontinuerlig information till berörda näringsidkare om gällande lagstiftning och
vikten av egenkontrollprogram, t e x genom informationsbrev och uppdaterad
hemsida
samverka med andra myndigheter i frågor om tillsyn av folkölsförsäljning samt
dokumentera rutiner och tillsynsarbete

Vid yttre tillsyn ska en kontroll ske av att:






försäljningsstället har ett egenkontrollprogram anpassat efter den egna verksamheten
det finns minst en tydlig och klart synbar skylt med information om gällande
åldersgräns
försäljning av matvaror sker
folkölen exponeras på rätt sätt i butiken
marknadsföringen av folköl sker på ett med lagstiftningen förenligt sätt

Enligt taxa för prövnings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, antagen av
kommunfullmäktige 1995-11-27 och senast ändrad av Regionfullmäktige den 2017-12-18, tar
Region Gotland ut en avgift för tillsynen. Målsättningen är att genomföra minst ett
tillsynsbesök per försäljningsställe och år.
ANSÖKAN OM FÖRSÄLJNING AV OCH TILLSYN AV TOBAKSVAROR
Den 1 juli 2019 började lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter att gälla. Lagen om
e-cigaretter och påfyllningsbehållare fördes in den nya tobakslagen.
I den nya tobakslagen har införts regler om tillståndsplikt för försäljning av tobaksvaror både i
detaljhandeln och i partihandeln. Tillstånd krävs inte för försäljning av e-cigaretter,
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örtprodukter för rökning och andra liknande produkter. Ett tillstånd för försäljning av
tobaksvaror kan gälla för viss tid eller tillsvidare.
Kommunen får ta ut en ansökningsavgift. En ny taxa för ansökningsavgifter för försäljning av
tobaksvaror antagen av regionfullmäktige började gälla den 1 juli 2019. Taxan för
tobakstillsyn lämnades oförändrad.
Andra viktiga förändringar som började gälla när lagen om tobak och liknande produkter
trädde i kraft är utökade rökfria miljöer såsom inhägnade platser utomhus huvudsakligen
avsedda för idrottsutövning, på lekplatser som allmänheten har tillträde till och utanför entréer
till exempelvis restauranger och butiker. Rökning har även förbjudits på uteserveringar på
restauranger och andra serveringsställen liksom på utomhusområden i inrikes kollektivtrafik
etc. Tidigare sanktioner i form av omhändertagande av tobak och försäljningsförbud har
försvunnit. I stället har varning och återkallelse införts som nya sanktionsmöjligheter.
Ett register över anmälda försäljare/tillståndshavare hålls av tillståndsmyndigheten. Regionen
utövar tillsyn enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den som bedriver
detaljhandel eller partihandel med tobaksvaror ska utöva särskild kontroll enligt tobakslagen.
En sådan kontroll ska dokumenteras i ett egenkontrollprogram som skickas till regionen.
Egenkontrollprogrammet är likartat med det som avser försäljning av folköl och bör därför se
ut på ungefär samma sätt. Något krav på godkänd livsmedelslokal eller utbud av matvaror
finns dock inte vid tobaksförsäljning.
Förebyggande och inre tillsyn sker genom att:







hålla och uppdatera register över försäljningsställen för tobak
säkerställa att grundvillkoren för försäljning uppfylls
lämna kontinuerlig information till berörda näringsidkare om gällande lagstiftning och
vikten av egenkontrollprogram, t e x genom informationsbrev och uppdaterad
hemsida
samverka med andra myndigheter i frågor om tillsyn av tobaksförsäljning samt
dokumentera rutiner och tillsynsarbete
tillståndshavare, dels genom egen anmälan eller genom impuls från allmänheten eller
på tillståndsmyndighetens initiativ, såsom juridisk person och personer med
betydande inflytande i företaget kontrolleras. Särskild vikt ska läggas vid kontroll av
vandel och ekonomiska förhållanden i övrigt

Vid yttre tillsyn ska en kontroll ske av att:






tillståndsbevis finns på försäljningsstället
försäljningsstället har ett egenkontrollprogram anpassat efter den egna verksamheten
det finns minst en tydlig och klart synbar skylt med information om gällande
åldersgräns
tobaksvarorna exponeras på rätt sätt i butiken
marknadsföringen av tobaksvaror sker på ett med lagstiftningen förenligt sätt
5
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Rökfria miljöer
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska inom ramen för tillsyn av rökfria miljöer utföra
tobakstillsyn, se särskild bilaga om tillsyn av rökfria miljöer.
Region Gotland tar enligt taxa för prövnings- och tillsynsavgifter enligt lagen om tobak och
liknande produkter och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, antaget av
kommunfullmäktige den 2008-04-21 och senast ändrad av Regionfullmäktige den 2019-0617, ut en tillsynsavgift för sin tillsyn. Målsättningen är att genomföra minst ett tillsynsbesök
per försäljningsställe och år.
TILLSYN AV ELEKTRONISKA CIGARETTER OCH PÅFYLLNADSBEHÅLLARE
Sedan 1 juli 2019 gäller lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088).
För den som säljer e-cigaretter och påfyllnadsbehållare gäller fortsatt anmälningsförfarande
till regionen. Ett egenkontrollprogram ska upprättas och lämnas in med anmälan.
Förebyggande och inre tillsyn sker genom att:





hålla och uppdatera register över anmälda försäljningsställen
lämna kontinuerlig information till berörda näringsidkare om gällande lagstiftning och
vikten av egenkontrollprogram, t e x genom informationsbrev och uppdaterad
hemsida
samverka med andra myndigheter i frågor om tillsyn av försäljningen samt
dokumentera rutiner och tillsynsarbete

Vid yttre tillsyn ska en kontroll ske av att:






försäljningsstället har ett egenkontrollprogram anpassat efter den egna verksamheten
det finns minst en tydlig och klart synbar skylt med information om gällande
åldersgräns
varorna exponeras på rätt sätt i butiken
marknadsföringen av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare sker på ett sätt
som inte lockar till köp
förpackningarna har hälsovarningar samt innehåller informationsblad och
innehållsdeklaration

Region Gotland tar enligt taxa för prövnings- och tillsynsavgifter enligt lagen om tobak och
liknande produkter och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, antaget av
kommunfullmäktige den 2008-04-21 och senast ändrad av Regionfullmäktige den 2019-0617, ut en tillsynsavgift för sin tillsyn. Målsättningen är att genomföra minst ett tillsynsbesök
per försäljningsställe och år.
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TILLSYN AV VISSA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL
Från 1 november 2009 gäller enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
att vissa läkemedel får säljas i detaljhandeln. Läkemedel för egenvård görs därmed mera
tillgängliga för allmänheten. Läkemedelsverket är den myndighet som har central tillsyn över
efterlevnaden av lagen men det är kommunen som har den direkta uppgiften att kontrollera
försäljningsställena och därmed en skyldighet att rapportera brister i hanteringen till
läkemedelsverket.
Näringsidkaren är precis som vid försäljning av folköl och tobak skyldig att utöva särskild
kontroll, så kallad egenkontroll, över detaljhandeln och hanteringen i övrigt av läkemedel och
se till att det finns ett för verksamheten upprättat egenkontrollprogram. Vidare ska
verksamheten bedrivas i en lämplig lokal, läkemedlen ska tillhandahållas på lämpligt sätt samt
statistiska uppgifter ska lämnas till E-Hälsomyndigheten.
Förebyggande och inre tillsyn sker genom att:



hålla och uppdatera register över anmälda försäljningsställen
lämna kontinuerlig information till berörda näringsidkare om gällande lagstiftning och
vikten av egenkontrollprogram, t e x genom informationsbrev och uppdaterad
hemsida

Vid yttre tillsyn kontrolleras att:





ett egenkontrollprogram finns upprättat
läkemedlen exponeras på lämpligt sätt
hanteringen fungerar i övrigt, t ex att inköp och förvaring sker enligt bestämmelserna
skylt om gällande åldersgräns, 18 år, finns och är tydlig och klart synbar

Region Gotland tar enligt taxa för prövnings- och tillsynsavgifter enligt lagen om tobak och
liknande produkter och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, antaget av
kommunfullmäktige den 2008-04-21 och senast ändrad av Regionfullmäktige den 2019-0617, ut en tillsynsavgift för sin tillsyn. Målsättningen är att genomföra minst ett tillsynsbesök
per försäljningsställe och år.
Under 2020 kommer tillståndsmyndigheten i sin tillsyn fortsätta att beakta försäljningsställen
för folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel samt e-cigaretter och påfyllnadsbehållare som
enbart är öppna under sommaren.
Kontrollköp
Tillståndsmyndigheten kommer utifrån gjord överenskommelse med
Regionstyrelseförvaltningen samt Folkhälsomyndighetens föreskrifter informera om och
utföra kontrollköp på ett urval av försäljningsställen som säljer folköl, tobak, vissa receptfria
läkemedel samt e-cigaretter och påfyllnadsbehållare.
7
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UPPFÖLJNING
Tillståndsmyndighetens tillsynsarbete ska årligen följas upp. Utgångspunkten för
uppföljningen är verksamhetens tillsynsplan. Uppföljning ska ske genom löpande
dokumentation utifrån tillsynsplanen av ärenden, tillsyn och insatser. Tillsynsplanen ligger till
grund för verksamhetens årsrapport. Rapporten visar verksamhetens omfattning, hur
tillsynsplanen följts, eventuella avvikelser och resultat, såväl ekonomiskt som verksamhetens
syfte och innehåll. Tillsynsplanen ligger även till grund för utveckling av verksamheten
kommande år. Under året ska det även ske kontinuerliga träffar med beställaren för
avstämning av arbetets gång.

Jörgen Wiss, alkoholhandläggare
2020-02-20
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Bilaga 1: Länsrapporten - redovisningsåret 2019. Årsrapport
enligt alkohol- och tobakslagen samt det ANDTS-förebyggande
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Miljö- och byggnämnden

Bilaga
Ärende RS 2020/92
26 februari 2020

Miljö- och hälsoskydd

Bilaga till tillsynsplan 2020 för alkohol- och tobakslagen
samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar årligen fram en tillsynsplan som ligger
till grund för tillsynsarbetet samt uppföljning avseende serveringstillstånd,
tillsyn över rökfria miljöer, tillstånd för försäljning av tobaksvaror, försäljning
av folköl samt vissa receptfria läkemedel.
Tillsyn av rökfria miljöer 2020
Den 1 juli 2019 trädde en ny tobakslag i kraft (2018:2088) som innebär utökade
rökfria miljöer utomhus. Den verksamhet som berörs av rökförbudet ansvarar
för att det efterföljs inom deras område. Miljö- och byggnämnden har tilldelats
ansvaret för tillsynen av rökfria miljöer. Enheten för miljö- och hälsoskydd ska
kontrollera att berörda verksamheter följer lagstiftningen.
Det utökade rökförbudet gäller följande områden:
 på uteserveringar utanför till exempel restauranger och kaféer
 utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis
busshållplatser och taxizoner
 inhägnade idrottsanläggningar utomhus
 lekplatser som allmänheten har tillträde till
 entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer
till myndigheter, mataffärer, restauranger och lokaler för hälso- och
sjukvård
Rökförbudet omfattar även elektroniska cigaretter, vattenpipor, rökning av
örtprodukter och produkter som motsvarar rökning men inte innehåller tobak.
Den som förfogar över lokalen ansvarar för att bestämmelserna följs genom att
informera om rökförbudet och vid behov avvisa rökare från området. Det ska
finnas skyltning som informerar om rökförbudet och det får inte finnas
askkoppar eller annat som kan vilseleda om rökförbudet. Syftet med lagen är
att skydda allmänhet från att ofrivilligt utsättas för tobaksrök.
Tillsynen av rökfria miljöer hanteras som vanliga klagomålsärenden.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Miljö- och byggnämnden
Region Gotland

Tillsyn rökfria skolgårdar 2020

Enligt 6 kapitlet 2 § tobakslagen gäller rökförbud på skolgårdar. Under 2020
prioriterar Samhällsbyggnadsförvaltningen, inom ramen för tillsyn av rökfria
miljöer, tillsyn över rökförbudet på skolgårdar. Enheten för Miljö- och
hälsoskydd utför tillsynen på öns skolor genom att kontrollera att rökning inte
förekommer inom rökfritt område och att tydlig anvisning om gällande
rökförbud finns genom till exempel skyltning. Under året kommer tillsynen att
fokusera på de skolor där rökning på skolområdet ännu förekommer, vilket
gäller främst högstadie- och gymnasieskolor.
Information och stöd ges till skolledningen om hur de kan arbeta för att
förebygga att inte rökning sker inom skolområdet.
Berörda medarbetare på enhet Miljö- och hälsoskydd kommer sätta sig in i
gällande lagstiftning och kompetensutveckla sig inom området.
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Enhet Livsmedel &
Alkoholtillstånd
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Handläggare Jörgen Wiss
Telefon 0498 - 26 96 23
E-post jorgen.wiss@gotland.se
Diarienr 22-2020-00048
Datum 2019-02-20

Årsrapport 2019
Tillståndsmyndigheten för alkohol och
tobak
Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak är nöjda med året.
Den överenskommelse som tecknats med
Regionstyrelseförvaltningen, enheten för social hållbarhet och de
planer som tagits fram för verksamheten har i huvudsak följts.
Ett stort antal ansökningar om serveringstillstånd har handlagts
under året. Handlagda ärenden avseende stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten har minskat något jämfört med
2018. Handlagda ärenden avseende tillfälliga serveringstillstånd till
allmänheten har ökat något jämfört med 2018. Handlagda
ärenden avseende tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap
har minskat.
Under året har en ny tillsynsplan upprättats.

Ekonomiskt resultat
Verksamheten visar ett positivt ekonomiskt resultat om 294 tkr för 2019.

Ansökningar om serveringstillstånd
Enligt ärendehanteringssystemet AlkT har myndigheten under 2019
handlagt 41 nyansökningar om stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten samt 80 ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd till
allmänheten. Vidare har det handlagts 100 ansökningar om tillfälliga
serveringstillstånd till slutna sällskap.

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se/sbf

Postadress SE–621 81 Visby

Bankgiro 339–8328

Telefon +46 (0) 498–26 90 00 vxl

Postgiro 18 97 50–3

E-post alkoholtillstand@gotland.se

Region Gotland Samhällsbyggnadsförvaltningen

Motsvarande siffror för 2018 var 50 handlagda ärenden om nya
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, 77 handlagda ärenden om
tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten samt 121 handlagda ärenden om
tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap.

Tillsyn
Det fanns 252 stadigvarande serveringstillstånd på Gotland vid utgången av
2019. Under året har myndigheten följt tillsynsplanen och genomfört 275
tillsynsbesök på öns krogar. Merparten av tillsynsbesöken har skett under
sommaren av extraanställda alkoholinspektörer. Motsvarande siffra för 2018
var 290 tillsynsbesök.
Viss tillsyn under året har alkoholhandläggarna genomfört tillsammans med
polis och räddningstjänst.
Tillsynen under 2019 har lett till att det meddelats 6 beslut om erinran, 1
beslut om varning samt att 30 serveringstillstånd har återkallats, varav 27 på
egen begäran.
Några direkta negativa effekter av öppethållande till klockan 03.00 har inte
kunnat påvisas generellt sett. Tillståndsmyndigheten har utifrån polisens
ordningsvaktsrapporter kunnat se att fler personer på grund av berusning
nekats inträde samt att fler personer också blivit avvisade inifrån krogen.
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Dock upplevs berusningsnivån på vissa krogar alltjämt för hög. Arbetet
med att få ner berusningsnivån på krogarna fortsätter, bland annat genom
att medvetandegöra problemet hos tillståndshavarna samt mer riktad och
frekvent tillsyn.

Personal
Tre handläggare har arbetat heltid under året.
Under veckorna 25-32 har dessutom fyra extraanställda alkoholinspektörer
arbetat med tillsyn på de gotländska restaurangerna. En av dessa inspektörer
har även anställts under hösten på visstid.
Personalen har fortbildat sig på olika sätt, deltagit i nätverksträffar samt
informationsmöten.

Handläggningstider
Myndigheten bedöms uppfylla upprättade mål för handläggningstider, se
bilaga. Med kunden i fokus sker i varje ärende en skyndsam och rättssäker
handläggning.

Information
Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak gör vid behov utskick av
information till tillståndshavare eller butiker. Information kan också hittas
på hemsidan som uppdateras regelbundet. Mycket information ges även
muntligt via telefon eller vid kundbesök.

Utbildning i ansvarsfull alkoholservering
Två utbildningstillfällen i ansvarsfull alkoholservering anordnades under
2019. Utbildningsföretaget Tofta Hill stod för utbildningen. En utbildning
genomfördes den 17-19 juni. Ytterligare en utbildning för studenter på
högskolan/Rindi, hotellpersonal samt restaurangpersonal genomfördes den
29-31 oktober.
Utbildningen vänder sig främst till restauranganställda och är en tvådagars
utbildning, bland annat i alkohollagen, konflikthantering och narkotika på
krogen. Blivande krögare brukar också ta tillfället i akt och gå utbildningen.
Kravet är 100 % närvaro. De deltagande får avlägga ett skriftligt
kunskapsprov och diplom utfärdas efter godkänt prov. Utbildningen är
mycket uppskattad. Totalt examinerades 110 personer under året med
godkänt resultat.
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Den 6-7 november genomfördes en narkotikautbildning dels för
ordningsvakter och dels för tillståndshavare samt övrig restaurangpersonal.
Där deltog totalt ett fyrtiotal personer.

Kundundersökning
Återigen har en företagarundersökning genomförts under året.
Tillståndsmyndighetens kunder, främst innehavare av stadigvarande
serveringstillstånd, har fått frågor om myndighetens serviceområden,
tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och
effektivitet. Tillståndsmyndigheten har för perioden januari till och med
september 2019 ett sammantaget Nöjd Kund Index (NKI) om 72. För sista
kvartalet 2019 har ännu inget resultat presenterats.

Folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel samt
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
På Gotland erbjuder 79 försäljningsställen tobak och/eller folköl. 51
försäljningsställen säljer receptfria läkemedel. 3 försäljningsställen erbjuder
försäljning av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare.
Under året genomfördes 22 tillsynsbesök i form av rutinbesök. Vissa
påpekanden gjordes kring marknadsföring av tobaksvaror.

Kontrollköp
Den 1 maj 2014 infördes bestämmelser om kontrollköp i alkohollagen
(2010:1622), tobakslagen (1993:581) och lagen (2009:730) om handel med
vissa receptfria läkemedel. Även enligt lag (2017:425) om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare som trädde i kraft 1 juli 2017 finns
bestämmelser om kontrollköp. Lagbestämmelserna om kontrollköp ger
kommunerna möjlighet att genomföra kontrollköp av folköl, tobak, vissa
receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i
syfte att kontrollera att den som lämnar ut dessa anmälningspliktiga varor
förvissar sig om att mottagaren har uppnått föreskriven ålder, 18 år.
Under 2019 har inga kontrollköp genomförts. Anledningen är att det
infördes tillståndsplikt för försäljning av tobak och ett stort arbete har lagts
ned på att handlägga tobaksansökningar. I samband med den
handläggningen gjordes noggranna kontroller av sökandes vandel.
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Utvecklingsarbete under året
Arbetet med att förbättra och säkerställa att rutiner fungerar pågår ständigt.
Myndighetens informationsmaterial, både i pappersform och på hemsidan
förbättras och utvecklas kontinuerligt. Handläggningsrutinerna ses ständigt
över i syfte att förenkla och därmed effektivisera handläggning av ärenden.
Myndigheten har under året, enligt överenskommelse med beställaren, haft
vissa fokusområden enligt nedan:


Fortsätta utveckla formerna för dialog och samverkan med bland
andra polismyndigheten, räddningstjänsten, skatteverket m.fl.



Fortlöpande utveckla alkoholtillsynen metodiskt utifrån samverkan
med andra myndigheter.



Prioritera alkoholtillsyn i Visby samt större arrangemang på
landsbygden.



Genomföra tillsyn av folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel samt
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare på sommaröppna
försäljningsställen.



Upprätthålla regelbunden kontakt med branschen/krögarföreningen
genom exempelvis möten, besök etc.

Arbetet kring dessa områden har genomförts.

Framtiden
Förhållningssättet LEAN i processarbetet fortsätter och syftar till att
eliminera moment i processen som inte tillför värde för kunden. På så sätt
kan arbetet flyta på snabbare med högre kvalitet och nöjdare kund som
resultat.
Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag. Den heter Lag
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Kravet på tillstånd gäller
endast tobak. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter
för rökning och andra liknande produkter räcker det fortfarande med att
göra en anmälan till kommunen. Under 2020 kommer samtliga
försäljningsställen att få tillsynsbesök för att främst följa upp alla
tillståndshavare som säljer tobak. Likaså kommer kontrollköp att planeras in
och genomföras.
Rökfria miljöer
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Rökförbudet på bland annat uteserveringar till restauranger samt områden
kring restaurangernas entréer kommer att följas upp. Rökförbudet omfattar
även fler produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda
elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och använda produkter som till
användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Jörgen Wiss, alkoholhandläggare

Bilaga
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Mål för handläggningstider 2019
Ärende

Tid

Första kontakten Kontakt med
med myndigheten. myndigheten skall
kunna erhållas varje
helgfri vardag.
Anmälningsärende Klart inom fem
n
arbetsdagar.
1) Ansökan
När kompletta
tillstånd
ansökningshandlingar
har inkommit –
utskick på remiss
inom tre arbetsdagar.
Remissrunda om tio
arbetsdagar.
2) Ansökan
Efter avslutad
tillstånd
remissomgång skall
ärendet vara handlagt
inom tio arbetsdagar.
Tillsynsärende
Brister som kan
medföra erinran,
varning eller
återkallelse har
uppdagats. Beslut
inom tio dagar efter
svarstid enligt
kommunicering.
Tillsynsärende –
Resultatet av tillsynen
brister som kan
ska kommuniceras till
medföra erinran,
tillståndshavaren
varning eller
nästkommande
återkallelse har
arbetsdag.
uppdagats
Tillsynsärenden – Resultatet av tillsynen
samordnad tillsyn skall kommuniceras
till tillståndshavaren
inom fem arbetsdagar
efter rapporter
inkommit från övriga
myndigheter.

Mätmetod
Avvikelserapportering

Mål

Resultat/
mål uppfyllt?
100 % 100 % - ja

Avvikelse- 90 %
rapportering
Avvikelse- 90 %
rapportering

Bedöms vara
uppfyllt - ja
Bedöms vara
uppfyllt - ja

Avvikelse- 90 %
rapportering

100 % - ja

Avvikelse- 90 %
rapportering

100 % - ja

Avvikelse- 80 %
rapportering

90 % - ja

Avvikelse- 90 %
rapportering

90 % - ja

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-03-11

RS AU § 63

Länsrapporten 2019. Årsrapport enligt
alkohol- och tobakslagen samt det ANDTförebyggande arbetet

RS 2020/92

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelsen tar emot informationen och lägger den till handlingarna.
x Upprättad tillsynsplan för 2020 fastställs.
x

Den årliga sammanfattningen är baserad på årsrapporten från tillståndsmyndigheten
för alkohol och tobak till regionstyrelseförvaltningen utifrån den överenskommelse
av verksamhet som är avtalad. Sammanfattningen inkluderar även de enkätsvar som
Region Gotland lämnar till Folkhälsomyndigheten, länsrapportering, vars uppdrag är
att ge ett underlag till regeringen inför prioriteringar inom det förebyggande
ANDTS-arbetet (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel).
Utöver rapporten för 2019 har en tillsynsplan för 2020 för alkohol- och tobakslagen
samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel framarbetats.
Rapporten om redovisningsåret 2019 kan läggas till handlingarna.
Gällande upprättad tillsynsplan för 2020 för alkohol- och tobakslagen samt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel föreslår regionstyrelseförvaltningen att regionstyrelsen fastställer planen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-02-26
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/186
26 februari 2020

Per Wallstedt

Regionstyrelsen

Sociala föreningar, verksamhetsstöd 2020
Förslag till beslut

•
•

Föreningarna beviljas stöd enligt nedanstående fördelning.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över rutinerna för beredningen
av stödet.

Sammanfattning

Stödet vänder sig till sociala föreningar, som bedriver ideell och för samhället särskilt
viktig verksamhet inom socialt stöd. Totalt har 13 organisationer ansökt om stöd.
En beredningsgrupp bestående av representanter från hälso- och sjukvårdsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen har kommit fram
till ovanstående förslag enligt bifogade bedömningar.
Beredningsgruppen har utgått ifrån politiska mål och prioriterade områden,
verksamhetsbaserade erfarenheter och den rådande samhällsutvecklingen i sin
bedömning av fördelning av stödet.
Bedömning

Föreningarna beviljas stöd enligt nedanstående fördelning:
Stöd
2017

Stöd
2018

Stöd
2019

AMD
Attention Gotland
BRIS Region Öst
Brottsofferjouren
RSHM

10 000 kr

15 000 kr

15 000 kr

15 000 kr

15 000 kr

15 000 kr

40 000 kr

45 000 kr

45 000 kr

70 000 kr

70 000 kr

70 000 kr

15 000 kr

15 000 kr

10 000 kr

Kvinnojouren Amanda

85 000 kr

Rädda Barnen Gotland
Röda Korset Region
Gotland
Skuldjouren Gotland

40 000 kr

125 000
kr
45 000 kr

75 000 kr

75 000 kr

12 000 kr

15 000 kr

Organisation

Gotlands Frivilliga
Samhällsarbetare

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Förslag
2020
15 000 kr
15 000 kr
45 000 kr
70 000 kr
15 000 kr
14 000 kr

110 000 kr

250 000 kr

120 000 kr

45 000 kr
75 000 kr

50 000 kr
150 000 kr

45 000 kr
70 000 kr

15 000 kr

150 000 kr

16 000 kr

r

(tidigare Insolvens Gotland)

Sökt 2020
150
15
115
70
25
15

000
000
000
000
000
000
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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

Sällskapet Länkarna Visby
Sällskapet Länkarna Slite
VISIR Gotland
Kris Gotland
IOGT-NTO Gotland
Summa
Budget

Tjänsteskrivelse
RS 2020/186

12 000 kr

15 000 kr

15 000 kr

25 000 kr

20 000 kr

20 000 kr

3 000 kr

3 000 kr

150 000 kr
50 000 kr

15 000 kr
20 000 kr

1 456 000 kr

460 000 kr
460 000 kr

15 000 kr
10 000 kr
487 tkr

442 tkr

463 tkr

Årets ansökningar uppgår till mer än tre gånger så mycket än vad som finns i budget.
Ansökningarna innehåller föreningar som söker ett stort stöd för att täcka sina
personal- eller lokalkostnader samt de som söker för att täcka hela sin verksamhet då
de inte har andra intäktsmöjligheter.
Organisationerna arbetar i områden med människor som ofta har traumatiska
erfarenheter och där utanförskap finns. De har aktiviteter, stödjande samtal,
kunskapshöjande aktiviteter och nästan alla har beredskap för akutinsatser.
Föreningarna kompletterar varandra och utgör ett betydande komplement till den
offentliga verksamheten. Stödet från Region Gotland är extra betydelsefullt, då
organisationerna har svårt att rekrytera medlemmar som finansierar verksamheten.
Alla föreningar är oerhört viktiga för sina medlemmar och sin målgrupp. Alla
organisationer samarbetar med offentliga verksamheter på något sätt och i andra
nätverk och utgör en bred delaktighet i det gotländska samhället.
Beredningsgruppen har diskuterat och vägt ur ett helhetsperspektiv och sett till
organisationens egen bärighet, verksamhetens bredd på Gotland, samhällsnyttans
storlek och om verksamheten har lagstyrda förtecken.
Det finns 460 000 kronor att fördela, det totala ansökningsbeloppet uppgår till
1 456 000 kronor Med ovanstående förslag till fördelning avses att så många
föreningar som möjligt ska ges möjlighet att fortsatt kunna bedriva verksamhet.
I nuläget bereds stödet till sociala föreningar av tre representanter från
regionstyrelseförvaltningen, två från hälso- och sjukvårdsförvaltningen och två från
socialförvaltningen. Det är värdefull kompetens från ett brett spektra, men det finns
en sårbarhet vid bortfall. Regionstyrelseförvaltningen kommer att se över hur stödet
bereds och vilka kompetenser och resurser som ska avsättas och ingå i
beredningsgruppen. Ett nyläge ska etableras från och med beredningen nästa period.

Regionstyrelseförvaltningen

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

Tjänsteskrivelse
RS 2020/186

1) AMD – Anhöriga Mot Droger,

ANSÖKAN: 150 000 kr.
Söker stöd för all sin verksamhet 2020. Crafts-kurser, arrangera föreläsningar,
administration och informationsmaterial, hyra, marknadsföring och
ljusmanifestationen, medlemsaktiviteter.
ÄNDAMÅL: Att minska missbruket och vara stöd för anhöriga. Arbeta med ökad
prevention och att eftervården ska bli bättre. Skapa opinion mot narkotika, samarbeta
med myndigheter och vara uppdaterade på nya droger och sprida kunskap.
VERKSAMHET 2019: 47 medlemmar. Dygnet runt telefonjour där anhöriga kan ringa.
De finns tillgängliga på Jungmansgatan 123A och har öppet eller verksamhet 3 ggr i
veckan. AMD har kontinuerligt stödjande samtal med medlemmar och ger aktuella
föreläsningar. De är aktivt engagerade i RNS – Aktion Mot Narkotika, sitter med i
styrelsen för AMD-Riks, Drogförebyggande rådet och i Tryggare Gotland mm.
Förebyggande arbete informationsbesök i skolor, behandlingshem och företag och
har en mängd nätverkande möten. Föreningen arrangerar en ljusmanifestation i
domkyrkan, för offren för drogmissbruk.
Förslag till beslut med motivering:

AMD-Anhöriga mot droger beviljas 15 000 kr.
MOTIVERING: Bibehållen nivå. Föreningen samverkar och gör en bra insats i
informationsspridningen om alla droger och även nya droger.

2) Attention Gotland,
ANSÖKAN: 15 000 kr.
Riktat till informationsinsatser inom skolans värld, olika nätverk och till förbättringar
inom region Gotland, föreläsningar i egen regi, skapa mötesplatser för ungdomar.
ÄNDAMÅL: Attention Gotland är en förening som stödjer barn, ungdomar och
vuxna med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras anhöriga.
Föreningen verkar för att sprida kunskap om dessa diagnoser till berörda, såsom
arbetande personal och politiker.
VERKSAMHET 2019: 101 betalande medlemmar. Hyr lokal i Röda Korsets Kupan där
de arrangerar för ungdomar yoga- och bowling kvällar, två gånger i månaden. Riktar
sig mot unga och arbetar med informationsspridning, opinionsarbete, ger
föreläsningar, kamratstöd och nätverkande.
Attention ingår i flera nätverk och samarbetar med flera offentliga verksamheter
såsom Tillgänglighetsrådet, Finsam, Habiliteringen, Psyk, Socialtjänsten, Bup, NSPH
mfl. De har representanter i 5 regionala nämnder och ingår i styrgruppen Personligt
Ombud.
Vill kommande år jobba med ett projekt som heter PIPPI, en satsning för ungdomar
i åldern 10-12 år.
Förslag till beslut med motivering:

Attention Gotland beviljas stöd med 15 000 kr.
MOTIVERING: Bibehållen nivå. Aktiv och nätverkande förening som gör betydande
avtryck för sin målgrupp, specifikt unga och för offentlig personal som arbetar med
målgruppen.
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3) BRIS Region Öst,
ANSÖKAN: 115 000 kr.
ÄNDAMÅL: Att stärka barn och ungas rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor.
Att bistå särskilt utsatta barn och unga samt upprätta möjligheter att för dialog och
länka mellan barn, vuxna och samhället utifrån barnperspektivet. Agera för barnets
bästa i enlighet med FN:s barnkonvention.
VERKSAMHET 2019: De kanaler barn och unga använder för att kontakta BRIS är
bland andra: chatt, mejl, telefon 116 111 och vuxentelefon-om-barn. Nytt är Brisappen, att det finns möjlighet att boka tid för kuratorsamtal. BRIS nationellt har i
genomsnitt 37 369 kontakter genom dessa kanaler varje år. Den ålder som mest
kontaktar BRIS är 13-17 år. Fördelat på kön 82 % flickor och 18% pojkar.
Gotland ingår i BRIS Region Öst, som hanterar 22 kommuner. Inga siffror för just
Gotland kan specificeras statistiskt pga. anonymitet och att kanalerna för samtal sker
mest via internet. På Gotland sprids information mest genom skolsköterskorna.
BRIS Region Öst har ingen närvaro på Gotland. 21 av 22 kommuner ger stöd till
BRIS Region Öst.
Förslag till beslut med motivering:

BRIS Region Öst beviljas stöd med 45 000 kr.
MOTIVERING: Stödet minskas något, men barn och unga är fortfarande en
prioriterad målgrupp. Summan utgör ca 5 kr/barn 7-20 år på Gotland vilket också är
ett genomsnittligt stöd för andra kommuner.

4) Brottsofferjouren (BOJ Gotland),
ANSÖKAN: 70 000 kr,
ÄNDAMÅL: Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för att alla
brottsdrabbade ska få stöd. Direkt brottsdrabbad, vittne till brott, anhöriga eller
anhöriga till gärningsman kan vända sig till BOJ för egna samtal och praktisk
information som exempelvis försäkringsfrågor, rättsprocessen mm.
VERKSAMHET 2019: BOJ Gotland har samarbete med polis, åklagare, tingsrätt,
socialtjänsten, försäkringsbolag, nätverkat i Samverkan mot våld, Tryggare Gotland,
Underbara Ungdomar, Träffpunkt Gråbo, kvinnojourer m.fl.
Förslag till beslut med motivering:

BOJ Gotland beviljas stöd med 70 000 kr.
MOTIVERING: Verksamheten arbetar under lagstyrda förtecken. BOJ Gotland är den
enda organisationen som bevakar och utför dessa tjänster lokalt. Verksamheten
kompletterar Socialtjänstens lagstadgade verksamhet efter SoL kap 5 §11.

5) Gotlands Frivilliga Samhällsarbetare (GFS),
ANSÖKAN: 15 000 kr.
Stödet ska bland annat användas till lokalhyran, föredragshållare och rättsskyddsförsäkringen.
ÄNDAMÅL: Mål och syfte är att ta tillvara samhällets ideella kraft som tar lagreglerade
frivilliguppdrag och att samordna dessa personer som utgör föreningen medlemmar.
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GFS tillhör Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare och har därigenom ett
försäkringsskydd för medlemmarna. Medlemmarna verkar utsatt miljö.
VERKSAMHET 2019: Föreningen har 59 medlemmar som tar uppdrag som
lekmannaövervakare, godemän, förvaltare, förmyndare, besöksgrupper i häktet,
kontakt- eller stödpersoner vid besök vid rättspsykiatri, kriminalvården, patientnämnden och individ- och familjeomsorgen. Riksföreningen ger utbildning till
nyrekryterade övervakare, godemän och förvaltare men föreningen betalar
resekostnaderna. Föreningen har själva också fortbildningsinsatser, temakvällar,
studie- och informationsbesök. Besöker häktet två gånger i månaden. Samarbetar
med frivården, kriminalvården, överförmyndaren mfl.
Förslag till beslut med motivering:

Gotlands frivilliga samhällsarbetare beviljas stöd med 14 000 kr.
MOTIVERING: Arbetar efter lagstyrd verksamhet som har ökade kostnader i och
med ökat antal gode män.

6) Kvinnojouren Amanda,
ANSÖKAN: 250 000 kr.
Stödet ska gå till hyra för skyddat boende, el, tv och telefon, samtalslokal och
föreningskostnader.
ÄNDAMÅL: Huvudverksamheten i föreningen är att erbjuda kvinnor och barn
skyddat boende i akuta fall samt att bedriva informationsverksamhet, stödsamtal och
jourtelefon.
VERKSAMHET 2019: Föreningen har 75 medlemmar och en lägenhet för skyddat
boende. De arbetar med förebyggande verksamhet med utåtriktad informationsverksamhet. De samarbetar aktivt med Länsstyrelsen, Regionen och Polisen. De
arrangerar seminarier och erbjuder handledning och utbildning till jourkvinnor som
vill jobba ideellt med stödsamtal.
Förslag till beslut med motivering:

Kvinnojouren Amanda beviljas stöd med 120 000 kr.
MOTIVERING: Höjning från föregående år. Det är en viktig organisation på Gotland.

7) Rädda Barnen Gotland,
ANSÖKAN: 50 000 kr.
Stödet går till utökad verksamhet i Gotlands skolor, Läxhjälp, föredragsverksamhet,
fortsatt samarbete med Röda Korset, DBF och idrottsrörelsen på Gotland, mm.
ÄNDAMÅL: Rädda Barnen främjar barns rättigheter och möjligheter. Verkar för en
ökad integration och arbetar mot våld och rasism genom sina verksamheter på
Gotland med Barnkonventionen i fokus.
VERKSAMHET 2019: Föreningen har 800 medlemmar. De sprider information,
utbildar och bedriver aktiv verksamhet på lokalnivå..
Rädda Barnen samarbetar bl.a. med Roma Teatern, Unga Roma, Barnkörveckan på
Fårö, Demokrati för barns framtid (DBF), Tillsammans på norr och Vinternatt.

5 (8)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/186

Stödet det kommande året ska bland gå till att utöka läxhjälpen till fyra gånger i
veckan. Utöver det kommer man hatt ha sommarläger och föreläsningar.
Förslag till beslut med motivering:

Rädda Barnen Gotland beviljas stöd med 45 000 kr.
MOTIVERING: Bibehållet. Gör stora insatser för barn och i den rådande flyktingsituationen. De är i hög grad nätverkande med myndigheter och större
organisationer. De hjälper små föreningar till många aktiviteter och till ett självgående
och gör ett stort avtryck på Gotland.

8) Röda Korset Gotland (RKG),
ANSÖKAN: 150 000 kr.
Stödet går till social verksamhet på Gotland i insatserna för asylsökande samt andra
individer i liknande situation.
ÄNDAMÅL: ”Röda Korset ska lindra och förhindra mänskligt lidande, skydda liv och
hälsa, skapa respekt för människovärdet, främja ömsesidig förståelse och vänskap
samt verka för samarbete och varaktig fred mellan alla folk.”
RKG är en paraplyorganisation utan egna medlemmar för drygt 50 Röda kors-kretsar
med ca 2000 medlemmar. RKG organiserar ytterligare ca 600 volontärer.
VERKSAMHET 2019: Röda Korset har verksamheter på sju platser över hela ön.
Förutom kuporna har RKG flera nätverkande projekt igång inom praktikplatser och
sysselsättning. Behovet av verksamhet inom det sociala området har ett hårt tryck
vilket har varit ansträngande för personalen. RKG har satt igång ett kompetensutvecklingsprogram för att möta utmaningarna.
RKG har fortsatt beredskap för att mobilisera akuta insatser inom Vinternatt och
materiellt bistånd till asylsökande.
Förslag till beslut med motivering:

Röda Korset Gotland beviljas stöd med 70 000 kr
MOTIVERING: RKG gör stor samhällsnytta och är den organisation som kan
mobilisera resurser i krissituationer.

9) Skuldjouren Gotland
ANSÖKAN: 15 000 kr.
Stödet går till hyra, it, telefon, papper, frimärken och kuvert för klientverksamhet.
ÄNDAMÅL: Föreningen har som syfte att ge stöd, kunskap, råd och gemenskap till
personer som hamnat i ekonomiskt och socialt utanförskap och att hjälpa till med
t.ex. skuldsaneringsansökan. Målet är att hjälpa är överskuldsatta och fattiga i
samhället.
VERKSAMHET 2019: Föreningen hjälper aktivt med ekonomin, besök hos kronofogden, tingsrätten, försäkringskassan och socialtjänsten. Flera konsumentfrågor tas
också emot via telefon.
De har drop-in öppen mottagning på tisdagar på Träffpunkt Gråbo. Samarbetar med
socialtjänst, kyrkan, arbetsförmedlingen och psykiatrin. De bevakar skuldfrågan i
media och har uppföljningar med sina medlemmar som ofta är i ett utanförskap och
kan erbjuda social samvaro och hjälp till självhjälp där de lär sig att odla sin mat.
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Förslag till beslut med motivering:

Skuldjouren beviljas stöd med 15 000 kr.
MOTIVERING: Bibehållen nivå. Verksamheten kompletterar offentlig verksamhet
med tillgänglighet på Träffpunkt Gråbo som kan fånga upp ungdomar och unga
vuxna.

10) Sällskapet Länkarna Slite
ANSÖKAN: 50 000 kr.
Stödet går i första hand till lokalkostnader för att kunna hålla öppet, medlemsvård
och resa till riksträffarna.
ÄNDAMÅL: Länkarnas syfte är att hjälpa alkohol- och drogberoende människor att
tillfriskna genom punktprogrammet med 7 steg.
VERKSAMHET 2019: Verksamheten bedrivs främst i föreningens lokal i Slite, öppet
3 kvällar/vecka. De har ingen hyreskostnad för lokalen, men andra lokalkostnader
som el, V/A och försäkringar uppgår till drygt 35 000 kr. De samarbetar med
alkoholrådgivningen, Frivården, Graip IK, och arbetsplatser. De är ett alternativ till
annan alkoholvård.
De samarbetar med Visbyföreningen och de vårdande medlemsmötena växlar mellan
Visby och Slite. Föreningen har 13 medlemmar.
Förslag till beslut med motivering:

Sällskapet Länkarna Slite beviljas stöd med 20 000 kr.
MOTIVERING: Bibehållen. Verksamheten är betydande för norra Gotland och i
nätverk med offentliga verksamheter.

11) Sällskapet Länkarna Visby,
ANSÖKAN: 150 000 kr.
Stödet går i första hand till amorteringar på lån och för att hålla kontakt och
erfarenhetsutbyte med andra Länksällskap i Sverige.
ÄNDAMÅL: Länkarnas syfte är att hjälpa alkohol- och drogberoende människor att
tillfriskna genom punktprogrammet med 7 steg.
VERKSAMHET 2019: Föreningen har 18 medlemmar och samarbetar med
Länkföreningen Slite. Verksamheten vänder sig till egna medlemmar, men har en del
utåtriktad och uppsökande verksamhet, bland annat mot härbärget i Visby. De har
öppet fem kvällar i veckan och har telefonjour. Föreningen äger också ett
sommarhem i Rute, en stuga där medlemmar och behövande kan få rekreation. De
ordnar aktiviteter som påskfest, midsommarfest, julfest och månatliga möten. Under
2018 medverkade föreningen även in Almedalsveckan med lyckat utfall enligt
föreningen själva. De har som ambition att fortsätta att medverka vid
Almedalsveckan kommande år.
Förslag till beslut med motivering:

Sällskapet Länkarna Visby beviljas stöd med 15 000 kr.
MOTIVERING: Bibehållen. Verksamheten är betydande i nätverk med offentlig
verksamhet. Viktig medverkan vid Almedalsveckan. Föreningen har en utmaning
med lokalfrågan från och med årsskiftet 2020/2021. Nya nivåer för hyreskostnader
kommer att påverka nästa års stöd.
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12) RSHM Kamratringen ,
ANSÖKAN: 25 000 kr.
Under Almedalsveckan planeras en aktivitet i samarbete med Funktionsrätt Sverige.
Målet är en föreläsning med psykiatrikern Anders Hansen.
ÄNDAMÅL: Bedriver kamratstöd för personer med psykisk ohälsa. Aktiveter alla
måndagar med program och kamratstöd för 20 personer onsdagar och torsdagar.
VERKSAMHET 2019 : Kamratstöd och programpunkter så som besök på Fårönatta,
Bingokvällar, kafékvällar, spelkvällar, filmkvällar och julfest/lucia. Föreningen har 87
medlemmar.
Förslag till beslut med motivering:

RSHM Kamratringen beviljas stöd med 15 000 kr.
MOTIVERING: Ny förening att söka stöd, men de har en viktig verksamhet som
behöver stöd.
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Verksamhetsstöd till sociala föreningar 2020

RS 2020/186

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Föreningarna beviljas stöd enligt nedanstående fördelning.
x Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över rutinerna för beredningen av
stödet.
x

Stödet vänder sig till sociala föreningar, som bedriver ideell och för samhället särskilt
viktig verksamhet inom socialt stöd. Totalt har 13 organisationer ansökt om stöd.
En beredningsgrupp bestående av representanter från hälso- och sjukvårdsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen har kommit fram
till ovanstående förslag enligt bifogade bedömningar. Beredningsgruppen har utgått
ifrån politiska mål och prioriterade områden, verksamhetsbaserade erfarenheter och
den rådande samhällsutvecklingen i sin bedömning av fördelning av stödet.
Föreningarna beviljas stöd enligt nedanstående fördelning:
Organisation
Stöd 2017 Stöd 2018
Stöd 2019
AMD
10 000
15 000
15 000
Attention Gotland
15 000
15 000
15 000
BRIS Region Öst
40 000
45 000
45 000
Brottsofferjouren
70 000
70 000
70 000
RSHM
Gotlands Frivilliga
Samhällsarbetare
15 000
15 000
10 000
Kvinnojouren Amanda
85 000
125 000
110 000
Rädda Barnen
Gotland
40 000
45 000
45 000
Röda Korset
Region Gotland
75 000
75 000
75 000
Skuldjouren Gotland
(tidigare Insolvens
Gotland)
12 000
15 000
15 000
Sällskapet Länkarna
Visby
12 000
15 000
15 000
Sällskapet Länkarna
Slite
25 000
20 000
20 000
VISIR Gotland
3 000
3 000
Kris Gotland
15 000
IOGT-NTO Gotland
10 000
Summa
487 000
442 000
463 000
Budget

Sökt 2020
150 000
15 000
115 000
70 000
25 000

Förslag 2020
15 000
15 000
45 000
70 000
15 000

15 000
250 000

14 000
120 000

50 000

45 000

50 000

70 000

150 000

16 000

150 000

15 000

50 000

20 000

1 456 000

460 000
460 000

forts
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RS AU § 64 forts
RS 2020/186

Årets ansökningar uppgår till mer än tre gånger så mycket än vad som finns i budget.
Ansökningarna innehåller föreningar som söker ett stort stöd för att täcka sina
personal- eller lokalkostnader samt de som söker för att täcka hela sin verksamhet då
de inte har andra intäktsmöjligheter.
Organisationerna arbetar i områden med människor som ofta har traumatiska
erfarenheter och där utanförskap finns. De har aktiviteter, stödjande samtal,
kunskapshöjande aktiviteter och nästan alla har beredskap för akutinsatser.
Föreningarna kompletterar varandra och utgör ett betydande komplement till den
offentliga verksamheten. Stödet från Region Gotland är extra betydelsefullt, då
organisationerna har svårt att rekrytera medlemmar som finansierar verksamheten.
Alla föreningar är oerhört viktiga för sina medlemmar och sin målgrupp. Alla
organisationer samarbetar med offentliga verksamheter på något sätt och i andra
nätverk och utgör en bred delaktighet i det gotländska samhället.
Beredningsgruppen har diskuterat och vägt ur ett helhetsperspektiv och sett till
organisationens egen bärighet, verksamhetens bredd på Gotland, samhällsnyttans
storlek och om verksamheten har lagstyrda förtecken.
Det finns 460 000 kronor att fördela, det totala ansökningsbeloppet uppgår till
1 456 000 kronor. Med ovanstående förslag till fördelning avses att så många
föreningar som möjligt ska ges möjlighet att fortsatt kunna bedriva verksamhet.
I nuläget bereds stödet till sociala föreningar av tre representanter från regionstyrelseförvaltningen, två från hälso- och sjukvårdsförvaltningen och två från socialförvaltningen. Det är värdefull kompetens från ett brett spektra, men det finns en sårbarhet
vid bortfall. Regionstyrelseförvaltningen kommer att se över hur stödet bereds och
vilka kompetenser och resurser som ska avsättas och ingå i beredningsgruppen. Ett
nyläge ska etableras från och med beredningen nästa period.
Ärendets behandling under mötet

Per Wallstedt, strateg, regionstyrelseförvaltningen, närvarar.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-02-26
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Regionstyrelsen

Uppföljning av den internationella strategin - RSF
Ärendebeskrivning

Uppföljning av den internationella strategin ska göras årligen i verksamheternas
verksamhetsberättelser. Regionstyrelseförvaltningens uppföljning framgår i det
följande:
Rapport
Vilka EU-finansierade projekt har bedrivits under året?

Avdelningen regional utveckling arbetar med kunskap, samverkan och finansiering
för att stärka den regionala utvecklingen på Gotland. Det sker bland annat genom att
lotsa andra förvaltningar i Region Gotland och regionala aktörer på Gotland till att
bygga ansökningar till utlysningar från den europeiska regionala utvecklingsfonden
(ERUF), den europeiska socialfonden (ESF) och från Interreg Central Baltic. Under
2019 har avdelningen bjudit in till fem informationsmöten kring utlysningar samt
möjliggjort för aktörer på Gotland att få separata möten med representanter för
Tillväxtverket (ERUF), ESF-rådet (ESF) för återkoppling på projektidéer.
Avdelningen kan därtill medfinansiera ERUF-ansökningar och ansökningar till
Interreg med regionala tillväxtmedel. 2019 har fem ERUF-projekt på Gotland
beviljats medfinansiering med 1:1-medel:
- Skogens mångbruk, projektägare Lantbrukarnas Ekonomi AB: 856 tkr.
- Framgångshubb, projektägare Almi Företagspartner Gotland AB: 4 mnkr.
- Gotland Goes Global, projektägare Almi Företagspartner Gotland AB: 1,5 mnkr
- Sustainable Speis, projektägare Tillväxt Gotland: 4,7 mnkr
- OECD Territorial Review Gotland, projektägare Region Gotland: 2,5 mnkr
Därutöver har fem förstudier till ERUF medfinansierats med 1,4 mnkr.
Inom Interreg Central Baltic beslutades om ett projekt där gotländska aktörer deltar,
Energetic Small Ports in Central Baltic Region . Deltagare från Gotland är Bläse Kalkbruk.
Pågående ERUF-projekt som medfinansierats med regionala tillväxtmedel är: DiSA,
Digital samhällsbyggnad som leds av samhällsbyggnadsförvaltningen,
Kulturarvsinkubatorn som leds av Riksantikvarieämbetet och Växtkraft Gotland som
leds av ALMI Företagspartner Gotland AB.
Inom ESF pågår följande ESF-finansierade projekt på Gotland:
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- NORMA - attraktiv och inkluderande arbetsgivare. Projektet leds av Regin Gotland RSF.
- Digital äldreomsorg. Projektet leds av Region Gotland HSF.
- ÖMÖT II– ökad mångfald ökad tillväxt II. Projektet leds av Folkuniversitetet.
- Din Coach. Projektet leds av Region Gotland UAF.
I Interreg Central Baltic-programmet har följande projekt avslutats under 2019:
- HANSA, leadpartner Inspiration Gotland AB, projektpartner RG, 7,7 mnkr
- LiviHeri, projektpartner Region Gotland, 275 tkr
- RIBS, projektpartner Film på Gotland, 1,3 mnkr
Följande Central Baltic-projekt har pågått under 2019:
- Baltic Wings, projektpartner Föreningen Närsholmen, 3,4 mnkr
- CB 4 Game Camps, projektpartner Science Park, 3,2 mnkr
- Family Ports, projektpartner, Ronehamns hamn och Lickershamns Fiskareförening,
4,3 mnkr
- DigiYouth, projektpartner Uppsala Universitet Campus Gotland, 3,7 mnkr
Vilka andra internationella projekt har bedrivits under året?

Ett kommunalt partnerskapsprojekt med Gammelsvenskby i Region Berislav i
Ukraina med finansiellt stöd från ICLD har fortlöpt under 2019 med besök av en
delegation från Gotland i Zmievka den 27 september till 5 oktober. Samarbetet är
inriktat på turism och kommunal förändring (pilotbyn), samt demokrati.
Förvaltningen är även involverad i Kibahasamarbetet, Tanzania, där det under 2019
inletts ett utvecklingssamarbete kring jämställdhet. Ett utbildningstillfälle har ägt rum
på Gotland 2019 med deltagare från Kibaha, Gammelsvenskby och Gotland i
samarbete med ICLD. Dessutom har projektdeltagare från Gammalsvenskby och
Kibaha besökt Gotland.
Region Gotland ansökte och blev utsedd som en av 26 öar i EU att få rådgivning och
stöd i sitt arbete med energiomställningen inom ramen för EU-kommissionens
initiativ Clean Energy for EU Islands.
Arbetet med OECD Territorial Review inleddes i december 2019.
Nätverket B7 är ett prioriterat internationellt nätverk enligt internationell strategi. Till
följd av låg aktivitetsgrad, beslutade medlemmarna att lägga ner nätverket 2019.
Övrigt internationellt arbete (värd för besök, deltagande på konferenser etc)?



Hansa-dagarna i Pskov den 27 till 30 juni där Gotland hade en egen monter
som var mycket välbesökt. Tack vare monterpersonal från turistbyrån och
Gotlandsmuseum och förvaltningen, vilka alla var vana
Gotlandsambassadörer med hög servicenivå och gott bemötande, blev det
många möten med lokala besökare, trots språkliga hinder.



Höstkommissionen i HANSAN ägde rum den 25-27 oktober i Brilon,
Tyskland, med deltagande av en representant från regionstyrelsen och en
tjänsteperson från förvaltningen.



Vid CPMR annual meeting, Palermo, Italien, den 16-18 oktober deltog en
representant från regionstyrelsen och en tjänsteperson från förvaltningen.



Vid UBC-nätverkets General Conference den 15-17 oktober i Kaunas deltog
en representant från regionstyrelsen och en tjänsteperson från förvaltningen.
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Region Gotland är framförallt aktivt genom SBF i UBC Planning
Commission.


Via medlemskap i Stockholmsregionens Europaförening, SKR och CPMR
har förvaltningen tagit del av bevakningen av och lämnat synpunkter på
förslagen kring EU:s sammanhållningspolitik och långtidsbudget.



Därutöver har förvaltningen omvärldsbevakat och delat erfarenheter med
andra regioner genom deltagande i de internationella nätverkens aktiviteter,
såsom nätverksträffar för EU-samordnare på SKR.



Förvaltningen har deltagit i nationella nätverksträffar som Tillväxtverket
bjuder in till om revideringen av Östersjöstrategin. Förvaltningen och en
representant för regionstyrelsen deltog även vid det årliga forumet för
Östersjöstrategin i Gdansk den 11 juni.



Inom Interreg-programmet Central Baltic har förvaltningen deltagit på tre
tjänstemannamöten och politiska representanter har deltagit på ett
styrgruppsmöte och två övervakningskommittémöten.



Vid OWHC World Congress i Krakow 12-15 juni 2019 deltog en
representant från regionstyrelsen, samt tjänstepersoner från förvaltningen och
en representant från Gotlands förenade besöksnäring. Temat var Kulturarv,
turism och besöksnäringar.



Under Almedalsveckan arrangerade förvaltningen ett seminarium med
paneldiskussion och utställning på Fenomenalen med temat ”Vilken nytta har
Sverige av EU-pengar som fördelas till projekt?” Medverkade gjorde
uppdragsansvarig för EUSBR från Tillväxtverket, regionpolitiker och
projektsamordnare för Central Baltic-projekt.



Under Almedalsveckan var regionstyrelsen och förvaltningen värd för
Uruguays ambassadör. Samtalen handlade om utbyten av erfarenheter kring
hållbar besöksnäring, kulturarv och världsarv. Resultatet av värdskapet är att
arrangera en gemensam utställning under Almedalsveckan 2020 för
världsarvsstäderna Colonia i Uruguay och Visby.



Den 4 till 7 juni stod Region Gotland som medarrangör av Cultural Routes
training academy i Visby tillsammans med organisationens sekretariat i
Luxemburg.



Vid CPMR Island Commission annual meeting den 20-22 mars på Korfu,
Grekland, deltog en representant från regionstyrelsen och en tjänsteperson
från förvaltningen. Vid mötet övertog Gotland vice ordförandeskapet för
Island Commission.



Vid Central Baltic Annual meeting i Tallinn, Estland, den 8-9 oktober deltog
person från förvaltningen.



Europan – arkitekttävling kring Östercentrum.
Digitaliseringskoordinatorn är kontakt för fiber föreningar i Europa hos
Broad Band Forum och var utvalda att spela in trailer för och digitalt
anförande vid 2019 års utdelning av European Broadband Award.



Verksamhetsrelaterade effekter och resultat av det internationella arbetet?

Förvaltningen (regional utveckling) har genom att medfinansiera och lotsa aktörer
ökat sin kunskap kring projektledning och stärkt sina relationer med regionens
aktörer och varit aktiva i de internationella nätverken. Specifikt kring Norma projektet:
Att ledare och nyckelfunktioner inom Region Gotland får höjd kompetens kring hur
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ta omhand hela arbetsmarknaden genom breddad kompetens och rätt använd
kompetens kommer ge positiv effekt på regionens kompetensförsörjning.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

4 (4)

Teknikförvaltningen

4. Uppföljning av den internationella strategin

Under 2019 har teknikförvaltningens internationella verksamhet fasats ut i och med att det sista
projektet, ett avfallsprojekt med Kibaha, avslutades och slutrapporterades under 2018.
Under 2018-2019 deltog medarbetare från teknikförvaltningen i en förstudie inför en eventuell ny
projektperiod med Kibaha Town Council och Kibaha Education Center med medel från ICLD
(Internationella Centret för Lokal Demokrati). Förankring i regionledningen bland tjänstemän
och politiker i deltagande nämnder gjordes, ett styrgruppsmöte med Kibaharepresentanter hölls
och ett nytt samarbetsavtal skrevs under av båda parter.
I januari och februari 2019 genomfördes förberedande möten och studiebesök med gotländska
representanter i Kibaha och tanzaniska representanter på Gotland. Syftet med dessa möten var
att förbereda två ansökningar om nya projekt, ett jämlikhetsprojekt med deltagare från
UAF/BUN och ett Hållbarhetsprojekt med deltagare från TKF/TN. Projektansökningarna
lämnades in till ICLD i mars och strax före sommaren meddelades att Hållbarhetsprojektet på
TKF hade fått avslag men Jämlikhetsprojektet på UAF hade bifallits. Några nya idéer till
projektinitiativ har inte föreslagits sedan dess.
Nya internationella projekt eller deltagande i internationella nätverk har inte drivits på TKF sedan
2018-19. Teknikförvaltningens tjänst Internationell koordinator har omförhandlats till en tjänst
med andra arbetsuppgifter. TKF deltar emellertid i Regionens samordningsgrupp för
internationellt arbete med en representant vid fyra möten per år.
TN och TKF har därmed tagit en paus i sitt mångåriga arbete med konkret arbete i
internationella projekt och engagemang i olika nätverk. Men arbetet som har uträttats i alla dessa
olika projekt och genom utbyten med andra länder är något som alla deltagande politiker och
medarbetare inom TN och TKF kan vara mycket stolta över.
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Uppföljning av den internationella strategin - RSF
Ärendebeskrivning

Uppföljning av den internationella strategin ska göras årligen i verksamheternas
verksamhetsberättelser. Regionstyrelseförvaltningens uppföljning framgår i det
följande:
Rapport
Vilka EU-finansierade projekt har bedrivits under året?

Avdelningen regional utveckling arbetar med kunskap, samverkan och finansiering
för att stärka den regionala utvecklingen på Gotland. Det sker bland annat genom att
lotsa andra förvaltningar i Region Gotland och regionala aktörer på Gotland till att
bygga ansökningar till utlysningar från den europeiska regionala utvecklingsfonden
(ERUF), den europeiska socialfonden (ESF) och från Interreg Central Baltic. Under
2019 har avdelningen bjudit in till fem informationsmöten kring utlysningar samt
möjliggjort för aktörer på Gotland att få separata möten med representanter för
Tillväxtverket (ERUF), ESF-rådet (ESF) för återkoppling på projektidéer.
Avdelningen kan därtill medfinansiera ERUF-ansökningar och ansökningar till
Interreg med regionala tillväxtmedel. 2019 har fem ERUF-projekt på Gotland
beviljats medfinansiering med 1:1-medel:
- Skogens mångbruk, projektägare Lantbrukarnas Ekonomi AB: 856 tkr.
- Framgångshubb, projektägare Almi Företagspartner Gotland AB: 4 mnkr.
- Gotland Goes Global, projektägare Almi Företagspartner Gotland AB: 1,5 mnkr
- Sustainable Speis, projektägare Tillväxt Gotland: 4,7 mnkr
- OECD Territorial Review Gotland, projektägare Region Gotland: 2,5 mnkr
Därutöver har fem förstudier till ERUF medfinansierats med 1,4 mnkr.
Pågående ERUF-projekt som medfinansierats med regionala tillväxtmedel är: DiSA,
Digital samhällsbyggnad som leds av samhällsbyggnadsförvaltningen,
Kulturarvsinkubatorn som leds av Riksantikvarieämbetet och Växtkraft Gotland som
leds av ALMI Företagspartner Gotland AB.
Inom ESF pågår följande ESF-finansierade projekt på Gotland:
- NORMA - attraktiv och inkluderande arbetsgivare. Projektet leds av Regin Gotland RSF.
- Digital äldreomsorg. Projektet leds av Region Gotland HSF.
- ÖMÖT II– ökad mångfald ökad tillväxt II. Projektet leds av Folkuniversitetet.
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- Din Coach. Projektet leds av Region Gotland UAF.
I Interreg Central Baltic-programmet har följande projekt avslutats under 2019:
- HANSA, leadpartner Inspiration Gotland AB, projektpartner RG, 7,7 mnkr
- LiviHeri, projektpartner Region Gotland, 275 tkr
- RIBS, projektpartner Film på Gotland, 1,3 mnkr
Följande Central Baltic-projekt har pågått under 2019:
- Baltic Wings, projektpartner Föreningen Närsholmen, 3,4 mnkr
- CB 4 Game Camps, projektpartner Science Park, 3,2 mnkr
- Family Ports, projektpartner, Ronehamns hamn och Lickershamns Fiskareförening,
4,3 mnkr
- DigiYouth, projektpartner Uppsala Universitet Campus Gotland, 3,7 mnkr
Vilka andra internationella projekt har bedrivits under året?

Ett kommunalt partnerskapsprojekt med Gammelsvenskby i Region Berislav i
Ukraina med finansiellt stöd från ICLD har fortlöpt under 2019 med besök av en
delegation från Gotland i Zmievka den 27 september till 5 oktober. Samarbetet är
inriktat på turism och kommunal förändring (pilotbyn), samt demokrati.
Förvaltningen är även involverad i Kibahasamarbetet, Tanzania, där det under 2019
inletts ett utvecklingssamarbete kring jämställdhet. Ett utbildningstillfälle har ägt rum
på Gotland 2019 med deltagare från Kibaha, Gammelsvenskby och Gotland i
samarbete med ICLD. Dessutom har projektdeltagare från Gammalsvenskby och
Kibaha besökt Gotland.
Region Gotland ansökte och blev utsedd som en av 26 öar i EU att få rådgivning och
stöd i sitt arbete med energiomställningen inom ramen för EU-kommissionens
initiativ Clean Energy for EU Islands.
Arbetet med OECD Territorial Review inleddes i december 2019.
Övrigt internationellt arbete (värd för besök, deltagande på konferenser etc)?



Hansa-dagarna i Pskov den 27 till 30 juni där Gotland hade en egen monter
som var mycket välbesökt. Tack vare monterpersonal från turistbyrån och
Gotlandsmuseum och förvaltningen, vilka alla var vana
Gotlandsambassadörer med hög servicenivå och gott bemötande, blev det
många möten med lokala besökare, trots språkliga hinder.



Höstkommissionen i HANSAN ägde rum den 25-27 oktober i Brilon,
Tyskland, med deltagande av en representant från regionstyrelsen och en
tjänsteperson från förvaltningen.



Vid CPMR annual meeting, Palermo, Italien, den 16-18 oktober deltog en
representant från regionstyrelsen och en tjänsteperson från förvaltningen.



Vid UBC-nätverkets General Conference den 15-17 oktober i Kaunas deltog
en representant från regionstyrelsen och en tjänsteperson från förvaltningen.
Region Gotland är framförallt aktivt genom SBF i UBC Planning
Commission.



Via medlemskap i Stockholmsregionens Europaförening, SKR och CPMR
har förvaltningen tagit del av bevakningen av och lämnat synpunkter på
förslagen kring EU:s sammanhållningspolitik och långtidsbudget.
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Därutöver har förvaltningen omvärldsbevakat och delat erfarenheter med
andra regioner genom deltagande i de internationella nätverkens aktiviteter,
såsom nätverksträffar för EU-samordnare på SKR.



Förvaltningen har deltagit i nationella nätverksträffar som Tillväxtverket
bjuder in till om revideringen av Östersjöstrategin. Förvaltningen och en
representant för regionstyrelsen deltog även vid det årliga forumet för
Östersjöstrategin i Gdansk den 11 juni.



Under Almedalsveckan arrangerade förvaltningen ett seminarium med
paneldiskussion och utställning på Fenomenalen med temat ”Vilken nytta har
Sverige av EU-pengar som fördelas till projekt?” Medverkade gjorde
uppdragsansvarig för EUSBR från Tillväxtverket, regionpolitiker och
projektsamordnare för Central Baltic-projekt.



Under Almedalsveckan var regionstyrelsen och förvaltningen värd för
Uruguays ambassadör. Samtalen handlade om utbyten av erfarenheter kring
hållbar besöksnäring, kulturarv och världsarv. Resultatet av värdskapet är att
arrangera en gemensam utställning under Almedalsveckan 2020 för
världsarvsstäderna Colonia i Uruguay och Visby.



Den 4 till 7 juni stod Region Gotland som medarrangör av Cultural Routes
training academy i Visby tillsammans med organisationens sekretariat i
Luxemburg.



Vid CPMR Island Commission annual meeting den 20-22 mars på Korfu,
Grekland, deltog en representant från regionstyrelsen och en tjänsteperson
från förvaltningen. Vid mötet övertog Gotland vice ordförandeskapet för
Island Commission.



Vid Central Baltic annual meeting i Tallinn, Estland, den 8-9 oktober deltog
person från förvaltningen.



Europan – arkitekttävling kring Östercentrum.
Digitaliseringskoordinatorn är kontakt för fiber föreningar i Europa hos
Broad Band Forum och var utvalda att spela in trailer för och digitalt
anförande vid 2019 års utdelning av European Broadband Award.



Verksamhetsrelaterade effekter och resultat av det internationella arbetet?

Förvaltningen (regional utveckling) har genom att medfinansiera och lotsa aktörer
ökat sin kunskap kring projektledning och stärkt sina relationer med regionens
aktörer och varit aktiva i de internationella nätverken. Specifikt kring Norma projektet:
Att ledare och nyckelfunktioner inom Region Gotland får höjd kompetens kring hur
ta omhand hela arbetsmarknaden genom breddad kompetens och rätt använd
kompetens kommer ge positiv effekt på regionens kompetensförsörjning.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Handlingstyp

Punkt 4, till
verksamhetsberättelse

Christian Hegardt

Datum 6 februari 2020

SBF, internationellt arbete 2019.
I följande aktiviteter och engagemang inom ramen för Region Gotlands internationella nätverk
och åtaganden har SBF deltagit under 2019:

Union of the Baltic Cities (UBC)
Planering av seminarium i Gdynia, Polen inom nätverket Planning Cities Commission, 14-15 juni. Deltagande
i seminarium i Gdynia, Polen 27-30 oktober.
Inom ramen för engagemanget i Region Gotlands prioriterade internationella nätverk UBC
deltar stadsarkitekt Christian Hegardt sedan årsskiftet i styrgruppen för delnätverket Planning
Cities Commission. Nätverket har under många år träffats i någon av medlemsstäderna för att i
workshopformat studera lokala viktiga stadsbyggnadsuppgifter. Nätverkande med kollegor inom
planeringsprofessionen från andra länder och städer är en synnerligen viktig del av utbytet inom
Planning Cities, och det syftar också till att genom seminarierna ge stöd och råd i
planeringsfrågor till de arrangerande kommunerna. Under 2019 genomfördes det årliga
seminariet i Gdynia, Polen 27-30 oktober. Temat var ”Greening the City – Urban Open Green
Areas”. Från SBF deltog Frida Brunner och Jenny Sandberg, översiktsplanerare, som också
beviljades finansiering för resan ur den centrala budget som syftar till att underlätta för
genomförande av den internationella strategin. Christian Hegardt deltog 13-14 juni i
styrgruppens förberedande planeringsmöte inför seminariet. Planeringsmötet ägde rum i
Gdynia. Under våren 2020 planeras nästa seminarium i Åbo, Finland.

EUROPAN 15, Forum of Cities and Juries, Innsbruck, Österrike 18-20 november
Sameuropeisk återkommande arkitekttävling, konferens.
Region Gotland fattade under hösten 2018 beslutet att delta som en av fem svenska kommuner
i den sameuropeiska arkitekttävlingen Europan som har genomförts under 2019. Tävlingen är
allmän för arkitekter under 40 år, och syftar till att ta fram innovativa förslag för viktiga
stadsbyggnadsområden. Tävlingen återkommer vartannat år och denna omgång, nr 15, har haft
temat ”Productive Cities”. Region Gotland har deltagit med ett tävlingsområde på
Östercentrum i Visby. Som del av genomgång och bedömningen av tävlingsförslagen deltog
representanter för Region Gotland tillsammans med övriga svenska deltagande kommuner,
tävlingsjuryn och tävlingens svenska sekretariat på konferensen Forum of Cities and Juries i
Innsbruck i november. Värdefull input till juryarbetet gavs under ett par intensiva dagar. Från
SBF deltog stadsarkitekt Christian Hegardt samt Stina Wester och Eva Werkelin, planarkitekter.
Ordförande i Miljö- och byggnämnden Eva Ahlin (C) deltog också på konferensen. I december
avgjordes tävlingen och prisutdelning äger rum på ArkDes i Stockholm i mitten av januari 2020.
Christian Hegardt är kontaktperson för tävlingen inom Region Gotland.

DiSa – Digital Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Projekt med finansiering ur EU:s regionala utvecklingsfond. Genomförs 2018-21.

Målet med projektet är att företagare, medborgare och besökare ska få bästa möjliga tillgång
till information inom samhällsbyggnad. Projektet ska bidra till ökad tillväxt och ett hållbart
samhällsbyggande. Andra viktiga mål är ökad likabehandling och jämställdhet när det gäller
möjligheten att delta i samhällsutvecklingen, samt att utjämna skillnader i delaktighet mellan
stad och landsbygd. I en förstudie kartlagdes nuvarande samhällsbyggnadsprocess och
identifierades ett antal fokusområden där digitalisering ger störst mervärde. Dessa ligger till
grund för projektet DISA – Digital samhällsbyggnad. Projektet genomförs 2018-2021 med
finansieringen från EU:s regionala utvecklingsfond och Region Gotlands regionala
utvecklingsmedel 1:1. Med rätt prioriterad digitalisering är målet att nya tjänster och
lösningar skapas, som leder till ökad delaktighet, tillgänglighet, transparens och effektivitet.

Christian Hegardt, stadsarkitekt
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Kulturenheten 2019 internationellt arbete
- Under 2019 avslutades det internationella samverkansprojektet Gotland Film Lab med
finansiering från Kulturrådet. Aktörerna i projektet är Film på Gotland (Region Gotland),
Baltic Art Center, Östersjöns författar- och översättarcentrum och Visby internationella
tonsättarcentrum. Aktiviteter inkluderade nätverksbyggande och utbyten med kulturaktörer i
Baltikum och Ryssland med syfte att etablera nya samarbeten och kompetensutbyten mellan
fria professionella och kulturverksamheter på Gotland. Representanter från
konstnärsresidenset Rucka residency i Lettland kom till Gotland i tre dagar och inledde ett
samarbete med Bergmancenter och Film på Gotland som resulterade i en ansökan till
Nordisk kulturkontakt om utbyte mellan kvinnliga filmare i Estland, Lettland och på Gotland
med Bergmancenter som huvudman på Gotland (som beviljades ca 7000 euro). Projektet
möjliggjorde även för projektledare för nystartade föreningen Gotlands kulturrum att åka
och besöka Karessare Edukontor i Saarema och Tallin Creative Incubator i Estland. Ytterligare
en resa genomfördes med representanter från Baltic Art Center, konsthanteraren på
Kulturenheten och enhetschef för Kulturenheten/Film på Gotland till Moskva för att besöka
samtidskonstinstitutioner och representanter från den ryska filmbranschen. Möten med
dessa aktörer möjliggjordes genom bland annat Svenska Ambassadens kulturråd i Moskva
och nätverket Baltic to Black Sea Documentary Network.
-

Film på Gotland var under 2019 medlem i föreningen Nordic Film Commission, vilket innebar
synlighet för Gotland i världen som en potentiell plats för filmproduktion, huvudsakligen på
mässor under filmfestivalen (februari) i Berlin, på filmfestivalen i Cannes (maj) och i
platsmässan TLG (The Location Guide) i London i december.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-06

HSN § 4

HSN § 4

Uppföljning av den internationella strategin

HSN 2019/597
HSN-AU § 8

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

I samband med verksamhetsberättelsen ska samtliga förvaltningar redovisa aktiviteter
utifrån Region Gotlands internationella strategi.
Under år 2019 har hälso- och sjukvårdsförvaltningen inte deltagit i något EUfinansierat internationellt projekt.
Via Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ges möjligheten att följa
pressmeddelanden och publikationer då SKR bevakar och ger stöd i EU och
internationella frågor.
HOPE-utbytesprogram (European Hospital and Healthcare
Federationutbytesprogram) via SKR. Programmet vänder sig till sjukvårdpersonal
och administrativ personal med minst tre års erfarenhet av ledningsuppgifter inom
vården samt till sjukhus som vill vara med som lokala värdar. För år 2019 har
ställning tagits att inte anmäla sig till programmet.
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 § 8
Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, berättar att det pågår diskussioner om att
tillsammans med Uppsala universitet ansöka om medel för att driva ett projekt med
syfte att bygga en innovationsstruktur inom Region Gotland. Kontakt har tagits med
regionstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen i ett första steg. Frågan
återkommer till nämnden då mer information finns att ge.
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 lägger rapporten till handlingarna.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2020-02-06

Protokollsutdrag
HSN § 4

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 27 december 2019
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

HSN 2019/597
27 december 2019

Susanna Syversen
Kanslichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Uppföljning av den internationella strategin
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Sammanfattning

I samband med verksamhetsberättelsen ska samtliga förvaltningar redovisa aktiviteter
utifrån Region Gotlands internationella strategi.
Under år 2019 har hälso- och sjukvårdsförvaltningen inte deltagit i något EUfinansierat internationellt projekt.
Via Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ges möjligheten att följa
pressmeddelanden och publikationer då SKR bevakar och ger stöd i EU och
internationella frågor.
HOPE- utbytesprogram (European Hospital and Healthcare
Federationutbytesprogram) via SKR. Programmet vänder sig till sjukvårdpersonal
och administrativ personal med minst tre års erfarenhet av ledningsuppgifter inom
vården samt till sjukhus som vill vara med som lokala värdar. För år 2019 har
ställning tagits att inte anmäla sig till programmet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 27 december 2019
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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1. Bakgrund
I den av regionfullmäktige antagna 1internationella strategin för Region Gotland 2017-2020
anges att internationellt arbete ska beskrivas, följas upp och årligen rapporteras i nämndens
verksamhetsberättelse. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen beskriver nedan det arbete
som pågått och som i vissa fall fortfarande fortgår inom förvaltningens ansvarsområde.
2. Internationellt arbete inom förskolan
Inget internationellt arbete eller utbyte har skett under 2019.
3. Internationellt arbete inom särskolan
Inget internationellt arbete eller utbyte har skett under 2019.
4. Internationellt arbete inom grundskolan

Ärendenr RS BUN 2019/974 & GVN 2019/257 Datum 2020-01-03

Ärendenr RS BUN 2018/7 & GVN 2018/5 Datum 2018-01-31

4.1 Klinteskolan

Klinteskolan har under 20 års tid engagerat sig i internationellt arbete. De två längsta projekten är GotZam, ett samarbete med Frälsningsarmén för donation till barnhemmet ARTECO i Zambia och det andra projektet är Childrens World Price. Varje år arbetar skolan
utifrån olika värdegrundsteman som berör både barn, ungdomar och vuxna. Några exempel
är vattenbristen, psykisk ohälsa och de senaste två åren har vi fokuserat på De globala målen
i samarbete med CWP. Arbetet integreras i undervisningen under läsåret och varje år i början av juni har vi ett Öppet Hus då eleverna redovisar sitt arbete för sina närstående. Våra
duktiga musikelever bjuder på en konsert och eleverna ställer ut olika alster från slöjden
som även går till försäljning. Skolan har ett långt samarbete med näringslivet i närsamhället som sponsrar med bland annat korv och bröd till försäljning. Varenda intjänad
krona går oavbrutet till barnhemmet ARTECO för deras elevers möjlighet till att gå i skolan.
4.2 Terra Novaskolan

Höstterminen 2019 hade skolan besök av en delegation från Sudan. Det var Osman El
Kheir och hans dotter med man. De hade med sig brev från Knalleskolan och Terra Novaskolans elever hade skrivit nya brev som skickades med. Eftersom postgången i Sudan inte
är att lita på (ännu) skickas breven med personer som reser mellan länderna. Osman visade
nytagna bilder från Knalleskolan. Han berättade också att universitetet i området planerade
att använda del av Knalleskolan som filial ”campus” för forskare. De ska dels forska i området kring bevattning och grödor, dels visa Knalleskolans elever hur en fortsättning på
skolgången kan se ut och uppmuntra fortsatt skolgång. Eleverna på Terra Novaskolan var
som vanligt mycket intresserade och ville att pengar ska samlas in för att kunna åka och
hälsa på.
4.3 Fole skola

Fole skola är med i ett Erasmus+-projekt. Det är ett internationellt projekt där lärare från
Tyskland, Spanien, Portugal, Grekland, Polen och Sverige har ett treårigt samarbete. I projektet arbetar man bland annat med programmering, matematik och engelska och de deltagande lärarnas utbyter erfarenheter med varandra. Utbytet sker både digitalt genom mail,
sociala medier och Skype samt fysiska möten. Varje läsår besöker de deltagande lärarna
1

Fastställd av regionfullmäktige 2017-03-27. Ärendenr RS 2016/540
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några av de andra länderna, en gång per år åker även elever med på resan. Det sker även
ett utbyte mellan skolornas elever genom t.ex. Skype-möten där eleverna pratar engelska
med varandra Då frågar och berättar de för varandra om hur det är att leva och gå skolan i
respektive land samt visar vad de arbetar med i skolan

5. Internationellt arbete inom kulturskolan
Kulturskolans världsmusikband genomförde under sportlovet 2019 en turné till Skåne och
Danmark. Vart tredje år startas ett nytt världsmusikprojekt med nya elever och som avslutning sista året för dessa projekt görs av tradition en resa. Bland annat uppträdde bandet som i den här projektomgången kallade sig ”Austre Tornseil” - i danska Ollerup och i
Köpenhamn. Vidare deltog bandet under resan i workshops i folkmusik.
6. Internationellt arbete inom avdelningen för gymnasiet och
vuxenutbildningen
Wisbygymnasiets har ett uppdrag att öka förståelsen hos eleverna om samspelet mellan det
lokala och globala. Det är skolans målsättning att alla elever involveras i ett internationellt
projekt eller utbyte under sin gymnasietid. Pågående internationella projekt finansieras i
hög grad av externa medel så som stipendier och EU-stöd. En del samarbeten har pågått
under så lång tid som 40 år. I huvudsak sker internationella utbyten inom Europa. På
Wisbgymnasiet bedrivs ett aktivt arbete för att utveckla och öka internationaliseringen.
Arbetet bedrivs inom arbetslag, program och ämnesgrupper.

Ärendenr RS BUN 2019/974 & GVN 2019/257 Datum 2020-01-03

Nedan redovisas avdelningens internationella projekt som bedrivits under året. Även övrigt
internationellt arbete i form av värd för besök, deltagande på konferenser beskrivs i korthet.
Verksamhet

Utvecklingsarbete/utbyte

Land

Finansiering

Gymnasiet

Idrottsgymnasiet utbyte

Bergamo/
Italien

Egna medel

Gymnasiet

Projekt mellan Nuckö gymnasium nära Hapsalu i Estland och Wisbygymnasiet. Syftet är ökad kunskap om
varandras kulturer, historia och traditioner.

Estland

Respektive
skola står för
egna kostnader

Gymnasiet

Språk- och kultursamarbete mellan Conrad-vonSoestgymnasium i Soest och Wisbygymnasiet. Eleverna
från skolorna träffas vid två tillfällen under våren, en
gång i Tyskland och en gång på Gotland. Respektive
skola anordnar aktiviteter dagtid. Under kvällarna
språkträning i värdfamiljerna. Förmodligen ett av Sveriges längsta elevutbyte (>40 år).

Tyskland

Egna medel

Gymnasiet

EU- skola

Frankrike
och Belgien

EU

Wisbygymnasiet är en av Europaparlamentets ambassadörskolor. Man arbetar för att stärka kunskapen om
Sveriges medlemskap i EU och ge kunskap om vad det
innebär att vara
medlem i en stor lagstyrd gemenskap. Resa genomförs
till Europaparlamentet i Strassburg för att prova på att
arbeta som parlamentariker genom att arbeta i utskott,
lägga förslag och rösta.
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Verksamhet

Utvecklingsarbete/utbyte

Land

Finansiering

Gymnasiet

Toleransprojektet - värdegrundsarbete på olika yrkesprogram i syfte att stärka elevernas yrkeskompetens
och kulturförståelse. Med en ökad otrygghet och starka
politiska tongångar i den offentliga diskursen lär man
sig de förflutnas varningssignaler.

Polen

UHR

Kultursamarbete med Matera, Europas kulturhuvudstad
2019 för elever på det humanistiska och estetiska programmet.

Italien

Egna medel

Gymnasiet

Studieresa till Athen i syfte att uppmärksamma vår kulturella identitet, erhålla kunskap om och skapa stolthet
över den kulturella kontext vi lever i

Grekland

Egna medel

Gymnasiet

Utlands APL på olika hästgårdar i Europa för elever på
Naturbruksprogrammet.

Tyskland
och Italien

Egna medel

Gymnasiet

Språk- och kulturutbyte för såväl elever som personal
med en gymnasieskola i Finland

Finland

UHR

Folkhögskolan

Utbyte avseende socialpedagogutbildningen och Orchid
school. En del av utbildningen sker på plats i Pune. Se
nedan, rubrik 6.1.

Indien

Studerande
betalar egen
resa

Folkhögskolan

Film crew utbildningen och storyutbildningen har löpande samarbete med internationella aktörer och
branscher med anledning av filmproduktion. Se nedan,
rubrik 6.1.

Olika länder

Gästlärare
betalas enligt
praxis

Folkhögskolan

Allmänna linjen tar årligen emot internationella stipendiater på förfrågan från svenska institutet.

Olika länder

Gymnasiet

Ärendenr RS BUN 2019/974 & GVN 2019/257 Datum 2020-01-03

Se nedan, rubrik 6.1.
Ungdomsenheten

Inget internationellt arbete har förekommit under 2019

Vuxenutbildningen

Inget internationellt arbete har förekommit under 2019

Integrationsenheten/
arbetsmarknadsenheten
Integrationsenheten/
arbetsmarknadsenheten

Kommunalt partnerskap med Kibaha i Tanzania. Projektets tema är Gender equality. Kapacitetsbyg-gande
för enheternas personal.

Tanzania

ICLD

Nordiskt samarbete inom ”Nordiskt nätverk för vuxnas
lärande, NVL” med fokus att leda grupper med vuxna
deltagare som befinner sig i ”utsatta” förhållanden.
Vuxkomp deltar i en nordisk lärcirkel för kompetensutveckling och erfarenhetsutveckling

Nordiska
länderna

Nordiska ministerrådet
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6.1 Gotlands folkhögskola
Socialpedagogutbildningen

har en inriktning som heter – Mänskliga rättigheter och kulturkommunikation. I den inriktningen ingår det tre veckors utbildning i staden Pune i Indien. Den person som håller i
veckorna, med besök på många olika sociala organisationer och skolor och utbildning i kulturkommunikation, är Lakshmi Kumar. Lakshmi Kumar är i grunden en socionom från Indien bosatt i Pune. Hon har även i mer än 20 år arbetat med utbyten och kulturkommunikation med socionomutbildningen på Örebro universitet, där hon i år blivit utnämnd till
hedersdoktor.
Folkhögskolans elever som valt inriktningen – Mänskliga rättigheter och kulturkommunikation, arrangerar också ett kort läger på Gotland för elever från skolan Orchid School,
Pune Indien.
Allmänna linjen

Har haft stipendiater från Svenska institutet. Någon stipendiat från något östland har studerat på skolan under 1 år. Just nu ligger det på is eftersom Svenska institutet avvaktar att visumansökningstiden skall bli kortare. Senaste åren har eventuella stipendiater fått vänta på
sitt visum så länge att det gjort det omöjligt att bevilja stipendier.
Film Crew utbildningen

har etablerat följande samarbete med filmskolan Whistling Woods i Mumbai, Indien. Den
internationella filmskolan Whistling Woods är en av Indiens största filmskolor. Skolan ligger i hjärtat av Bollywood och utbildar elever inom en rad olika discipliner inom kommersiell filmproduktion. Gotlands folkhögskola har under de senaste åren etablerat en allt tätare
kontakt med skolans lärare och institution. Lärare och utbildningsansvariga från Indien har
vid flera tillfällen besökt Gotland och utbildningarna och detsamma har skett från svensk
fakultet. Utbytet fungerar på ett mycket tillfredställande sätt och en grupp studerande från
Film Crew vistades flera veckor på Whistling Woods under 2019 där de fick bo hos elever
på skolan, ta del av utbildningen samt besöka Bollywood.

Ärendenr RS BUN 2019/974 & GVN 2019/257 Datum 2020-01-03

Syftet med deltagarnas vistelse är att utbyta erfarenheter med skolan i Indien. Under året
har en grupp studerande besökt Gotland för att utbyta erfarenheter och arbeta tillsammans
med Film Crew i den produktion som produceras i studion av Film Crew & Story. Ytterligare ett syfte var att deltagarna skulle få möjligheten att göra ett kulturellt utbyte. Baserat på
hur samarbetet fortlöper kommer skolan att ytterligare formalisera samarbetet och göra det
till ett återkommande inslag.
Storyutbildningen

Storyutbildningen samarbetar med manusförfattare från hela världen men företrädelsevis
från USA och Hollywood. Utbytet är omfattande och beskrivs på skolans hemsida. Samarbete med Michael Weiss Publisher har inletts som är en av de absolut största bokförläggarna avseende filmlitteratur. Avsikten är att utveckla ett samarbete med målsättningen att
studenter på Storyutbildningen kan översätta någon bok till svenska och lansera i Sverige.
Story är med i en mailinglista med nya böcker som vi kan få ta del av och läsa samt skriva
reviews på under namnet Storyutbildningen.
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6.2 Integrationsenheten / Arbetsmarknadsenheten

Integrationsenheten (IE) och arbetsmarknadsenheten (AME) - Den 1 juli gick startskottet
för det kommunala partnerskapet med Kibaha i Tanzania, finansierat av ICLD. Det är integrationsenheten som driver ett jämställdhetsprojekt med inriktning på att få kvinnor att ta
plats i beslutande organ i Kibaha. Det ska också gynna nyanlända i Sverige. Projektet vill
hitta metoder för att underlätta för nyanlända kvinnor att ta del av vårt jämställda samhälle.
Den första projektaktiviteten var ett besök i Visby i september 2019 av både styrgrupp och
projekt-grupp från Kibaha. Vid detta besök engagerades både integrations- och arbetsmarknadsenhetens personal, chefer samt politiker i GVN från både opposition och majoritet. I november besökte projektgruppen bestående av personal från IE och AME Kibaha
för första gången. Förutom att bekanta sig med olika verksamheter i Kibaha genomfördes
en första workshop för personal och politiker i Kibaha.

Ärendenr RS BUN 2019/974 & GVN 2019/257 Datum 2020-01-03

Från och med november 2019 deltar Vuxkomp i en nordisk pilotgrupp för att utveckla en
modell för kompetensutveckling för ledare/pedagoger/samordnare som arbetar med vuxna
deltagare som kommer från ”utsatta” förhållanden. Tex personer som står långt från arbetsmarknaden, bidragsberoenden, låg utbildningsbakgrund etc. Den nordiska lärcirkeln
består av två deltagare från varje nordiskt land som träffas vid fyra tillfällen under 2020 och
två under 2021. Däremellan har varje deltagare i uppgift att bilda en egen grupp där den
nordiska erfarenheten kommer till lokal nivå.
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1. Bakgrund
I den av regionfullmäktige antagna 1internationella strategin för Region Gotland 2017-2020
anges att internationellt arbete ska beskrivas, följas upp och årligen rapporteras i nämndens
verksamhetsberättelse. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen beskriver nedan det arbete
som pågått och som i vissa fall fortfarande fortgår inom förvaltningens ansvarsområde.
2. Internationellt arbete inom förskolan
Inget internationellt arbete eller utbyte har skett under 2019.
3. Internationellt arbete inom särskolan
Inget internationellt arbete eller utbyte har skett under 2019.
4. Internationellt arbete inom grundskolan

Ärendenr RS BUN 2019/974 & GVN 2019/257 Datum 2020-01-03

Ärendenr RS BUN 2018/7 & GVN 2018/5 Datum 2018-01-31

4.1 Klinteskolan

Klinteskolan har under 20 års tid engagerat sig i internationellt arbete. De två längsta projekten är GotZam, ett samarbete med Frälsningsarmén för donation till barnhemmet ARTECO i Zambia och det andra projektet är Childrens World Price. Varje år arbetar skolan
utifrån olika värdegrundsteman som berör både barn, ungdomar och vuxna. Några exempel
är vattenbristen, psykisk ohälsa och de senaste två åren har vi fokuserat på De globala målen
i samarbete med CWP. Arbetet integreras i undervisningen under läsåret och varje år i början av juni har vi ett Öppet Hus då eleverna redovisar sitt arbete för sina närstående. Våra
duktiga musikelever bjuder på en konsert och eleverna ställer ut olika alster från slöjden
som även går till försäljning. Skolan har ett långt samarbete med näringslivet i närsamhället som sponsrar med bland annat korv och bröd till försäljning. Varenda intjänad
krona går oavbrutet till barnhemmet ARTECO för deras elevers möjlighet till att gå i skolan.
4.2 Terra Novaskolan

Höstterminen 2019 hade skolan besök av en delegation från Sudan. Det var Osman El
Kheir och hans dotter med man. De hade med sig brev från Knalleskolan och Terra Novaskolans elever hade skrivit nya brev som skickades med. Eftersom postgången i Sudan inte
är att lita på (ännu) skickas breven med personer som reser mellan länderna. Osman visade
nytagna bilder från Knalleskolan. Han berättade också att universitetet i området planerade
att använda del av Knalleskolan som filial ”campus” för forskare. De ska dels forska i området kring bevattning och grödor, dels visa Knalleskolans elever hur en fortsättning på
skolgången kan se ut och uppmuntra fortsatt skolgång. Eleverna på Terra Novaskolan var
som vanligt mycket intresserade och ville att pengar ska samlas in för att kunna åka och
hälsa på.
4.3 Fole skola

Fole skola är med i ett Erasmus+-projekt. Det är ett internationellt projekt där lärare från
Tyskland, Spanien, Portugal, Grekland, Polen och Sverige har ett treårigt samarbete. I projektet arbetar man bland annat med programmering, matematik och engelska och de deltagande lärarnas utbyter erfarenheter med varandra. Utbytet sker både digitalt genom mail,
sociala medier och Skype samt fysiska möten. Varje läsår besöker de deltagande lärarna
1
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några av de andra länderna, en gång per år åker även elever med på resan. Det sker även
ett utbyte mellan skolornas elever genom t.ex. Skype-möten där eleverna pratar engelska
med varandra Då frågar och berättar de för varandra om hur det är att leva och gå skolan i
respektive land samt visar vad de arbetar med i skolan

5. Internationellt arbete inom kulturskolan
Kulturskolans världsmusikband genomförde under sportlovet 2019 en turné till Skåne och
Danmark. Vart tredje år startas ett nytt världsmusikprojekt med nya elever och som avslutning sista året för dessa projekt görs av tradition en resa. Bland annat uppträdde bandet som i den här projektomgången kallade sig ”Austre Tornseil” - i danska Ollerup och i
Köpenhamn. Vidare deltog bandet under resan i workshops i folkmusik.
6. Internationellt arbete inom avdelningen för gymnasiet och
vuxenutbildningen
Wisbygymnasiets har ett uppdrag att öka förståelsen hos eleverna om samspelet mellan det
lokala och globala. Det är skolans målsättning att alla elever involveras i ett internationellt
projekt eller utbyte under sin gymnasietid. Pågående internationella projekt finansieras i
hög grad av externa medel så som stipendier och EU-stöd. En del samarbeten har pågått
under så lång tid som 40 år. I huvudsak sker internationella utbyten inom Europa. På
Wisbgymnasiet bedrivs ett aktivt arbete för att utveckla och öka internationaliseringen.
Arbetet bedrivs inom arbetslag, program och ämnesgrupper.

Ärendenr RS BUN 2019/974 & GVN 2019/257 Datum 2020-01-03

Nedan redovisas avdelningens internationella projekt som bedrivits under året. Även övrigt
internationellt arbete i form av värd för besök, deltagande på konferenser beskrivs i korthet.
Verksamhet

Utvecklingsarbete/utbyte

Land

Finansiering

Gymnasiet

Idrottsgymnasiet utbyte

Bergamo/
Italien

Egna medel

Gymnasiet

Projekt mellan Nuckö gymnasium nära Hapsalu i Estland och Wisbygymnasiet. Syftet är ökad kunskap om
varandras kulturer, historia och traditioner.

Estland

Respektive
skola står för
egna kostnader

Gymnasiet

Språk- och kultursamarbete mellan Conrad-vonSoestgymnasium i Soest och Wisbygymnasiet. Eleverna
från skolorna träffas vid två tillfällen under våren, en
gång i Tyskland och en gång på Gotland. Respektive
skola anordnar aktiviteter dagtid. Under kvällarna
språkträning i värdfamiljerna. Förmodligen ett av Sveriges längsta elevutbyte (>40 år).

Tyskland

Egna medel

Gymnasiet

EU- skola

Frankrike
och Belgien

EU

Wisbygymnasiet är en av Europaparlamentets ambassadörskolor. Man arbetar för att stärka kunskapen om
Sveriges medlemskap i EU och ge kunskap om vad det
innebär att vara
medlem i en stor lagstyrd gemenskap. Resa genomförs
till Europaparlamentet i Strassburg för att prova på att
arbeta som parlamentariker genom att arbeta i utskott,
lägga förslag och rösta.
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Verksamhet

Utvecklingsarbete/utbyte

Land

Finansiering

Gymnasiet

Toleransprojektet - värdegrundsarbete på olika yrkesprogram i syfte att stärka elevernas yrkeskompetens
och kulturförståelse. Med en ökad otrygghet och starka
politiska tongångar i den offentliga diskursen lär man
sig de förflutnas varningssignaler.

Polen

UHR

Kultursamarbete med Matera, Europas kulturhuvudstad
2019 för elever på det humanistiska och estetiska programmet.

Italien

Egna medel

Gymnasiet

Studieresa till Athen i syfte att uppmärksamma vår kulturella identitet, erhålla kunskap om och skapa stolthet
över den kulturella kontext vi lever i

Grekland

Egna medel

Gymnasiet

Utlands APL på olika hästgårdar i Europa för elever på
Naturbruksprogrammet.

Tyskland
och Italien

Egna medel

Gymnasiet

Språk- och kulturutbyte för såväl elever som personal
med en gymnasieskola i Finland

Finland

UHR

Folkhögskolan

Utbyte avseende socialpedagogutbildningen och Orchid
school. En del av utbildningen sker på plats i Pune. Se
nedan, rubrik 6.1.

Indien

Studerande
betalar egen
resa

Folkhögskolan

Film crew utbildningen och storyutbildningen har löpande samarbete med internationella aktörer och
branscher med anledning av filmproduktion. Se nedan,
rubrik 6.1.

Olika länder

Gästlärare
betalas enligt
praxis

Folkhögskolan

Allmänna linjen tar årligen emot internationella stipendiater på förfrågan från svenska institutet.

Olika länder

Gymnasiet

Ärendenr RS BUN 2019/974 & GVN 2019/257 Datum 2020-01-03

Se nedan, rubrik 6.1.
Ungdomsenheten

Inget internationellt arbete har förekommit under 2019

Vuxenutbildningen

Inget internationellt arbete har förekommit under 2019

Integrationsenheten/
arbetsmarknadsenheten
Integrationsenheten/
arbetsmarknadsenheten

Kommunalt partnerskap med Kibaha i Tanzania. Projektets tema är Gender equality. Kapacitetsbyg-gande
för enheternas personal.

Tanzania

ICLD

Nordiskt samarbete inom ”Nordiskt nätverk för vuxnas
lärande, NVL” med fokus att leda grupper med vuxna
deltagare som befinner sig i ”utsatta” förhållanden.
Vuxkomp deltar i en nordisk lärcirkel för kompetensutveckling och erfarenhetsutveckling

Nordiska
länderna

Nordiska ministerrådet
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6.1 Gotlands folkhögskola
Socialpedagogutbildningen

har en inriktning som heter – Mänskliga rättigheter och kulturkommunikation. I den inriktningen ingår det tre veckors utbildning i staden Pune i Indien. Den person som håller i
veckorna, med besök på många olika sociala organisationer och skolor och utbildning i kulturkommunikation, är Lakshmi Kumar. Lakshmi Kumar är i grunden en socionom från Indien bosatt i Pune. Hon har även i mer än 20 år arbetat med utbyten och kulturkommunikation med socionomutbildningen på Örebro universitet, där hon i år blivit utnämnd till
hedersdoktor.
Folkhögskolans elever som valt inriktningen – Mänskliga rättigheter och kulturkommunikation, arrangerar också ett kort läger på Gotland för elever från skolan Orchid School,
Pune Indien.
Allmänna linjen

Har haft stipendiater från Svenska institutet. Någon stipendiat från något östland har studerat på skolan under 1 år. Just nu ligger det på is eftersom Svenska institutet avvaktar att visumansökningstiden skall bli kortare. Senaste åren har eventuella stipendiater fått vänta på
sitt visum så länge att det gjort det omöjligt att bevilja stipendier.
Film Crew utbildningen

har etablerat följande samarbete med filmskolan Whistling Woods i Mumbai, Indien. Den
internationella filmskolan Whistling Woods är en av Indiens största filmskolor. Skolan ligger i hjärtat av Bollywood och utbildar elever inom en rad olika discipliner inom kommersiell filmproduktion. Gotlands folkhögskola har under de senaste åren etablerat en allt tätare
kontakt med skolans lärare och institution. Lärare och utbildningsansvariga från Indien har
vid flera tillfällen besökt Gotland och utbildningarna och detsamma har skett från svensk
fakultet. Utbytet fungerar på ett mycket tillfredställande sätt och en grupp studerande från
Film Crew vistades flera veckor på Whistling Woods under 2019 där de fick bo hos elever
på skolan, ta del av utbildningen samt besöka Bollywood.

Ärendenr RS BUN 2019/974 & GVN 2019/257 Datum 2020-01-03

Syftet med deltagarnas vistelse är att utbyta erfarenheter med skolan i Indien. Under året
har en grupp studerande besökt Gotland för att utbyta erfarenheter och arbeta tillsammans
med Film Crew i den produktion som produceras i studion av Film Crew & Story. Ytterligare ett syfte var att deltagarna skulle få möjligheten att göra ett kulturellt utbyte. Baserat på
hur samarbetet fortlöper kommer skolan att ytterligare formalisera samarbetet och göra det
till ett återkommande inslag.
Storyutbildningen

Storyutbildningen samarbetar med manusförfattare från hela världen men företrädelsevis
från USA och Hollywood. Utbytet är omfattande och beskrivs på skolans hemsida. Samarbete med Michael Weiss Publisher har inletts som är en av de absolut största bokförläggarna avseende filmlitteratur. Avsikten är att utveckla ett samarbete med målsättningen att
studenter på Storyutbildningen kan översätta någon bok till svenska och lansera i Sverige.
Story är med i en mailinglista med nya böcker som vi kan få ta del av och läsa samt skriva
reviews på under namnet Storyutbildningen.

5 (6)

Region Gotland
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen

Uppföljning av internationell strategi 2019

6.2 Integrationsenheten / Arbetsmarknadsenheten

Integrationsenheten (IE) och arbetsmarknadsenheten (AME) - Den 1 juli gick startskottet
för det kommunala partnerskapet med Kibaha i Tanzania, finansierat av ICLD. Det är integrationsenheten som driver ett jämställdhetsprojekt med inriktning på att få kvinnor att ta
plats i beslutande organ i Kibaha. Det ska också gynna nyanlända i Sverige. Projektet vill
hitta metoder för att underlätta för nyanlända kvinnor att ta del av vårt jämställda samhälle.
Den första projektaktiviteten var ett besök i Visby i september 2019 av både styrgrupp och
projekt-grupp från Kibaha. Vid detta besök engagerades både integrations- och arbetsmarknadsenhetens personal, chefer samt politiker i GVN från både opposition och majoritet. I november besökte projektgruppen bestående av personal från IE och AME Kibaha
för första gången. Förutom att bekanta sig med olika verksamheter i Kibaha genomfördes
en första workshop för personal och politiker i Kibaha.

Ärendenr RS BUN 2019/974 & GVN 2019/257 Datum 2020-01-03

Från och med november 2019 deltar Vuxkomp i en nordisk pilotgrupp för att utveckla en
modell för kompetensutveckling för ledare/pedagoger/samordnare som arbetar med vuxna
deltagare som kommer från ”utsatta” förhållanden. Tex personer som står långt från arbetsmarknaden, bidragsberoenden, låg utbildningsbakgrund etc. Den nordiska lärcirkeln
består av två deltagare från varje nordiskt land som träffas vid fyra tillfällen under 2020 och
två under 2021. Däremellan har varje deltagare i uppgift att bilda en egen grupp där den
nordiska erfarenheten kommer till lokal nivå.
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RS 2020/375

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 antogs 27 mars 2017 av regionfullmäktige, § Rf 31. Strategins syfte är att klargöra hur Region Gotlands internationella arbete ska bidra till att uppnå strategiska mål i Vision Gotland 2025. Målen
är att främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och
tillväxt på Gotland, samt att utveckla Regin Gotlands verksamheter. Det internationella arbetet sker i förvaltningarnas verksamheter, med fokus på ökat lärande och
kunnande, för att utveckla verksamheternas kvalitet.
Enligt strategin ska det internationella arbetet årligen redovisas till regionfullmäktige.
Uppföljningen syftar till att synliggöra det samlade internationella arbetet som
respektive förvaltning genomfört under året.
I instruktionen inför årsredovisningen ombads förvaltningarna återrapportera enligt
följande frågor:
-

Vilka EU-finansierade projekt har bedrivits under året?
Vilka andra internationella projekt har bedrivits under året?
Övrigt internationellt arbete (värd för besök, deltagande på konferenser etc.)?
Verksamhetsrelaterade effekter och resultat av det internationella arbetet?
Förvaltningarnas svar finns bifogade.

Sammanfattningsvis så driver förvaltningarna internationellt arbete i linje med
internationell strategi, om än med olika intensitet och inriktning. Etablerandet under
2020 av en samlande funktion vid Regionstyrelseförvaltningen i form av ett projektkontor ökar möjligheterna för förvaltningarna att få stöd i att utveckla sina verksamheter med att driva internationella projekt.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att omfattningen av arbetet med internationell
samverkan, omvärldsbevakning och användning av extern medfinansiering för
projekt sammantaget sker i en likartad omfattning som föregående år i de flesta av
förvaltningarna.
Samtliga förvaltningar bedriver aktiviteter, eller har undersökt möjligheten därtill,
som ligger i linje med den internationella strategin.
forts
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-03-11

RS AU § 65 forts
RS 2020/375

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen är ett mycket tydligt exempel på en
förvaltning där man nått långt med att integrera det internationella arbetet i sina
verksamheter. Det bedrivs internationella aktiviteter i grundskolan, gymnasiet och
folkhögskoleverksamheten, där inte minst gymnasiet uppvisar en bred omfattning.
Förvaltningen använder sig av såväl extern medfinansiering som egna medel för att
bedriva sin internationella samverkan. Inom arbetslivsverksamheten har integrationsoch arbetsmarknadsenheten påbörjat ett internationellt projekt och deltar i ett
lärandeutbyte för vuxna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är ett tydligt exempel på en förvaltning som aktivt
deltar i kollegialt lärande och utbyte inom ramen för de prioriterade internationella
nätverken. Samhällsbyggnadsförvaltningen driver även ett nationellt mycket uppmärksammat EU-finansierat projekt, DiSa – Digital samhällsbyggnad.
Regionstyrelseförvaltningen tar tillvara möjligheterna med de internationella prioriterade nätverken för att stärka sin omvärldsbevakning, etablera kontakter och få
tillgång till kunskaper som används i utvecklingen av verksamheternas strategiska
inriktning. Förvaltningen medfinansierar även ett stort antal regionala utvecklingsprojekt, och driver därtill även ett antal utvecklingsprojekt.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är ett exempel på en förvaltning som använder sig
av SKR:s aktiva omvärldsbevakning av EU-frågor kring hälsa. HSF förbereder sig
även för att använda finansiering från den regionala europeiska utvecklingsfonden
för att stärka sin utvecklings- och innovationskraft.
Kulturförvaltningen är ett exempel på en förvaltning som genom ett internationellt
filmprojekt, Gotland Film Lab, stärkt samarbetet mellan aktörer på Gotland med
motsvarigheter i de baltiska länderna och Ryssland.
Tekniska förvaltningen, som fram till 2018 arbetat med att använda extern medfinansiering för att medverka till ett hållbart internationellt utvecklingssamarbete, har
under 2019 minskat sitt internationella engagemang.
Socialförvaltningen är ett exempel på en förvaltning som framgångsrikt driver projekt
för en digitaliserad äldreomsorg med finansiering från europeiska socialfonden, ett
projekt som syftar till att öka kvaliteten för brukarna och som även ska leda till att
bredda rekryteringen av medarbetare.
Regionstyrelseförvaltningen samlade bedömning är att implementeringen av den
internationella strategin sker i samtliga förvaltningar, om än med olika intensitet,
inriktning och omfattning. Inom vissa förvaltningar sker det troligtvis långt mer än
vad som framgår av de bifogade svaren.
forts
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Det finns hos förvaltningarna en nyfikenhet och intresse, samt en vilja att arbeta med
ömsesidiga internationella utbyten som ger mervärden i de egna verksamheterna.
Samtidigt utgör tidsbrist, tillgången till projektledare med internationell erfarenhet
och konkurrensen med andra förvaltningsaktiviteter exempel på utmaningar i
förvaltningarna för att kunna göra mer eller hålla i det internationella arbete som
redan bedrivs idag.
Reginstyrelseförvaltningen bedömer att den internationella strategin ger förvaltningarna ramar och tydlighet kring hur arbetet kan bedrivas. En av vinsterna med
strategin är exempelvis att det framgår vilka organisationer som Region Gotland
internationellt ska samarbeta med. Strategin ger även tydlighet om ansvar och roller.
Samtidigt visar årets uppföljning att det behövs mer av processtöd för att öka och
bibehålla genomslaget för den internationella strategins mål: främja internationellt
utbyte för en långsiktig hållbar samhällsutveckling och tillväxt på Gotland, och att
utveckla Region Gotlands verksamhet.
Flera förvaltningar skulle tjäna på att få draghjälp för att stärka integreringen av det
internationella arbetet, samt identifiera möjligheter med omvärldsbevakning och
samarbeten inom de prioriterade internationella nätverken.
Regionstyrelseförvaltningen ser därför positivt på att, med utgångspunkt i beslutet
om att uppdra åt regionstyrelseförvaltningen att ge förslag på inrättandet av ett
projektkontor (RS 2019/454), använda 2020 till att i samarbete med Region Gotlands
förvaltningar i ökad omfattning möjliggöra för samtliga förvaltningar att ta del av
extern projektfinansiering.
Projektkontoret kommer att etableras under 2020. Projektkontoret kommer behöva
omfatta såväl administrativa stöd åt förvaltningarna som stödfunktioner för att
utarbeta projektidéer utifrån verksamhetsbehov, ansöka och ta tillvara resultat och
lärande i förvaltningarna.
Det arbete som Region Gotlands förtroendevalda utför i de av den internationella
strategins utpekade internationella nätverk synliggörs i det regionala utvecklingsutskottet (REGU). Regionstyrelseförvaltningen ser att de internationella frågorna
genom REGU:s tillskapande har stärkt Region Gotlands synlighet i internationella
nätverk. REGU ger även ledning kring Region Gotlands strategiska regionala ståndpunkter och inriktningar för internationell bevakning och positionering.
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Regionstyrelseförvaltningen vill slutligen påtala vikten av att Region Gotland tillsammans med Länsstyrelsen och andra regionala aktörer initierat Partnerskapet för
EU:s Fonder och Program på Gotland under 2019, i syfte att nyttja återstående
medel i nuvarande programperiod samt att ta tillvara Gotlands intressen i det
pågående arbetet med EU:s långtidsbudget för sammanhållningspolitiken från 2021.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Roland Engkvist, EU-samordnare, regionstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottet föreslår att den internationella strategin kompletteras med följande
-

Interreg Central Baltic-programmet
Nedläggningen av B7-projektet under 2019
OWHC World Congress i Krakow 12-15 juni 2019 deltog en representant från
regionstyrelsen, samt tjänstepersoner från förvaltningen och en representant från
Gotlands förenade besöksnäring. Temat var Kulturarv, turism och besöksnäringar.

Reviderad handling kommer sändas ut till regionstyrelsens sammanträde.
Beslutsunderlag

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020
Regionstyrelseförvaltningen 2020-02-26
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Helena Andersson

Regionstyrelsen

Region Gotlands Avfallsplan 2020-2030
Förslag till beslut

•

Tekniska nämndens förslag till ny avfallsplan för Region Gotland godkänns och
lämnas till regionfullmäktige för antagande.

Sammanfattning

Avfallsplanen är en övergripande sammanställning av hur Region Gotlands arbete
med avfall och avfallsförebyggande åtgärder, i egna verksamheter och i samverkan
med andra ska utvecklas under det närmsta årtiondet. Tekniska nämnden har 202002-19, §32, godkänt förslaget till ny avfallsplan och föreslår regionstyrelsen besluta att
lämna förslaget till avfallsplan vidare till regionfullmäktige för antagande.
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden har 2020-02-19, §32, beslutat att överlämna föreslagen avfallsplan
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning till regionstyrelsen med förslaget att
godkänna planen och lämna den till regionfullmäktige för fastställande.
Underlag till en ny avfallsplan för Region Gotland har arbetas fram under 2018-2020
med målet att efter antagande i regionfullmäktige börja gälla från 1 juli år 2020.
Arbetet är väl förankrat i olika delar av regionen, samtidigt som stora delar av det har
skett med stöd av extern konsult. Förslaget till ny avfallsplan bygger på devisen
”Gotland gör avfall till en resurs.”
Sedan den förra avfallsplanen antogs 2007 har regelverket utvecklats, ifråga om vad
en kommunal avfallsplan, ska omfatta. Den nu föreslagna planen tar därför ett
bredare grepp än den tidigare. Bland annat ingår mål för minskad nedskräpning och
tydligare samverkan med olika berörda aktörer. Dessutom ingår avfallsmål för
regionens egna verksamheter.
Aktuella avfallsmängder 2017 och deras hantering i form av insamlingssystem och
avfallsbehandling beskrivs i bilaga 1. Avfallsmängderna sätt där även i relation till
lokala förhållanden som demografi och näringslivsstruktur.
I bilaga 2 beskrivs översiktligt de viktigaste anläggningarna för hantering av avfall på
Gotland. Dels de som är nödvändiga för att klara avfallsansvaret, enligt den
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kommunala renhållningsskyldigheten, dels viktiga anläggningar för hantering av
sådant avfall som ligger utanför det kommunala ansvaret. De förra är de anläggningar
som är direkta mottagare och behandlare av avfall inom det kommunala ansvaret. De
senare är bland annat återvinningsstationer och mottagningsanläggning som drivs av
Förpacknings- och tidningsinsamlingen, företag som har återbruk och avfall som
huvudinriktning och de som tar emot uttjänta varor av de slag som de själva säljer, till
exempel verkstäder som tar emot bildäck och apotek som tar emot överblivna
läkemedel.
Inom avfallshanteringen finns också ett arv att ta hand om ifråga om nedlagda
deponier och deras hantering för att inte skada omgivande miljö. Bilaga 3 redovisar
läget för deponier på Gotland år 2017.
Avfallshanteringen omgärdas av ett stort antal lagar, föreskrifter, riktlinjer och regler.
Dessa beskrivs i bilaga 4. En god avfallshantering och hållbara kretslopp bidrar
också till flera olika mål i samhället, bland annat de nationella miljökvalitetsmålen
”God bebyggd miljö”, ”Giftfri miljö” och ”Begränsad klimatpåverkan” och mål i den
nationella avfallsplanen. Även detta beskrivs i bilaga 4.
Enligt miljöbalken (6 kap) samt miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966) ska en
avfallsplan bland annat innehålla en miljöbedömning. Bedömningen finns i bilaga 5.
Uppföljning av utfallet till och med 2017, på målen i tidigare avfallsplanen från 2007,
finns i bilaga 6.
Den nya avfallsplanens uppföljning och genomförande

I bilaga 7 beskrivs den huvudsakliga ansvarsfördelningen för genomförande samt förslag till aktiviteter för att uppnå målen i planen.
Tekniska nämnden ansvarar för att, efter uppdrag från regionfullmäktige, revidera
Avfallsplanen minst vart fjärde år, med start senast 2023. Avfallsplanen och dess
uppföljning kommer att finnas tillgänglig på Region Gotlands hemsida.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen instämmer i teknikförvaltningens bedömning att
förslaget till Avfallsplan för Region Gotland kan lämnas till regionfullmäktige för
antagande.
Samråd och utställning under oktober-januari 2019 har uppfyllt lagkravet på minst 4
veckors utställning. Inkomna synpunkter har tagits i beaktande. Underlaget till ny
avfallsplan bedöms vara väl genomarbetat.
En revidering av Avfallsplanen har gjorts under 2018-2020 med målsättning att ny
Avfallsplan antas av Regionfullmäktige och gäller från 1 juli år 2020. Arbetet är väl
förankrat i regionen och har skett med stöd av extern konsult. Det som genomsyrar
den nya avfallsplanen är devisen Gotland gör avfall till en resurs.
Under utställningsperioden fanns möjlighet för alla medborgare och besökare att
lämna skriftliga synpunkter på förslaget.
Regionstyrelseförvaltningen berörs direkt av målen i avsnitt 3, Mål för förebyggande
av avfall, där regionens egna verksamheter och flera av dem inom
regionstyrelseförvaltningens ansvar, adresseras direkt. Dessa mål stämmer väl
överens med regionens miljöprogram
Ett av målen gäller ökad produktion av biogas, vilket här ska ses i sammanhanget
ökad utsortering av organiskt avfall som kan öka produktionen av biogas och
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biogödsel. Målet stämmer överens med ambitionerna till år 2030 i regionens
biogasstrategi.
Ett försök till ekonomiska bedömningen av avfallsplanens genomförande ingår i
plandokumentet, de taxefinansierade delarna är reglerade i bestämmelser, en del av
dessa bestämmelser är under förändring, vilket kan påverka kostnaderna. Även
bedömning av horisontella kriterier ingår i plandokumentet.
Beslutsunderlag

Förslag till Region Gotlands Avfallsplan 2020-2030, 2020-02-19
Tjänsteskrivelse till TN, daterad 2020-01-28, inkom RS 2020-02-19
Nedanstående bilagor till förslaget till avfallsplan, inkom RS 2020-02-19
Bilaga 1 Nulägesbeskrivning
Bilaga 2 Anläggningar för förebyggande och hantering av avfall
Bilaga 3 Nedlagda deponier på Gotland
Bilaga 4 Lagstiftning
Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga 6 Uppföljning av tidigare avfallsplan för Gotlands kommun
Bilaga 7 Ansvarsfördelning, mål och aktiviteter
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Sammanfattning – Vi gör avfall till en resurs
Avfallsplan och Lokala föreskrifter för avfallshantering utgör tillsammans
Renhållningsordningen för Region Gotland. Avfallsplanen gäller för åren 2020 –
2030 och ersätter tidigare Avfallsplan från 2007. Alla delar av samhället behövs
och kan bidra till att uppnå avfallsplanens mål: privatpersoner, företag,
organisationer och föreningar, universitetet, regionen och statliga myndigheter.
De övergripande strategierna för avfallshanteringen på Gotland är:






Resurshushållning och effektiv avfallshantering – Vi ska röra oss uppåt i
avfallstrappan
Vi ska prioritera arbetet med att ta det farliga avfallet ur kretsloppet
Källsortering ska vara enkelt och nära
Region Gotlands verksamheter ska föregå med gott exempel
Vi ska samarbeta och delta i relevanta nätverk

Ärendenr TN 2018/3053 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Vi gör avfall till en resurs genom att uppnå följande inriktningsmål:
1. På Gotland genereras mindre avfall
2. År 2025 är det enklare för Gotlands invånare och besökare att
återanvända/återbruka begagnade varor. Återanvändning av bygg- och
rivningsavfall har ökat.
3. År 2025 går avfall och material som inte kan återbrukas till
materialåtervinning. Andelen källsorterat avfall har ökat.
4. Resurserna i det avfall som uppstår tas tillvara på Gotland. År 2025 har
återvinningen av energi och näring från avfall ökat.
5. Minimerad negativ miljöeffekt från nedlagda och aktiva deponier
6. År 2030 är Gotlands stränder, natur och gatumark skräpfria
Inriktningsmål och delmål innebär att hela Gotland under åren 2020-2030 ska
arbeta med att minska avfallsmängderna och öka återanvändningen, både av
begagnade varor och av bygg- och rivningsavfall. Vi ska öka källsorteringen hos
hushåll och hos regionens verksamheter samt öka återvinningen av energi och
näring från avfall. Vi kommer att arbeta med de nedlagda deponier som finns
på Gotland och vi ska dessutom minska nedskräpningen. Att de lokala målen
utgår från avfallstrappan, som finns som prioriteringsordning för
avfallshanteringen i EUs ramdirektiv för avfall, innebär att vi även ligger väl i fas
med hur det ser ut på EU-nivå. Målen i Avfallsplanen för Region Gotland ligger
alltså helt i linje med prioriterade områden på både europeisk och nationell
nivå. Våra mål är i högsta grad med och verkar för en samhällsförändring där vi
minskar avfallsmängderna och blir bättre på att ta hand om resurserna i
avfallet. Genom mål om nedlagda deponier och minskad nedskräpning är vi
också med och arbetar för att påverkan på och risker för hälsa och miljö
minimeras.

2 (24)

Region Gotland

Avfallsplan
Region Gotland

Avfallsplan
Region Gotland
Sammanfattning – Vi gör avfall till en resurs ..............................................................2
1.1 Från avfall till resurs .................................................................................................................5
1.2 Krav på mål och åtgärder inom avfallsområdet ...........................................................................5
1.3 Avfallstrappan visar vägen .........................................................................................................5
1.4 Syfte med Region Gotlands avfallsplan .......................................................................................6
1.5 Nuvarande avfallshantering på Gotland ......................................................................................6
1.6 Framtida avfallshantering och avfallsflöden .................................................................................7
1.7 Genomförande och uppföljning av avfallsplanen ..........................................................................8

2. Övergripande strategier – Avfall: En resurs! ............................................................9
2.1 Resurshushållning och effektiv avfallshantering – Vi ska röra oss uppåt i avfallstrappan .................9
2.2 Gotland ska prioritera arbetet med att ta det farliga avfallet ur kretsloppet ...................................9
2.3 Källsortering ska vara enkel och nära .........................................................................................9
2.4 Region Gotlands verksamheter ska föregå med gott exempel .......................................................9
2.5 Samarbete gör att Gotland kommer längre .................................................................................9

3. Mål och aktiviteter .................................................................................................10
3.1 Mål för Förebyggande av avfall ................................................................................................10
3.2 Mål för Återanvändning/Återbruk .............................................................................................11
3.3 Mål för Materialåtervinning ......................................................................................................13
3.4 Mål för Energi- och näringsåtervinning .....................................................................................14
3.5 Mål för Nedlagda deponier och deponering ...............................................................................15
3.6 Mål för Minskad nedskräpning ..................................................................................................16

4. Miljökonsekvenser .................................................................................................17
5. Ekonomi och konsekvenser av avfallsplanen .........................................................18
5.1 Finansiering av avfallshantering ...............................................................................................18
5.2 Ekonomiska konsekvenser av avfallsplanen ...............................................................................18
5.3 Konsekvenser av avfallsplanens åtgärdsprogram .......................................................................19

6. Kommunala styrmedel för styrning i planens riktning...........................................19
6.1 Avfallsplan ..............................................................................................................................19
6.2 Lokala föreskrifter om avfallshantering .....................................................................................19
6.3 Avfallstaxa..............................................................................................................................19
6.4 Information, kommunikation och vägledning .............................................................................20
6.5 Upphandling ...........................................................................................................................20
Ärendenr TN 2018/3053 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

6.6 Fysisk planering ......................................................................................................................21
6.7 Tillsyn ....................................................................................................................................22

7. Region Gotlands nuvarande organisation ..............................................................22
8. Uppföljning av föregående plan .............................................................................22
9. Organisation för framtagande av avfallsplan.........................................................23
10. Genomfört samråd ...............................................................................................24

3 (24)

Region Gotland

Avfallsplan
Region Gotland

Bilageförteckning
Bilaga 1 Nulägesbeskrivning
Bilaga 2 Anläggningar för förebyggande och hantering av avfall
Bilaga 3 Nedlagda deponier på Gotland
Bilaga 4 Lagstiftning
Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga 6 Uppföljning av tidigare avfallsplan för Gotlands kommun

Ärendenr TN 2018/3053 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Bilaga 7 Ansvarsfördelning , mål och aktiviteter
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1. Inledning

1.1 Från avfall till resurs

De flesta varor som köps blir så småningom avfall. Framtidsscenarier antyder att
avfallsmängden i Sverige kan bli upp till fyra gånger så stor år 2050, jämfört med 20091 om
trenden inte bryts. Avfall har genom åren omväxlande betraktats som en resurs och som ett
miljöproblem. Sverige är ganska bra på att återvinna material, energi och näring ur avfallet.
Nästa steg är att förebygga uppkomsten av avfall. När varor återanvänds eller på annat sätt
får längre livslängd undviks negativ miljöpåverkan från tillverkningen av nya, liknande
varor. Det är också nödvändigt att se till att ämnen som kan vara giftiga för människor och
miljön inte sprids.
1.2 Krav på mål och åtgärder inom avfallsområdet

Mål, strategier och styrmedel inom avfallsområdet utvecklas både genom nationellt arbete
och på EU-nivå. Sveriges nationella avfallsplan har tagits fram av Naturvårdsverket och
bygger på det övergripande miljömålet att till nästa generation lämna över ett samhälle där
de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö-och hälsoproblem utanför
Sveriges gränser. En del av utmaningen är att se till att kretsloppen är resurseffektiva och så
långt som möjligt fria från farliga ämnen. Om vi ska nå miljömålen behöver vi inte bara
minska den totala mängden avfall utan även minimera farliga ämnen i produkter och varor.
En kommunal avfallsplan är ett strategiskt viktigt dokument ur miljö- och resurssynpunkt.
Varje kommun skall enligt 15 kap 11 § miljöbalken fastställa en renhållningsordning,
omfattande såväl föreskrifter för avfallshantering som en avfallsplan. Detta dokument med
dess bilagor utgör Region Gotlands avfallsplan.
Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner för förebyggande och
hantering av avfall (NFS 2017:2) och vägledning (rapport 6760) reglerar innehållet i en
kommunal avfallsplan. Kommunerna ska ta fram mål och åtgärder som utgår från de
nationella miljökvalitetsmålen, etappmålen samt andra relevanta mål, strategier och planer.
Läs mer mål och lagstiftning i bilaga 4.
1.3 Avfallstrappan visar vägen

Ärendenr TN 2018/3053 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Bakgrunden till upplägget för Region Gotlands mål är den i miljöbalken och i EUlagstiftningen angivna avfallshierarkin (även kallad avfallstrappan). Avfallstrappan visar hur
vi kan arbeta strategiskt med avfallshantering och resurshushållning. Vi ska röra oss uppåt i
avfallstrappan. Det innebär att i första hand förebygga att avfall uppkommer. Det avfall
som trots allt uppstår ska behandlas så resurseffektivt som möjligt.

Visualisering
Avfall Sverige

1

Källa: Profu
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Inom EU finns flera aktionsplaner för att åstadkomma en cirkulär ekonomi. I en cirkulär
ekonomi utnyttjas resurser mer effektivt, sambandet mellan tillväxt och avfallsmängder har
brutits och materiella resurser recirkuleras i biologiska eller tekniska kretslopp.

Visualisering av Axfoundation

1.4 Syfte med Region Gotlands avfallsplan

Avfallsplanen är ett viktigt verktyg för att på lång sikt kunna uppfylla samhällets mål och
syftet med avfallsplanen för Region Gotland är att:
Ange en politiskt förankrad färdriktning för hållbar utveckling avseende avfallshantering på
Gotland. Tillsammans gör vi avfall till en resurs.

Ärendenr TN 2018/3053 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

1.5 Nuvarande avfallshantering på Gotland

Gotland är en utpräglad turistkommun och antalet gästnätter mångfaldigas sommartid.
Gotlands kommun hade 58 595 invånare 2017 och den totala mängden hushållsavfall var
622 kg per person, varav ca 280 kg var grovavfall. En mer omfattande nulägesbeskrivning
redovisas i bilaga 1. På Gotland finns sju bemannade återvinningscentraler för insamling av
hushållens grovavfall, farliga avfall och andra utsorterade avfallsfraktioner samt avfall från
bygg- och anläggningsarbeten, så kallat verksamhetsavfall. Förpacknings- och
tidningsinsamlingen har drygt 20 återvinningsstationer för tidningar och förpackningar på
ön. Det finns flera föreningar, företag och organisationer som tar emot sådant som kan
återbrukas. Ett flertal anläggningar mellanlagrar och behandlar avfall på Gotland, andra
avfallsflöden går till fastlandet för behandling. Ytterligare beskrivning av anläggningar för
återbruk, återvinning och bortskaffande av avfall redovisas i bilaga 2. Det finns ett fåtal
deponier i drift, varav den största är belägen i Slite. På Gotland finns också ett antal
deponier som inte är aktiva. Här återstår i olika utsträckning sluttäcknings- och
efterbehandlingsarbete. I bilaga 3 redovisas en förteckning över identifierade nedlagda
deponier i kommunen.
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1.6 Framtida avfallshantering och avfallsflöden

Arbetet med avfallshierarkin, att sträva uppåt i avfallstrappan, fortsätter. Det innebär mer
förebyggande arbete och förändrade konsumtionsmönster med ökad hantering av återbruk,
där Region Gotland behöver ställa om för att möta nya avfallsflöden och efterfrågan på nya
tjänster.
Lagstiftningen ändras på många områden. När det gäller insamling av förpackningar
innebär ändringarna att bostadsnära insamling ska införas i hela Sverige de närmaste åren.
Hur denna bostadsnära insamling ska genomföras är ännu oklart.

Ärendenr TN 2018/3053 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

För närvarande behandlas allt brännbart hushållsavfall (blandat respektive brännbart från
fastighetsnära insamling samt blandat brännbart från återvinningscentraler) genom
energiutvinning hos Cementa i Slite. Cementa har aviserat att företaget undersöker
möjligheter att övergå till elenergi. Detta skulle innebära att andra lösningar för hantering
av brännbart hushållsavfall behövs.

Gotlands läge mitt i Östersjön gör att vissa avfallsfraktioner som uppkommer fortsatt
behöver transporteras till behandlingsanläggningar på fastlandet, såsom exempelvis farligt
avfall, smittförande avfall och animaliska biprodukter, men även stora flöden av avfall med
producentansvar såsom förpackningar, läkemedelsrester, däck och lantbruksplast. Det är
angeläget att transportvägar för avfall säkerställs.
Effekter av klimatförändringar kommer att påverka avfallshanteringen, framförallt på lite
längre sikt. Förväntade extremväder med både större nederbördsmängder och längre
torrperioder samt värmeböljor kan exempelvis ge problem med vägbärighet, ökade
lakvattenmängder, problem med lukt och skadedjur/insekter i insamlings- och
behandlingsled. I denna avfallsplan finns några åtgärder, bland annat avseende invasiva
arter och nedlagda deponier. I nästkommande avfallsplan bör dessa frågor lyftas ytterligare.
Lagstiftning och målsättningar på nationell och europeisk nivå som påverkar och vidare
kommer att påverka avfallshanteringen, finns angivna i bilaga 4.
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1.7 Genomförande och uppföljning av avfallsplanen

Avfallsplanen är ett verktyg för hela Gotland i arbetet med att anpassa all avfallshantering i
riktning mot hållbar utveckling. För de målsättningar och aktiviteter som Region Gotland
har störst möjlighet att påverka har teknikförvaltningen huvudansvaret för att avfallsplanen
genomförs, följs upp, revideras och återrapporteras till regionfullmäktige.
Varje nämnd och styrelse har ansvar för att uppfylla avfallsplanens inriktningsmål, delmål
och föreslagna åtgärder inom den egna verksamheten. Nämnder och styrelser ska
tillsammans med förvaltningarna sortera ut de inriktningsmål och aktiviteter som är
relevanta för respektive ansvarsområde. Åtgärderna integreras på lämpligt sätt i ordinarie
verksamhetsplaner.
Förvaltningschef och övriga verksamhetschefer svarar för att aktiviteter organiseras på ett
lämpligt sätt, genomförs samt rapporteras till den funktion som ansvarar för respektive
delmål. Det ingår också i chefers och alla medarbetares ansvar att kommunicera
avfallsplanen internt och externt till alla berörda.

Ärendenr TN 2018/3053 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Alla delar av samhället behövs och kan bidra till att göra avfall till en resurs och uppnå
avfallsplanens mål: privatpersoner, företag, organisationer och föreningar, universitetet,
regionen och statliga myndigheter.

Teknikförvaltningen efterfrågar och tar emot frivilliga rapporter från hela Gotland om de
inriktningsmål och aktiviteter som är relevanta för deras verksamheter. I det fortlöpande
avfallsplanearbetet kommer såväl representanter från olika verksamheter inom regionen
som olika externa intressentgrupper att vara delaktiga.
I bilaga 7 beskrivs vart den huvudsakliga ansvarsfördelningen för genomförande samt
förslag till aktiviteter för att uppnå målen i planen.
Utöver den årliga uppföljningen av verksamhetsplan och budget i respektive nämnd tar
Tekniska nämnden på sig ansvaret att revidera Avfallsplanen minst vart fjärde år, med start
senast 2023. Beslut om reviderad avfallsplan fattas av regionfullmäktige.
Avfallsplanen och dess uppföljning kommer att finnas tillgänglig på Region Gotlands
hemsida.
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2. Övergripande strategier – Avfall: En resurs!
2.1 Resurshushållning och effektiv avfallshantering
– Vi ska röra oss uppåt i avfallstrappan

Arbete för att förebygga uppkomst av
avfall ska prioriteras. Ju högre upp man
befinner sig i avfallstrappan, desto mindre
miljöpåverkan genererar avfallet. Det
avfall som trots allt uppstår ska behandlas
så resurseffektivt som möjligt. Helst ska
det återanvändas/återbrukas, men går
inte det ska det materialåtervinnas istället.
Om inte heller det är möjligt, ska energi
och näring tas tillvara och i allra sista
hand ska avfallet läggas på deponi.
Nedskräpning ska helt undvikas.

2.2 Gotland ska prioritera arbetet med att ta det farliga avfallet ur kretsloppet

För att Gotland ska kunna nå de nationella miljökvalitetsmålen för God bebyggd miljö och
Giftfri miljö måste mängden farliga ämnen i avfallet minska och hanteringen av farligt
avfall säkras. Det ska vara enkelt att sortera och lämna sitt farliga avfall. Det handlar även
om att öka kunskapen kring farligt avfall.
2.3 Källsortering ska vara enkel och nära

För att avfall ska bli en resurs eller behandlas på rätt sätt, är det avgörande att det avfall
som uppstår samlas in. Det är viktigt att Gotland utvecklar infrastruktur och anläggningar
för avfallshantering, men även fastighetsnära insamling och källsortering på offentliga
platser med god tillgänglighet för både gotlänningar och besökare. Genom att ha
serviceinriktad och utbildad personal samt tydlig information och skyltning underlättas
sortering och insamling.

Ärendenr TN 2018/3053 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2.4 Region Gotlands verksamheter ska föregå med gott exempel

Samtliga verksamheter inom Region Gotland och de kommunala bolagen har ett
gemensamt ansvar att arbeta för att målen i avfallsplanen ska kunna uppfyllas. För samtliga
mål gäller att Region Gotlands verksamheter och bolag ska föregå med gott exempel.
2.5 Samarbete gör att Gotland kommer längre

Region Gotland är aktiv inom flera olika forum för samverkan både på regional, nationell
och internationell nivå. Region Gotland samarbetar exempelvis med Avfall Sverige,
Sveriges Ekokommuner, Hållbara Gotland och Håll Sverige Rent samt kommunala
internationella partnerskap, exempelvis ICLD. Genom att dela erfarenheter och goda
exempel regionalt, nationellt och internationellt lär vi oss av varandra och utvecklar ett
hållbart Gotland.
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3. Mål och förslag till aktiviteter
En kommun ska ta fram mål och åtgärder som utgår från de nationella miljökvalitetsmålen,
etappmålen samt andra relevanta mål, strategier och planer. För Gotlands avfallsplan har
Region Gotland valt att dela in målen med utgångspunkt från avfallstrappan. Målstrukturen
kan beskrivas enligt följande:






Inriktningsmål. Anger inriktningen på längre sikt (10-15 år) och är vägledande för alla
som ger upphov till avfall, såväl kommunala verksamheter som medborgare och
företag. Totalt finns sex inriktningsmål.
Delmål. Delmålen är SMARTA (specifika, mätbara, accepterade, realistiska och
tidsbundna). Delmålen förtydligas ytterligare där det behövs med ”Varför är det här
viktigt?” och ”Hur mäter vi detta? Delmålen anses uppnådda när en viss målnivå nåtts
eller föreslagna aktiviteter är genomförda.
Aktiviteter. Anger exempel på hur målen kan uppnås. För verksamheten relevanta
aktiviteter arbetas in och konkretiseras i förvaltningarnas och i de kommunala bolagens
verksamhetsplaner och budgetar samt implementeras frivilligt av näringsliv och andra
organisationer på Gotland.

Läs mer om framtagandet och målsättningsprocessen i kapitel 9. En sammanställning av
mål och förslag till aktiviteter återfinns i bilaga 7. Basår är 2018, om inget annat anges.
3.1 Mål för Förebyggande av avfall
Inriktningsmål 1: ”På Gotland genereras mindre avfall”

För att uppnå den övergripande målsättningen ”Gotland gör avfall till en resurs” och nå de
övergripande strategierna för avfallshanteringen behöver hela Gotland arbeta med att
minska den mängd avfall som uppkommer. En hållbar konsumtion och produktion från
råvara till avfall är nödvändig för att Gotland ska kunna nå de nationella och regionala
miljömålen. Det handlar om minskat slöseri med värdefulla resurser. Detta kan göras på
många olika sätt. Ett av de viktigaste sätten är att tänka efter före! Behövs verkligen något
nytt? Kan något istället återbrukas eller återanvändas?
Delmål 1.1 Region Gotlands verksamheter minskar mängden inköpta engångsartiklar med
25% till år 2025

Engångsartiklar är i vissa fall nödvändiga ur exempelvis hygieniska aspekter inom vården
men inom andra delar av Region Gotlands verksamhet bör engångsartiklar kunna fasas ut.

Ärendenr TN 2018/3053 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Delmål 1.2 På Gotland köps, tillagas och serveras inte mer mat än vad som går åt – minskade
mängder matavfall med 25% inom skola, vård och omsorg till år 2025

Det pågår ett arbete inom flera verksamheter, privata såväl som kommunala, för att minska
matsvinnet. Några exempel på detta är: verktyg för att tillaga rätt antal portioner, förbättrad
hantering av livsmedel, förbättrad lagerhållning och information om matsvinn.
Delmål 1.3 Region Gotlands verksamheter minskar mängden onödiga utskrifter – införande
av obligatorisk bekräftelse före utskrift på samtliga utskriftsenheter senast år 2022

Arbete med minskning av onödiga utskrifter genom införande av obligatorisk bekräftelse
(identifiering) före utskrift pågår och planeras i samtliga verksamheter.
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Delmål 1.4 Region Gotlands verksamheter återanvänder, designar om och reparerar istället
för att köpa nytt – minskade inköp av inventarier och anläggningsmaterial med 10% till år
2025

Region Gotlands verksamheter kan redan nu, via ”Överskottet”, socialförvaltningens
dagliga verksamhet, lämna in och införskaffa begagnade möbler och kontorsutrustning. På
Gotland finns flera verksamheter som samlar in och säljer inventarier eller bygg- och
anläggningsmaterial för återbruk.
Förslag på aktiviteter för att uppnå inriktningsmål 1:










Ställa krav vid inköp och upphandling som syftar till att förebygga uppkomst av
förpackningsavfall och annat avfall.
Utbilda nyckelpersoner och verksamheter i hållbar upphandling och inköp.
Ta fram tips och råd om förebyggande och återanvändning av avfall.
Begränsa sortiment och inköpsmöjligheter – samordna inköp.
Starta avfallsförebyggande projekt i verksamheter (nuläge/mäta/väga, idéer, ansvar,
åtgärda, följ upp/mäta/väga och återkoppla).
Se över möjlighet att skapa ett internt byt-ut-verktyg, en bytes-site, för begagnade varor
och material inom Region Gotlands verksamheter.
Bibehålla och utöka befintliga återbruks- och återvinningsverksamheter samt underlätta
för nya avfallsförebyggande verksamheter.
Se över avfallsföreskrifter och –taxa respektive prislista/avgifter i miljöstyrande syfte.

3.2 Mål för Återanvändning/Återbruk
Inriktningsmål 2: ”År 2025 är det enklare för Gotlands invånare och besökare
att återanvända/återbruka varor. Återanvändning av bygg- och rivningsavfall
har ökat.”

När varor ges ett andra liv, så minskar behovet av att tillverka nya saker. På det sättet sparas
jordens resurser och avfallsmängderna minskar. På Gotland finns det flera möjligheter att
lämna saker till återanvändning och det finns flera butiker, föreningar och verksamheter
som säljer begagnade varor och byggmaterial. För att öka mängderna återbrukat behöver
Region Gotland tillsammans med övriga samhället arbeta för att återbruk ska bli ett enkelt
val.

Ärendenr TN 2018/3053 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Delmål 2.1 År 2025 finns minst tre ”Fixotek” på Gotland där medborgare möts och reparerar,
lagar, fixar och ökar livslängden på tillverkade produkter, varor och material. Arbetet ska
genomsyras av hållbarhet, både social -, ekonomisk - och miljömässig hållbarhet.

Ett sätt att göra det enklare att återbruka är att anordna mötesplatser där besökarna
förutom en social samvaro även ges möjlighet att ”fixa” produkter, varor och andra
material som inte längre fungerar som det är tänkt. Fixoteken är ett samarbete mellan
Region Gotland och samhällsnyttiga ideella verksamheter, exempelvis genom IOP –
Idéburet offentligt partnerskap, och utgör ett komplement till alla sedan länge pågående
återbruksaktiviteter runtom på hela Gotland.
Delmål 2.2 Hushållens vilja att ändra levnadssätt för att minimera avfallsmängder samt vilja
att styra sin konsumtion mot ökad återanvändning ska öka med 10% till år 2023 (positiv
andel på 5-gradig skala, jmf 58% 2018)

För att ändra levnadssätt behöver många olika faktorer samverka. Det behövs miljöfokus i
skolan, stimulans till miljösmarta beteendemönster, varor som håller längre och är möjliga
att reparera.
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Delmål 2.3 Alla återvinningscentraler på Gotland utvecklas till mötesplatser för återbruk och
kommunikation kring kretslopp och hållbarhet senast 2025

Återvinningscentralerna är en av de platser som nästan alla gotlänningar besöker någon
eller flera gånger per år. Här finns stor potential för Region Gotland att utnyttja
återvinningscentralerna för service, information och kommunikation med medborgare,
besökare, skolor och verksamheter. För att möjliggöra insamling av återbruksmaterial på
samtliga återvinningscentraler behöver
omhändertagandet av insamlat material
säkras. Minst 20% av det insamlade
grovavfallet bedöms vara återbrukbart.
Delmål 2.4 En återbruksgalleria
färdigställs år 2025

En återbruksgalleria, i samarbete med
återbruksaktörer och övriga samhället, på
Gotland skulle lyfta intresset för återbruk
och göra detta till en naturlig del av
detaljhandeln.

Delmål 2.5 År 2021 ingår avfallsplanering samt släckvattenhantering vid framtagande av nya
planer samt vid bygglovshandläggning

För att få en bra avfallshantering i hela samhället behöver avfallshantering ingå i arbetet
med översikts- och detaljplaner, bygglovshandläggning och annan handläggning på ett
strukturerat sätt.
Räddningstjänstens hantering av släckvatten är komplicerad och kostar mycket pengar. Ett
sätt att sanera släckvattnet lokalt har tagits fram och kan, om det tillämpas, innebära stora
fördelar för både miljö och ekonomi. För att underlätta det arbetet behövs god planering i
samband med ny- och ombyggnationer.
Förslag på aktiviteter för





Ärendenr TN 2018/3053 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]








Visualisering av
Polhemsskolans elever

att uppnå inriktningsmål 2:

Samverkan mellan
Region Gotland och återbruksaktörer
kring Fixotek,
återbruk, återbruksgalleria och statistik.
Framtagande av utvecklingsplan för återvinningscentralerna.
Genomförande av plockanalys på insamlat grovavfall på återvinningscentraler,
byggarbetsplatser och avfallsanläggningar.
Se över möjlighet att skapa ett internt byt-ut-verktyg, en bytes-site, för begagnade varor
och material inom Region Gotlands verksamheter.
Utbilda nyckelpersoner och verksamheter i hållbar upphandling och inköp.
Möjliggöra återanvändning av de massor (jord och schaktmassor) som uppkommer i
Region Gotlands verksamheter och projekt.
Ta fram informationsmaterial och välkomna studiebesök.
Genomföra kundundersökningar.
Ta fram en kommunikationsplan för implementering av avfallsplanen på hela Gotland.

12 (24)

Region Gotland

Avfallsplan
Region Gotland

3.3 Mål för Materialåtervinning
Inriktningsmål 3: ”År 2025 går avfall och material som inte kan återbrukas till
materialåtervinning. Andelen källsorterat avfall har ökat.”

Det avfall och material som inte kan återbrukas kan i de allra flesta fall materialåtervinnas.
Materialåtervinning är att föredra framför förbränning och deponering och ska därför
prioriteras. På Gotland ska möjligheterna till sortering öka och omhändertagandet av
materialet förbättras. Transporter och logistiklösningar som underlättar hantering av
separat insamlade fraktioner behövs för att göra avfallet till ett material - en resurs.
Delmål 3.1 Sopkorgsfritt Gotland 2030: Enhetlig källsortering vid fyra av Gotlands större
evenemang 2023

En enhetlig källsortering vid evenemang innebär att besökarna känner igen sig och kan
därmed lättare sortera rätt. Det pågår ett utvecklingsarbete mellan Region Gotland och
flera evenemangsarrangörer för att uppnå bättre sortering och nöjda arrangörer och
besökare.
Delmål 3.2 Tillgänglighet och kundservice på Region Gotlands återvinningscentraler ska öka:
kundnöjdhet ”ÅVC-index minst 70% år 2023 (jmf 63% 2017)

För Region Gotland är det viktigt att arbeta med kundbemötande och tillgänglighet på
återvinningscentralerna, som leder till högre sorteringsgrad och lägre behandlingskostnader.
Delmål 3.3 Insamlade textilier som inte kan återbrukas ska materialåtervinnas senast 2023

En prioriterad avfallsfraktion nationellt och i EU är textilier. Insamling, återbruk och
återvinning av textilier kan ökas på Gotland. Det finns flera goda exempel på Gotland där
textilier återbrukas och återvinns. För Region Gotlands återvinningscentraler finns mycket
att lära av dessa goda exempel, inklusive viktiga transport- och logistiklösningar.
Delmål 3.4 Insamlad övrig plast (som inte är en förpackning) som inte kan återbrukas ska
materialåtervinnas senast 2025

Återvinning av plast kan vara komplicerat bland annat på grund av de många olika sorters
plaster som finns. Plast som inte är en förpackning kan t ex utgöras av diskborstar,
leksaker, hinkar eller utemöbler och kan lämnas på återvinningscentralerna. Ett arbete med
att hitta miljöriktig avsättning pågår.
Förslag på aktiviteter för att uppnå inriktningsmål 3:




Ärendenr TN 2018/3053 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]









I samråd med Förpacknings- och tidningsinsamlingen införa källsortering på offentlig
plats och bostadsnära insamling av tidningar och förpackningar.
Verksamheter och arbetsställen på Gotland källsorterar och optimerar
avfallshanteringen.
Genomförande av återkommande för uppföljning av genomförda åtgärders resultat.
Implementera enhetlig information och skyltning för källsortering av avfall på hela
Gotland inklusive transportvägar till/från ön (flyg- och färjetrafik) och evenemang.
Kommunikation med besökande, nyinflyttade och vid fastighetsägarbyten om
förebyggande arbete och källsortering.
Se över driftsform, placering, bemanning och öppettider för Region Gotlands
återvinningscentraler.
Förbättra insamlingssystem för textilier och plast utan producentansvar.
Säkerställa materialåtervinning av textilier och plast utan producentansvar.
Planera och förbättra avfallshantering från fartyg som gästar Gotlands hamnar.
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3.4 Mål för Energi- och näringsåtervinning
Inriktningsmål 4: ” Resurserna i det avfall som uppstår tas tillvara på Gotland.
År 2025 har återvinningen av energi och näring från avfall ökat.”

För att ta tillvara på resurserna i det avfall som inte kan återbrukas eller materialåtervinnas
behöver återvinningen av energi och näringsinnehåll i avfallet öka. Detta kan exempelvis
ske genom förbättringar i sorteringen för att öka mängden eller kvaliteten på materialet.
Delmål 4.1 År 2023 återförs 50% av slammet från Gotlands avloppsreningsverk till
kretsloppet på ett för människa och miljö hållbart sätt

På Gotland återfördes 17% av slammet till åkermark 2018. Merparten transporteras till
fastlandet och används för sluttäckning av deponier. I Danmark återförs 80% av slammet
från avloppsreningsverken till kretsloppet. Fortsatt kunskapsinhämtning och
informationsspridning behövs.
Delmål 4.2 År 2023 är föreslagna åtgärder från ”Genomlysning av slamprocessen”
genomförda

De föreslagna åtgärderna i genomlysningen som genomfördes 2015 syftar till att förbättra
kundservice och arbetsmiljö samt kvalitetssäkra insamling och behandling av slam från
enskilda brunnar och tankar.
Delmål 4.3 År 2025 har den lokala produktionen av biogas och biogödsel ökat med 50%

Det finns möjlighet att ta hand om mer organiskt material lokalt på Gotland. Det kan vara
flöden av organiskt avfall som idag avsätts på fastlandet eller ett byte till papperspåsar för
matavfallsinsamling för att öka energiutbytet. Gotlands lokala biogasanläggningar skulle
därmed få in mer material som kan öka produktionen av biogas och biogödsel.
Delmål 4.4 Allt utsorterat brännbart avfall, som inte kan återanvändas eller återvinnas på
annat sätt, används som energi- eller kolkälla på Gotland senast år 2025

Ris och grenar eller träavfall kan utgöra energi- eller kolkällor för bättre och effektivare
användning på Gotland. Brännbart hushållsavfall och övrigt brännbart grovavfall används i
stor utsträckning redan som energikälla inom cementindustrin på Gotland. Lokalt
tillvaratagande av energiinnehållet bidrar till ett fossilfritt Gotland och minskar beroendet
av extern tillförsel av energiråvara.
Delmål 4.5 Antalet ärenden om otillåten eldning av avfall halveras till år 2025

Öppen förbränning är ett enormt slöseri med energi. Röken från avfallsförbränning kan
innehålla ämnen som är skadliga för miljö och hälsa. Att själv elda sitt avfall är normalt sett
inte tillåtet. Undantaget är mindre mängder trädgårdsavfall som kan eldas under
förutsättning att röken inte orsakar störningar för omgivningen.
Förslag på aktiviteter för att uppnå inriktningsmål 4:
Ärendenr TN 2018/3053 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]








Certifiera slam från avloppsreningsverk och genomföra slamrevisioner, som granskar
kvaliteten på slam, uppmärksammar avsättningsmöjligheter och identifierar behov av
åtgärder för att förbättra kvaliteten och främja användning av slam på åkermark.
Sprida kunskap kring slam från avloppsreningsverk till enskilda och livsmedelsindustri.
Se över läkemedelshantering och läkemedelsanvändning inom hälso- och sjukvård för
att förebygga läkemedelsrester i slammet och behov av rening.
Rena avloppsvatten vid sjukhus, vårdinrättningar och äldreboenden för att minska
läkemedels- och antibiotikarester i avloppsslammet.
Undersöka möjlighet att omhänderta latrinavfall lokalt på Gotland.
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Använda den fiktiva figuren ”Toa Uppström” vid kommunikation för att bibehålla och
förbättra kvaliteten på slammet.
Delta i utformningen och arbetet i ett ”VA-innovationsråd”, i enlighet med den
framtagna VA-planen för Region Gotland. VA-innovationsrådet ska verka stödjande
och drivande i innovationsarbetet kopplat till vatten och avlopp.
Införande av papperspåsar för insamling av matavfall, som ökar fiberinnehållet och
därmed bidrar till ökad produktion av biogas och biogödsel.
Genomförande av plockanalys för uppföljning av genomförda åtgärders resultat.
Verksamheter och arbetsställen på Gotland sorterar ut sitt matavfall.
Utvärdera betalsopsäcken och föreslå åtgärder som underlättar sortering av avfall.
Kartlägga flöden av organiskt avfall som transporteras till fastlandet för behandling.
Påbörja förebyggande arbete när det gäller invasiva arter, så att inte spridning sker via
kompost- eller rötningsrest som återförs till kretsloppet.
Förbättra hanteringen av träavfall som samlas in på Gotland, för ökat lokalt
omhändertagande som energi- eller kolkälla.
Dialog med myndigheter om förebyggande arbete samt uppföljning av anmälda fall av
otillåten eldning.

3.5 Mål för Nedlagda deponier och deponering
Inriktningsmål 5: ”Minimerad negativ miljöeffekt från nedlagda och aktiva
deponier”

När ingen annan hantering av ett avfall är lämplig kan deponering vara ett fullgott
alternativ. Fortsatt deponering på Gotlands aktiva deponier, varav Slite deponi är den
största, ska ske i enlighet med de tillstånd som finns för verksamheten. De gamla nedlagda
deponierna på Gotland ska efterbehandlas och skötas så att negativ miljöeffekt minimeras.
Delmål 5.1 Utsläpp av växthusgaser från Gotlands deponier har minskat med 50% år 2025

Utsläpp av deponigas står för 1-2% av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Åtgärder för att
minska utsläpp av metan minskar Gotlands bidrag till negativa klimatförändringar. Gotland
ligger långt fram och har investerat i ny teknik för att kunna behandla även låga halter av
metan i deponigas.

Ärendenr TN 2018/3053 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Delmål 5.2 År 2025, i enlighet med framtagna ”Riktlinjer för efterbehandlingsåtgärder”, står
återanvändning av massor för 75% av materialet vid sluttäckningsarbeten

Arbetet med att använda återanvända massor istället för jungfruliga massor vid
sluttäckningsarbeten av deponier är en viktig resurshushållningsfråga samtidigt som det
sänker efterbehandlings- och skötselkostnader.
Delmål 5.3 År 2022 ska mängden avfall som deponeras understiga 10 kg/invånare (jmf 19kg
år 2018)

Gotland ligger högt över genomsnittet för deponering av hushållsavfall. Ett strukturerat
arbete för att minska deponeringen har påbörjats. Bättre sorteringsgrad, fler fraktioner och
ökade behandlings- och avsättningsmöjligheter behövs.
Delmål 5.4 Utifrån framtagen ”Plan för fortsatt undersöknings- och efterbehandlingsarbete
vid nedlagda deponier inom Region Gotland” har efterbehandlingsåtgärder på ytterligare fem
nedlagda deponier utförts år 2025

Se planen, TN 2018/2604.
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Delmål 5.5 År 2021 har tillförlitliga transportvägar för smittförande avfall, animaliska
biprodukter och farligt avfall från Gotland till godkända avfallsmottagare säkerställts

Gotlands unika läge i mitten av Östersjön gör att det är en logistisk utmaning att hantera
smittförande avfall, animaliska biprodukter samt farligt avfall i enlighet med gällande
lagstiftning. För att säkerställa att hanteringen sker på bästa sätt ur lagstiftningsmässig men
även ur miljö-, hälso- och ekonomisk aspekt behöver transportvägar säkerställas.
Förslag på aktiviteter för att uppnå inriktningsmål 5











Arbeta efter, utveckla och följa upp ”Plan för fortsatt undersöknings- och
efterbehandlingsarbete vid nedlagda deponier inom Region Gotland”.
Undersöka utsläpp av växthusgaser från Gotlands nedlagda deponier och planera
lämpliga efterbehandlingsåtgärder.
Sprida erfarenheter från den innovativa behandlingen av deponigas från Visby deponi
(regenerativ termisk oxidation) som kombineras med energiåtervinning till
fjärrvärmenätet.
Återanvända de massor som uppkommer i Region Gotlands verksamheter.
Utveckla mottagnings- och behandlingsmöjligheter för Slite Avfallsanläggning och
deponi.
Separat insamling av gips på Gotlands återvinningscentraler, avfallsanläggningar och
byggarbetsplatser för återbruk/återvinning.
Utveckla hantering och avsättning av de fraktioner som tidigare deponerats.
I dialog med Trafikverket och Destination Gotland säkerställa att det avfall som måste
lämna Gotland kan göra det i enlighet med gällande lagstiftningar och avtal.

3.6 Mål för Minskad nedskräpning
Inriktningsmål 6: ”År 2030 är Gotlands stränder, natur och gatumark skräpfria”

Ärendenr TN 2018/3053 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

En samordning av åtgärder mot nedskräpning på Gotland behövs för att få stränder, natur
och gatumark skräpfria. För att uppnå målet behöver hela Gotland samarbeta.

Visualisering av
Håll Sverige Rent

Delmål 6.1 Håll Gotland Rent: 10% av medborgarna, företagen och samtliga förvaltningar
deltar i det förebyggande arbetet mot nedskräpning år 2023

Arbetet för ett skräpfritt Gotland behöver involvera företagen och alla Region Gotlands
förvaltningar och bolag. Region Gotland utvecklar arbetet tillsammans med Håll Sverige
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Rent samt Gotlands näringsliv och organisationer. 2018 deltog ca 1000 personer i
förebyggande aktiviteter.
Delmål 6.2 Sopkorgsfritt Gotland 2030: Antalet sopkorgar på Gotland ska halveras till år 2024

Sopkorgar för blandat avfall ska ersättas av färre och smart utformade avfallsbehållare som
tillsammans med bättre planering leder till minskad nedskräpning och minskade
driftkostnader.
Delmål 6.3 Sopkorgsfritt Gotland 2030: Källsortering på offentlig plats i slutna behållare har
ersatt sopkorgarna 2030

För att underlätta för besökande och invånare på Gotland att sortera sitt avfall ska
sopkorgar för blandat avfall ersättas med källsortering på offentliga platser, såsom parker,
naturområden, torg ,idrottsplatser, väntrum, samlingslokaler och andra mötesplatser.
Källsortering i slutna behållare leder till ökad materialåtervinning, minskad nedskräpning
och lägre driftskostnader.
Förslag på aktiviteter för att uppnå inriktningsmål 6









Inspirera till och arrangera aktiviteter årligen inom konceptet Håll Gotland Rent.
Genomföra skräpmätningar och sammanställa kostnader för nedskräpning för
uppföljning av genomförda åtgärders resultat och motivation till nya åtgärder.
Ta fram en plan för minskad nedskräpning med årlig budget och förebyggande
åtgärder.
Aktivt byta ut öppna sopkorgar till slutna avfallsbehållare med källsorterat innehåll.
Dialog med Gotlands besöksnäring om förebyggande arbete, källsortering och
nedskräpning.
Fastighetsägare med säsongsuthyrning informeras om källsortering och nedskräpning,
för att minska mängden mat- och restavfall (hushållssopor) i offentliga papperskorgar.
Dialog med myndigheter om förebyggande arbete samt uppföljning av anmäld
nedskräpning.

Ärendenr TN 2018/3053 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

4. Miljökonsekvenser
Avfallsplanen bygger på prioriteringarna som anges i EU:s avfallshierarki. Avfallsplanens
mål och strategier bidrar till att uppfylla nationella miljökvalitetsmål och mål i den
nationella avfallsplanen. Avfallsplanens genomförande bedöms inte leda till att relevanta
miljökvalitetsnormer överskrids.
Positiv miljöpåverkan bedöms uppstå främst till följd av arbete med förebyggande av avfall
och därigenom minskade mängder avfall. Flera åtgärder som omfattar regionens
verksamhet kommer att vidtas som kommer att göra skillnad. Åtgärder för att ta hand om
deponigas och nedlagda deponier planeras. Åtgärder avseende nedskräpning kommer att
vidtas.
Negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av avfallsplanen. Negativ
miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst till följd av transporter av avfall.
Sammanfattningsvis bedöms genomförandet av avfallsplanen främst medföra positiv
miljöpåverkan. Det som bedöms vara viktigast att beakta vid genomförande av planens
åtgärder är att ha uthållighet beträffande informationsinsatser kring förebyggande av avfall
och ökad sortering för återvinning, eftersom det tar lång tid att förändra beteenden.
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En strategisk miljöbedömning har genomförts av avfallsplanen och en
miljökonsekvensbeskrivning redovisas i Bilaga 5.

5. Ekonomi och konsekvenser av avfallsplanen
5.1 Finansiering av avfallshantering

Det kommunala avfallsuppdraget finansieras av avfallstaxan som fastställs av
regionfullmäktige. Avgifterna i taxan ska finansiera insamling och behandling av avfall som
vanligen uppstår i hushåll och därmed jämförligt avfall från verksamheter. Grundavgiften i
taxan finansierar sådant som återvinningscentraler, planering, utredningar, kundtjänst och
administration. Enligt självkostnadsprincipen får inte kommuner ta ut högre avgifter än
som motsvarar kostnaden för avfallshanteringen (kommunallagen 8 kap. 3c §).
Självkostnaden avser inte kostnaden för den enskilda prestationen utan de samlade
kostnaderna för hela avfallsverksamheten. Eventuellt ekonomiskt överskott inom
taxeekonomin utgör en form av skuld till taxekollektivet.
Efterbehandling av äldre nedlagda deponier finansieras av skattekollektivet genom
avsättning så snart en uppskattning av åtgärdskostnader gjorts. För aktiva deponier avsätts
en del av mottagningsavgiften (f.n. 300kr/ton) för att täcka framtida sluttäcknings- och
efterbehandlingskostnader för respektive deponi.
Insamling och behandling av avfall som omfattas av producentansvar finansieras av
avgifter på nya produkter och förpackningar. Transporter och andra tjänster tillhandahålls
av privata aktörer.
Verksamhetsavfall, såsom bygg- och rivningsavfall, finansieras av avgifter. På Gotland finns
förutom Region Gotlands anläggningar flera privata anläggningar med konkurrerande
prislistor. Mottagning på Region Gotlands anläggningar sker i enlighet med
Mottagningsavgifter för verksamhetsavfall.
5.2 Ekonomiska konsekvenser av avfallsplanen

Ärendenr TN 2018/3053 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Avfallsplanens aktiviteter innebär att dagens system för avfallshantering kommer att
förändras. Förändringarna medför konsekvenser för såväl miljö som ekonomi.
Miljökonsekvenserna beskrivs i bilaga 5. Flera av målen och aktiviteterna innebär kostnader
på kort sikt för exempelvis utredningar eller informationsinsatser, men besparingar på
längre sikt såsom lägre behandlingskostnader och färre städinsatser. Det gäller exempelvis
målsättningar för minskat matsvinn, bättre källsortering och minskad nedskräpning. Andra
målsättningar innebär kanske en högre investeringskostnad för att möjliggöra sänkta
driftskostnader, såsom smarta avfallsbehållare på offentlig plats och energiåtervinning av
deponigas.
Det är svårt att göra en bedömning av avfallsplanens ekonomiska konsekvenser. Kan
målsättningarna i planen uppnås utan höjning av avfallstaxan, extra skattemedel eller högre
avgifter? En högst preliminär uppskattning är att avfallstaxan sedan några år behöver höjas
för insamling av slam från enskilda anläggningar. På längre sikt kan kostnadssänkningar
inom slamverksamheten göras. Förändrad avfallshantering kommer att innebära behov av
att ändra delar av avfallstaxan, nya tjänster som motsvarar ny efterfrågan och användning
av miljöstyrande taxa. I övrigt bedöms endast mindre justeringar av avfallstaxan behövas
under planperioden, motsvarande indexhöjning. Extern finansiering och samarbeten
kommer att krävas och sökas, exempelvis Klimatinvesteringsstöd och samarbeten mellan
förvaltningar för ökat Återbruk, Fixotek och Återbruksgalleria.
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Prislistan ”Mottagningsavgifter för verksamhetsavfall” utvecklas som verktyg för att
säkerställa intäkter för verksamhetsavfall.
För efterbehandling av äldre nedlagda deponier kommer det att krävas ytterligare
avsättningar i enlighet med ”Plan för fortsatt undersöknings- och efterbehandlingsarbete
vid nedlagda deponier inom Region Gotland”. I dagsläget är det inte möjligt att säga hur
stora avsättningar som behövs.
5.3 Konsekvenser av avfallsplanens åtgärdsprogram

Genomförandet av åtgärderna i avfallsplanens åtgärdsprogram förutsätter engagemang från
flera olika delar av Region Gotlands organisation. Avfallsavdelningen är nyckelaktör i
arbetet men flera andra delar av Region Gotland kommer att behöva vara aktiva i arbetet.
Åtgärderna bedöms dock kunna genomföras inom befintlig budget.

6. Kommunala styrmedel för styrning i planens riktning
Olika styrmedel har varit och är ett viktigt verktyg för att främja kretslopps- och
resurshushållningssamhället och styra samhällsutvecklingen mot en hållbar avfallshantering.
Styrmedel kan införas genom lagstiftning eller genom utbildning och information. Ett
exempel på frivilliga åtgärder är miljömärkning av varor.
Styrmedel kan även vara rent ekonomiska Staten kan införa skatter som ett styrmedel, t ex.
skatt på avfall som läggs på deponi. Skatten innebär ett incitament att minska deponeringen
av avfall och öka motivationen för sortering av avfall. Det finns flera nationella styrmedel
som exempelvis pant på returflaskor, skrotningspremier för bilar, producentansvarets
förpackningsavgifter samt avgifter på miljöfarliga batterier. Sådana avgifter och pantsystem
är i huvudsak lagreglerade.
Det finns ett antal styrmedel som kommunen kan använda för att styra avfallshanteringen i
önskad riktning.
6.1 Avfallsplan

I planen finns uppgifter om allt avfall i kommunen, såväl hushållsavfall som annat avfall. I
planen ska bland annat framgå mål och åtgärder för insamling och behandling samt mål
och åtgärder för hur avfallets mängd och farlighet kan minskas.

Ärendenr TN 2018/3053 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

6.2 Lokala föreskrifter om avfallshantering

Avfallsföreskrifterna innehåller de kommunala bestämmelserna om avfallshantering och är
ett verktyg för att styra hanteringen av hushållsavfall. Föreskrifterna är också ett
komplement till gällande lagstiftning på området. Föreskrifterna utgör en rättslig grund i
det dagliga arbetet och vid tvister. Här kan exempelvis fastighetsinnehavare och
verksamhetsutövare se vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på dem själva och
andra aktörer. Region Gotlands avfallsföreskrifter antogs av regionfullmäktige 2014-02-20.
6.3 Avfallstaxa

Avfallstaxan kan fungera som styrmedel för att nå kommunala miljö- och verksamhetsmål.
Kommunen får ta ut avgifter så att miljöanpassad avfallshantering främjas.
En utgångspunkt vid utformandet av ekonomiska styrmedel där syftet är minskad
miljöbelastning eller ökad resurshushållning är principen om att förorenaren ska betala.
Avfallsekonomin regleras i lagstiftningen (miljöbalken och kommunallagen) genom
självkostnadsprincipen, rätten till miljöstyrning och likställighetsprincipen.
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För att kunna stimulera till minskad miljöbelastning från avfallshanteringen och en ökad
återvinning av avfall har kommunerna enligt miljöbalken möjlighet att differentiera
avgifterna i renhållningstaxan. Differentieringen i avgift mellan de olika erbjudna
insamlingsalternativen måste vara ekonomiskt möjlig för kunden och får alltså inte vara
orimligt stor.
Region Gotland har en miljöstyrande renhållningstaxa, ett exempel på det är en dyrare
behandlingsavgift på blandat hushållsavfall jämfört med sorterat mat- och restavfall.
6.4 Information, kommunikation och vägledning

Information, kommunikation och vägledning är viktigt i arbetet med att nå en kvalitativt
bättre avfallshantering. Kommunerna har ett lagstadgat ansvar för information om både
sådant avfall som omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och av
producentansvaret för förpackningar och returpapper.
För att uppnå resultat med avfallsinformation behövs en dialog, byggd på helhetssyn.
Information om avfallshantering gör det enklare för människor att göra miljömedvetna val
på ett påtagligt sätt. Informations- och kommunikationskanaler som används inom Region
Gotland är:
Region Gotlands hemsida
 Sociala medier såsom Facebook, Instagram och Twitter
 Telefonsamtal, e-post och ärendehantering med kunder som själva kontaktar Region
Gotland
 Information och instruktioner på behållare, i soputrymmen eller där avfall hanteras om
hur sortering ska ske och uppnådd miljönytta
 Informationsmaterial på återvinningscentraler, bibliotek, turistbyråer, kundtjänst mfl
 Region Gotlands medarbetare inom avfallshantering, kundtjänst, pedagogik och
regionupplysning
Vid sidan av kontakten med olika målgrupper genom olika kanaler är arbetet med
vägledning mycket viktigt. Genom att försiktigt leda avfallslämnare i en annan riktning än
de annars skulle tagit, att göra det lätt att göra rätt, är att leda dem till att delta i
utvecklingsarbetet. Placeringen av containrar på återvinningscentralerna eller avstånd till
sopkärl och hur dessa påverkar hur sorteringen av avfallet fungerar är exempel på detta.
Lunchrestauranger kan minska matsvinnet genom att minska storleken på tallrikarna och
det är fler som köper ekologisk frukt om den icke ekologiska märks med ”besprutad”. Att
förstärka och vägleda på detta sätt blir allt mer känt som ett viktigt komplement till
informationen.
Ärendenr TN 2018/3053 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]



6.5 Upphandling

Kommuner och kommunala bolag är upphandlande myndigheter och ska tillämpa
upphandlingsreglerna vid köp av varor och tjänster externt. Ett syfte med reglerna är att
alla företag ska ges lika förutsättningar att vinna kontrakt. En fungerande konkurrens är till
nytta för det allmänna, medborgare och skattebetalare.
Miljöfrågorna har fått en stärkt ställning såväl inom EU som i Sverige. De nya lagarna
innehåller, i likhet med EU-direktiven, bestämmelser som gör det lättare att ställa miljökrav
och sociala krav vid upphandlingar. De miljökrav som ställs får inte utgöra hinder för en
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väl fungerande inre marknad utan måste vara förenliga med de grundläggande principerna
för upphandling.
Det är lite skilda förutsättningar och regler beroende på var i upphandlingsprocessen ett
miljökrav ställs. Miljökrav kan ställas som teknisk specifikation, kvalificeringskrav,
utvärderingskriterium eller som särskilt villkor för fullgörande av kontrakt. Den kanske
största möjligheten att beakta miljön finns under planeringsfasen. Därför är det viktigt att
man analyserar sitt inköpsbehov före upphandlingen med hänsyn till typ av vara/tjänst och
vilka krav man har samt att man gör en analys av marknadens funktionssätt och
konkurrensförhållanden. Kraven som ställs ska vara möjliga att följa upp och för
trovärdigheten är det viktigt att de faktiskt följs upp.
Upphandlingsmyndigheten har tagit fram upphandlingskriterier för upphandling av
godstransporter. Kriterierna fokuserar på några av de viktigaste miljöproblemen från
vägtransporter: avgasemissioner och utsläpp av koldioxid, men innehåller även krav på
däck och krav på fordonsunderhåll. Miljökraven på tunga fordon syftar till att uppmuntra
en uppgradering av fordonsflottan till bättre miljöklasser enligt det regelverk som gäller i
hela EU.
6.6 Fysisk planering

Avfallshanteringen behöver uppmärksammas tidigare och på ett bättre sätt i den fysiska
planeringen. Men ytor för avfallets infrastruktur är en fråga som inte går att lösa i varje
enskild detaljplan. Det måste finnas en övergripande strategi där kommunens samlade
behov för avfallshanteringen är beskriven. Samtidigt finns ett stort intresse från många
aktörer att förbättra avfallshanteringens förutsättningar. Detta som en aspekt bland många
andra redan i planeringsskedet. Sammantaget borgar detta för att vi på sikt kan få ett
avfallssystem som ger bra service åt våra medborgare, fungerar för våra avfallshämtare och
ger en ökad samsyn på avfallsfrågorna i kommunen. Men det är ett arbete som tar tid och
kräver uthållighet.

Ärendenr TN 2018/3053 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

I byggandet av det hållbara samhället är avfallshanteringen en grundläggande infrastruktur.
Därför är frågan om hur man planerar för avfallshantering i den fysiska
planeringsprocessen högaktuell. Samtidigt är det ett nytt område för många både inom
avfallsbranschen och bland samhällsplanerare. Målsättningen är att avfallsfrågor på ett
effektivt sätt kan integreras med andra infrastrukturer och intressen i samhällsbyggandet.
Utgångspunkten är att det kan göras genom ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.
Region Gotland behöver ta fram ett tematiskt tillägg om avfall. Två exempel på
framgångsfaktorer är att utgå från översiktsplanens mål och att arbeta med en bred
förankringsmodell. Även detaljplaneprocessen behöver stöd och vägledning för att
avfallshantering ska uppmärksammas tidigare och på ett bättre sätt i den fysiska
planeringen.
Avfallshantering är en viktig infrastrukturfråga i den fysiska planeringsprocessen. I ÖP
Bygg Gotland 2025 har Region Gotland tagit ställning till att avfallsfrågorna ska införas i
detaljplanearbetet och prövningen av bygglov, så att områden och lokaler anpassas till
källsortering av hushållsavfall vid ombyggnad och nyproduktion. Det handlar även om att
ta hänsyn till skyddsavstånd för befintliga och kommande avfallsanläggningar.
Det är viktigt att resurser från teknikförvaltningens avfallsverksamhet avsätts för att delta i
exploateringsprojekt, översiktsplanarbetet och detaljplanearbetet.
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6.7 Tillsyn

Avfallshanteringen är en väsentlig del av samhällets infrastruktur och avfallshanteringen ska
ge en god och behovsanpassad service för medborgare och verksamheter. Ett viktigt led i
att detta ska fungera är en väl fungerande tillsyn av avfallshanteringen, så att kommunen
kan verkställa sitt lagstadgade avfallsansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.
Tillsynsmyndigheten i kommunen har en viktig roll i att pröva vissa typer av undantag från
de kommunala avfallsföreskrifterna.
När det gäller dispensprövning och tillsyn av eget omhändertagande av hushållsavfall är
tillsynsmyndighetens roll central och det är viktigt med en aktiv tillsynsmyndighet i
kommunen med tillräckligt med resurser i syfte att kunna säkerställa att det nämnda
kommunala avfallsansvaret kan verkställas samt att de skyldigheter för fastighetsägare som
följer av avfallsföreskrifterna efterlevs.
Vid rutinmässiga inspektioner av miljöfarliga verksamheter säkerställs att hanteringen av
farligt avfall sker på ett betryggande sätt. Annat avfall än farligt avfall hanteras mera
översiktligt, exempelvis genom besiktning av lagring av avfall, omfattning av nedskräpning
på platser där allmänheten har insyn samt frågor om avfallets borttransport.
Vid tillsyn enligt livsmedelslagen på restauranger och i storkök sker kontrollen av
avfallshanteringen med fokus på att förhindra risken för att avfallet ska attrahera skadedjur
och andra situationer som kan ge upphov till olägenheter för människors hälsa och också
kopplat till miljöbalken.
Tillsynen följer en tillsynsplan som uppdateras årligen. Vid den rutinmässiga tillsynen av
verksamheter ingår alltid avfall och avfallshantering som en del. Även nationella projekt
som initieras från till exempel Naturvårdsverket ska lyftas in i planen.

7. Region Gotlands nuvarande organisation
Verksamhetsansvaret för kommunens renhållningsansvar och avfallsanläggningar ligger hos
tekniska nämnden utifrån kommunfullmäktiges uppdrag. Verksamheten verkställs av
teknikförvaltningen, som även ansvarar för bl.a. gator, parker, allmänna platser, fastigheter,
hamnar, vatten- och avloppsanläggningar och kollektivtrafik.
Insamling och behandling av avfall samt drift av återvinningscentraler och andra
avfallsanläggningar sker dels i egen regi, dels av anlitade entreprenörer.

Ärendenr TN 2018/3053 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsyn utifrån miljöbalken och Region Gotlands
avfallsföreskrifter, se 6.6.

8. Uppföljning av föregående plan
Den tidigare avfallsplanen antogs av kommunfullmäktige 2007-06-18, KF § 152 och trädde
i kraft 2007-10-01. Planen omfattade sex mål och till dessa mål ett antal åtgärder som
skulle vidtas. I bilaga 6 redovisas genomförd uppföljning av den tidigare avfallsplanen.
Sammanfattningsvis kan konstateras att ca tre av 6 mål har uppnåtts, två av målen har
huvudsakligen gått åt rätt håll men inte uppfyllts och ett av målen är svårt att följa upp
eftersom uppgifter saknas.
Enligt 80 § avfallsförordningen (SFS 2011:927) ska avfallsplanen ses över vart fjärde år och
revideras vid behov.
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Planperioden för Region Gotlands avfallsplan är tio år men den ska omprövas varje ny
mandatperiod, d.v.s. vart fjärde år, med start år 2023.

9. Organisation för framtagande av avfallsplan
Arbetet med att revidera avfallsplanen har bedrivits av teknikförvaltningen under 20182019. Styrgruppen har bestått av förvaltningschef, avdelningschef för planerings- och
utvecklingsavdelningen, avdelningschef för Gata/park-avdelningen och avdelningschef
Avfallsavdelningen. I projektgruppen har två avfallsutvecklare, en kommunikatör och en
extern konsult arbetat. Ett tjugotal temamöten har genomförts med deltagare från samtliga
förvaltningar och några externa aktörer inom följande fokusområden:





Nedlagda deponier
Utveckling av Återvinningscentraler
Offentliga rummet
Region Gotlands egna avfall




Nyttiggörande av organiskt avfall på
Gotland
Kommunikation med medborgarna

Följande verksamheter och funktioner från Region Gotland har bidragit till avfallsplanens
framtagande genom deltagande i fokusgrupper, dialoger eller liknande möten:
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Koncernledningsgrupp – alla
förvaltningschefer, regiondirektör,
regional utveckling
Närlingslivsutvecklare - RSF
GotlandsHem
Almedalsveckan
Enhetschef och
miljöskyddshandläggare - SBF
Miljösamordnare – TKF, HSF
Miljöingenjör – TKF
Stadsträdgårdsmästare - TKF
Ekostrateger – RSF
Enhetschef, arbetsledare,
medarbetare - ÅVC/Slam
Enhetschef Räddningstjänst













Enhetschef och medarbetare - VA
VA-utvecklare
Världsarvssamordnare
Verksamhetscontroller, medarbetare Avfall
Enhetschef, handläggare, tekniker,
systemutvecklare - Avfall
Avdelningschef, hamnfogde Hamnen
Chefer och medarbetare Fastighet
Chefer och medarbetare Gata/park
Rektor, medarbetare och elever –
UAF
Planarkitekt – SBF
Ekolog - SBF

Externa verksamheter som på ett eller annat sätt ställt upp och svarat på frågor, deltagit i
dialoger och på flera sätt bidragit till avfallsplanens framtagande:
LRF, Vuxenskolan, Röda Korset, Ragn-Sells, Lövsta Grönt Centrum, Leader Gute,
Hållbara Gotland, Coop, BroGas, Skrotfrag, SanSac, Förpacknings- och
tidningsinsamlingen, Avfall Sverige, Gåvan, Fröjelstugan, Roma Miljö och många fler.
En politisk referensgrupp bestående av politiker från tekniska nämnden har deltagit i en
workshop kring strategier, inriktningsmål och delmål. Allt arbete har genomsyrats av
devisen Gotland gör avfall till en resurs. Länsstyrelsen har fått möjlighet att yttra sig
avseende avgränsning av miljöbedömning för den nya avfallsplanen.
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10. Genomfört samråd
Tekniska nämnden fattade 2019-09-19 beslut om att skicka samrådsversionen av
”Avfallsplan Region Gotland 2020-2030” på samråd/remiss/utställning till ett antal olika
instanser, såsom olika nämnder inom regionen, länsstyrelsen, större fastighetsägare, med
flera. Samrådet kungjordes på Region Gotlands hemsida. Dessutom publicerades annonser
i gotländska medier såsom Gotlands Tidningar, Gotlands Allehanda och Radio Gotland.
Samrådstiden varade mellan 1 oktober 2019 och 3 januari 2020.
I samband med samrådet gjordes Miljökonsekvensbedömningen för avfallsplanen
tillgänglig för myndigheter och allmänheten.
Under samrådet har allmänheten och företag/föreningar bjudits in till fyra publika möten i:
 Hemse den 14 oktober
 Slite den 4 november
 Roma den 22 oktober
 Visby den 7 november
Sammantaget deltog ett femtiotal privatpersoner, företagare, intresseföreningar, skolor och
organisationer i de publika samråden. Ett arbete med klass 3 och 4 på Polhemsskolan
avseende barnperspektiv på avfallsplanen har genomförts. Elever och lärare har bidragit
med flera idéer, förbättringsförslag och breddat perspektivet på avfallshanteringen. Flera
illustrationer från eleverna återfinns i planen.
Två organisationer bjöd in teknikförvaltningen för genomgång av Avfallsplanen under
samrådstiden; Vuxenskolan och Vänsterpartiet.
Inkomna allmänna synpunkter rör i huvudsak återbruk, lokal hantering av slam och annat
hushållsavfall, matavfallsinsamling, insamlingssystemens utformning, nedskräpning och
papperskorgar i offentliga rummet, kommunikation och avfallstaxa samt
mottagningsavgifter. Alla synpunkter har tagits i beaktande under färdigställandet av
avfallsplanen.
Under samrådstiden inkom yttranden från Länsstyrelsen, MBN och flera politiska partier.
Samtliga ställer sig positiva till föreslagen avfallsplan och kommer med flera förslag till
förbättringar. Allt har tagits i beaktande under färdigställandet av avfallsplanen.

Ärendenr TN 2018/3053 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Synpunkter och yttranden från samrådet finns sparade på ärendet och bidrar till utveckling
av avfallsverksamhet och kommande revideringar av avfallsplanen. Nästa revidering och
samråd sker senast år 2023. Synpunkter på avfallsplanen tas tacksamt emot kontinuerligt:
registrator-tn@gotland.se, uppge ärendenummer TN 2018/3053.
Stort tack till alla som genom sitt deltagande på olika sätt under samrådet, bidragit till hela
Gotlands nya Avfallsplan 2020-2030.

24 (24)

Avfallsplan Region Gotland 2020-2030

Nulägesbeskrivning
1. Inledning
I denna bilaga till Region Gotlands avfallsplan beskrivs lokala förhållanden som
påverkar avfallets mängd och sammansättning, såsom antal invånare, antal hushåll
fördelat på olika boendeformer och näringslivets struktur. Därefter beskrivs nuvarande
avfallsmängder och nuvarande hantering i form av insamlingssystem och
avfallsbehandling. Beskrivningen är uppdelad på:





Avfall som Region Gotland ansvarar för;
- Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från handel, storkök och dylikt, såsom
mat- och restavfall, grovavfall, latrin och slam samt farligt avfall från hushåll.
- Avfall från kommunal verksamhet.
Avfall som omfattas av producentansvar; förpackningar, returpapper, däck, bilar,
elektriska och elektroniska produkter, batterier samt läkemedel.
Verksamhetsavfall; industriavfall, bygg- och rivningsavfall med mera.

Region Gotland ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall och för detta
avfall anges mängder samt hur det samlas in och behandlas. För avfall som inte ansvaras
för anges översiktliga uppgifter.

2. Beskrivning av Region Gotland
I följande kapitel beskrivs förhållanden som påverkar avfallets mängd och
sammansättning. Kapitlet innehåller uppgifter om bl.a. antal invånare, antal hushåll
fördelat på boendeform, säsongsvariationer, bostadsbyggande och näringslivsstruktur.
2.1 Geografiskt läge och infrastruktur

Region Gotland omfattar landskapet Gotland och Gotlands län, vilket utgörs av ön
Gotland med omkringliggande öar däribland Fårö, Stora Karlsö, Lilla Karlsö och
Gotska Sandön. Total yta är ca 3140 km2 där ca 32 % utgörs av jordbruksmark och 40
% utgörs av skog. Gotland består av 92 socknar, däribland centralorten Visby.
Gotlands har, genom sitt geografiska läge ca 9 mil från fastlandet, begränsade
möjligheter att samarbeta med andra regioner om avfallshanteringen. Transporter till
anläggningar på fastlandet innebär omlastning och särskilda transportlösningar.
Gotland är en utpräglad turistkommun och antalet övernattande mångfaldigas
sommartid. Om man ser till avfallsmängd, så uppkommer en större mängd än vad som
produceras av permanentboende.
2.1 Befolkning och dess utveckling

Region Gotland har ca 59 100 invånare, varav ca 24 300 bor i centralorten Visby. Nedan
redovisas en prognos för regionens befolkningsutveckling samt antal hushåll fördelat på
olika boendeformer.
Tabell 1

Antal invånare i Region Gotland. Nuläge och prognos. Källa: Region Gotland

Bilaga 1

Avfallsplan Region Gotland 2020-2030
Bilaga 1

2 (10)

Antal invånare, st

År 2017

År 2022

År 2027

58 595

60 457

61 181

Befolkningsmängden i tabellen utgörs av fastboende i regionen, vilket inte återspeglar
den verkliga mängden människor som vistas där. Ca 44 % av hushållen utgörs av
villahushåll och ca 27 % av lägenhetshushåll. Ungefär
40 % av befolkningen bor i Visby.
Tabell 2

Antal hushåll i Region Gotland år 2017 fördelat på olika boendeformer.
Källa: Avfall Web

Antal hushåll, st

Villa

Flerbostads-hus

Fritids-hus

Totalt

17 236

10 683

11 464

39 383

Gotland har en stor mängd säsongsboende. Förutom alla fritidshusägare har regionen
sommartid många boende på campingar, hotell, uthyrningsstugor, gästhamnar,
ställplatser för husbilar samt extra gäster i villor, lägenheter och fritidshus. Enligt
statistik från 2016 reste ca 2 200 000 passagerare till och från Gotland med flyg och färja
under det året. Antalet gästnätter uppgår till cirka 1 miljon där högsäsongen är under
sommarmånaderna.
Tabell 3

Antal Gästnätter på Gotland 2010-2018
Källa: Gotlands Besöksnäring

2.3 Näringslivsstruktur

Näringslivet präglas framförallt av jordbruk och sten- och livsmedelsindustrin. Inom
tjänstesektorn utgör turism och besöksnäring en viktig del. Detta leder till tillväxt för
tjänsteföretag inom detalj- och dagligvaruhandel, transport, hotell och restaurang men
även för kulturella näringar. Största arbetsgivare är Region Gotland, som har större
andel sysselsatta i offentlig sektor än snittet för riket.

3. Hushållsavfall som omfattas av kommunalt ansvar
Region Gotland ansvarar för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
samt Region Gotlands egna verksamhetsavfall.
3.1 Avfallsslag och mängder

I Tabell 4 redovisas insamlade mängder hushållsavfall i Region Gotland under 2017
uppdelat på hur avfallet behandlats. Totalt samlades ca 68 000 ton hushållsavfall in,
varav knappt 1 800 ton gick till materialåtervinning, ca 49 000 ton till biologisk
behandling, ca 16 000 ton till förbränning och ca 1 200 ton till deponering. Av
hushållsavfall till biologisk behandling bestod ca 3 700 ton av matavfall som gick till
rötning, resterande var slam från enskilda avloppsanläggningar samt fettavskiljarslam.
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Insamlade och behandlade mängder avfall som omfattas av kommunalt
renhållningsansvar år 2017, ton per år. Källa: Avfall Web
Materialåtervinning

Biologisk
återvinning

Restavfall

Energiåtervinning

Deponering

Övrig behandling1

6 850

Matavfall

Totalt

6 850

3 660

3 660

Grovavfall total, varav
-

wellpapp

-

metallavfall

-

Träavfall,
brännbart avfall

-

Trädgårdsavfall

-

Deponirest

2

190

190

1 600

1 600

4 730

7 820

7 820

1 930

6 660
1 200

1 200

Latrinavfall

80

80

Frityr- och matfett

40

40

Slam totalt, varav
-

slam från enskilda
anläggningar

39 570

39 570

-

fettavskiljarslam

860

860

Farligt avfall totalt, varav :

110

3

110

-

impregnerat trä

230

230

-

kemikalier

10

10

-

asbest

-

övrigt

Summa, ca

0

1 790

48 940

16 710

1 200

1

Med övrig behandling menas det hushållsavfall där entreprenören står för insamling och vidare behandling.

2

Exklusive förpackningar

4

4

244

68 880

Behandling av farligt avfall sker på olika sätt beroende på innehåll, t.ex. förbränning i särskild anpassad anläggning eller genom
slutligt förvar (kvicksilver).

3

Avfallsplan Region Gotland 2020-2030
Bilaga 1

Av mängden insamlat grovavfall via återvinningscentralerna gick metallskrot och
wellpapp till materialåtervinning. Med metallavfall avses avfall exklusive förpackningar.
Fraktionerna brännbart och trä gick till energiåtervinning. Ej brännbar fraktion och inert
grovavfall deponerades.
Utöver insamlad mängd matavfall till rötning hemkomposterades ca 1 000 ton matavfall
i regionen.
En del insamlat hushållsavfall skickas till vidarebehandling direkt av entreprenör, i
tabellen ovan kategoriserat som övrig behandling.
Det Revaq-certifierade slammet från Visby rötas och centrifugeras innan det återförs till
jordbruksmark på Gotland eller fastlandet. Slam från övriga avloppsreningsverk renas
biologiskt och kemiskt innan det avvattnas och återförs till kretsloppet på fastlandet.
Under 2017 uppgick mängden restavfall till ca 117 kg per person och år. Detta är under
riksgenomsnittet, som 2016 var ca 183 kg per person och år. Totala mängden avfall per
person uppgick under 2017 till ca 622 kg/person. Detta är långt över riksgenomsnittet,
som under 2017 var 473 kg/person, och beror till stor del på en större mängd grovavfall
per person än genomsnittet i Sverige.
3.2 Insamling och behandling

Insamling och behandling av avfall samt drift av återvinningscentraler och andra
avfallsanläggningar sker dels i egen regi, dels av anlitade entreprenörer. En del insamlat
avfall levereras till entreprenör för behandling. Insamling sker genom:
Mat -och restavfall samt latrin samlas in av Gotlands Åkericentral AB 2014–2020.
 Slam från enskilda avloppsanläggningar hämtas sedan 2006 av teknikförvaltningen
över hela Gotland förutom på Fårö där hämtningen för närvarande utförs av en
lokal entreprenör, Fårö slamsugnings HB.
 Transport av farligt avfall från återvinningscentralerna till mottagningsstationen för
farligt avfall i Visby utförs av Ragn-Sells AB 2016-2020
 Drift av återvinningscentraler sker dels i egen regi, dels genom entreprenad.
Behandling sker genom:







Drift av Slite avfallsanläggning och deponi sker i egen regi.
Mat- och restavfall samt övrigt brännbart grovavfall levereras till Region Gotlands
avfallsanläggning i Roma som driftas av Ragn-Sells AB 2007-2022. Matavfallet rötas
av Brogas och blir biogas och biogödsel. Av det brännbara avfallet görs en
bränslemix som energiutvinns av Cementa i Slite.
Anläggningen i Visby för omlastning och mellanlagring av farligt avfall för vidare
transport till fastlandet driftas av Ragn-Sells 2016-2020.

3.2.1 Mat- och restavfall

I det kommunala renhållningsansvaret ingår insamling och behandling av mat- och
restavfall, grovavfall och farligt avfall från hushåll samt med hushållsavfall jämförligt
avfall från verksamheter.
Sedan 2008 sker matavfallsinsamling i regionen. Insamlingen sker i system med separata
kärl. Matavfallsinsamling erbjuds hushåll i villor, lägenheter och fritidshus samt
verksamheter. Hemkompostering är möjligt att välja för samtliga fastighetstyper.
Verksamheter och flerfamiljshus har även möjlighet att välja blandat abonnemang där
ingen utsortering av matavfall sker, men då till en dyrare taxa.
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Sorterat brännbart hushållsavfall blir till bränsle som Cementa i Slite använder.
Sorterat matavfall förbehandlas vid Roma avfallsanläggning för att kunna återvinnas i en
biogasanläggning på Gotland. Matavfallet blir genom rötning till biogas och biogödsel.
Biogasen används som fordonsbränsle och biogödsel återförs till jordbruksmark.
3.2.2 Grovavfall

Grovavfall inklusive trädgårdsavfall samlas framförallt in på återvinningscentralerna.
Grovavfall tas emot uppdelat på fraktionerna:













Ris och grenar
Trädgårdsavfall, komposterbart
Jord
Sten, glas, betong, tegel, porslin m.m.
Gips och isolering
Trä, rent flisbart
Trä, målat eller behandlat
Tryckimpregnerat trä
Textil
Plast (ej förpackning)
Metallskrot
Elavfall t.ex. vitvaror, elektronik, armaturer

Skrymmande grovavfall, kan mot en avgift fås hämtat vid fastigheten.
Metaller och andra återvinningsbara material transporteras till lämpliga
behandlingsanläggningar.
Trädgårdsavfall som lämnas på återvinningscentralerna komposteras eller går till
förbränning. Ris och grenar går till förbränning eller används som strukturmaterial vid
kompostering och jordframställning.
3.2.3 Farligt avfall

Farligt avfall i form av kemikalier och kemiska produkter från hushåll samlas in i
miljöstationer på återvinningscentralerna. El-avfall och batterier lämnas på
återvinningscentral eller i butiker som säljer elektriska produkter.
Insamlat farligt avfall från hushållen sorteras, förpackas och transporteras bort för
återvinning, förbränning eller deponering vid godkända anläggningar.
El-kretsens entreprenörer hämtar elavfall som lämnats vid återvinningscentralerna och
transporterar avfallet till mottagningsanläggningar på fastlandet. Där återvinns
materialen medan vissa farliga ämnen såsom köldmedier destrueras.
3.2.4 Fettavskiljarslam, fett och matolja

Fettavskiljarslam och vegetabilisk olja samlas in inom ramen för regionens
avfallshantering. Fett och olja kan om det tillförs avloppet orsaka stopp, översvämning
och dålig lukt. Fastigheter och lokaler som hanterar livsmedel och serverar mat i större
mängder måste därför ha en separat hantering av sådant avfall.
Region Gotland ställer krav på att berörda fastighetsägare ska installera fettavskiljare och
ansvarar även för tömningen. Fettavskiljarslam samlas in och körs till Visby
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avloppsreningsverk för behandling. Fett och matolja samlas även in av Svensk
Fettåtervinning och andra privata aktörer för återvinning.
3.2.5 Latrinavfall

Latrinavfallet i Region Gotland har minskat under de senaste åren. Under 2017 samlades
80 ton latrinavfall in. Insamling av latrin sker varannan vecka och körs till kompostering
i Norrtälje.
3.2.6 Slam från enskilda avloppsanläggningar

Tömning av slam från enskilda anläggningar utförs av teknikförvaltningen. Slammet
körs till närmsta avloppsreningsverk på Gotland för behandling. Till reningsverken
transporteras även slam från slamavskiljare och slutna tankar. Slammet från
reningsverket i Visby rötas, från övriga reningsverk avvattnas slammet innan transport
till fastlandet. En mindre del enskilda anläggningar töms av lantbrukare som, efter
godkännande från miljö- och byggnämnden, utnyttjar slammet som gödning.

4. Avfall från kommunal verksamhet
Avfall från kommunal verksamhet utgörs av avfall som omfattas av kommunalt
renhållningsansvar och som uppstår i t.ex. förskolor, skolor, äldreomsorg och
kommunkontor samt kommunalt verksamhetsavfall från bl.a. avloppsreningsverk,
fastighetsskötsel och gatudrift. Idag sker separat insamling av mat-och restavfall i de
flesta fastigheter där kommunal verksamhet bedrivs.
4.1 Slam från avloppsreningsverk

Huvudman för ledningsnät och avloppsreningsverk är Region Gotland.
Vid Visby avloppsreningsverk rötas slam i en rötgaskammare. Den biogas som
produceras vid rötningen används i den egna driften eller levereras till Gotlands Energi
AB och används till bl.a. fjärrvärme. Totalt producerades ungefär 2 700 ton rötslam
under 2017. TS-halten i rötat och avvattnat slam var under 2017 cirka 32 %. Slammet
från Visbys anläggning är Revaq-certifierat och används på åkermark på Gotland eller
skickas till Ragn-Sells anläggning på fastlandet för att återföras till kretsloppet.
Slam från Slite och Klintehamns avloppsreningsverk omhändertas av Ragn-Sells och
skickas till fastlandet. Under 2017 var mängden slam vid Slite 350 ton med en TS-halt på
25 %. Mängderna från Klintehamn var 750 ton med en TS-halt på 20 %.
Totalt under 2017, från samtliga avloppsanläggningar, samlades ca 78 ton gallerrens upp
som körs till Roma slamplatta för att sedan transporteras vidare till Ragn-Sells för
omhändertagande på fastlandet.
4.2 Avfall från fastighetsskötsel

Det kommunala bostadsbolaget GotlandsHem och andra kommunala verksamheter ger
upphov till bygg- och rivningsavfall samt park- och trädgårdsavfall och annat avfall från
fastighetsskötsel. Stora delar av park- och trädgårdsavfallet från kommunens
anläggningar nyttiggörs genom förbränning eller kompostering.
4.3 Avfall från gatudrift

Halkbekämpning och snöröjning ger upphov till avfall i form av grus, sand och snö.
Den sand som används på gång- och cykelvägar vintertid samlas till stor del upp till
våren och kan återanvändas kommande vintrar.
Trafikverket sköter snöröjning på länsvägarna medan Region Gotland, tekniska
nämnden, ansvar för vinterväghållning i tätorterna på kommunala körbanor, cykelvägar,
torg m.m. Vid stora snömängder forslas snö bort av säkerhets- och framkomlighetsskäl.
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5. Avfall som omfattas av producentansvar
Producentansvaret innebär att tillverkaren har ansvar för att en produkt samlas in och
återvinns. Lagstiftningen om producentansvar innebär även en skyldighet för
konsumenterna att källsortera och lämna tillbaka förbrukade varor och förpackningar.
Syftet med producentansvaret är ytterst att genom att ge producenterna ansvaret för
omhändertagande av uttjänta produkter driva på miljöanpassad produktutveckling och
därigenom öka resurshushållningen och minska miljöbelastningen.
Idag finns producentansvar för returpapper, förpackningar (wellpapp, kartong-, plast-,
trä-, metall- och glasförpackningar), däck, batterier, bilar, elektronik och läkemedel.
5.1 Avfallsslag och mängder

Avfallsfraktioner som omfattas av producentansvar utgörs av förpackningsavfall,
returpapper, batterier, elavfall, läkemedel samt däck och bilar.
I Tabell 3 redovisas insamlade mängder avfall som omfattas av producentansvar.
Uppgifter om insamlade mängder däck, läkemedel och bilar saknas.
Tabell 3

Insamlade mängder avfall som omfattas av producentansvar 2017, Gotland
och Sverige. Källa: FTI AB och El-kretsen

Förpackningar och returpapper totalt, varav:

Region Gotland,
kg/person

Sverige,
kg/person

169

64

-

returpapper

33,27

21,70

-

pappersförpackningar

68,87

13,20

-

plastförpackningar

24,77

6,49

-

glasförpackningar

38,64

21,11

-

metallförpackningar

3,66

1,63

19,18

12,76

Elavfall totalt, varav:
-

diverse elektronik

8,93

6,53

-

kyl/frys

3,51

2,22

-

vitvaror

5,84

3,43

-

bärbara batterier

0,61

0,32

-

lysrör och lågenergilampor

0,24

0,21

-

övriga ljuskällor, glödlampor

0,058

0,043

-

bilbatterier*

0,92

-

Däck

-

-

Bilar

-

-

Läkemedel

-

-

*Insamlade mängder från Region Gotlands återvinningscentraler
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De insamlade mängderna förpackningar och returpapper per person ligger långt över
riksgenomsnittet. Detta beror troligen på det stora antalet sommargäster som ger
upphov till stora avfallsmängder men ej utgör en del av regionens befolkning samt att
verksamhetsavfall tas emot på Gotlands återvinningscentraler. Insamlad mängd elavfall
ligger också över riksgenomsnittet.
5.2 Förpackningar och returpapper

Förpackningar och returpapper från hushåll samlas in genom återvinningsstationer
(ÅVS) som drivs av producentorganisationen Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
(FTI). Ragn-Sells driver FTIs mottagningsanläggning på Österby i Visby.
Dryckesförpackningar samlas in genom pantsystem i butik som drivs av Returpack AB.
På Visby ÅVC finns dessutom en Pantamera Express för större mängder PET-flaskor
och aluminiumburkar. Insamlade flaskor och burkar omlastas och transporteras till
Svenska Returpacks anläggning i Norrköping för omhändertagande.
Insamlade förpackningar och returpapper behandlas i huvudsak genom
materialåtervinning:








Returpapper transporteras till pappersbruk där det till stor del ersätter massaved
som råvara vid tillverkning av nytt tidningspapper och en del andra
papperskvaliteter.
Pappersförpackningar går till pappersbruk som tillverkar ny kartong för leverans till
företag som kan tillverka nya förpackningar.
Plastförpackningar transporteras till återvinningsanläggningar där de sorteras och
blir råvara till nya plastprodukter. Rejekt som inte går att materialåtervinna skickas
till Cementa i Slite där det förbränns.
Glasförpackningar skickas till Svensk Glasåtervinning AB i Hammar och blir nytt
glas och isoleringsmaterial.
Metallförpackningarna skickas först till en anläggning i Tranås för sortering i
aluminium och stålplåt. Metallen används som råvara i stål- och aluminiumverk och
blir till nya produkter som till exempel däckfälgar och motordelar.

5.3 Däck

Däck från hushåll samlas in via återförsäljare av däck. Däck omhändertas ofta genom
förbränning med energiutvinning men även materialåtervinning förekommer. En del
regummeras till nya däck medan en del används för tillverkning av sprängmattor och
andra produkter.
5.4 Bilar

Övergivna skrotbilar på kommunal mark omfattas av kommunalt renhållningsansvar om
skrotbilen bedöms utgöra en olägenhet för människors hälsa och miljön. Övergivna
skrotbilar kan också anses vara nedskräpning om den finns på en plats som allmänheten
har tillträde till eller insyn till. På enskild mark eller tomtmark är det markägaren som
ansvarar för att skrotbilar förvaras säkert ur miljösynpunkt. På allmän vägmark, det vill
säga allmänna vägar utanför tätort samt parkeringsfickor och rastplatser längs dessa, är
Trafikverket ansvarig för skrotbilar. På övrig allmän mark är det Region Gotland som
beslutar om hämtning och skrotning av uttjänta fordon. Med uttjänta fordon menas
fordon som är i dåligt skick, övergivet samt har ett mycket lågt värde.
Efter omhändertagande återanvänds vissa delar av bilen, andra delar materialåtervinns
och en liten del förbränns.
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5.5 Avfall från elektriska och elektroniska produkter

Avfall från elektriska och elektroniska produkter (elavfall) från hushåll och mindre
verksamheter samlas in via återvinningscentralerna och återförsäljare av elektronik.
Lågenergilampor och lysrör lämnas till återvinningscentralerna eller till försäljningsställe
som tar emot sådant avfall. El-Kretsen ansvarar för insamling och omhändertagande.
Avfallet sorteras, demonteras och materialåtervinns. En mindre del förbränns.
5.6 Batterier

Småbatterier från hushåll samlas in vid ett flertal platser, i huvudsak genom
batteriholkar, på återvinningscentraler och hos återförsäljare. Insamling utförs av ElKretsen. Småbatterierna sorteras, materialet separeras och återvinns genom
materialåtervinning och energiåtervinning.
Blybatterier som är tyngre än tre kilogram samlas in via återförsäljare eller
återvinningscentraler. Blybatterierna transporteras till en anläggning som krossar
batterierna, neutraliserar batterisyran och utvinner bly, som säljs vidare som råvara till
blybatteritillverkare.
5.7 Läkemedel

Överblivna läkemedel från hushåll lämnas i genomskinlig påse till apotek. Region
Gotland tar ej emot läkemedel.
Inlämnat läkemedel behandlas genom förbränning på fastlandsbaserade
avfallsförbränningsanläggningar med effektiv förbränning och rökgasrening.

6. Verksamhetsavfall
Övrigt avfall som inte omfattas av kommunalt ansvar eller producentansvar utgörs av
avfall från industrier och andra verksamheter. På Gotland finns flera större industrier
som ger upphov till stora mängder branschspecifikt avfall. Den dominerande
avfallstypen från industrier på Gotland är kalk, kalkslam, filterstoft och bypassdamm
från cementvaruindustrier. Andra förekommande branschspecifika avfall kommer från
industrier som trävaruindustrier, gummi- och plastindustrier och olika typer av
livsmedelsindustrier. Avfall från jordbruket och avfall som flygaska och slagg från
energiproduktion är andra exempel på branschspecifika avfall.
En mindre del av detta avfall omhändertas av Region Gotland. Den större delen av det
branschspecifika avfallet hanteras av industrierna själva genom återvinning eller
bortskaffning vid industriernas egna anläggningar. För att få en helhetsbild av allt avfall
som uppkommer på Gotland finns behov av en övergripande inventering av industrins
avfall.
6.1 Bygg-, rivnings- och anläggningsavfall

Bygg- och rivningsavfall samt schaktmassor uppkommer i samband med bygg- och
anläggningsarbeten. Kraven på rivningslov och -anmälan kan bidra till en tidig styrning
för miljömässigt riktig hantering. Branschens egna krav och informationsinsatser leder
också till en ökad återanvändning och materialåtervinning samt att oönskade
komponenter sorteras ut.
Bygg- och rivningsavfall ligger utanför det kommunala ansvarsområdet och det finns
inga uppgifter om vilka mängder som hanteras inom regionen. Större delen av avfallet
källsorteras idag och en allt större del återanvänds eller återvinns. Samma förhållande
gäller för schaktmassor.
Betong och andra stenmaterial kan beredas genom krossning och träavfall återanvänds
eller återvinns genom förbränning. Kraftigt förorenade massor måste tas om hand vid
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anläggningar med särskilt tillstånd medan massor med ett mindre föroreningsinnehåll
ibland kan utnyttjas för vissa ändamål, till exempel vägbyggnad eller utfyllnad i
industriområden. Anmälan krävs till miljö- och byggnämnden som gör en bedömning i
varje enskilt fall.
6.2 Park- och trädgårdsavfall

Park- och trädgårdsavfall som inte räknas som hushållsavfall ligger utanför det
kommunala ansvarsområdet. En stor del av park- och trädgårdsavfallet uppkommer vid
skötsel av allmänna platser och vägar m.m. Avfallet behandlas genom förbränning
respektive kompostering, beroende av typen av material.
6.3 Avfall från energiutvinning

Energiutvinningens restprodukter är bränsleaskor blandade med tillsatsämnen som
exempelvis sand, kalk och dolomit. Askornas egenskaper varierar beroende på
förbränningsteknik och på vilket bränsle som använts. Flygaska avskiljs ur
rökgasreningen och har generellt sett sämre miljömässiga och tekniska egenskaper för
återanvändning än bottenaska eller slagg. Största energiproducenten på Gotland är
Gotlands Energiaktiebolag, GEAB.
6.4 Avfall från fartyg i hamn

Fartyg är sedan 2001 skyldiga att lämna sitt avfall innan de lämnar svensk hamn och
hamnarna är i sin tur skyldiga att motta avfallet. Sjöfartsverket meddelar närmare
föreskrifter om hamnarnas skyldighet att motta avfall från fartyg.
Fartyg, med undantag av fiskefartyg och fritidsbåtar, ska senast 24 timmar innan de
anlöper hamnen anmäla vilka avfallsmängder i respektive fraktion man önskar avlämna.
Beroende på typ av avfall lämnas det vid fasta mottagningsstationer på kaj eller hämtas
med slamsugningsbil.
Enligt avfallsförordningen ska visst avfall från fartyg transporteras bort och
omhändertas genom kommunens försorg. De fraktioner som detta gäller är toalettavfall
samt fast avfall eftersom dessa har samma karaktär som ett hushållsavfall.
Även för fritidsbåtshamnar finns lagstadgade regler för mottagning av avfall från
fritidsbåtar och krav på avfallshanteringsplan.
6.5 Annat verksamhetsavfall

Verksamheter måste själva tillse att det avfall som inte omfattas av kommunalt
renhållningsansvar kan transporteras och behandlas på ett miljöriktigt sätt. Svårigheten
att få fram uppgifter om detta avfall gör att Region Gotlands kunskap om
avfallsmängder och flöden är ofullständiga.
På Gotland finns flera statliga myndigheter och verksamheter, såsom Försvarsmakten,
Swedavia, Trafikverket, och Polismyndigheten. Undantag gällande hushållsavfall och
farligt avfall kan finnas för Försvarsmakten m fl (72 § avfallsförordningen).
Alla verksamheter måste källsortera sitt avfall. Farligt avfall sorteras ut och lämnas
separat. Flertalet sorterar ut återvinningsbart avfall såsom trä, skrot, plast, textil etc. Alla
har skyldighet att sortera ut förpackningar, däck m.m. som anges i förordningen om
producentansvar. Mindre mängder förpackningsavfall (<1m3) från verksamheter kan
lämnas på återvinningsstationerna.
Det avfall som återstår delas slutligen upp i brännbart och icke brännbart avfall. Avfallet
transporteras till mottagande anläggningar för sortering, behandling och återvinning.
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Anläggningar för förebyggande
och hantering av avfall
1. Inledning
I det följande beskrivs översiktligt de viktigaste anläggningarna som nyttjas för hantering
av avfall på Gotland. Först beskrivs de anläggningar som är nödvändiga för att
förebygga och hantera det avfall som kommunen ansvarar för (den kommunala
renhållningsskyldigheten i miljöbalken). Sedan beskrivs viktiga anläggningar för
hantering av avfall som ligger utanför kommunens ansvar. Både anläggningar på
Gotland och anläggningar som nyttjas för behandling av avfall utanför regionen
beskrivs.
2. Anläggningar nödvändiga för hantering av det avfall som
Region Gotland ansvarar för
2.1 Mottagnings- och behandlingsanläggningar

Slite avfallsanläggning – Teknikförvaltningens avfallsanläggning i Slite har
mellanlagring, sortering och viss behandling av avfall. Anläggningen rymmer en av
Gotlands sju återvinningscentraler.
På anläggningsområdet finns regionens enda aktiva deponi med deponiceller för ickefarligt avfall och stabilt icke-reaktivt farligt avfall, exempelvis asbest. En utbyggnad av
deponin inom befintligt tillstånd är beslutad och ska vara färdig under 2020.
Roma avfallsanläggning – Anläggningen ägs av Teknikförvaltningen. Driften är
upphandlad. Allt insamlat brännbart hushållsavfall från Gotlands fastigheter samt
blandat brännbart grovavfall från återvinningscentralerna mellanlagras, grovsorteras och
krossas till en fast bränslemix som används av Cementa i Slite vid tillverkning av
cement.
Allt utsorterat matavfall förbehandlas i Roma och transporteras till BroGas
biogasanläggning.
På angränsande område finns också teknikförvaltningens slamplatta, för mellanlagring
av rötat slam och gallerrens från avloppsreningsverk på Gotland.
BroGas – Biogas Gotland
BroGas anläggning i Bro tar emot det förbehandlade matavfallet från Roma. Genom
rötning omvandlas avfallet till biogas och biogödsel så att både energi och näring tas
tillvara.
Gasen transporteras via ledningar till Visby och Biogas Gotlands
uppgraderingsanläggning på Österby, där gasen renas till fordonsgas eller används för
uppvärmning.
Cementa i Slite – Heidelberg Cement Group
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Brännbart avfall som förbehandlats i Roma till en bränslemix används av Cementa i Slite
vid tillverkning av cement. Användning av restavfallet vid produktionen i Slite innebär
att mängden fossila bränslen vid cementtillverkningen minskar.
Skarphäll mellanlager – På teknikförvaltningens anläggning i Visby, Skarphäll, finns
ytor för mellanlagring och sortering eller behandling av olika material och massor för
återanvändning, t.ex. schaktmassor, asfalt och gatsten, samt en kompostplatta för parkoch trädgårdsavfall.
På Skarphäll finns också en mottagningsstation och mellanlager för farligt avfall från
Region Gotlands återvinningscentraler och farligt avfall från verksamheter. Driften av
anläggningen upphandlas.
En del av fastigheten hyrs ut till GEAB och här återfinns bland annat
teknikförvaltningens anläggning för rening av deponigas från den nu nedlagda deponin i
Visby. Överskottsenergin från anläggningen nyttjas i GEABs fjärrvärmeanläggning.
Energin värmer ca 100 Visby-villor per år.
GEAB – Vattenfall
Gotlands Energiaktiebolags biobränslepanna där biobränsle, bland annat rent träavfall,
förbränns och energin används i fjärrvärmenätet. I dagsläget förbränns inget avfall som
kommunen ansvarar för i biobränslepannan.
Skrotfrag har en anläggning för mottagning, sortering och mellanlagring av metallavfall
i Visby. För närvarande tar Skrotfrag emot all insamlad skrot från Gotlands
återvinningscentraler. Härifrån transporteras skroten vidare till Skrotfrags anläggning i
Oskarshamn och andra återvinningsanläggningar.
2.2 Avloppsreningsverk

Drygt 40 vatten- respektive avloppsreningsverk, ett hundratal avloppspumpstationer
och drygt 80 mil ledningsnät samlar in avlopps- och lakvatten som renas och kan
återföras till kretsloppet. De tre största avloppsreningsverken är Visby, Slite och
Klintehamn.
Visby avloppsreningsverk – I Visby renas avloppsvatten maskinellt, biologiskt och
kemiskt. Vid reningsverket bildas slam i reningsprocessen. Externt brunnsslam tillförs
reningsverket via ledningssystemet. En mottagningsficka för externt fett från Visbys
restauranger finns också, vilket tillförs rötkamrarna. Slammet pumpas till rötkammare
där det genomgår rötning i två steg vid en temperatur på 55 °C. Det rötade slammet
pumpas därefter till ett slamlager, varefter det centrifugeras inför vidare transport till
mellanlagringsplatta i Roma. Den producerade rötgasen används för värmning av internt
slam till rötkammare, värme i reningsverkets lokaler, fordonsgas, samt eventuellt
överskott leds till Gotlands Energi Ab fjärrvärmesystem. Värmeenergin uppgår till ca
5 GWh/år. Det Revaq-certifierade slammet återförs till kretsloppet på Gotland och
fastlandet. Renat avloppsvatten leds ut i Östersjön.
Slite avloppsreningsverk – I Slite mottas avloppsvatten från befolkning, skolor och
vårdinstitutioner samt slam från enskilda avloppsanläggningar, från andra reningsverk
och renat lakvatten från Slite deponi. I Slite sker biologisk och kemisk behandling.
Slammet avvattnas och mellanlagras på slamplattan i Roma innan transport till
fastlandet. Renat avloppsvatten leds ut i Östersjön.
Klintehamn avloppsreningsverk - I Klintehamn mottas avloppsvatten från
befolkning, skolor och vårdinstitutioner samt slam från enskilda avloppsanläggningar. I
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Klintehamn sker biologisk och kemisk behandling. Slammet avvattnas och mellanlagras
på slamplattan i Roma innan transport till fastlandet. Renat avloppsvatten leds ut i
Östersjön.
2.3 Återbruksanläggningar

Röda korsets secondhandverksamhet med insamling och butiker i Slite, Hemse,
Fårösund, Klintehamn och Visby samt logistikcenter med mottagning och sortering på
Visborgsområdet i Visby.
Alvar Hallgrens ”Återbruksladan” i Roma med insamling och återbruksförsäljning av
byggmaterial.
Socialförvaltningens återbruksverksamhet ”Överskottet” i Visby med insamling och
försäljning av kontorsinventarier för Region Gotlands verksamheter.
Pingströrelsens secondhandverksamhet ”Gåvan” med insamling och butik i Visby.
Det finns många fler anläggningar och verksamheter med återbruksverksamhet på
Gotland. För att nämna ytterligare några: Återanvändarna, Lions, Lövstakooperativet
och Katthemmet. Utöver dessa verksamheter anordnas flera auktioner och loppisar, det
finns många antikaffärer, vintage-butiker och interaktiva mötesplatser med återbruk.
Tillsammans utgör de alla en viktig del av avfallshanteringen, genom att förlänga
livslängden på många material och produkter och förebygga uppkomst av avfall.
2. 4 Återvinningscentraler

Totalt har Region Gotland sju stycken bemannade återvinningscentraler, se Tabell 1.
Återvinningscentralerna tar emot grovavfall och annat utsorterat hushållsavfall, såsom:
farligt avfall, asbest, tryckimpregnerat trä, metallskrot, trädgårdsavfall, textil, plast,
träavfall, övrigt brännbart grovavfall, isolering, gips, matfetter- och oljor samt
sten/betong/tegel/porslin. Återvinningscentralerna tar också emot avfall med
producentansvar, såsom elektronikavfall, vitvaror, batterier, tidningar, förpackningar,
returpapper, pantförpackningar. Även bygg- och rivningsavfall samt annat
verksamhetsavfall kan lämnas mot en avgift.
Tabell 1 Återvinningscentraler på Gotland
ÅVC

Adress/vägbeskrivning

Fårösund

Förrådsvägen Kustparken, infart från Fårövägen/väg 148

Hemse

Sindarve, infart från väg 142 mot Linde

Klintehamn

Mattshagevägen

Ljugarn

Hallute backe, infart från väg 143

Slite

Skyltat från Lärbrovägen/väg 147 norr om Slite

Burgsvik

Hoburgsvägen/väg 500 ca 2,5 km söder om Burgsvik

Visby

Västra Törnekvior, infart från Follingboväg/väg 143

3 Anläggningar på Gotland nödvändiga för hantering av det
avfall som Region Gotland inte ansvarar för
Ansvaret för avfallshanteringen delas i princip av tre huvudaktörer – kommuner,
producenter och avfallsproducenter.
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Producentansvar är den gemensamma benämningen på de bestämmelser som reglerar
producenternas ansvar för avfallshanteringen av de produkter eller det avfall som deras
verksamheter ger upphov till. Producentansvar gäller idag batterier, bilar, däck,
elektriska och elektroniska produkter (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur),
förpackningar, returpapper, läkemedel, radioaktiva produkter och strålkällor. Dessutom
finns det frivilliga åtaganden, som liknar producentansvar, för kontorspapper och
lantbruksplast.
3.1 Återvinningsstationer – Förpacknings- och tidningsinsamlingen

På Gotland finns ca 15 stycken återvinningsstationer för förpackningar och returpapper.
Återvinningsstationerna drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI AB, och
är placerade vid matbutiker, på återvinningscentralerna och vid andra platser där
människor normalt passerar. Dessutom finns ca 20 extra insamlingsplatser för
glasförpackningar.
Tabell 2 Återvinningsstationer på Gotland
 Visby — ICA Wisborg
 Visby — Coop forum
 Visby — ICA Maxi
 Katthammarsvik — Tempo Katthammarsvik
 Klintehamn — Coop Konsum
 Fårösund — Kalkugnsvägen
 Fårö — Väg 699, 2km norr om färjeläget
 Ronehamn — Ronehamnsvägen 40
 Havdhem — ICA Havdhem
 Roma — ICA Roma
 Lärbro — Kappelshamnsvägen/Kyrkvägen
 Slite — P-plats vid Stationsgatan
 Stenkyrka — Tempo Stenkyrka
 Tingstäde — Mistelvägen

3.2 Mottagningsanläggning förpackningar och returpapper – Österby Visby

Anläggningen driftas av Förpacknings- och tidningsinsamlingens entreprenör. Allt
insamlat förpackningsmaterial och returpapper från Gotland hanteras och mellanlagras
här innan transport till olika återvinningsanläggningar på fastlandet.
3.3 Flera betydelsefulla anläggningar

Alvar Hallgrens ”Återbruksladan” i Roma med insamling och återbruksförsäljning av
byggmaterial.
Roma Miljö tar hand om byggavfall från företag och privatpersoner.
Ragn-Sells finns representerade på tre anläggningar i Visby och en i Roma. Ragn-Sells
tar emot i stort sett alla slags avfall för behandling och återvinning.
Gotlands Åkericentral tar emot material i Bro för behandling och återvinning, såsom
betong, jordmassor och asfalt samt träavfall, ris och grenar.
Skrotfrag har en anläggning för mottagning, demontering, sortering och mellanlagring
av metall, bilar och järnskrot i Visby. Härifrån transporteras skroten vidare till Skrotfrags
anläggning i Oskarshamn och andra återvinningsanläggningar.
Visby Återvinning AB på Österby i Visby köper in skrot och metaller för återvinning.
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Gotlands Bildemontering i Katthammarsvik skrotar bilar och säljer begagnade bildelar
och reservdelar.
Bro Bilskrot demonterar bilar och säljer begagnade bildelar.
Apoteken på Gotland tar emot överblivna läkemedel. Därifrån skickas läkemedlen till
anläggningar på fastlandet som är godkända för att förbränna läkemedel.
Alla däckverkstäder tar emot uttjänta däck, även om några nya däck inte köps.

4 Anläggningar utanför Region Gotland
Utanför regionen finns ett antal anläggningar som används för återvinning och
bortskaffande av olika typer av avfall från Gotland. Ett antal anläggningar över hela
landet och i Europa nyttjas för återvinning av avfall som omfattas av producentansvar
och annan materialåtervinning. Sådana anläggningar kan vara t.ex.
sorteringsanläggningar, industrier som använder återvunna materialråvaror i
produktionen (glasbruk, pappersbruk, textilindustri etc.) samt förbränningsanläggningar.
Exempel på avfallsbehandlingsanläggningar som nyttjas är de anläggningar som Elkretsen nyttjar för behandling av elavfall och Returpacks anläggning för
pantförpackningar av PET och aluminium. Ragn-Sells, Skrotfrags och andra privata
anläggningar på fastlandet samt flera kommunala och privata förbränningsanläggningar.

Elever från Polhemsskolan planerar en återvinningscentral

Bilaga 3

Avfallsplan Region Gotland 2020-2030

Nedlagda deponier på Gotland
1. Bakgrund
På Gotland finns ett antal nedlagda deponier. Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om
kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2) ska
avfallsplanen innehålla uppgifter om nedlagda deponier inklusive en bedömning av
risken för olägenheter för människors hälsa eller miljön. För de deponier där
kommunen varit verksamhetsutövare ska även uppgifter om planerade och vidtagna
åtgärder redovisas. Uppgifterna i den här bilagan är från 2018, om inget annat uppges.
1.2 Resultat av identifiering och riskklassning

Det finns närmare 40 riskklassade gamla deponier på Gotland. Deponierna vid Cementa
och Nordkalk är riskklassade av Länsstyrelsen. Många av deponierna som Region
Gotland ansvarar för är så kallade grovtippar som tidigare nyttjats för deponering av
grovavfall och verksamhetsavfall. Teknikförvaltningen beslutade under hösten 2017 att
genomföra undersökningar enligt MIFO fas 2 på samtliga nedlagda deponier som av
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har klassats till riskklass 1 och 2.
MIFO, Metodik för Inventering av Förorenade Områden, är framtagen av
Naturvårdsverket och enligt metodiken utförs arbetet i två steg. Det första steget
omfattar arkivstudier samt ett besök på platsen. Redan i fas 1 görs en riskklassning i fyra
klasser, se Tabell 1. Oftast behövs fas 2, med ytterligare undersökningar, utföras för att
verifiera eller förändra bedömningarna.
Tabell 1 Kategorier för riskklassificering av gamla avfallsupplag.
Riskklass

Innebörd

Åtgärdsbehov

1

Mycket stor risk

Upplag där skyddsåtgärder bedöms nödvändiga för att undanröja en konkret
miljökonflikt. Närmare undersökningar krävs.

2

Stor/måttlig risk

Upplag som kräver noggrannare undersökning, tillsyn eller åtgärder.

3

Liten risk

Upplag som endast kräver enklare åtgärder eller tillsyn

4

Mycket liten risk

Upplag där åtgärder för närvarande inte bedöms nödvändiga.

1.3 Planerade och vidtagna åtgärder

I ”Plan för fortsatt undersöknings- och efterbehandlingsarbete vid nedlagda Deponier
inom Region Gotland, TN 2018/2604” finns en tidplan för utförande av fortsatta
miljötekniska undersökningar vid de deponier som vid genomgången riskklassning,
enligt MIFO fas 2, erhållit riskklass 2. Planen gör gällande att kompletterande
provtagningar kommer genomföras under vintern-våren 2018/19.
För deponierna Tofta och Visby pågår arbetet med att ta fram avslutningsplaner. Dessa
beräknas vara färdigställda 2019. Arbete pågår också med att utarbeta riktlinjer för
efterbehandlingsåtgärder vid mindre deponier. Därefter påbörjas arbetet med att ta fram
specifika planer för avslutningsåtgärder vid respektive deponi.
Egenkontrollprogram har sedan tidigare upprättats för Hemse, Tofta och Visby. För
den sistnämnda kommer kontrollprogrammet att revideras inför kommande
verksamhetsår med fokus på att utarbeta tydligare rutiner för både provtagning och
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redovisning. I takt med att fler deponier avslutas så kommer egenkontrollprogram att
utarbetas för dessa, i de fall behov föreligger.
För tidigare sluttäckta deponier finns en skötselplan framtagen.
Figur 1 visar deponiernas lokalisering på Gotland samt deras riskklass. Tabell 2 visar en
förteckning över samtliga kända deponier på Gotland.

Figur 1. Riskklassning, nedlagda kommunala avfallsdeponier på Gotland. Källa: Plan för fortsatt
undersöknings- och efterbehandlingsarbete vid nedlagda deponier inom Region Gotland,
Teknikförvaltningen, TN 2018/2604.
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Tabell 2. Förteckning över identifierade deponier på Gotland. Källa: Plan för fortsatt
undersöknings- och efterbehandlingsarbete vid nedlagda deponier inom Region Gotland,
TN 2018/2604.

Namn

Risk- Risk- Kompletterande
klass klass undersökning
Mifo 1 Mifo 2

Kommentar

Bofride
bilvrakstipp

3

Deponi flyttad.
Ingen vidare
åtgärd

Bro
Bunge
Burgsvik
Burs

2
2
2

Dalhems
Eksta
Endre
Endre grovtipp
Etelhem

3
2
2
2
2

Fardume
Fide
Fidenäs
Fröjel
Fårö
Garda
Gothem

Soptippen i
Gothem
Grötlingbo
Hablingbo
Hablingbo
Kälder
Hamra Deponi

3

2
2
3

Planerad 2019
Pågår 2018
Klar 2018

2

Pågår 2018
Planerad 2019

2

Pågår 2018

2
3
3
3, 4

2

Behov

2
2

2
3

Ej behov
Ej behov

2
2

2
2

Pågår 2018
Pågår 2018

2

3

Klar 2018

Sluttäckning

Behov ytterligare Behov
provtagning,
pågår 2018

Sluttäckt
2001

Behov
stängsling
skyltning

Behov
Ej behov

Behov ytterligare Behov
undersökning
planerad 2019

Havdhem
Havdhems
Deponi
Hemse
avfallsupplag
Hörsne
Klintehamns
2
deponi
Lau deponi
Ljugarns
gamla deponi
Ljugarn Deponi
Lokrume

Planerad 2019

Sluttäckt
1999
Sluttäckt
2011

2

2

Planerad 2019

2

Pågår 2018

Ej slutbesiktad
3

Ej behov

Behov skyltning

Sluttäckt
2013
Ej behov
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Risk- Risk- Kompletterande
klass klass undersökning
Mifo 1 Mifo 2

Lummelunda
grovtipp
Lärbro
Mästerby
När Burgen
När Deponi
Roma

2
2

2
2

Pågår 2018
Planerad 2019

Rute

2

3

Klar 2018

Sanda

2

2

Planerad 2019

Slite avfallsanläggning
Sproge
Stenkumla
Stenkyrka
Moos
Stånga
Stånga
avfallsupplag
Sundre
Tingstäde
Avfallsdeponi
Tofta Deponi

Valar
Valar Deponi
Vamlingbo
Visby deponi

Kommentar

Sluttäckning

Ej slutbesiktad

Sluttäckt
2018

Sluttäckt
1998
Behov ytterligare Behov
undersökning,
Planerad 2019
Aktiv deponi

2

Pågår 2018

Äldre del
sluttäckt

Behov

3
3
2

3
3
1

Avslutningsplan Behov
under revidering
2018

2

Behov av
kompletterande
provtagning.

Visby Pilhagen 2
Visby
2
Stjärnlunden
Vänge
Väte
2

2
2

Planerad 2019
Pågår 2018

2

Planerad 2019

Östergarn

2

Planerad 2019

2

Avslutningsplan Behov,
under revidering halva
2018.
sluttäckt
2004

Nyaste
delen
sluttäckt
2002
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Lagstiftning
1. Inledning
I denna bilaga beskrivs grundläggande lagstiftning inom avfallsområdet. Här redogörs
även översiktligt för nationella delmål och mål som finns i den nationella avfallsplanen.
Mål inom EU beskrivs översiktligt.
2. Grundläggande lagstiftning avseende avfall
2.1 EU-lagstiftningen

Det finns flera direktiv från EU som kan påverka avfallshanteringen på olika sätt. Det
viktigaste är ramdirektivet om avfall. I detta direktiv finns bland annat avfallshierarkin
och uttryckliga krav på medlemsstaterna att främja återbruk och materialåtervinning.
2.2 Nationell lagstiftning

Det finns ett flertal lagar och förordningar som berör avfallshantering. De lagar som styr
den kommunala avfallshanteringen och hanteringen av hushållsavfall är framförallt
miljöbalken med tillhörande förordningar, bl.a. avfallsförordningen och förordningarna
om producentansvar. Anläggningsägare berörs dessutom av bl.a. förordningen om
deponering av avfall och förordningen om avfallsförbränning.
Avfallshanteringen påverkas även av annan lagstiftning än ovan nämnda miljöbalk med
tillhörande förordningar, t.ex. PBL, Arbetsmiljölagstiftning, Kemikalielagstiftning och
Lagen om transport av farligt gods.
Tillsynen enligt miljöbalken utövas av kommunens miljö- och byggnämnd, eller av
länsstyrelsen. Naturvårdsverket är central myndighet när det gäller avfallsfrågor.

3. Aktuellt inom avfallsområdet
3.1 Avfallshierarkin i miljöbalken

Avfallshierarkin anger den prioritetsordning för politik och lagstiftning som
medlemsstaterna ska ha avseende förebyggande och behandling av avfall och återfinns i
EU:s ramdirektiv om avfall. Prioriteringsordningen innebär att avfall helst ska
förebyggas, i andra hand återanvändas, i tredje hand materialåtervinns, i fjärde hand
återvinnas på annat sätt t ex. genom energiåtervinning och sist bortskaffas. Ordningen
gäller under förutsättning att det är miljömässigt och ekonomiskt rimligt.
3.2 EU-kommissionens förslag om cirkulär ekonomi och nytt avfallsdirektiv

Innebär nya bindande mål på EU-nivå för att minska mängden avfall. Målen ska vara
uppfyllda 2025, 2030 och 2035. Förslaget innehåller även återvinningsmål för
hushållsavfall på 55 procent 2025, 60 procent 2030 och 65 procent 2035. Förslaget
innebär striktare metoder och regler för att beräkna målen.
Det blir strängare krav på separat insamling av avfall och kompletterande åtgärder för
medlemsstaterna att förhindra att avfall genereras. Separat insamling av bioavfall och
textilier blir obligatorisk år 2023 respektive 2025.
Deponering ska minska kraftigt i EU till 2035. År 2035 ska högst 10 procent av avfallet
deponeras. De EU-länder som deponerade 60 procent eller mer av sitt hushållsavfall
2013 får en förlängning med fem år.

Bilaga 4

Avfallsplan Region Gotland 2020-2030
Bilaga 4

3.3 Bostadsnära insamling

Sedan 2018 är regelverken för insamling av förpackningar och returpapper respektive
insamlingssystem för matavfall från hushåll förändrade.
Förändringarna innebär sammanfattningsvis att insamlingen ska ske bostads- eller
kvartersnära och att producenterna ska ta det ekonomiska ansvaret för insamling av
förpackningar och returpapper. Förändringarna kommer att införas stegvis 2021 och
2025.
3.4 Reviderad nationell avfallsplan och program för förebyggande av avfall
2018 – 2023

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram en ny nationell avfallsplan
och avfallsförebyggande program för 2018–2023 som fastställdes i november 2018.
Syftet med den nya planen och programmet är att lyfta fram vikten av att minska
mängden avfall och dess negativa effekter på människors hälsa och miljö, minska
spridningen av farliga ämnen och främja en praktisk tillämpning av avfallshierarkin.
3.5 Åtgärder för minskad nedskräpning

Naturvårdsverket ska tillsammans med organisationen Håll Sverige Rent ta fram en
handlingsplan för informationsinsatser till allmänheten under 2018–2020 för att minska
nedskräpningen och öka kunskapen hos allmänheten om dess negativa effekter.
Informationsinsatsen bör ha ett särskilt fokus på barn och unga samt bidra till att öka
allmänhetens medvetenhet om plastens effekter i havet. Naturvårdsverket ska följa upp
resultat samt effekter av informationsinsatserna och redovisa årligen. Uppdraget ska
slutredovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 mars
2021.

4. Nationella, regionala och kommunala mål
I det följande redogörs kortfattat för de övergripande mål som finns på nationell,
regional och kommunal nivå och som berör avfallsområdet.
4. 1 Miljökvalitetsmål

Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 22 etappmål och 16
miljökvalitetsmål.
Riksdagens miljökvalitetsmål ska styra all verksamhet i Sverige mot en hållbar utveckling
för att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer en god och hälsosam
livsmiljö.
Miljöpåverkan från avfallshanteringen berör främst miljökvalitetsmålen




God bebyggd miljö
Begränsad klimatpåverkan
Giftfri miljö

4.2 Regionala och kommunala miljömål

Varje år gör Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen en bedömning hur det går med
miljömålen på Gotland. I 2018 års regionala uppföljning bedöms två av målen vara nära
att nås på Gotland till 2020 medan övriga mål bedöms att inte nås med befintliga och
beslutade styrmedel och åtgärder. De mål som bedöms nära att nås är ”Frisk luft” och
”Bara naturlig försurning”. Tre av målen går i positiv utveckling medan tre utvecklas
negativt. De mål som utvecklas negativt är ”Ett rikt växt- och djurliv”, ”Ett rikt
odlingslandskap” samt ”Myllrande våtmarker”. Utvecklingen för ”Giftfri miljö” bedöms
som oklar på grund av bristande kunskaper om kemiska ämnen i miljön.

2 (3)

Avfallsplan Region Gotland 2020-2030
Bilaga 4

4.3 Strategisk plan och Budget, Region Gotland

Avfallshanteringen berörs av Region Gotlands årliga strategiska plan och budget. Senast
framtagen för 2019-2021. Inom ekologisk hållbarhet finns bland annat mål för att
utveckla Gotland som ekokommun, omställning till lokalproducerad och förnybar
energi, säkra tillgång till vatten av god kvalitet, minskat klimatavtryck och ansvarsfullt
samhällsbyggande. Här finns också mål om ekonomisk balans, god kvalitet, god
arbetsmiljö och en levande landsbygd.
Regionstyrelsen har fått i uppdrag att utreda för- och nackdelar med alternativa
driftsformer för VA-verksamheten och avfallsverksamheten, vilket ska redovisas 2019.
Budgeterade och planerade investeringar i avfallsverksamheten under 2019-2023 rör
Slite deponi, Återvinningscentralerna, Slamhantering och Insamling.

5. Lagar och förordningar om avfallsplaner
Kravet på en kommunal renhållningsordning med avfallsplan finns i miljöbalken kapitel
15. Varje kommun ska ha en renhållningsordning som ska innehålla kommunens
föreskrifter om avfallshantering och en avfallsplan. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter
om avfall som uppkommer inom kommunen och åtgärder för att minska mängden
avfall och dess farlighet. Renhållningsordningen innehåller även de bestämmelser som
styr avfallshanteringen i kommunen och den ska antas av kommunfullmäktige.
5.1 Föreskrifter om innehåll i kommunal avfallsplan

I Naturvårdsverket föreskrifter (NFS 2017:2) om innehåll i kommunala avfallsplaner om
förebyggande och hantering av avfall anges bland annat krav som gäller mål och
åtgärder i planen.
Planens uppgifter om avfall i kommunen ska delas upp på det avfall som kommunen
ansvarar för, respektive det avfall som kommunen inte har ansvar för. För avfall som
kommunen ansvarar för ska planen innehålla mål för förebyggande och hantering av
avfallet. Mål och åtgärder i avfallsplanen ska utgå från nationella miljökvalitetsmål och
andra relevanta mål som berör avfallsområdet. För avfall som kommunen inte ansvarar
för ska planen innehålla mål och åtgärder för att förebygga och hantera detta avfall, i
den utsträckning som kommunen kan påverka detta. Avfallsplanen ska innehålla mål
och åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpning.
5.2 Miljöbedömning av planer och program

Enligt miljöbalken (6 kap) samt miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966) ska en
avfallsplan bland annat miljöbedömas. Det är främst den betydande miljöpåverkan som
genomförande av planen kan antas medföra som ska identifieras, beskrivas och
bedömas.
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Icke-teknisk sammanfattning
Region Gotland har tagit fram en ny avfallsplan. Avfallsplanen, beskriver bland
annat nuvarande avfallshantering, mål för framtidens avfallshantering, åtgärder för
att nå målen och hur uppföljning ska ske för att se om målen uppnås.
Avfallsplanen bygger på prioriteringarna som anges i EU:s avfallshierarki, det vill
säga att man i första hand bör minska avfallsmängden, i andra hand återanvända
produkter, i tredje hand återvinna material, i fjärde hand utvinna energi och bara som
sista utväg deponera avfall.
Avfallsplanens mål och strategier bidrar till att uppfylla nationella miljökvalitetsmål
och mål i den nationella avfallsplanen. De nationella miljökvalitetsmål som berörs i
störst utsträckning är ”God bebyggd miljö”, ”Giftfri miljö” och ”Begränsad
klimatpåverkan” som alla bedöms påverkas i positiv riktning till följd av planens
genomförande.
Avfallsplanens genomförande bedöms inte leda till att relevanta
miljökvalitetsnormer överskrids.
Positiv miljöpåverkan bedöms uppstå främst till följd av arbete med förebyggande
av avfall och därigenom minskade mängder avfall. Flera åtgärder som omfattar
regionens verksamhet kommer att vidtas som kommer att göra skillnad. Åtgärder för
att ta hand om deponigas och nedlagda deponier planeras. Åtgärder avseende
nedskräpning kommer att vidtas.
Negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av avfallsplanens
åtgärder. Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst till följd av transporter
av avfall.
Sammanfattningsvis bedöms genomförandet av avfallsplanen främst medföra positiv
miljöpåverkan. Det som bedöms vara viktigast att beakta vid genomförande av
planens åtgärder är att ha uthållighet beträffande informationsinsatser kring
förebyggande av avfall och ökad sortering för återvinning, eftersom det tar lång tid
att förändra beteenden.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Region Gotland har tagit fram en ny avfallsplan för perioden 2020-2030.

1.2 Behov av och syfte med miljöbedömning
Enligt miljöbalken och miljöbedömningsförordningen ska en bedömning ske av
behovet av miljöbedömning vid ny avfallsplan, eller större ändring av befintlig
avfallsplan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i
framtagandet och antagandet av planen. Bedömningen av om avfallsplanen innebär
betydande miljöpåverkan genomförs utifrån 6 kap. miljöbalken och
miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966).
Avfallsplanen för Region Gotland kommer att ange förutsättningar för att bedriva
verksamheter och åtgärder med hänsyn till hur de kan påverka miljön. Avfallsplanen
kommer också ha betydelse för främjandet av hållbar utveckling. I huvudsak är
denna påverkan positiv.
Med ovanstående resonemang som grund görs bedömningen att avfallsplanen
kommer att ha stor betydelse för hållbar utveckling inom avfallshanteringen för
regionen. Genomförande av den avfallsplan som är under framtagande för Region
Gotland bedöms innebära betydande positiv miljöpåverkan.

1.3 Beslut om betydande miljöpåverkan
Den 13 december 2018 fattade Tekniska nämnden, Region Gotland, beslut om att
genomförandet av avfallsplanen kommer att medföra en betydande miljöpåverkan.
Det innebär att en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram. Beslutet har gjorts
tillgängligt för allmänheten genom nämndens protokoll.

1.4 Avgränsningssamråd
Enligt 6 kap 10 § Miljöbalken ska ett avgränsningssamråd hållas med de kommuner,
länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan
antas bli berörda av planen. Syftet med att avgränsa miljökonsekvensbeskrivningen
är


dels att koncentrera arbetet på de miljöfrågor som är mest relevanta för den
aktuella planen.



dels för att bidra till bra samrådsprocesser som fokuserar på de viktigaste
frågorna samt kunna utgöra ett bra beslutsunderlag.

Den 2 maj 2019 skickades ett underlag för ett avgränsningssamråd till Länsstyrelsen
på Gotland. I ett yttrande den 28 maj 2019 meddelade Länsstyrelsen på Gotland
synpunkter på föreslagen omfattning av Miljökonsekvensbeskrivning. Länsstyrelsen
anser att klimatförändringar och anpassning till dessa behöver inarbetas i
miljöbedömningen. Hänsyn till detta har tagits i Miljöbedömningen.
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2 Avfallsplan för Gotland
2.1 Avfallsplanens syfte
Syftet med avfallsplanen för Gotland är att: ”Ange en politiskt förankrad
färdriktning för hållbar utveckling avseende avfallshantering på Gotland.
Tillsammans gör vi avfall till en resurs.”

2.2 Avfallsplanens innehåll
Avfallsplanen baseras på Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:2) om vad en
kommunal avfallsplan ska innehålla. I avfallsplanen redovisas bland annat mål och
åtgärder för avfallshanteringen, beskrivning av nuläge avseende mängder och
behandling av avfallet, nedlagda deponier och uppföljning av föregående
avfallsplan.
Avfallsplanen bygger på prioriteringarna som anges i EU:s avfallshierarki, det vill
säga att man i första hand bör minska avfallsmängden, i andra hand återanvända
produkter, i tredje hand återvinna material, i fjärde hand utvinna energi och bara som
sista utväg deponera avfall.
Utifrån bl.a. nationella miljömål, den nationella avfallsplanen och aktuell
lagstiftning och diskussioner under avfallsplaneringsprocessen har huvudområden
för avfallshanteringen identifierats. I arbetet har avvägningar gjorts avseende vilka
delar som ska prioriteras.
En projektgrupp, samt ett flertal andra personer med olika kompetenser inom
kommunen har varit delaktiga i framtagning och bearbetning av förslag till mål och
åtgärder.
Inriktningsmålen för Region Gotlands avfallsplan är listade nedan:


Inriktningsmål 1: ”På Gotland genereras mindre avfall”



Inriktningsmål 2: ”År 2025 är det enklare för Gotlands invånare och
besökare att återanvända/återbruka varor. Återanvändning av bygg- och
rivningsavfall har ökat.”



Inriktningsmål 3: ”År 2025 går avfall och material som inte kan återbrukas
till materialåtervinning. Andelen källsorterat avfall har ökat.”



Inriktningsmål 4: ” Resurserna i det avfall som uppstår tas tillvara på Gotland. År 2025 har återvinningen av energi- och näring från avfall ökat.”



Inriktningsmål 5: ”Minimerad negativ miljöeffekt från nedlagda och aktiva
deponier”



Inriktningsmål 6: ”År 2030 är Gotlands stränder, natur och gatumark
skräpfria”

Delmål och aktiviteter är listade i kapitel 3 i avfallsplanen.
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Ur miljösynpunkt bedöms de viktigaste delmålen i avfallsplanen hantera följande
områden:


Förutsättningarna för återbruk förbättras bland annat genom förbättrad
insamling och återbruksgalleria.



Förbättrad insamling av matavfall och förbättrad lokal produktion av biogas
och biogödsel.



Återanvändning av massor vid sluttäckningsarbeten och minskade mängder
avfall som deponeras.

Övriga delmål i avfallsplanen hanterar följande områden:


Förbättrade attityder avseende minimerade avfallsmängder och kundnöjdhet
på återvinningscentralerna.



Minskade problem med otillåten eldning av avfall.



Förbättringar avseende resurshushållning för engångsartiklar, utskrifter och
matsvinn i Region Gotlands verksamheter.



Återanvändring, redesign och reparation innebär minskade inköp av
inventarier hos Region Gotlands verksamheter.



Platser för reparation m m etableras på 3 platser på Gotland och
återvinningscentralerna utvecklas till mötesplatser kring hållbarhet och
kretslopp.



Sopkorgar ersätts med källsorteringsmöjligheter.



Förbättrad materialåtervinning av textilier och insamlad övrig plast.



Slamhantering förbättras och återföring av slam till kretsloppet sker på ett
hållbart sätt.



Utredningar och efterbehandlingsarbete vid nedlagda deponier fortgår.



Förebyggande arbete där avfall och släckvatten finns med i planarbete.



Det brännbara avfall som uppstår på Gotland används som lokal energi- eller
kolkälla.



Metangasutsläpp från Gotlands nedlagda deponier minskar.



Tillförlitliga transportvägar av avfall till godkända avfallsmottagare
säkerställs.



Aktiviteter kring nedskräpning ökar.

Dessa mål syftar till att minska avfallsmängden, öka återanvändningen, minska
miljöbelastningen, öka återvinningen och samtidigt ha människan i fokus.
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Åtgärderna syftar till positiv miljöpåverkan, men kan även medföra vissa negativa
effekter.
Miljöeffekter och konsekvenser beskrivs i kapitel 4.
För utförligare information om avfallsplanens innehåll hänvisas till plandokumentet
”Avfallsplan Gotlland 2020-2030, vi gör avfall till en resurs”.

2.3 Avfallsplanens förhållande till andra planer och
program
Avfallsplanen förhåller sig till andra planer, program och strategier genom att både
påverkas av och påverka dessa planer och program. De viktigaste relevanta planerna,
programmen och strategierna som har påverkat och samverkat med avfallsplanen
eller som avfallsplanen kan utgöra underlag till beskrivs ytterligare i avfallsplanen:


Region Gotlands miljöprogram, med 4 fokusområden,; Energi och klimat,
Vatten, Hållbara val samt Naturens mångfald



Gotlands energi- och klimatstrategi ”Framtidens ö – en strategi för Gotland”



VA-plan för Gotland 2018-2030



Översiktsplan för Gotlands kommun, 2010-2025



Regional handlingsplan för klimatanpassning i Gotlands län 2018–2020,
Länsstyrelsen Gotlands län

3 Metod för miljöbedömning av avfallsplan
3.1 Bedömningsgrunder och avgränsningar
Syftet med kommunala avfallsplaner är att främja hållbar utveckling. Av denna
anledning är påverkan på människors hälsa och miljön i huvudsak positiv vid
genomförande av en avfallsplan. Föreliggande avfallsplan bidrar i huvudsak till
positiv miljöpåverkan, detta främst genom att främja hushållningen med
naturresurser, genom ökade möjligheter till återvinning och återanvändning av
avfall.
3.1.1

Miljöaspekter och huvudområden

Redovisningen i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) fokuseras på de mest
väsentliga miljöaspekterna och miljöeffekterna av dessa, se nedan. Dessa
miljöaspekter är de aktiviteter eller tjänster inom avfallshanteringen som rör
avfallsplanen och som väsentligen kan påverka miljön genom miljöeffekter. I
miljöbedömningen har även hänsyn tagits till kumulativa effekter där det bedömts
relevant. Tyngdpunkten i MKB:n ligger på de avfallsfrågor där Region Gotland har
rådighet över hanteringen och behandlingen av avfallet.
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I miljöbalkens 6 kap. 2 § anges de miljöaspekter som ska beaktas vid
miljöbedömning. Av dessa bedöms följande miljöaspekter, och därmed
miljöeffekterna, vara väsentliga eller eventuellt kunna vara väsentliga för
genomförande av avfallsplanen:


Människors hälsa; här behandlas främst åtgärder för att säkra hanteringen av
farligt avfall, insamlingens påverkan genom buller samt minskad
nedskräpning.



Materiella tillgångar och resurshushållning; här behandlas främst åtgärder
för att öka andelen av avfallet som återbrukas, återanvänds och återvinns.
Förebyggande av avfall behandlas även här.



Bebyggelse och kulturmiljö; här behandlas främst om- och tillbyggnationer
på grund av ändrade insamlingssystem eller liknande.



Luft och klimatfaktorer; här behandlas främst gas från deponier samt
transporter.



Mark och vatten; här behandlas främst åtgärder vid nedlagda deponier.

Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken är det planens genomförande som ska miljöbedömas.
Genomförandet av avfallsplanen är det som kommer genomföras för att nå
avfallsplanens fastställda inriktningsmål. Delmålen miljöbedöms utgående från ovan
nämnda miljöaspekter.
Påverkan beskrivs övergripande utifrån vad som har bedömts rimligt med hänsyn till
planens innehåll och detaljeringsgrad och den kunskap som finns tillgänglig. Det
görs ingen djupgående beräkning av konsekvenser, som det exempelvis görs i en
livscykelanalys (LCA).
Miljöpåverkan från de anläggningar i drift som finns inom kommunen beskrivs inte i
detalj utan detta hanteras inom ramen för tillståndsprövning/anmälningsärende och
tillsyn för dessa anläggningar.
3.1.2

Geografisk och tidsmässig avgränsning

Miljöbedömning och MKB fokuserar på påverkan på Gotland. Avfallshanteringen är
dock inte enbart lokal. Transporter till anläggningar utanför Gotland förekommer i
relativt stor utsträckning. Transporternas miljöpåverkan bedöms generellt.
Miljöpåverkan som kan antas uppstå till följd av behandling av avfall vid
behandlingsanläggningar i andra kommuner hanteras i tillståndsansökan till dessa
anläggningar och berörs inte här.
Bedömningen görs i huvudsak av genomförandet av planen fram till det år som ges
av tidsperspektivet för de mål som formulerats i avfallsplanen om tidsperspektiv har
angetts.
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3.1.3

Klimatanpassning

Även om arbetet med att minska klimatförändringarna fortsätter bör anpassning av
samhället ske för att kunna hantera de klimatförändringar som redan har skapats och
som kan komma att ske. I arbetet med framtagande av avfallsplanen för Gotland
samt därtill tillhörande Miljöbedömning har följande klimateffekter, där hänsyn
behöver tas i arbetet, identifierats:


Problem med vägar (bärighet) pga förändrade vattenförhållanden
(exempelvis översvämningar, skred mm)



Problem med nedlagda deponier pga förändrade vattenförhållanden
(framförallt markvattenförhållanden)



Problem med lukt, mögel, skadedjur pga högre temperaturer och även
värmeböljor



Problem med invasiva arter. Vissa invasiva arter gynnas av ökad temperatur
och fuktigare klimat

3.1.4

Svårigheter i samband med miljöbedömning

En avfallsplan är ett strategiskt dokument i jämförelse med exempelvis en detaljplan,
som är en fysisk plan, och utfallet av planerade åtgärder i en avfallsplan kan därför
vara svårt att kvantifiera och bedöma i jämförelse med exempelvis fysiska åtgärder i
en detaljplan.
I ett längre perspektiv krävs genomgripande förändringar av samhällets produktionsoch konsumtionsmönster, vilket troligtvis inte kan ske under de år som avfallsplanen
gäller. Avfallsplanen är ett viktigt steg på vägen för att på lång sikt kunna uppfylla
globala och nationella mål, och andra mål som har en koppling till
avfallsminimering och avfallshantering.

3.2 Alternativ
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken, ska uppgifter om miljöförhållandena och miljöns
sannolika utveckling om planen eller programmet inte genomförs, anges i MKB:n.
3.2.1

Nollalternativet, om avfallsplanen inte genomförs

Nollalternativet avser en situation som kan uppstå om föreslagen avfallsplan inte
beslutas och inte genomförs. Om inte förslaget till ny avfallsplan beslutas skulle
föregående avfallsplan kvarstå och fortsätta gälla.
Den gamla planen är från 2007. De flesta åtgärder som beskrivs i föregående plan
har helt eller delvis genomförts eller behöver revideras med avseende på tidplanen.
Det kan konstateras att med nollalternativet skulle ett viktigt verktyg saknas för att
tydligt arbeta för minskade avfallsmängder och ökad återvinning av avfall och flera
av de positiva effekter som beskrivs skulle riskera att utebli eller försenas. Enligt
avfallsförordningen ska avfallsplanen ses över minst vart fjärde år och vid behov
revideras. Nollalternativet innebär därmed att föregående avfallsplan inte skulle
uppfylla nu gällande lagstiftning och är således ej ett relevant alternativ.
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3.3 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel i miljöbalken som används
för att förebygga eller åtgärda miljöproblem. Det finns miljökvalitetsnormer för:


Fisk- och musselvatten (normer för gräns och riktvärden)



Vatten (normer för statusklassificering)



Omgivningsbuller (målsättningsnormer gällande kartläggning och
rapportering av bullerkällor)



Utomhusluft (normer för halter)

Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål beaktas i planen genom att planen som
helhet syftar till att främja hållbar utveckling och att åtgärderna i synnerhet ska
genomföras med syfte att främja en god miljö och människors hälsa.
Miljökvalitetsnormer för vatten (SFS 2004:660) bedöms ej överskridas till följd av
planens genomförande.
Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller (SFS 2004:675) omfattar kartläggning
och åtgärdsprogram för större kommuner och vägar för kommuner med över
100 000 invånare, vilket därmed inte omfattar Region Gotland. Genomförandet av
avfallsplanen bedöms därmed inte bidra till att miljökvalitetsnormen för
omgivningsbuller överskrids.
Kraven på luftkvalitet i utomhusluft bestäms i ”Luftkvalitetsförordningen” SFS
2010:477. Genomförandet av avfallsplanen bedöms inte bidra till att
miljökvalitetsnormen för luft överskrids.
Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten bestäms i förordning SFS 2001:554.
Genomförandet av avfallsplanen bedöms inte bidra till att miljökvalitetsnormen för
fisk och musselvatten överskrids.

3.4 Globala mål för hållbar utveckling
I september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål för hållbar
utveckling, den så kallade Agenda 20301. Dessa globala mål ska genomföras i FN:s
samtliga medlemsländer, däribland Sverige. Vid framtagande av nya nationella mål
kommer hänsyn tas till de globala målen, men det bedöms inte innebära behov av
någon drastisk förändring av inriktningen på de nationella mål som finns i Sverige
och som berör avfallshanteringen. I kapitel 3.5 - 3.8 anges därför de mål på både
nationell- och EU-nivå som berör avfallshanteringen och som bedöms vara relevanta
för Region Gotlands avfallsplan.

1

www.globalamalen.se

11 (27)

2 juli 2019

BILAGA 5 Miljökonsekvensbeskrivning avfallsplan Region Gotland
2020-2030

3.5 Miljömål inom EU
Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall gemensamt
inom EU. Målsättningar och strategier på övergripande europeisk nivå är av stor
betydelse eftersom det finns direkta kopplingar till den svenska miljöpolitiken. I maj
2018 beslutades om en revidering av EU:s avfallslagstiftning. Ändringarna ska
främja en mer cirkulär ekonomi genom minskade avfallsmängder, ökad
återanvändning, ökad återvinning samt förbättrad avfallshantering. Bindande
avfallsmål som ska uppnås till 2025, 2030 och 2035 ingår också i beslutet.

3.6 Miljökvalitetsmål
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Miljöpåverkan från
avfallshanteringen berör främst miljökvalitetsmålen:


God bebyggd miljö



Begränsad klimatpåverkan



Giftfri miljö

Uppfyllelse av miljökvalitetsmålen som en följd av Region Gotlands avfallsplan
finns redovisat i kapitel 3.9.

3.7 Nationella etappmål
Etappmålen inom avfallsområdet är:


Etappmålet om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan innebär att
insatser ska vidtas senast 2020 så att resurshushållningen i livsmedelskedjan
ökar genom att minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker
och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas
tillvara, där minst 40 procent behandlas, så att även energi tas tillvara.



Etappmålet om byggnads- och rivningsavfall innebär att insatser ska vidtas
senast 2020 så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och
annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är
minst 70 viktprocent.

Ett av de tidigare delmålen till miljökvalitetsmålen berörde återföring av
näringsämnen från avlopp och bedöms fortfarande vara aktuellt i avvaktan på att ett
eventuellt nytt mål som berör denna fråga beslutas. Naturvårdsverket har tidigare, i
redovisning av regeringsuppdrag om hållbar återföring av fosfor, föreslagit nya mål.
Senast beslutade delmål lyder:


År 2015 tas minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp tillvara och
återförs till produktiv mark, varav minst hälften återförs till åkermark.

Under 2018 har regeringen beslutat att tillsätta en utredning av hur fosfor ska tas
tillvara. Utredningen ska redovisas senast 15 september 2019.
Etappmålet till begränsad klimatpåverkan lyder:
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Utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år
1990 och gäller för de verksamheter som inte omfattas av EU:s system för
handel med utsläppsrätter.



Utsläppen för Sverige (för de verksamheter som inte omfattas av EU:s
system för handel med utsläppsrätter) bör år 2030 vara minst 63 procent
lägre än utsläppen 1990.



Utsläppen för Sverige från från inrikes transporter (utom inrikes luftfart som
ingår i EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS) ska minska med minst 70
procent senast år 2030 jämfört med 2010.

Det här innebär bland annat att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska vara cirka 20
miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre för den icke handlande sektorn i förhållande
till 1990 års nivå.

3.8 Nationell avfallsplan
I december 2018 antogs en ny version av den nationella avfallsplanen. Det
konstateras att Sverige behöver öka takten i omställningen mot cirkulär ekonomi.
Den nya nationella avfallsplanen innehåller inga nya mål men anger områden som är
fortsatt aktuella att arbeta med; bygg- och rivningsavfall, matavfall, eletronikavfall,
texilier, plast samt nedskräpning.

3.9 Uppfyllelse av miljökvalitetsmål
De föreslagna etappmålen till miljökvalitetsmålen och målen i den nationella
avfallsplanen har varit vägledande i processen att formulera mål och åtgärder i
avfallsplanen. Nedan sammanfattas avfallsplanens påverkan på de mest relevanta
miljökvalitetsmålen. Många av åtgärderna och målen i avfallsplanen bidrar till flera
av miljökvalitetsmålen. I sammanfattningen nedan anges de mål och åtgärder i
avfallsplanen som särskilt bidrar till uppfyllelse av de olika miljökvalitetsmålen.
Sammantaget bedöms de nationella målen påverkas i positiv riktning av
avfallsplanens åtgärder.
3.9.1

Begränsad klimatpåverkan

Miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” beaktas särskilt genom mål och
åtgärder för att minska avfallsmängderna och öka återbruk/ återanvändning, samt
exempelvis informationskampanjer för att inspirera till en resurssnål livsstil.
3.9.2

Giftfri miljö

Miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”, beaktas särskilt i avfallsplanen genom mål och
åtgärder för att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar, åtgärder för att minska
läkemedlesrester i slam och genom åtgärder mot minskad nedskräpning.
3.9.3

God bebyggd miljö

Miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” beaktas särskilt i avfallsplanen genom mål
och åtgärder för att minska nedskräpning, införa källsorteringsmöjligheter i offentlig
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miljö, planera för en god avfallshantering samt minska avfallsmängderna och öka
återvinningen.

4 Betydande miljöpåverkan
Här bedöms hur genomförandet av avfallsplanen påverkar miljön (miljöeffekterna)
och de nationella miljömålen utifrån de föreslagna väsentliga miljöaspekterna för
avfallshanteringen. Varje enskilt delmål kommenteras inte, utan en bedömning görs
utifrån hur mål, målområden och åtgärder inom respektive område sammantaget
påverkar miljön och de nationella målen.

4.1 Människors hälsa
Här behandlas främst åtgärder för att säkra hanteringen av farligt avfall,
insamlingens påverkan genom buller samt minskad nedskräpning. Konsekvenser för
människors hälsa till följd av negativ påverkan på luftkvalitet anges i kapitel 4.4.
Avfallshanteringen ger även upphov till utsläpp till mark och vatten, vilket kan ge
effekt på människors hälsa om det sker exponering av farliga ämnen. Hur åtgärder i
avfallsplanen påverkar utsläpp till mark och vatten behandlas i kapitel 4.5.
4.1.1

Nuläge och förutsättningar

Farligt avfall innehåller ämnen som kan vara skadliga för människor och miljön.
Om farligt avfall inte hanteras på ett säkert sätt finns risk för direkt eller diffus
spridning av skadliga ämnen och risk för att människor påverkas negativt. Därför är
en av avfallshanteringens viktigaste uppgifter att skapa förutsättningar för en säker
hantering av farligt avfall. På Gotland har farligt avfall (tillsammans med andra
avfall som behöver särskild behandling som exempelvis visst sjukvårdsavfall och
animaliska biprodukter) identiferats som ett förbättringsområde där transporterna till
godkänd behandling behöver säkerställas.
Nedskräpning på offentliga platser upplevs idag vara ett problem i många kommuner
och har därför lyfts fram i den nationella avfallsplanen och i föreskrifterna om
kommunal avfallsplanering. En del av problemet kan hänföras till
återvinningsstationer och tömning och städning av dessa. En skräpig offentlig miljö
kan ha samband med upplevelse av otrygga1 miljöer och risk för mindre brott såsom
klotter och skadegörelse. Nedskräpning kan även bidra till diffus spridning av farliga
ämnen. På Gotland är nedskräpning av stränder en prioriterad fråga eftersom läget i
Östersjön innebär många kustmeter. För Gotland är även besökares upplevelse av
stränderna viktiga då många turister tillbringar mycket tid på stränderna.
Buller uppstår från avfallshantering i insamlingsledet på flera sätt, exempelvis från
både insamlingsfordon och hantering av behållare. Bullret är i dessa fall dock
kortvarigt. Buller kan generellt sett ge upphov till störning av människors hälsa
genom stress och störd sömn, vilket i sin tur kan leda till irritation, trötthet, högt
1

Stiftelsen Håll Sverige Rent, www.hsr.se
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blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Det nationella miljökvalitetsmålet ”God
bebyggd miljö” innefattar att störningar från trafikbuller ska minska.
Otillåten eldning har identifierats som ett förbättringsområde vid diskussioner i
fokusgrupperna. Otillåten eldning kan påverka människors hälsa framförallt genom
rök och eventuell ofullståndig förbränning av avfallet som kan resultera i ickehälsosamma föreningar.
4.1.2

Negativ miljöpåverkan

Negativ påverkan bedöms kunna uppstå på människors hälsa exempelvis genom
ökade bullernivåer och luftföroreningar orsakade av avfallstransporter vid
insamlingsplatser och på vägnät.
Omfattningen av den negativa miljöpåverkan vid genomförande av föreslagen
avfallsplan bedöms dock som liten eftersom inga av de planerade åtgärderna bedöms
påverka bullernivåerna i någon betydande omfattning och inte heller transporter
kommer att öka i betydande omfattning (se även kap 4.4.3).
4.1.3

Positiv miljöpåverkan

Säkerställda tillförlitliga och säkra transportvägar av exempelvis farligt avfall
kommer att ha postitiv effekt på människors hälsa framförallt genom att risken för
att felaktig hantering av avfallet minskar.
Positiv påverkan bedöms kunna uppstå på människors hälsa genom exempelvis
åtgärder för att minska nedskräpningen på Gotland. Minskad nedskräpning bidrar till
positiv upplevelse vid vistelse i kustnära områden och på stränder och andra
områden som är viktiga ur rekreationssynpunkt, för turister och andra besökande
samt bidrar till upplevelse av ökad trygghet. Avfallsplanens aktiviteter bedöms bidra
till detta.
Åtgärder för att göra att avfallshanteringen blir en naturlig del i
samhällsbyggnadsprocessen kan förebygga nedskräpning. En sådan åtgärd är
exempelvis att nödvändiga markytor för avfallshanteringens behov säkerställs i
samband med detaljplaneläggning av mark- och vattenområden samt vid
bygglovsgivning. Planeringen kan även omfatta förutsättningar för källsortering och
hur en hållbar livsstil kan underlättas genom exempelvis delningsrum eller
utrymmen för att stimulera delning av produkter.
Åtgärder mot otillåten eldning bör, om de genomförs på lämpligt sätt, innebära en
förbättrad luftkvalitet och därmed även förbättrad hälsa.
4.1.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv
påverkan

För att minska negativ påverkan på människors hälsa vid genomförande av planen bör
bland annat hänsyn tas till avfallshanteringen tidigt i processen för fysisk planering av
nya bostadsområden och offentliga områden för att motverka exempelvis buller och
tillse att gott avfallsomhändertagande kan genomföras.
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4.2 Materiella tillgångar och resurshushållning
Materiella resurser omfattar återanvändning och materialåtervinning, hantering och
omhändertagande av farligt avfall samt hållbar konsumtion. Här behandlas främst
utveckling av återvinningscentraler och återbruk, avfallsförebyggande arbete i
kommunens verksamheter samt förbättrad hantering av bygg- och rivningsavfall.
4.2.1

Nuläge och förutsättningar

På Gotland sker matavfallsinsamling sedan 2008. Insamlingen sker i system med
separata kärl och nedbrytbara plastpåsar. Under 2017 samlades ca 169 kg
förpackningar och returpapper1 per invånare in för återvinning vilket är betydligt
högre än genomsnittet nationellt.
Genom att matavfallet som samlas in går till rötning i Roma produceras biogas som
kan användas som fordonsbränsle och därmed ersätter fossilt bränsle, se kapitel 4.4
om påverkan på luft. Genom rötningsprocessen bildas även en rötrest som används
som gödningsmedel, så kallat biogödsel. Biogödsel ersätter användning av ändlig
resurs i form av fosforgödselmedel.
På Gotland finns det ett flertal aktörer som arbetar med avfallsåteranvändning/
återbruk som Regionen samarbetar med till viss del.
Gotlands läge mitt i Östersjön innebär att en medvetenhet finns på ön om att man är
beroende av in- och utflöden av råvaror och avfall.
4.2.2

Negativ miljöpåverkan

Föreliggande avfallsplan bedöms inte innebära någon negativ miljöpåverkan på
materiella tillgångar och resurshushållning.
4.2.3

Positiv miljöpåverkan

Positiv påverkan på materiella resurser kan uppstå om mängden avfall totalt sett
minskar eller om mängden avfall till återanvändning/återbruk samt återvinning ökar.
Förbättrade attityder avseende avfallsminimering och arbetet med att utvecka
återvinningsstationerna och underlätta återanvändning/ återbruk genom samarbete
med frivilligorganisationerna kommer, under förutsättning att de genomförs, ha en
positiv inverkan då återanvändning och återvinning förhoppningsvis kommer att
öka.
Region Gotland kan, om föreslagna förbättringar genomförs, vara en förebild på
Gotland avseende bland annat återanvändning.
Om återanvändning och återvinning av material ökar, så minskar behovet av att ta ut
jungfruligt material från jordens ändliga resurser. Det är alltid mer resurseffektivt att
använda ett material flera gånger än att förbränna det och tillverka nya produkter av
jungfruligt material (se även kap 4.4).
1

Källa FTI
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Omfattningen av de positiva miljökonsekvenserna beror på i vilken omfattning
människors beteenden förändras. Sådant tar tid, men på lång sikt bedöms de positiva
miljökonsekvenserna kunna bli stora.
4.2.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv
påverkan

För att minska negativ påverkan, eller öka positiv påverkan, på materiella tillgångar
och resurshållning vid genomförande av planen bör även beaktas att förändring av
konsumtionsmönster, attityder och beteende för att uppnå förändringar kräver ett
långsiktigt arbete. Det är viktigt att ha stor uthållighet beträffande
informationsinsatser som syftar till att förändra beteenden, eftersom detta tar lång
tid. Välplanerade informationsinsatser bedöms dock kunna få stor positiv påverkan
på lång sikt.
I arbetet med ökad återanvändning/återbruk bör säkerställas att inte gifter som borde
ha fasats ut ur kretsloppet återförs i produkter som återanvänds/återbrukas.

4.3 Bebyggelse och kulturmiljö;
Här behandlas främst om- och tillbyggnationer på grund av ändrade
insamlingssystem eller liknande och hur dessa påverkar bebyggelse och kulturmiljö.
4.3.1

Nuläge och förutsättningar

Gotland består av centralorten Visby och totalt av 92 socknar i vilka större eller
mindre tätorter/ byar är lokaliserade. Visby är sedan 1995 upptagen på Unescos
världsarvslista och speciell hänsyn behöver därför tas till kulturmiljön vid planering
av insamling av avfall och vid planering av hur källsortering ska kunna öka i
befintliga bostadsområden utan att påverka bebyggelse och kulturmiljö negativt.
4.3.2

Negativ miljöpåverkan

Föreliggande avfallsplan bedöms inte innebära någon särskilt negativ miljöpåverkan
på bebyggelse och kulturmiljö under förutsättning att hänsyn tas till världsarvet
Visby vid utbyte av sopkorgar och anläggande av källsorteringsmöjligheter.
4.3.3

Positiv miljöpåverkan

Om planerade förättringar avseende att tidigt i planprocessen få in avfalls- och
släckvattenhantering, genomförs kan detta innebära positiv miljöpåverkan eftersom
efterkonstruktioner ofta blir svårare och dyrare att få till.
Föreliggande avfallsplan bedöms i övrigt inte innebära någon ytterligare positiv
miljöpåverkan på bebyggelse och kulturmiljö.
4.3.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv
påverkan

Det är viktigt att samarbete sker mellan många olika grupper som exempelvis planoch bygglovshandläggare, världsarvsamordnare, stadsarkitekt, stadsträdgårdsmästare
och avfallsutvecklare för att utforma offentliga källsorteringssystem i världsarvet
Visby.
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4.4 Luft och klimatfaktorer
Luft och klimatfaktorer omfattar de växthusgaser som bidrar till den globala
uppvärmningen och övriga luftföroreningar som är farliga för människa och miljö.
Här behandlas främst transporternas påverkan och insamling av matavfall.
4.4.1

Nuläge och förutsättningar

De vanligaste luftföroreningarna består av kväve- och svaveloxider, marknära ozon
samt svävande partiklar av olika storlek. Luftföroreningar kan ställa till problem
lokalt, till exempel för människors hälsa, när höga halter uppstår nära en
föroreningskälla eller inom ett tätt befolkat område. I en studie som presenterades
20091 uppskattades att höga partikelhalter orsakar mer än 5 000 förtida dödsfall i
Sverige per år1.
De högsta föroreningsnivåerna för luft på Gotland finns i Visby och föroreningarna
utgörs i huvudsak av partiklar. För partiklar har miljökvalitetsnormerna överskridits
de senaste åren. Ett åtgärdsprogram har fastslagits av Miljö- och byggnämnden 22
maj 2019. För utomhusluft gäller luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477).
Utsläpp från vägtrafik utgör, tillsammans med utsläpp från industrin, större delen av
de totala utsläppen av klimatpåverkande gaser.
Avfallshanteringen är idag starkt beroende av transporter, främst transporter med
tyngre fordon för insamling av avfall och transport till behandlingsanläggning, men
även av privatpersoners personbilstransporter för avlämning av avfall vid
återvinningsstationer och återvinningscentraler. Det är dock bara en mycket liten del
av utsläppen av klimatpåverkande gaser på Gotland som kommer direkt från
avfallshanteringen.
Behandlingsanläggningar för avfall finns både på Gotland och på fastlandet för vissa
avfallsslag. Förpacknings- och tidningsavfall transporteras till
återvinningsanläggningar på fastlandet.
4.4.2

Negativ miljöpåverkan

Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet och klimat. Detta
bedöms kunna uppstå främst på grund av ökade transporter av utsorterat avfall.
Miljöeffekterna av ökade transporter är ökat utsläpp av främst kväveoxider,
koldioxid och partiklar till luft, vilket påverkar luftkvalitet och klimat negativt.
Konsekvenser på människans hälsa kan bli exempelvis att fler får nedsättning av
lungfunktion och cancer2. Konsekvenserna på miljön kan bli förhöjd temperatur och
förändrat klimat. Miljökonsekvensernas omfattning bedöms dock som små med

1 IVL 2009, ”Quantification of population exposure to PM2.5 and PM10 in Sweden 2005”, B 1792
2 Lunds Universitet, Medicinska fakulteten 2017, “Fine and ultrafine particle exposure: Health effects and
biomarkers”, ISBN 978-91-7619-386-0. Det har visats samband mellan exponering för partiklar, särskilt
mycket små partiklar till sjukdomar i luftvägarna, astma, kronisk bronkit och cancer.
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hänsyn till avfallshanteringens ringa andel av transportsektorns utsläpp av
föroreningar.
Från de deponier som finns i kommunen avgår deponigas i olika grad beroende på
vad som har deponerats. Deponigas innehåller bland annat metangas, som är en
klimatpåverkande gas. Metangas är en kraftigare klimatpåverkande gas än koldioxid
och det är viktigt att säkerställa att det inte sker betydande läckage till luft.
4.4.3

Positiv miljöpåverkan

Positiv miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet och klimatfaktorer. Detta
bedöms uppstå främst på grund av arbetet med områden som syftar till att:


Minska mängden uppkommet avfall.



Öka materialåtervinningen.



Ta hand om deponigas

Minskad mängd avfall
Genom att förebygga att avfall uppstår minskar miljöbelastningen, genom minskade
utsläpp både vid tillverkning och vid behandling av avfall. Om mängden avfall som
uppstår i kommunen skulle minska med exempelvis 50 kg/person och år (totala
mängden hushållsavfall på Gotland 2017 var ca 622 kg/person), skulle den totala
minskningen bli drygt 2 900 ton avfall, vilket skulle medföra minskade utsläpp av
koldioxid från avfallshanteringen med uppskattningsvis 3 500 ton
koldioxidekvivalenter1. Som en jämförelse skulle detta motsvara ca 1 700 000 mil
bilkörning2.
Arbetet för en ökad återanvändning/ återbruk som planeras bedöms ha stor positiv
miljöpåverkan på luft och klimat.
Ökad materialåtervinning
Resultat från livscykelanalyser3 visar att nyttan ur ett miljöperspektiv är större vid
materialåtervinning än vid förbränning, trots att mängden transporter bedöms öka.
Det är således bättre ur miljöhänseende att återvinna material så många gånger som
möjligt innan det förbränns.
Miljöeffekterna av att öka mängden produkter och material som kan återanvändas
respektive återvinnas, är minskade utsläpp till luft i hela produktionskedjan - från
utvinning till tillverkning och distribution av varor samt vid behandling av avfallet.

1

Folkmängd på Gotland 2017: 58 600 personer. 50 kg x 58 600 personer = 2 930 ton. Enligt Avfall
Sveriges rapport 2014:01 kan minskad mängd avfall ge minskade utsläpp av koldioxid med nästan
1 200 kg koldioxidekvivalenter per ton avfall. 2 930 x 1 200 = 3 516 ton koldioxidekvivalenter.
2 www.miljofordon.se. Bensin ger utsläpp av 2,94 kg koldioxidekvivalenter per liter. I beräkningen har
antagits bränsleförbrukning 0,7 liter per mil.
3 Nordiska ministerrådets rapport 2015:547
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Genom att öka mängden material som samlas in för återanvändning och återvinning
kan behovet av att framställa produkter från jungfruliga råvaror minska, åtminstone
på lång sikt. Därmed kan utsläppen minska vid nyproduktion av produkter.
Som exempel kan nämnas att de 1 452 ton plastförpackningar och 2 278 ton
glasförpackningar1, som samlades in på Gotland 2017, bidrog till att CO2-utsläppet
(antalet koldioxidekvivalenter) minskade med drygt 2 000 ton under förutsättning att
allt återvanns, se Tabell 1 nedan. Detta motsvarar i sin tur cirka 1 000 000 mils
körning med en medelstor bensindriven personbil.

Tabell 1

Material

Jämförelse av utsläpp av klimatpåverkande gaser
(ton, koldioxidekvivalenter CO2e), från användning av jungfrulig råvara
respektive från återvinning. Källa: www.atervinningsindustrierna.se.

CO2e-utsläpp
för
jungfruligt
material

Glas
Plast
Totalt

2 050
3 049
5 099

CO2e-utsläpp för
Minskat
att
CO2e-utsläpp
materialåtervinna tack vare
materialåtervinning
1 139
911
1 888
1 161
3 027
2072

De åtgärder för förbättring av materialåtervinningen av övrig plast och textilier som
planeras kommer att kunna innebära minskad klimatpåverkan.
Ta hand om deponigas
På Gotland har arbete med att ta hand om metangas från deponier även vid låga
halter metan (regenerativ termisk oxidation) pågått under några år.
Omhändertagandet sker med energiåtervinning. Om arbetet fortsätter på andra
nedlagda deponier är det mycket positivt ur klimatgassynpunkt.

1 Statistik från FTI visar att under 2017 samlades 24,77 kg plast, 38,64 kg glas, 68,87 kg
pappersförpackning, 33,270 kg returpapper och 3,66 kg metall in per invånare på Gotland.
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4.4.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan och öka positiv
miljöpåverkan

För att minska negativ påverkan på luft och klimatfaktorer vid genomförande av
planen föreslås bland annat att:


Utsläpp från transporter kan minskas genom förbättrad ruttplanering och
gemensamma hämtställen.



Under förutsättning att det relativt nya metangasomhändertagandet visar sig
fungera kan detta genomföras även på övrig nedlagda deponier

4.5 Förorening och exploatering av mark och vatten
Här behandlas främst åtgärder vid nedlagda deponier men även till viss del
återvinningscentraler och avfallsanläggningar.
4.5.1

Nuläge och förutsättningar

Nedlagda deponier
Utsläpp till mark och vatten sker exempelvis i form av lakvatten från aktiva och
nedlagda deponier. På Gotland finns 57 stycken identifierade nedlagda deponier.
Dessa är till största delen klassade enligt Metodik för inventering av förorenade
områden (MIFO) fas 1. En plan för för fortsatt undersöknings- och
efterbehandlingsarbete vid nedlagda deponier inom Region Gotland har tagits fram
och beslutats av Tekniska nämnden. Ett utdrag ur rapportern finns i bilaga 3 till
avfallsplanen
För närvarande återanvänds endast mindre mängder schaktmassor i
sluttäckningsarbetena.
Återvinningscentraler och avfallsanläggningar
Det finns idag sju stationära återvinningscentraler på Gotland; Fårösund, Hemse,
Klintehamn, Ljugarn, Slite, Burgsvik och Visby. På återvinningscentralerna kan
tidningar och förpackningar, elavfall, metall, textil, övrig plast, trädgårdsavfall och
träavfall lämnas. Blandat brännbart grovavfall, behandlat/impregnerat trä och
deponiavfall lämnas mot avgift.
I kommunen finns dessutom flera andra anläggningar för återvinning och
bortskaffande av avfall. Se även Bilaga 1 Nulägesbeskrivning.
Återföring av slam
En diskussion pågår i Sverige om återföring av slam till åkermark. För närvarande
återförs en mindre del (ca 17% år 2018) av det certifierade slammet till åkermark på
Gotland. Större delen av slammet, såväl certifierat som ocertifierat, transporteras till
fastlandet för fortsatt behandling eller spridning.
Övriga källor till utsläpp till mark och vatten till följd av avfallshantering
När avfall förbränns, vilket sker med en stor del av hushållsavfallet, uppstår olika
sorters aska. En viss del kan under vissa förutsättningar användas för
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anläggningsändamål, men aska från förbränning av blandat hushållsavfall måste i
dagsläget deponeras. Det är därför extra viktigt att det avfall som skickas till
förbränning inte innehåller farligt avfall. Det är också viktigt att mängden avfall som
förbränns minskar genom att ta vara på sådant som kan återanvändas,
materialåtervinnas eller behandlas biologiskt.
Utsläpp till mark och vatten kan även ske till följd av olyckor och spill vid hantering
av farligt avfall.
4.5.2

Negativ miljöpåverkan

Risk för utsläpp till mark och vatten föreligger främst genom nedlagda deponier,
som kan behöva åtgärder i någon omfattning. Följden av läckage av miljöfarliga
ämnen kan bli störningar i ekosystemet. Flera av de nedlagda deponierna bedöms
behöva någon form av åtgärd eller behöver ytterligare bedömning. Det bedöms
därför finnas en risk för utsläpp till mark och omfattningen av konsekvenserna beror
av typ och omfattning av utsläppet.
Genomförandet av planen bedöms inte öka risken för utsläpp till mark och vatten
under förutsättning att återanvända massor kvalitetssäkras så att inte massor med
höga föroreningshalter återanvänds.
4.5.3

Positiv miljöpåverkan

Det arbete som planeras avseende återanvändning av massor i sluttäckning kommer
att vara positivt ur ett resurshushållnings- och exploateringsperspektiv eftersom
användningen av jungfruliga massor kommer att minska.
Genom att motverka ökningen av mängden avfall i samhället genom ökad
återanvändning samt minska mängden farligt avfall, kan mängden material som
utvinns ur jordskorpan på lång sikt minska och därmed även tillförseln av mängden
giftiga ämnen till omgivande natur och miljö. Den positiva miljöpåverkan av ökad
återanvändning och ökad materialåtervinning kan därför på sikt bli stor.
4.5.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv
miljöpåverkan

Det är viktigt att säkerställa att de massor som återanvänds är av rätt kvalitet och att
de inte är förorenade så att föroreningarna sprids.
I arbetet med sluttäckning av deponier behöver hänsyn tas till följder av
klimatförändringar som exempelvis ökad och minskad vattenhalt i marken samt
uppkomna mängder lakvatten.
Ytterligare kunskap avseende påverkan på åkermark från slam behöver inhämtas för
att kunna ta faktabaserade beslut om hur hanteringen av slammet ske i framtiden.

4.6 Inbördes förhållande mellan ovanstående miljöaspekter
Miljöaspekterna ovan hänger tätt samman. En åtgärd kan påverka flera aspekter
samtidigt, både positivt och negativt. Ett exempel på detta är att förbättrad insamling
av grovavfall bedöms bidra till positiv miljöpåverkan genom bättre
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materialåtervinning. Förbättrad insamling av grovavfall bedöms dock även kunna
bidra till negativ miljöpåverkan på ”Luft och klimatfaktorer” genom att mängden
transporter kan komma att öka genom ökad insamling.

5 Sammanfattande bedömning
5.1 Betydande miljöpåverkan
Syftet med avfallsplanen är att främja en hållbar utveckling. Planen bidrar i
huvudsak till en positiv påverkan på människors hälsa och miljön.
Genomförandet av avfallsplanen bedöms medföra flera positiva miljökonsekvenser,
framförallt genom förbättrad hushållning med jordens ändliga resurser och minskad
föroreningsbelastning på miljön.
De mål som på lång sikt (längre än planperioden) bedöms medföra störst betydande
positiv miljöpåverkan är:


Arbete med att ta fram möjligheter och inspirera till en resurssnål livsstil
som i det långa loppet kan bidra till större medvetenhet hos individer och
mindre avfall.



Arbetet med förebygga och återanvända/återbruka avfallet från kommunala
verksamheter.

Negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av avfallsplanens
åtgärder. Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst till följd av transporter
som ger upphov till klimatpåverkande gaser och buller.
Det tar lång tid att förändra beteenden, men på lång sikt, om informationsinsatserna
är välplanerade, kan det få stor positiv påverkan genom bättre resurshushållning och
minskade diffusa utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen.
Sammanfattningsvis bedöms den negativa påverkan av genomförandet av
avfallsplanen vara liten.

5.2 Nationella miljömål
Avfallsplanens mål och åtgärder ligger i linje med nationella miljökvalitetsmål och
mål i Sveriges nationella avfallsplan med avseende på ökad återanvändning av
avfall, ökad återvinning av hushållens avfall, minskad nedskräpning, utsortering av
matavfall och minskat matsvinn.
Avfallsplanens inriktning ligger i linje med hållbar utveckling och ansluter väl till
globala och nationella miljökvalitetsmål. Sammantaget bedöms de nationella
miljökvalitetsmålen påverkas i positiv riktning av avfallsplanens åtgärder.
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5.3 Åtgärder mot negativ påverkan
Nedan beskrivs förslag att beakta vid genomförande av planens åtgärder för att
motverka negativ miljöpåverkan eller optimera positiv miljöpåverkan:


För att minska negativ påverkan på människors hälsa vid genomförande av
planen bör bland annat hänsyn tas till avfallshanteringen tidigt i processen för
fysisk planering av nya bostadsområden och offentliga områden för att
motverka exempelvis buller och tillse att gott avfallsomhändertagande kan
genomföras.



För att minska negativ påverkan, eller öka positiv påverkan, på materiella
tillgångar och resurshållning vid genomförande av planen bör även beaktas
att förändring av konsumtionsmönster, attityder och beteende för att uppnå
förändringar kräver ett långsiktigt arbete. Det är viktigt att ha stor uthållighet
beträffande informationsinsatser som syftar till att förändra beteenden,
eftersom detta tar lång tid. Välplanerade informationsinsatser bedöms dock
kunna få stor positiv påverkan på lång sikt.



I arbetet med ökad återanvändning/ återbruk bör säkerställas att inte gifter
som borde ha fasats ut ur kretsloppet återförs i produkter som
återanvänds/återbrukas.



Det är viktigt att samarbete sker mellan många olika grupper som
exempelvis plan- och bygglovshandläggare, världsarvsamordnare och
avfallsutvecklare för att utforma offentliga källsorteringssystem i världsarvet
Visby.



Utsläpp från transporter kan minskas genom förbättrad ruttplanering och
gemensamma hämtställen.



Under förutsättning att det relativt nya metangasomhändertagandet visar sig
fungera kan detta genomföras även på övrig nedlagda deponier



Det är viktigt att säkerställa att de massor som återanvänds är av rätt kvalitet
och att de inte är förorenade så att föroreningarna sprids.



I arbetet med sluttäckning av deponier behöver hänsyn tas till följder av
klimatförändringar som exempelvis ökad och minskad vattenhalt i marken
samt uppkomna mängder lakvatten.



Ytterligare kunskap avseende påverkan på åkermark från slam behöver
inhämtas för att kunna ta faktabaserade beslut om hur hanteringen av
slammet ske ske i framtiden.

5.4 Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis bedöms miljökonsekvenserna av genomförandet av föreslagen
avfallsplan vara positiva. De negativa konsekvenserna av genomförandet av planen
bedöms vara små och främst vara kopplade till risk för ökad mängd transporter av
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olika typer av avfall. Avfallsplanens inriktning ligger i linje med hållbar utveckling
och ansluter till de nationella miljömålen.

6 Uppföljning av åtgärder för att minska
miljöpåverkan
De åtgärder som föreslås i denna miljöbedöming kommer att följas upp genom
uppföljningen av avfallsplanen, framförallt av teknikförvaltningen. För de
målsättningar och aktiviteter som Region Gotland har störst möjlighet att påverka
har teknikförvaltningen huvudansvaret för att avfallsplanen genomförs, följs upp,
revideras och återrapporteras till regionfullmäktige.
Uppföljningen bedöms vara tillräcklig.
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Uppföljning av tidigare avfallsplan för
Gotlands kommun
1. Bakgrund
Region Gotlands föregående avfallsplan reviderades under 2006–2007. I denna bilaga
följs avfallsplanens mål upp utifrån nuläget med avläsningsår 2017.
2. Mål från tidigare avfallsplan
I föregående avfallsplan sattes följande mål upp för Region Gotland:









Kommunen ska verka för att komposterbart avfall sorteras ut för biologisk
behandling i rena fraktioner samt att mull och näringsämnen i kompostjord kan
återföras till kretsloppet.
Den sammanlagda mängden mat- och restavfall1 (insamlade fraktioner exkl.
producentansvarsmaterial) ska minska ca 10 procent jämfört med 2005 års nivå i kg
per person. Minst 30 procent av den totala mängden mat- och restavfall ska sorteras
ut i den komposterbara fraktionen.
Mängden grovavfall som läggs på deponi ska minimeras. Andelen insamlat osorterat
grovavfall ska minska jämfört med 2005 års nivå räknat i kg per person.
Källsorteringen av tidningar och förpackningar inom producentansvaret ska öka
varje år jämfört med 2005 års nivå räknat i kg per person.
Källsorteringen av elavfall inom producentansvaret ska öka varje år jämfört med
2005 års nivå räknat i kg per person.
Mängden farligt avfall från hushåll som samlas in ska öka till 5 kg per person och år.

För att uppfylla dess mål planerades följande åtgärder att genomföras:


Satsning på informations- och kommunikationsinsatser, exempelvis
o − Satsning på informationsmaterial och förbättringar av hemsida.
o − Informationskampanjer riktat till allmänheten om källsortering och
farligt avfall.
o − Underlätta sorteringen vid återvinningscentralerna bl.a. genom
enhetlig information och skyltning.
o − Projekt för verksamheters avfall.



Utveckling av miljöstyrande taxor, exempelvis
o − Införande av vägning av hushållsavfallet vid hämtning så att hushållen
betalar efter vikt istället för volym.
o

1

− Differentierade avgifter för källsorterat avfall och blandat avfall.

Benämning i tidigare avfallsplan: kärl- och säckavfall

Bilaga 6
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Tabell 1 visar föregående avfallsplans mål för avfallsmängder till och med år 2010
jämfört med år 2005. Tabellen visar även utfallet år 2017 och bedöms därefter om målet
anses uppfyllt ( ) eller ej ( ).
Tabell 1 Avfallsmängder år 2005, mål för 2010 samt utfall 2017 (kg/person)
2005

Mål
2010

2017

Brännbar fraktion kärl- och
säckavfall (restavfall)

2232

140

166

Komposterbar fraktion kärl och
säckavfall (matavfall)

03

60

58

Grovavfall samt elavfall till
återvinning

125

175

276

Grovavfall till sortering/deponi

67

25

25

Tidningar och förpackningar till
återvinning

149

175

157

Farligt avfall från hushåll

3,6

5,0

5,7

Totalt

568

580

622

Uppfyllt
2017

Mängden mat- och restavfall till förbränning har minskat men överstiger fortfarande
målet. Mängden komposterbar fraktion uppfylls däremot i dagsläget. Den totala
mängden mat- och restavfall har inte minskat.
Mängden grovavfall samt elavfall till återvinning har ökat markant jämfört med 2005.
Målet uppsatt för 2010 anses uppfyllt. Mängderna till deponering har minskat och
uppfyller målnivån.
Tidningar och förpackningar till återvinning har ökat men är ännu inte i nivå med
målen.
Mängden insamlat farligt avfall från hushåll har ökat de senaste åren och ligger strax
över målet.
Totalt sett har mängden hushållsavfall ökat ned drygt 50 kg/person sedan 2005 och
ligger över målnivån för 2010.
I Tabell 2 visas en sammanställning över kommunens mål i föregående avfallsplan samt
en kommentar om huruvida målen är uppfyllda i dagsläget eller ej.

Tabell 2 Uppsatta mål i föregående avfallsplan och uppföljning
Kommunen ska verka för att komposterbart avfall sorteras ut för
biologisk behandling i rena fraktioner samt att mull och näringsämnen i
kompostjord kan återföras till kretsloppet.

2
3

Kärl- och säckavfall 2005
Ingår i kärl- och säckavfall år 2005

Idag sorteras komposterbart
avfall ut till biologisk
behandling.
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Den sammanlagda mängden mat- och restavfall (insamlade fraktioner
exkl. producentansvarsmaterial) ska minska ca 10 procent jämfört med
2005 års nivå i kg per person. Minst 30 procent av den totala mängden
mat- och restavfall ska sorteras ut i den komposterbara fraktionen.

Mängderna är oförändrade. 26
procent utgörs av den
komposterbara fraktionen.

Mängden grovavfall som läggs på deponi ska minimeras. Andelen
insamlat osorterat grovavfall ska minska jämfört med 2005 års nivå
räknat i kg per person.

Mängderna har minskat till
deponering. Andelen grovavfall
till återvinning har ökat.

Källsorteringen av tidningar och förpackningar inom producentansvaret
ska öka varje år jämfört med 2005 års nivå räknat i kg per person.

Mängderna har ökat, dock inte
enligt satt målnivå.

Källsorteringen av elavfall inom producentansvaret ska öka varje år
jämfört med 2005 års nivå räknat i kg per person.

Uppgifter saknas.

Mängden farligt avfall från hushåll som samlas in ska öka till 5 kg per
person och år.

Mängderna har ökat.

-
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Sammanställning av mål och förslag till aktiviteter
Inriktningsmål och Delmål - Basår är 2018, om inget annat anges

Ansvar

1: På Gotland genereras mindre avfall
1.1 Region Gotlands verksamheter minskar mängden inköpta engångsartiklar med 25% till år 2025.
1.2 På Gotland köps, tillagas och serveras inte mer mat än vad som går åt - minskade mängder matavfall med 25% inom skola, vård och omsorg till år 2025.
1.3 Region Gotlands verksamheter minskar mängden onödiga utskrifter – införande av obligatorisk bekräftelse före utskrift på samtliga utskriftsenheter senast år
2022.
1.4 Region Gotlands verksamheter återanvänder, designar om och reparerar istället för att köpa nytt – minskade inköp av inventarier och anläggningsmaterial med
10% till år 2025.

Alla
UAF, SOF, HSF
RSF
Alla

2: År 2025 är det enklare för Gotlands invånare och besökare att återanvända/återbruka varor. Återanvändning av bygg- och rivningsavfall har ökat.
2.1 År 2025 finns minst 3 ”Fixotek” på Gotland där medborgare möts och reparerar, lagar, fixar och ökar livslängden på tillverkade produkter, varor och material.
Arbetet ska genomsyras av hållbarhet, både social -, ekonomisk - och miljömässig hållbarhet.
2.2 Hushållens vilja att ändra levnadssätt för att minimera avfallsmängder samt vilja att styra sin konsumtion mot ökad återanvändning ska öka med 10% till år
2023 (positiv andel på 5-gradig skala, jmf 58% 2018).
2.3 Alla återvinningscentraler på Gotland utvecklas till mötesplatser för återbruk och kommunikation kring kretslopp och hållbarhet senast 2025.
2.4 En återbruksgalleria färdigställs år 2025.
2.5 År 2021 ingår avfallsplanering samt släckvattenhantering vid framtagande av nya planer samt vid bygglovshandläggning.

TKF, SOF, UAF
TKF
TKF, SBF
TKF
TKF, SBF

3: År 2025 går avfall och material som inte kan återbrukas till materialåtervinning. Andelen källsorterat avfall har ökat.
3.1
3.2
3.3
3.4

Sopkorgsfritt Gotland 2030: Enhetlig källsortering vid 4 av Gotlands större evenemang 2023.
Tillgänglighet och kundservice på Region Gotlands återvinningscentraler ska öka: kundnöjdhet ”ÅVC-index” minst 70% år 2023 (jmf 63% 2017).
Insamlade textilier som inte kan återbrukas ska materialåtervinnas senast 2023.
Insamlad övrig plast (som inte är en förpackning) som inte kan återbrukas ska materialåtervinnas senast 2025.

TKF
TKF
TKF
TKF

4: Resurserna i det avfall som uppstår tas tillvara på Gotland. År 2025 har återvinningen av energi- och näring från avfall ökat.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

År 2023 återförs 50% av slammet från Gotlands avloppsreningsverk till kretsloppet på ett för människa och miljö hållbart sätt.
År 2023 är föreslagna åtgärder från ”Genomlysning av slamprocessen” genomförda.
År 2025 har den lokala produktionen av biogas och biogödsel ökat med 50%.
Allt utsorterat brännbart avfall, som inte kan återanvändas eller återvinnas på annat sätt, används som energi- eller kolkälla på Gotland senast år 2025.
Antalet ärenden om otillåten eldning av avfall halveras till år 2025.

TKF, HSF
TKF
TKF, SBF, RSF
TKF
SBF
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5: Minimerad negativ miljöeffekt från nedlagda och aktiva deponier.
5.1 Utsläpp av växthusgaser från Gotlands deponier har minskat med 50% år 2025.
5.2 År 2025, i enlighet med framtagna ”Riktlinjer för efterbehandlingsåtgärder”, står återanvändning av massor för 75% av materialet vid sluttäckningsarbeten.
5.3 År 2022 ska mängden avfall som deponeras understiga 10 kg/invånare (jmf 19 kg år 2018).
5.4 Utifrån framtagen ”Plan för fortsatt undersöknings- och efterbehandlingsarbete vid nedlagda deponier inom Region Gotland” har efterbehandlingsåtgärder på
ytterligare 5 nedlagda deponier utförts år 2025.
5.5 År 2021 har tillförlitliga transportvägar för smittförande avfall, animaliska biprodukter och farligt avfall från Gotland till godkända avfallsmottagare säkerställts.

TKF, SBF
TKF, SBF
TKF
TKF
TKF, RSF, HSF

6: År 2030 är Gotlands stränder, natur och gatumark skräpfria.
6.1 Håll Gotland Rent: 10% av medborgarna, företagen och samtliga förvaltningar deltar i det förebyggande arbetet mot nedskräpning år 2023.
6.2 Sopkorgsfritt Gotland 2030: Antalet sopkorgar på Gotland ska halveras till år 2024.
6.3 Sopkorgsfritt Gotland 2030: Källsortering på offentlig plats i slutna behållare har ersatt sopkorgarna 2030.

Alla
TKF
Alla

Förslag på aktiviteter
Aktiviteter Inriktningsmål 1: ”På Gotland genereras mindre avfall”.
1.A.1
1.A.2
1.A.3
1.A.4
1.A.5
1.A.6
1.A.7
1.A.8

Ställa krav vid inköp och upphandling som syftar till att förebygga uppkomst av förpackningsavfall och annat avfall.
Utbilda nyckelpersoner och verksamheter i hållbar upphandling och inköp.
Ta fram tips och råd om förebyggande och återanvändning av avfall.
Begränsa sortiment och inköpsmöjligheter – samordna inköp.
Starta avfallsförebyggande projekt i verksamheter (nuläge/mäta/väga, idéer, ansvar, åtgärda, följ upp/mäta/väga och återkoppla).
Se över möjlighet att skapa ett internt byt-ut-verktyg, en bytes-site, för begagnade varor och material inom Region Gotlands verksamheter.
Bibehålla och utöka befintliga återbruks- och återvinningsverksamheter samt underlätta för nya avfallsförebyggande verksamheter.
Se över avfallsföreskrifter och –taxa respektive prislista/avgifter i miljöstyrande syfte.

Aktiviteter Inriktningsmål 2: ”År 2025 är det enklare för Gotlands invånare och besökare att återanvända/återbruka varor. Återanvändning av byggoch rivningsavfall har ökat.”
2.A.1
2.A.2
2.A.3
2.A.4
2.A.5
2.A.6
2.A.7
2.A.8
2.A.9

Samverkan mellan Region Gotland och återbruksaktörer kring Fixotek, återbruk, återbruksgalleria och statistik.
Framtagande av utvecklingsplan för återvinningscentralerna.
Genomförande av plockanalys på insamlat grovavfall på återvinningscentraler, byggarbetsplatser och avfallsanläggningar.
Se över möjlighet att skapa ett internt byt-ut-verktyg, en bytes-site, för begagnade varor och material inom Region Gotlands verksamheter.
Utbilda nyckelpersoner och verksamheter i hållbar upphandling och inköp.
Möjliggöra återanvändning av de massor (jord och schaktmassor) som uppkommer i Region Gotlands verksamheter och projekt.
Ta fram informationsmaterial och välkomna studiebesök.
Genomföra kundundersökningar.
Ta fram en kommunikationsplan för implementering av avfallsplanen på hela Gotland.
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Aktiviteter Inriktningsmål 3: ”År 2025 går avfall och material som inte kan återbrukas till materialåtervinning. Andelen källsorterat avfall har ökat.”
3.A.1
3.A.2
3.A.3
3.A.4
3.A.5
3.A.6
3.A.7
3.A.8
3.A.9

I samråd med Förpacknings- och tidningsinsamlingen införa källsortering på offentlig plats och bostadsnära insamling av tidningar och förpackningar.
Verksamheter och arbetsställen på Gotland källsorterar och optimerar avfallshanteringen.
Genomförande av återkommande plockanalyser för uppföljning av genomförda åtgärders resultat.
Implementera enhetlig information och skyltning för källsortering av avfall på hela Gotland inklusive transportvägar till/från ön (flyg- och färjetrafik) och evenemang.
Kommunikation med besökande, nyinflyttade och vid fastighetsägarbyten om förebyggande arbete och källsortering.
Se över driftsform, placering, bemanning och öppettider för Region Gotlands återvinningscentraler.
Förbättra insamlingssystem för textilier och plast utan producentansvar.
Säkerställa materialåtervinning av textilier och plast utan producentansvar.
Planera och förbättra avfallshantering från fartyg som gästar Gotlands hamnar.

Aktiviteter Inriktningsmål 4: ” Resurserna i det avfall som uppstår tas tillvara på Gotland. År 2025 har återvinningen av energi och näring från avfall ökat.”
4.A.1 Certifiera slam från avloppsreningsverk och genomföra slamrevisioner, som granskar kvaliteten på slam, uppmärksammar avsättningsmöjligheter och identifierar behov av åtgärder för
att förbättra kvaliteten och främja användning av slam på åkermark.
4.A.2 Sprida kunskap kring slam från avloppsreningsverk till enskilda och livsmedelsindustri.
4.A.3 Se över läkemedelshantering och läkemedelsanvändning inom hälso- och sjukvård för att förebygga läkemedelsrester i slammet och behov av rening.
4.A.4 Rena avloppsvatten vid sjukhus, vårdinrättningar och äldreboenden för att minska läkemedels- och antibiotikarester i avloppsslammet.
4.A.5 Undersöka möjlighet att omhänderta latrinavfall lokalt på Gotland.
4.A.6 Använda den fiktiva figuren ”Toa Uppström” vid kommunikation för att bibehålla och förbättra kvaliteten på slammet.
4.A.7 Delta i utformningen och arbetet i ett ”VA-innovationsråd”, i enlighet med den framtagna VA-planen för Region Gotland. VA-innovationsrådet ska verka stödjande och drivande i
innovationsarbetet kopplat till vatten och avlopp.
4.A.8 Införande av papperspåsar för insamling av matavfall, som ökar fiberinnehållet och därmed bidrar till ökad produktion av biogas och biogödsel.
4.A.9 Genomförande av plockanalys för uppföljning av genomförda åtgärders resultat.
4.A.10 Verksamheter och arbetsställen på Gotland sorterar ut sitt matavfall.
4.A.11 Utvärdera betalsopsäcken och föreslå åtgärder som underlättar sortering av avfall.
4.A.12 Kartlägga flöden av organiskt avfall som transporteras till fastlandet för behandling.
4.A.13 Påbörja förebyggande arbete när det gäller invasiva arter, så att inte spridning sker via kompost- eller rötningsrest som återförs till kretsloppet.
4.A.14 Förbättra hanteringen av träavfall som samlas in på Gotland, för ökat lokalt omhändertagande som energi- eller kolkälla.
4.A.15 Dialog med myndigheter om förebyggande arbete samt uppföljning av anmälda fall av otillåten eldning.
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Aktiviteter Inriktningsmål 5: ”Minimerad negativ miljöeffekt från nedlagda och aktiva deponier”.
5.A.1
5.A.2
5.A.3
5.A.4
5.A.5
5.A.6
5.A.7
5.A.8

Arbeta efter, utveckla och följa upp ”Plan för fortsatt undersöknings- och efterbehandlingsarbete vid nedlagda deponier inom Region Gotland”.
Undersöka utsläpp av växthusgaser från Gotlands nedlagda deponier och planera lämpliga efterbehandlingsåtgärder.
Sprida erfarenheter från den innovativa behandlingen av deponigas från Visby deponi (regenerativ termisk oxidation) som kombineras med energiåtervinning till fjärrvärmenätet.
Återanvända de massor som uppkommer i Region Gotlands verksamheter.
Utveckla mottagnings- och behandlingsmöjligheter för Slite Avfallsanläggning och deponi.
Separat insamling av gips på Gotlands återvinningscentraler, avfallsanläggningar och byggarbetsplatser för återbruk/återvinning.
Utveckla hantering och avsättning av de fraktioner som tidigare deponerats.
I dialog med Trafikverket och Destination Gotland säkerställa att det avfall som måste lämna Gotland kan göra det i enlighet med gällande lagstiftningar och avtal.

Aktiviteter Inriktningsmål 6: ”År 2030 är Gotlands stränder, natur och gatumark skräpfria”.
6.A.1
6.A.2
6.A.3
6.A.4
6.A.5
6.A.6
6.A.7

Inspirera till och arrangera aktiviteter årligen inom konceptet Håll Gotland Rent.
Genomföra skräpmätningar och sammanställa kostnader för nedskräpning för uppföljning av genomförda åtgärders resultat och motivation till nya åtgärder.
Ta fram en plan för minskad nedskräpning med årlig budget och förebyggande åtgärder.
Aktivt byta ut öppna sopkorgar till slutna avfallsbehållare med källsorterat innehåll.
Dialog med Gotlands besöksnäring om förebyggande arbete, källsortering och nedskräpning.
Fastighetsägare med säsongsuthyrning informeras om källsortering och nedskräpning för att minska mängden mat- och restavfall (hushållssopor) i offentliga papperskorgar.
Dialog med myndigheter om förebyggande arbete samt uppföljning av anmäld nedskräpning.

RSF – Regionstyrelseförvaltningen
SBF – Samhällsbyggnadsförvaltningen
TKF – Teknikförvaltningen
UAF – Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
SOF – Socialförvaltningen
HSF – Hälso- och sjukvårdsförvaltningen



Inriktningsmål. Anger inriktningen på längre sikt (10-15 år) och är vägledande för alla som ger upphov till avfall, såväl kommunala verksamheter som medborgare och företag.
Totalt finns sex inriktningsmål.



Delmål. Delmålen är SMARTA (specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbundna). Delmålen förtydligas ytterligare där det behövs med ”Varför är det här viktigt?”
och ”Hur mäter vi detta? Delmålen anses uppnådda när en viss målnivå nåtts eller föreslagna aktiviteter är genomförda.



Aktiviteter. Anger exempel på hur målen kan uppnås. För verksamheten relevanta aktiviteter arbetas in och konkretiseras i förvaltningarnas och i de kommunala bolagens
verksamhetsplaner och budgetar samt implementeras frivilligt av näringsliv och andra organisationer på Gotland.

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-19

TN § 32

TN § 32

Region Gotlands Avfallsplan 2020-2030

TN 2018/3053
TN AU § 28

Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden godkänner informationen och samrådsredogörelsen.
2. Tekniska nämnden överlämnar förslaget till avfallsplan med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning till regionstyrelsen med förslag att godkänna planen
och lämna den till regionfullmäktige för fastställande.

En renhållningsordning för Gotlands kommun bestående av avfallsföreskrifter och
en avfallsplan antogs av Kommunfullmäktige § 152 2007-06-18. Avfallsföreskrifterna
är reviderade och gäller från den 1 april 2014.
En revidering av Avfallsplanen har gjorts under 2018-2020 med målsättning att ny
Avfallsplan antas av Regionfullmäktige och gäller från 1 juli år 2020. Arbetet är väl
förankrat i regionen och har skett med stöd av extern konsult. Det som genomsyrar
den nya avfallsplanen är devisen Gotland gör avfall till en resurs.
Samråd och utställning av avfallsplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning
har, i enlighet med 15 kapitlet 42§ Miljöbalken, genomförts med berörda.
Bedömning

Framtagandet har skett med bred förankring i regionen.
Samråd och utställning under oktober-januari 2019 uppfyller lagkravet på minst 4
veckors utställning. Inkomna synpunkter har tagits i beaktande. Barnens perspektiv
har varit en viktig del av samrådet.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avfallsingenjör Lisa Larsson, enhetschef Anita Klingvall och
projektledare Therese Fredén.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

1. Tekniska nämnden godkänner informationen och samrådsredogörelsen.
2. Tekniska nämnden överlämnar förslaget till avfallsplan med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning till regionstyrelsen med förslag att godkänna planen och
lämna den till regionfullmäktige för fastställande.
Beslutsunderlag

Renhållningsordning för Gotlands kommun, Kommunfullmäktige § 152 2007-06-18
Förslag till Region Gotlands Avfallsplan 2020-2030
Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan 2020-2030
Tjänsteskrivelse 2020-01-28
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2020-02-19

Protokollsutdrag
TN § 32

Presentation på sammanträde
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2018/3053
28 januari 2020

Lisa Larsson

Tekniska nämnden

Beslut om Avfallsplan för Region Gotland 2020-2030
Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden godkänner informationen och samrådsredogörelsen.
2. Tekniska nämnden överlämnar förslaget till avfallsplan med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning till regionstyrelsen med förslag att godkänna planen
och lämna den till regionfullmäktige för fastställande.

Sammanfattning

En renhållningsordning för Gotlands kommun bestående av avfallsföreskrifter och
en avfallsplan antogs av Kommunfullmäktige § 152 2007-06-18. Avfallsföreskrifterna
är reviderade och gäller från den 1 april 2014.
En revidering av Avfallsplanen har gjorts under 2018-2020 med målsättning att ny
Avfallsplan antas av Regionfullmäktige och gäller från 1 juli år 2020. Arbetet är väl
förankrat i regionen och har skett med stöd av extern konsult. Det som genomsyrar
den nya avfallsplanen är devisen Gotland gör avfall till en resurs.
Samråd och utställning av avfallsplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning
har, i enlighet med 15 kapitlet 42§ Miljöbalken, genomförts med berörda.
Ärendebeskrivning

En avfallsplan ska ses över vart fjärde år och revideras vid behov (80§
Avfallsförordningen). Nu gällande avfallsplan antogs av kommunfullmäktige 18 juni
2007. Framtagande av underlag till reviderad avfallsplan för Region Gotland enligt 15
kapitlet 41§ Miljöbalken har gjorts. Avfallsplanen har tagits fram i enlighet med
Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och
hantering av avfall (NFS 2017:2).
Framtagningen av en ny avfallsplan är väl förankrat i regionen och har skett med stöd
av en extern konsult. Ett tjugotal temamöten har genomförts med deltagare från
samtliga förvaltningar och några externa aktörer inom följande fokusområden:




Nedlagda deponier
Utveckling Återvinningscentraler
Offentliga rummet
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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-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2018/3053





Region Gotlands egna avfall
Nyttiggörande av organiskt avfall på Gotland
Kommunikation med medborgarna

En politisk referensgrupp bestående av politiker från tekniska nämnden har deltagit i
en workshop kring strategier, inriktningsmål och delmål, 2019-04-10. Allt arbete har
genomsyrats av devisen Gotland gör avfall till en resurs. Länsstyrelsen har fått
möjlighet att yttra sig över avseende avgränsning av miljöbedömning för den nya
avfallsplanen i ett Avgränsningssamråd. En miljökonsekvensbeskrivning tagits fram,
med en bedömning av vilka konsekvenser genomförandet av åtgärder och uppnådda
målsättningar har på miljön.
Ett förslag till Avfallsplan för Region Gotland finns framtaget med målsättning att ny
Avfallsplan antas av Regionfullmäktige och gäller från 1 juli år 2020.
Samråd och utställning av avfallsplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning
har, i enlighet med 15 kapitlet 42§ Miljöbalken, genomförts med berörda. Under
utställningsperioden fanns möjlighet för alla medborgare och besökare att lämna
skriftliga synpunkter på förslaget. Samrådet/utställningen kungjordes på Region
Gotlands hemsida. Dessutom publicerades annonser i gotländska medier såsom
Gotlands Tidningar, Gotlands Allehanda och Radio Gotland. Samrådstiden/
utställningen varade mellan 1 oktober 2019 och 3 januari 2020, se bifogad
samrådsredogörelse. Ett 60-tal synpunkter har mottagits och övervägts, en
sammanställning av dessa återfinns som bilagor.
Underlag för beslut om ny Avfallsplan har presenteras för TN på en workshop 22
januari.
Bedömning

Framtagandet har skett med bred förankring i regionen.
Samråd och utställning under oktober-januari 2019 uppfyller lagkravet på minst 4
veckors utställning. Inkomna synpunkter har tagits i beaktande. Barnens perspektiv
har varit en viktig del av samrådet.
Beslutsunderlag

Renhållningsordning för Gotlands kommun, Kommunfullmäktige § 152 2007-06-18
Förslag till Region Gotlands Avfallsplan 2020-2030
Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan 2020-2030
Tjänsteskrivelse 2020-01-28
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-03-11

RS AU § 67

Region Gotlands Avfallsplan 2020-2030

RS 2019/1378

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
x

Tekniska nämndens förslag till ny avfallsplan godkänns och överlämnas till
regionfullmäktige för antagande.

Avfallsplanen är en övergripande sammanställning av hur Region Gotlands arbete
med avfall och avfallsförebyggande åtgärder, i egna verksamheter och i samverkan
med andra ska utvecklas under det närmsta årtiondet. Tekniska nämnden har
2020-02-19, § 32, godkänt förslaget till ny avfallsplan och föreslår regionstyrelsen
besluta att lämna förslaget till avfallsplan vidare till regionfullmäktige för antagande.
Regionstyrelseförvaltningen instämmer i teknikförvaltningens bedömning att
förslaget till Avfallsplan för Region Gotland kan lämnas till regionfullmäktige för
antagande.
Samråd och utställning under oktober-januari 2019 har uppfyllt lagkravet på minst
4 veckors utställning. Inkomna synpunkter har tagits i beaktande. Underlaget till ny
avfallsplan bedöms vara väl genomarbetat.
En revidering av Avfallsplanen har gjorts under 2018-2020 med målsättning att ny
Avfallsplan antas av regionfullmäktige och gäller från 1 juli år 2020. Arbetet är väl
förankrat i regionen och har skett med stöd av extern konsult. Det som genomsyrar
den nya avfallsplanen är devisen Gotland gör avfall till en resurs.
Under utställningsperioden fanns möjlighet för alla medborgare och besökare att
lämna skriftliga synpunkter på förslaget.
Regionstyrelseförvaltningen berörs direkt av målen i avsnitt 3, Mål för förebyggande
av avfall, där regionens egna verksamheter och flera av dem inom regionstyrelseförvaltningens ansvar, adresseras direkt. Dessa mål stämmer väl överens med
regionens miljöprogram
Ett av målen gäller ökad produktion av biogas, vilket här ska ses i sammanhanget
ökad utsortering av organiskt avfall som kan öka produktionen av biogas och biogödsel. Målet stämmer överens med ambitionerna till år 2030 i regionens biogasstrategi.
Ett försök till ekonomiska bedömningen av avfallsplanens genomförande ingår i
plandokumentet, de taxefinansierade delarna är reglerade i bestämmelser, en del av
dessa bestämmelser är under förändring, vilket kan påverka kostnaderna. Även
bedömning av horisontella kriterier ingår i plandokumentet.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-03-11

RS AU § 67 forts
RS 2019/1378
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Helena Andersson, ekostrateg, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-02-28
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/332
27 februari 2020

Charlotta Rasmusson

Regionstyrelsen

Ansökan om statligt stöd till lokalt naturvårdsprojekt LONA
Pollinatörer 2019
Förslag till beslut

•
•

Regiondirektören får delegation på att underteckna redovisad ansökan som ges in
till länsstyrelsen i Gotlands län.
Regiondirektören får delegation på att teckna det avtal med utföraren som
behövs, givet att projektet beviljas statligt LONA-stöd.

Sammanfattning

Hertas intresseförening söker LONA-bidrag för naturvårdande restaurering av
stranden i Herta. Sedan 2004 har kommuner genom sina respektive länsstyrelser
kunna söka statligt stöd för naturvård. Detta är ett arbete som regionen åtagit sig
inom ramen för ordinarie arbete. Inom LONA ramen tillkommer 2020-2022 medel
för främst de vilda pollinatörerna samt för pollinering. För restaureringen av stranden
i Herta är syftet att gynna en blommande örthed och naturliga pollinatörer genom att
återfå en naturlig dynamik i sanddynsmiljön.
Inom området finns många rödlistade arter.
Projektet bidrar till följande mål och riktlinjer

Miljökvalitetsmål; Ett rikt växt- och djurliv samt Levande kust och skärgård.
Projektet bidrar till miljökvalitetsmålen genom att gynna blommande örter och
naturliga pollinatörer i synnerhet och därmed den biologiska mångfalden.
Samtidigt görs området attraktivt för friluftslivet
 Riksdagens Friluftsmål om tillgänglig natur för alla
 FNs globala miljömål; Agenda 2030


Ärendebeskrivning

Ansökan från Herta intresseförening om LONA-stöd för naturvård var på gång
redan i höstas men kom för sent för att tas upp då. Föreningen ansvar för stranden i
Herta och har tidigare drivit bland annat LOVA-projekt. Dokumenterad projektvana
finns därifrån.
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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 2020/332

Till denna extra utlysning inom LONA föreslår förvaltningen därför, efter samråd
med länsstyrelsen att detta enda projekt från Herta intresseförening prioriteras.
Hertas intresseförening söker bidrag för restaurering av strandhed och blommande
örter genom bortgrävning av vresros samt begränsning av buskage av poppel, vide
etc. Syftet är att gynna en blommande örthed och naturliga pollinatörer genom att
återfå en naturlig dynamik i sanddynsmiljön. Föreningen önskar även öka
allmänhetens kunskap om sanddyners ekosystem samt vresrosens negativa effekter
samt bidra till ett attraktivt besöksområde för närboende och turister.
Stor spridning av vresros samt poppel och vide binder sanden och ökar
igenväxningen på bekostnad av inhemska dyngräs och örtvegetation. Detta orsakar
brist på gropar med öppen sand i dyner och hed.
Området är redan föremål för åtgärder avseende rödlistade arter enligt nedan:
•

steklar, myrlejonsländor samt spindlar

•

stortapetserarbi, storkägelbi och thompsonkägelbi

•

skalbaggen Galeruca pomonae , strandfluga, (Coelopa frigida) samt
stjälkröksvamp.

Bakgrund

Sedan 2004 har kommuner genom sina respektive länsstyrelser kunna söka statligt
stöd för naturvård.
För åren 2004 – 2006 och 2010-2019 är totalt 33 LONA-projekt genomförda och har
fått länsstyrelsens slutliga godkännande. De har fått ut nära 6 mnkr i stöd för 50 % av
projektens totala kostnader.
Nuvarande omfattning av LONA-projekt är från ansökningarna 2017-18 där sex
olika pågående LONA-projekt och tre slutredovisade, tillsammans är beviljade dryga
6 mnkr i stöd. Till 1 december 2019 lämnades ansökan in för stöd på 1,3 mnkr till sex
nya LONA-projekt, enligt RS 2019/1263. Det är den totala omfattningen av
pågående och ansökta LONA-projekt som gör att de tillsammans inte ryms inom
några delegationsramar. Därför läggs även detta ärende läggs fram till
Regionstyrelsen, trots att denna ansökan bara omfattar drygt130 kkr i stöd.
LONA- bidraget regleras av förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala
naturvårdsprojekt. Enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, statliga
bidrag ges till kommuner för åtgärder i naturvårdsprojekt som bidrar till att nå det
generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt.
Naturvårdsverket skriver i sin vägledning till förordningen ”Kommunen kan inom
satsningen söka bidrag hos länsstyrelsen för att genomföra åtgärder, på egen hand
eller tillsammans med andra lokala aktörer… . Om kommunen beviljas bidrag är
kommunen rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför länsstyrelsen för genomförandet
och redovisning av åtgärderna.
I de fall där andra lokala aktörer än kommunen genomför åtgärder bör kommunen
upprätta skriftliga avtal med genomförande aktörer för de enskilda åtgärderna. I
dessa avtal regleras det som är nödvändigt för åtgärdernas genomförande. Det är
kommunen som tar emot bidraget från länsstyrelsen. Det finns inget hinder mot att
kommunen använder bidragspengar till ersättning till lokala aktörer som i sin tur
genomför naturvårdsåtgärderna.”
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/332

Under 2020–2022 satsar regeringen extra på att gynna vilda pollinatörer och
pollinering. En del av satsningen betalas ut via LONA. Därför finns nu en extra
utlysning inom LONA. Pollineringsprojekt inom LONA kan beviljas för bland annat
restaurering av mark som har potential att hjälpa vilda pollinatörer. Företräde ges för
insatser som förbättrar, restaurerar eller nyskapar miljöer och som ger en långsiktig
förändring genom att engagera förvaltare…”
Lagrum

Förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt
I det här aktuella projektet blir det även aktuellt att ta hänsyn till bestämmelser
strandskydd, biotopskydd och med tillstånd från berörda markägare.
Projektet bidrar till följande mål och riktlinjer



Miljökvalitetsmål; Ett rikt växt- och djurliv samt Levande kust och skärgård.



Riksdagens Friluftsmål om tillgänglig natur för alla



FNs globala miljömål; Agenda 2030

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att möjligheten till ekonomiskt stöd genom LONA är
av avgörande betydelse för att förverkliga de projekt som LONA stödjer. Särskilt
gäller det projekt hos de föreningar som lägger stora ideella insatser på naturvård och
i LONA kan få räkna dessa insatser som motfinansiering till kontant bidrag, vilket då
ger ekonomisk möjlighet att täcka direkta kostnader för föreningens insatser.
Barnperspektiv: Genom att via LONA-bidrag återskapa natur och biologisk
mångfald, ges barnen möjlighet att röra sig i, uppleva och lära sig om naturen genom
direkta observationer. Restaurering av natur är en framtidsfråga.
Landsbygd; detta projekt är ett landsbygdsprojekt.
Genusperspektiv: övervägt men ej funnet tillämpbart
Ekonomi: Regionen bidrar till naturvård genom projekthandläggning inom LONA.
Själva åtgärden förväntas ge en öppnare mer attraktiv naturmiljö till nytta för
besöksnäringen.
Beslutsunderlag

Ansökan, lokala naturvårdssatsningen -LONA Projekt Hertas vilda pollinatörer och
blommande örthed, inkommen 2020-02-20.
Medfinansieringsintyg från Herta Intresseförening inkom 2020-02-21.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
RSF, handläggare
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Sammanträdesdatum 2020-03-11

RS AU § 68

Ansökan om statligt stöd till lokalt naturvårdsprojekt LONA Pollinatörer 2019

RS 2020/332

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Regiondirektören får delegation att underteckna redovisad ansökan som ges in till
länsstyrelsen i Gotlands län.
x Regiondirektören får delegation att teckna det avtal med utföraren som behövs,
givet att projektet beviljas statligt LONA-stöd.
x

Hertas intresseförening söker LONA-bidrag för naturvårdande restaurering av
stranden i Herta. Sedan 2004 har kommuner genom sina respektive länsstyrelser
kunna söka statligt stöd för naturvård. Detta är ett arbete som regionen åtagit sig
inom ramen för ordinarie arbete. Inom LONA ramen tillkommer 2020-2022 medel
för främst de vilda pollinatörerna samt för pollinering. För restaureringen av stranden
i Herta är syftet att gynna en blommande örthed och naturliga pollinatörer genom att
återfå en naturlig dynamik i sanddynsmiljön. Inom området finns många rödlistade
arter.
Förvaltningens bedömning är att möjligheten till ekonomiskt stöd genom LONA är
av avgörande betydelse för att förverkliga de projekt som LONA stödjer. Särskilt
gäller det projekt hos de föreningar som lägger stora ideella insatser på naturvård och
i LONA kan få räkna dessa insatser som motfinansiering till kontant bidrag, vilket då
ger ekonomisk möjlighet att täcka direkta kostnader för föreningens insatser.
Barnperspektiv: Genom att via LONA-bidrag återskapa natur och biologisk mångfald, ges barnen möjlighet att röra sig i, uppleva och lära sig om naturen genom
direkta observationer. Restaurering av natur är en framtidsfråga.
Landsbygd: detta projekt är ett landsbygdsprojekt.
Genusperspektiv: övervägt men ej funnet tillämpbart
Ekonomi: Regionen bidrar till naturvård genom projekthandläggning inom LONA.
Själva åtgärden förväntas ge en öppnare mer attraktiv naturmiljö till nytta för besöksnäringen.
Beslutsunderlag

Ansökan 2020-02-20
Medfinansieringsintyg. 2020-02-21
Regionstyrelseförvaltningen 2020-02-27
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/1163
17 februari 2020

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Expropriation av fastigheten Vall Hardings 1:7
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner inriktningen för den fortsatta
beredningen av ärendet.

Sammanfattning

Inom fastigheten Vall Hardings 1:7 (Södervägs Brädgård) har impregnering av virke
med kreosot bedrivits under lång tid. Verksamheten upphörde i slutet av 1990-talet.
Vid den nyligen avslutade konkursen förklarades fastigheten för abandonerad,
innebärande att den står utan ägare.
Grundvattnet i området är kraftigt förorenat och närbelägna bostadsfastigheter med
egna brunnar har otjänligt dricksvatten under del av året. Kommunalt dricksvatten
har tidigare dragits fram till de berörda fastigheterna.
SGU har tillskrivit Region Gotland med önskan om att regionen ansöker om
expropriationstillstånd enligt expropriationslagen för att därefter med bidrag från
staten genomföra en sanering av fastigheten.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att frågan behöver utredas vidare innan det är
möjligt att ta ställning till SGU:s begäran. Det finns behov av att söka svar i ett antal
frågor, t.ex. om statens utlovade finansiering, om ”vilande” tillsynsanspråk på en
fastighetsägare som kan aktualiseras och om fastighetens potential för framtida
markanvändning. Först därefter kan ärendet beredas för ett avgörande i fullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen avser därför att gå vidare med att tillskriva länsstyrelsen
med förfrågan rörande hur myndigheten ser på det aktuella objektets prioritering och
hur en heltäckande statlig finansiering kan säkerställas. Därefter är det
regionstyrelseförvaltningens avsikt att be berörda nämnder om yttranden när det
gäller mark- och grundvattenföroreningar, vattenförsörjningsfrågor, möjlig framtida
markanvändning, framtida förvaltning av platsen samt resurser för att arbeta med
projektet. Därefter har regionstyrelseförvaltningen för avsikt att ta ärendet till
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regionstyrelsen och regionfullmäktige för beslut, vilket bedöms kunna ske under
hösten 2020.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott godkänner
föreslagen inriktning för den fortsatta beredningen av ärendet.
Beslutsunderlag

2019-10-10. Sveriges Geologiska Undersökning SGU, begäran om expropriation av
fastigheten Vall Hardings 1:7.
2020-02-17. PM. Bakgrund och konsekvensbedömning RSF
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
MBN
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RS 2019/1163
14 februari 2020

Regionstyrelseförvaltningen
Anders Lindholm

Regionstyrelsens arbetsutskott

PM angående SGU:s förfrågan gällande expropriation av
fastigheten Vall Hardings 1:7
Bakgrund

Södervägs Brädgård, belägen inom fastigheten Vall Hardings 1:7, är en nu nedlagd
såg- och impregneringsverksamhet i Vall socken en dryg mil söder om Visby.
Sågverksamheten vid anläggningen påbörjades 1952 och från 1956 skedde
impregnering av virke med kreosot. Bland annat impregnerades här slipers till
Stockholms tunnelbana och telefonstolpar. Impregnering pågick fram till att
verksamheten upphörde i slutet av 1990-talet.
Impregneringen har gett upphov till omfattande kreosotförorening i jord, berg och
grundvatten, delvis som en följd av att processvattnet fram till slutet av 70-talet letts
direkt ut i ett täckdike. I slutet av 70-talet uppmärksammade tillsynsmyndigheten den
bristande hanteringen vilket ledde till en viss förbättring av verksamhetens hantering.
Under 2017 avslutades konkursen i Träimpregnering Gotland AB utan att fastigheten
där verksamheten bedrivits sålts, vilket innebär att fastigheten Vall Hardings 1:7 nu är
abandonerad. Det innebär att konkursförvaltaren har avstått egendomen till förmån
för konkursgäldenären.
Genomförda undersökningar och åtgärder

Vid en stor studie med provtagning av mark och grundvatten som genomfördes i
länsstyrelsens regi i början av 2000-talet påträffades kraftiga föroreningar i jord,
närmast verksamhetsområdet och på upplagsytor. Närmast anläggningen påträffades
fri fas av PAH (polycykliska aromatiska kolväten) och även i grundvattnet har höga
halter av PAH uppmätts. Dessutom har fri fas av kreosot i den underliggande
märgelstenen konstaterats. Undersökningarna kunde inte avgränsa utbredningen av
det påverkade området i berggrunden, men det bedöms omfatta en yta på minst 3-4
hektar. Den största föroreningsmängden bedöms finnas i berggrunden, med stor
potential för spridning.
Grundvattnet i området är kraftigt förorenat och närbelägna bostadsfastigheter med
egna brunnar har konstaterats ha otjänligt dricksvatten under del av året. Kommunalt
dricksvatten har under 2011 dragits fram till de berörda fastigheterna. Byggnaderna
inom fastigheten är i dåligt skick och en av byggnaderna är kraftigt förorenad med
kreosot. Region Gotland har med hjälp av saneringsförsäkringen tagit bort alla
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kvarlämnade kemikalier inom fastigheten.
Sedan 2013 har SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) varit huvudman för
objektet, efter en begäran från Region Gotland. Åtagandet var begränsat till
utredning och åtgärdsförberedelser, men det angavs i beslutet att SGU i ett senare
skede kunde åta sig huvudmannaskap för åtgärder om så är lämpligt. Undersökningar
påbörjades 2017 efter att Länsstyrelsen beviljats bidrag för fortsatta utredningar vid
objektet. Under 2017/2018 har arbetet inledningsvis inriktats på att samla
information om hydrogeologiska och geologiska förhållanden i syfte att bygga upp en
modell för hur grundvattnet beter sig i området och hur spridningen kan förväntas
ske.
Ansvarsfrågor

Naturvårdsverket kan besluta om bidrag för sanering av förorenade områden där
ingen ansvarig kan pekas ut enligt miljöbalken. Bidraget betalas till länsstyrelsen som
har till uppgift att finna en lämplig huvudman, att överlämna bidraget till; en
kommun eller annan myndighet (t ex SGU) som då blir huvudman för utredning av
det förorenade området och genomförandet av saneringen. SGU kan åta sig
huvudmannaskapet under vissa förutsättningar, det handlar om att aktuell kommun
ska sakna möjlighet för detta samt att objektet i fråga är prioriterat utifrån kriterier
som hanteras av Naturvårdsverket. För SGU kan ett åtagande omfatta två faser,
huvudmannaskap för utredningar respektive huvudmannaskap för åtgärder. För
närvarande har SGU åtagit sig huvudmannaskap för utredningar respektive åtgärder
vid ca 40 objekt i Sverige.
Södervägs Brädgård ligger högst på Länsstyrelsen Gotlands prioriteringslista och har
tilldelats riskklass 1, den högsta nivån. Sedan Träimpregnering Gotland AB:s konkurs
är avslutad finns inte längre någon adressat för miljörättsliga krav, vilket innebär att
objektet är berättigat till bidrag från Naturvårdsverket för utredningar och åtgärder.
SGU:s förfrågan

SGU har tillskrivit Region Gotland med önskan om att regionen hos regeringen
(alternativt länsstyrelsen) ansöker om expropriationstillstånd enligt
expropriationslagen gällande fastigheten Vall Hardings 1:7 i syfte att skapa
förutsättningar för att nödvändiga åtgärder ska kunna genomföras. SGU har som
huvudman ansvar för vidare undersökningar inom det förorenade området.
Då fastigheten Vall Hardings 1:7 nu är abandonerad och saknar fastighetsägare,
konstaterar SGU att bidrag för åtgärder inte kommer att beviljas av
Naturvårdsverket, om fastigheten inte får en ny ägare. Naturvårdsverket har uttalat
att bidrag inte beviljas till objekt i åtgärdsfas där ägarskapet inte är fastställt.
Handlingsalternativ och konsekvenser

Med de fakta som föreligger bedömer regionstyrelseförvaltningen att det finns tre
handlingsalternativ.
1. Region Gotland begär expropriationstillstånd och förvärvar fastigheten
Efter genomfört förvärv åtar sig SGU huvudmannaskap för åtgärder. SGU söker hos
Naturvårdsverket medel för sanering av mark och grundvatten. Bidrag kan komma
att beviljas etappvis. I huvudstudie från 2005-01-27 uppskattas kostnad för
efterbehandling av jord och dikessediment i en första etapp till 9-12 Mkr. Några
nyare kostnadsberäkningar finns inte och lämplig metod för rening av grundvatten
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har ännu inte angetts. Då bidrag finns för sanering upphandlar SGU som huvudman
lämpliga utförare.
Ekonomiskt ansvar: De kostnader som för Region Gotlands del uppkommer i
samband med en expropriation, omfattas inte av de bidrag som Naturvårdsverket
kan besluta om, utan måste täckas av regionen själv.
Det finns heller ingen garanti för att Naturvårdsverket kommer att bevilja bidrag till
saneringen av denna fastighet, projektet kommer att konkurrera med andra
prioriterade projekt i landet. Naturvårdsverkets ramanslag för denna typ av
saneringsobjekt kan komma att minska eller öka som en följd av politiska beslut. Med
Region Gotland som fastighetsägare kan det i ett läge med avsaknad av
saneringsbidrag, uppstå förväntningar från allmänhet, närboende och andra om att
regionen borde ta kostnaderna för en sanering. Regionen påtar sig dock inget
formellt ansvar för sanering vid en expropriation. En sanering av området kommer
att bli mycket kostsam. Enbart en sanering av mark har tidigare beräknats kosta
mellan 9-12 Mkr. Kostnad för sanering av grundvattnet är okänd.
2. Staten exproprierar fastigheten
Sanering får ske med statliga medel och utan att Region Gotland blir inblandad som
fastighetsägare. I enstaka fall har Statens Fastighetsverk tidigare fått i uppdrag av
regeringen att förvärva en synnerligen förorenad fastighet där detta bedömts vara
ändamålsenligt. Men det bör tydliggöras att detta sannolikt bör betraktas som
undantagsfall och ett alternativ som regionen saknar någon rådighet över.
Ekonomiskt ansvar: Region Gotland tar ingen ekonomisk risk, staten tar alla
kostnader.
3. Ingen ny fastighetsägare tillträder
Fastigheten fortsätter att vara abandonerad under överskådlig tid och ingen sanering
genomförs. Föroreningen i mark och grundvatten sprider sig vilket innebär att
grundvattnets status försämras gradvis inom närområdet och kan påverka status
inom avrinningsområdet, ytterligare ett antal bostadsfastigheter kan komma att
förorenas i sinom tid, nya bygglov kan inte meddelas inom visst område och
intilliggande Natura2000-område (ca 400 m åt öster) samt sumpskog (ca 400 m åt
väster) kan på sikt komma att påverkas negativt.
Ekonomiskt ansvar: Med en spridning av föroreningen i grundvattnet kan Region
Gotland komma att ”tvingas” bygga ut kommunalt vatten till ett antal närbelägna
bostadsfastigheter inom den närmaste tioårsperioden. Kostnad för detta är inte
utredd, men det är möjligt att finansiera detta med taxeavgifter, eventuellt med
särtaxa.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning

Det är sammanfattningsvis förenat med kostnader för förvärv, administration och
löpande fastighetsägaransvar att expropriera fastigheten. Vidare saknas för
närvarande idéer om en rimlig framtida användning av marken när och om den blir
färdigsanerad. Skälen för regionen att ingripa måste således sökas någon annanstans
än i ekonomi, t.ex. i riskbedömningar av vad en ohanterad miljöskada har för
påverkan på vattenförsörjning, folkhälsan och skydd mot olyckor eller i moraliska
föreställningar.
Även om ett förvärv genom expropriation inte räknas som ansvarsgrundande förvärv
enligt 10 kap. miljöbalken, tillkommer ändå ett löpande fastighetsägaransvar för
området och dess byggnader. Detta kan medföra ålägganden och kostnader av olika
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slag. Till detta kommer omvärldens förväntningar på regionen att som fastighetsägare
sanera fastigheten, om den statliga finansieringen skulle dras in.
Eftersom det föreligger flera osäkra parametrar, kan ett sätt att hantera frågan om
expropriation vara att utreda den vidare genom att kräva besked i ett antal frågor,
t.ex. om statens lovade finansiering, om ”vilande” tillsynsanspråk på en
fastighetsägare som kan aktualiseras och om fastighetens potential för framtida
markanvändning som skulle kunna inbringa en inkomst för regionen. När dessa
besked inkommit bereds ärendet för ett avgörande i fullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen avser därför att gå vidare med att tillskriva länsstyrelsen
med förfrågan rörande hur myndigheten ser på det aktuella objektets prioritering och
hur en heltäckande statlig finansiering kan säkerställas. Därefter är det
regionstyrelseförvaltningens avsikt att be berörda nämnder om yttranden när det
gäller mark- och grundvattenföroreningar, vattenförsörjningsfrågor, möjlig framtida
markanvändning, framtida förvaltning av platsen samt resurser för att arbeta med
projektet. Efter inhämtande av kunskapsunderlag och synpunkter från aktörerna
ovan avser regionstyrelseförvaltningen att återkomma till regionstyrelsen och
regionfullmäktige för beslut om agerande. Detta beräknas kunna ske under hösten
2020.
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RS AU § 69

Expropriation av fastigheten Vall
Hardings 1:7

RS 2019/1163

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

Föreslagen fortsatt beredning av ärendet godkänns.

Inom fastigheten Vall Hardings 1:7 (Södervägs Brädgård) har impregnering av virke
med kreosot bedrivits under lång tid. Verksamheten upphörde i slutet av 1990-talet.
Vid den nyligen avslutade konkursen förklarades fastigheten för abandonerad, innebärande att den står utan ägare.
Grundvattnet i området är kraftigt förorenat och närbelägna bostadsfastigheter med
egna brunnar har otjänligt dricksvatten under del av året. Kommunalt dricksvatten
har tidigare dragits fram till de berörda fastigheterna.
SGU har tillskrivit Region Gotland med önskan om att regionen ansöker om
expropriationstillstånd enligt expropriationslagen för att därefter med bidrag från
staten genomföra en sanering av fastigheten.
Regionstyrelseförvaltningen anser att frågan behöver utredas vidare innan det är
möjligt att ta ställning till SGU:s begäran. Det finns behov av att söka svar i ett antal
frågor, t.ex. om statens utlovade finansiering, om ”vilande” tillsynsanspråk på en
fastighetsägare som kan aktualiseras och om fastighetens potential för framtida markanvändning. Först därefter kan ärendet beredas för ett avgörande i fullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen avser därför att gå vidare med att tillskriva länsstyrelsen
med förfrågan rörande hur myndigheten ser på det aktuella objektets prioritering och
hur en heltäckande statlig finansiering kan säkerställas. Därefter är det regionstyrelseförvaltningens avsikt att be berörda nämnder om yttranden när det gäller mark- och
grundvattenföroreningar, vattenförsörjningsfrågor, möjlig framtida markanvändning,
framtida förvaltning av platsen samt resurser för att arbeta med projektet. Därefter
har regionstyrelseförvaltningen för avsikt att ta ärendet till regionstyrelsen och
regionfullmäktige för beslut, vilket bedöms kunna ske under hösten 2020.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott godkänner
föreslagen inriktning för den fortsatta beredningen av ärendet.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-02-17

28 (41)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2019/151
3 mars 2020

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Försäljning av Visby Snäckgärdet 1:28
Förslag till beslut

Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige
-

att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt med Korpklinten AB
angående köp av del av fastigheten Visby Snäckgärdsbaden 1:28 för en
köpeskilling om 48 550 000 kronor.

Sammanfattning

2019-02-28 §56 beslutade regionstyrelsen att regionstyrelseförvaltningen fick i
uppdrag att genomföra en försäljningsprocess av del av fastigheten Visby
Snäckgärdet 1:28. 2020-01-28 §20 tog regionstyrelsen beslutet att försäljningen skulle
ske med restriktioner kring framtida vattenförsörjning. Regionstyrelseförvaltningen
återkommer nu med ett köpeavtal med Korpklinten AB som efter en budgivning
lämnat det högsta budet och därför utsetts till köpare.
Ärendebeskrivning

2019-02-28 §56 beslutade regionstyrelsen att regionstyrelseförvaltningen fick i
uppdrag att genomföra en försäljningsprocess av del av fastigheten Visby
Snäckgärdet 1:28.
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling fick uppdraget att sälja och
försäljningsprocessen påbörjades hösten 2019 och avslutades i februari 2020. På
grund av oklarheter kring kapacitet i vattenförsörjningen togs en paus i budgivningen
under januari. 2020-01-28 §20 tog regionstyrelsen beslutet att försäljningen kan ske
men med förutsättningen att det finns restriktioner kring framtida vattenförsörjning.
Budgivningen återupptogs därefter med förutsättningen att ett förvärv sker med
begränsad tillgång till vatten under en övergångsperiod.
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Teknikförvaltningen har tagit fram ett VA-avtal som reglerar mängden vatten som
får förbrukas på fastigheten. Denna mängd bygger på tidigare förbrukning och har
begränsats till 3 500 m³ per år fram tills ledningsdragning mellan Klintehamn och
Tofta är klar 2023. VA-avtalet utgör en bilaga till köpeavtalet och köparen har
undertecknat avtalet som en förutsättning för att förvärva fastigheten.
En lantmäteriförrättning pågår för att bilda fastigheten och formellt tillträde sker
efter att fastighetsbildningen har vunnit laga kraft. Sker detta före godkännande av
beslut i regionstyrelse och regionfullmäktige så sker tillträde först då
regionfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.
Köparen utgörs av Korpklinten AB. Bolaget är nybildat inför förvärvet. Bakom
bolaget står tre entreprenörer. De beskriver sig själva enligt nedan;
Carl Ewald - Entreprenör inom turist och campingverksamheten på Gotland.
Driver Surflogiet med tälthotell restaurang & events. God kompetens om Gotlands
turistförutsättningar och ett känt namn för dem med insikt i näringen.
Klas Nåbo - Fastighetsägare och entreprenör som driver Läjet camping strax
utanför Varberg. Klas äger ett antal fastigheter på västkusten och har för alla sina
projekt en långsiktig strategi och bidrar till utveckling med gedigen erfarenhet och
kompetens inom sina områden. Läjet camping är resultatet utav uppköp utav mark
och mindre campingar där dessa utvecklats och förbättrats för att idag vara Sveriges
femte största camping.
Jens Hjelte - Entreprenör som brinner för aktiviteter och resor. Med passion för
vattensport och rekreation i naturen har Jens etablerat verksamheten Surfbussen
sedan 2005. Verksamheten är idag Sveriges största surfskola och är etablerad på flera
orter i Sverige och har för avsikt att flytta till Gotland.
Deras tankar kring utvecklingen av området sammanfattar de så här:
” Sammanfattat så beskrivs projektet i två steg som båda utförs inom ramarna för
Snäckgärdet 1:28 ca 10 ha och inom färdig detaljplan.
Första steget löper under 5 år och utgör en fastighetsförädlingsaffär där 4 st BRF
semesterstugbyar om 110 enheter förverkligas. Området för stugbyn etableras till
ungefär hälften utav detaljplanens möjligheter. Det skapar en miljö som fortsätter
vara öppen och tillgänglig även för andra gäster än de som bokat sitt boende här. En
öppen miljö med varierad utformning inbjuder till utforskning och öppnar vägar
mellan naturområden upp på korpklinten och nya Snäcks erbjudanden.
Steg två inleds parallellt, men med senare start. Här förverkligar vi möjligheter att
erbjuda en aktivitetsbaserad turism. Jämför gärna med landets stora fjälldestinationer, men med utbudet som Gotlands natur, tjänsteleverantörer och historia
erbjuder. Uthyrning utav stugorna, de två hotellen med turistanläggningar som
inkluderar restaurang, mindre spa och infrastruktur för aktiviteter skapar, tillsammans
med paketerade tjänster, en destination som lockar turister året runt.
Förverkligandet utav hotellen med servicebyggnader görs även här med hjälp utav
fastighetsförädling till BRF, men i lägenhetsform där större andel ägande kvarstår i
vår verksamhet för att säkra tillgängliga gästnätter.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/151

När allt realiserats står vi med en imponerande turist och konferensanläggning som
kan dra nytta utav alla Gotlands årstider, som lockar till besök även under höst, vår
och vinter. Men är okänslig för de stora variationer som finns i turistinflödet på
Gotland.”
Bedömning

Det är regionstyrelseförvaltningens bedömning att försäljningen av del av fastigheten
Visby Snäckgärdsbaden 1:28 bör genomföras med Korpklinten AB enligt bilagt
köpeavtal och VA-avtal. Korpklinten AB vann budgivningen och försäljningen sker
med en begränsad tillgång till vatten i enlighet med regionstyrelsens tidigare beslut.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
TKF / Mark- och trafikavdelningen
TKF / Fastighetsförvaltningsavdelningen
SBF / Planenheten
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-03-11

RS AU § 70

Försäljning av Visby Snäckgärdet 1:28 m.fl.

RS 2019/151

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
x

Upprättat förslag till köpekontrakt med Korpklinten AB angående köp av del av
fastigheten Visby Snäckgärdsbaden 1:28 för en köpeskilling om 48 550 000 kronor
godkänns.

2019-02-28 §56 beslutade regionstyrelsen att regionstyrelseförvaltningen fick i
uppdrag att genomföra en försäljningsprocess av del av fastigheten Visby
Snäckgärdet 1:28.
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling fick uppdraget att sälja och försäljningsprocessen påbörjades hösten 2019 och avslutades i februari 2020. På grund av
oklarheter kring kapacitet i vattenförsörjningen togs en paus i budgivningen under
januari. 2020-01-28, § 20 tog regionstyrelsen beslutet att försäljningen kan ske men
med förutsättningen att det finns restriktioner kring framtida vattenförsörjning.
Budgivningen återupptogs därefter med förutsättningen att ett förvärv sker med
begränsad tillgång till vatten under en övergångsperiod.
Teknikförvaltningen har tagit fram ett VA-avtal som reglerar mängden vatten som
får förbrukas på fastigheten. Denna mängd bygger på tidigare förbrukning och har
begränsats till 3 500 m³ per år fram tills ledningsdragning mellan Klintehamn och
Tofta är klar 2023. VA-avtalet utgör en bilaga till köpeavtalet och köparen har undertecknat avtalet som en förutsättning för att förvärva fastigheten.
En lantmäteriförrättning pågår för att bilda fastigheten och formellt tillträde sker
efter att fastighetsbildningen har vunnit laga kraft. Sker detta före godkännande av
beslut i regionstyrelse och regionfullmäktige så sker tillträde först då regionfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.
Köparen utgörs av Korpklinten AB. Bolaget är nybildat inför förvärvet. Bakom
bolaget står tre entreprenörer. De beskriver sig själva enligt nedan;
Carl Ewald - Entreprenör inom turist och campingverksamheten på Gotland. Driver
Surflogiet med tälthotell restaurang & events. God kompetens om Gotlands turistförutsättningar och ett känt namn för dem med insikt i näringen.

forts
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Klas Nåbo - Fastighetsägare och entreprenör som driver Läjet camping strax utanför
Varberg. Klas äger ett antal fastigheter på västkusten och har för alla sina projekt en
långsiktig strategi och bidrar till utveckling med gedigen erfarenhet och kompetens
inom sina områden. Läjet camping är resultatet utav uppköp utav mark och mindre
campingar där dessa utvecklats och förbättrats för att idag vara Sveriges femte största
camping.
Jens Hjelte - Entreprenör som brinner för aktiviteter och resor. Med passion för
vattensport och rekreation i naturen har Jens etablerat verksamheten Surfbussen
sedan 2005. Verksamheten är idag Sveriges största surfskola och är etablerad på flera
orter i Sverige och har för avsikt att flytta till Gotland.
Deras tankar kring utvecklingen av området sammanfattar de så här:
”Sammanfattat så beskrivs projektet i två steg som båda utförs inom ramarna för
Snäckgärdet 1:28 ca 10 ha och inom färdig detaljplan.
Första steget löper under 5 år och utgör en fastighetsförädlingsaffär där 4 st BRF
semesterstugbyar om 110 enheter förverkligas. Området för stugbyn etableras till
ungefär hälften utav detaljplanens möjligheter. Det skapar en miljö som fortsätter
vara öppen och tillgänglig även för andra gäster än de som bokat sitt boende här. En
öppen miljö med varierad utformning inbjuder till utforskning och öppnar vägar
mellan naturområden upp på korpklinten och nya Snäcks erbjudanden.
Steg två inleds parallellt, men med senare start. Här förverkligar vi möjligheter att
erbjuda en aktivitetsbaserad turism. Jämför gärna med landets stora fjälldestinationer,
men med utbudet som Gotlands natur, tjänsteleverantörer och historia erbjuder.
Uthyrning utav stugorna, de två hotellen med turistanläggningar som inkluderar
restaurang, mindre spa och infrastruktur för aktiviteter skapar, tillsammans med
paketerade tjänster, en destination som lockar turister året runt.
Förverkligandet utav hotellen med servicebyggnader görs även här med hjälp utav
fastighetsförädling till BRF, men i lägenhetsform där större andel ägande kvarstår i
vår verksamhet för att säkra tillgängliga gästnätter.
När allt realiserats står vi med en imponerande turist och konferensanläggning som
kan dra nytta utav alla Gotlands årstider, som lockar till besök även under höst, vår
och vinter. Men är okänslig för de stora variationer som finns i turistinflödet på
Gotland.”
Det är regionstyrelseförvaltningens bedömning att försäljningen av del av fastigheten
Visby Snäckgärdsbaden 1:28 bör genomföras med Korpklinten AB enligt bilagt
köpeavtal och VA-avtal. Korpklinten AB vann budgivningen och försäljningen sker
med en begränsad tillgång till vatten i enlighet med regionstyrelsens tidigare beslut.
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2020/400
2 mars 2020

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Start-PM Förutsättningar för utveckling av del av Visby
Solberga 1:19 för handels- och centrumändamål
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättat start-PM och därmed avvisa
förslag att ändra detaljplanerna för Visby Bävern 1 och anslutande del av Visby
Solberga 1:9 för handels- och centrumändamål samt direktförsälja mark.

Sammanfattning

Fastighetsägaren till fastigheten Visby Bävern 1 har inkommit med en förfrågan kring
att få förvärva del av regionens fastighet Visby Solberga 1:19 för att genom detaljplaneändring kunna genomföra en tillbyggnad av befintlig byggnad på Visby Bävern
1. Aktuellt område ligger mellan Östercentrum och Södertorg i närheten av Visby
ringmur och inom Visby världsarv. För att utreda förutsättningarna för en önskad
utveckling har teknikförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen
utfört en förstudie som sammanfattats i ett Start-PM. På grund av områdets
komplexitet och de konsekvenser som följer av förslaget drar man slutsatsen att
regionens mark inte ska överlåtas och inte detaljplaneläggas utan att föregås av en
revidering av översiktsplanen.
Ärendebeskrivning

Syftet med förstudien är att utreda förutsättningarna för ändring av detaljplanerna för
Bävern 1 och anslutande områden för handels- och centrumändamål samt direktförsäljning av mark. Målet är att vara ett beslutsunderlag för politiskt beslut.
Ägaren av fastigheten Visby Bävern 1, Kajsarporten AB inkom 2019-06-12 med en
begäran om planbesked för att möjliggöra en utvecklad handelsplats kring Bävern 1.
Gällande detaljplan för Bävern 1 möjliggör centrumändamål men då den befintliga
byggnaden har höga kulturvärden får den inte byggas om eller byggas till. Eftersom
någon ytterligare byggrätt inte finns inom Bävern 1 krävs det att mark förvärvas från
den anslutande fastigheten Solberga 1:19, vilken ägs av Region Gotland. Bävern 1
och del av Solberga 1:19 begränsas av busstationen i norr och allmän parkering i
söder. Området mellan Bävern 1 och Kung Magnus väg (regionens mark) utgörs av
allmän parkering och är ca 3 400 kvm stort.
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I förstudien konstateras att det finns ett flertal hinder och begränsningar i och med
tänkt utveckling. Bl a kan nämnas att en planändring strider mot gällande detaljplaner
och översiktsplanen, begränsar möjligheterna att utveckla busstationen vid nuvarande
placering, kräver kostsamma nya ledningsdragningar, kan få negativ påverkan på
trafikflöden och på befintliga handelsområden mm.
Vidare framgår av Start-PM att om gällande planer anses vara obsoleta bör översiktsplanen revideras innan ny detaljplan tas fram för exploateringsområdet. I den
processen måste området studeras utifrån ett större perspektiv där man framför allt
beaktar trafikflödena i denna del av Visby, gång och cykelvägnätet, kollektivtrafikens
framtida behov, parkeringsbehovet för handeln och innerstadsborna, konsekvenser
för handeln på Östercentrum, Södercentrum och i innerstaden samt konsekvenserna
för världsarvet och riksintressena.
Slutsatsen blir därför att förslaget ska avvisas. På grund av områdets komplexitet och
de konsekvenser som följer av förslaget ska del av Solberga 1:19 inte säljas och inte
detaljplaneläggas utan att föregås av en revidering av översiktsplanen. I avvaktan på
detta finns för fastigheten Bävern 1 redan en planenlig möjlighet för handel i befintlig
byggnad
Bedömning

Det pågår stadsutvecklingsprojekt i kvarteret Järnvägen, invid Södertorg samt en stor
utveckling av Östercentrum står i startgroparna. Detta tillsammans kommer sannolikt
att påverka utvecklingen av handeln i centrala Visby. Regionstyrelseförvaltningen gör
därför bedömningen att förutsättningarna för ytterligare utveckling på den aktuella
platsen bör utredas inom ramen för en översiktsplan. Att isolerat göra en planändring
för aktuellt område då detta kan få effekter på bl a andra handelsplatsers förutsättningar, centrala trafikflöden och busstationens möjligheter till expansion bedöms
inte vara lämpligt.
Beslutsunderlag

Start-PM
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
TKF – Mark- och trafikavdelningen, SBF – Planenheten, SBF - Stadsarkitekt
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-03-11

RS AU § 71

Start-PM del av Visby Solberga 1:19

RS 2020/400

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Upprättat start-PM godkänns.
x Regionstyrelsen beslutar att gå vidare med förslaget att ändra detaljplanerna för
Visby Bävern 1 och anslutande del av Visby Solberga 1:9 för handels- och
centrumändamål samt att direktförsälja mark.
x Regionstyrelsen beslutar att den ordinarie processen fortsätter under förutsättning
att större delen av Region Gotlands kostnader får täckning i exploateringsavtalet
och att Länsstyrelsen lämnar positivt planeringsbesked. I annat fall ska ärendet
tillbaka till RS för nytt ställningstagande.
x

Fastighetsägaren till fastigheten Visby Bävern 1 har inkommit med en förfrågan kring
att få förvärva del av regionens fastighet Visby Solberga 1:19 för att genom detaljplaneändring kunna genomföra en tillbyggnad av befintlig byggnad på Visby Bävern
1. Aktuellt område ligger mellan Östercentrum och Södertorg i närheten av Visby
ringmur och inom Visby världsarv. För att utreda förutsättningarna för en önskad
utveckling har teknikförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen
utfört en förstudie som sammanfattats i ett Start-PM. På grund av områdets
komplexitet och de konsekvenser som följer av förslaget drar man slutsatsen att
regionens mark inte ska överlåtas och inte detaljplaneläggas utan att föregås av en
revidering av översiktsplanen.
Det pågår stadsutvecklingsprojekt i kvarteret Järnvägen, invid Södertorg samt en stor
utveckling av Östercentrum står i startgroparna. Detta tillsammans kommer sannolikt
att påverka utvecklingen av handeln i centrala Visby. Regionstyrelseförvaltningen gör
därför bedömningen att förutsättningarna för ytterligare utveckling på den aktuella
platsen bör utredas inom ramen för en översiktsplan. Att isolerat göra en planändring
för aktuellt område då detta kan få effekter på bl a andra handelsplatsers förutsättningar, centrala trafikflöden och busstationens möjligheter till expansion bedöms
inte vara lämpligt.
Ärendets behandling under mötet

Eva Ahlin (C) yrkar att:
1. Regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättat start-PM.
2. Regionstyrelsen beslutar att gå vidare med förslaget att ändra detaljplanerna för
Visby Bävern 1 och anslutande del av Visby Solberga 1:9 för handels- och
centrumändamål samt direktförsälja mark.
forts
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3. Regionstyrelsen beslutar att den ordinarie processen fortsätter under
förutsättning att större delen av Region Gotlands kostnader får täckning i
exploateringsavtalet och att Länsstyrelsen lämnar positivt planeringsbesked. I
annat fall ska ärendet tillbaka till RS för nytt ställningstagande.
Thomas Gustafson (V) yrkar enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och Eva
Ahlins yrkanden avseende punkt 1 och 2. Ordförande finner att Eva Ahlins yrkanden
bifalls. Votering begärs.
I omröstningen gäller Ja-röst för regionstyrelseförvaltningens förslag och nej-röst för
Eva Ahlins yrkanden. Omröstningen ger 3 ja-röster: Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S)
och Thomas Gustafson (V) samt 4 ja-röster Eva Ahlin (C), Stefan Nypelius (C),
Adam Lagerstedt (L) och ordförande Jesper Skalberg Karlsson (M).
Ordförande ställer proposition på Eva Ahlins tilläggsyrkande punkt 3 och finner att
det bifalls.
Protokollsanteckning: Lisbeth Bokelund (MP) instämmer i Thomas Gustafsons
yrkande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-02
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2018/371
24 februari 2020

Anna Adler

Regionstyrelsen

Motion. Öka byggandet utanför Visby
Förslag till beslut

•

Motionen anses besvarad.

Sammanfattning

Stefan Nypelius (C) har i en motion föreslagit att vända på perspektiven; genom att
öka byggandet och därmed befolkningsunderlaget på landsbygden kan befintliga
lokaler och verksamheter användas bättre och utvecklas.
Motionens yrkanden är
att Region Gotland utreder vilket befolkningsunderlag som behövs för att på ett
effektivt sätt nyttja befintlig service och infrastruktur runt om på Gotland.
 att utifrån det sätta relevanta måltal för bostadsbyggandet.
 att utveckla kollektivtrafiken för att förenkla arbets- och fritidspendling över hela
ön.
Motionen behandlades i regionstyrelsens arbetsutskott 2019-08-13 utifrån ett svar
från regionstyrelseförvaltningen där förslag till beslut var att avslå motionen.
Utskottet beslutade (§220) att återremittera ärendet då man inte ansåg att motionens
intentioner besvarades.


Bedömning

Motionens yrkanden rör sig inom områden där ett kontinuerligt arbete pågår och ett
flertal strategier, program samt planer har arbetats fram samt godkänts efter att
motionen lagts fram. Ett av de viktigaste dokumenten är servicestrategin, vilken
antogs 2018-09-24. Strategin togs fram i syfte att säkra ett långsiktigt hållbart
serviceutbud på Gotland samt fastställa en strategisk inriktning för hur Region
Gotlands servicestruktur ska utvecklas geografiskt. Upprinnelsen till strategin var
uppdraget att se över den struktur för serviceorterna som fastställdes i Vision Gotland
2025. Därefter har uppdraget utvecklats och växt, men i grunden handlar strategin
om geografin för den platsbundna servicen som Region Gotland tillhandahåller.
Målet med strategin är att säkerställa att Region Gotlands service utvecklas så att den
bidrar till en långsiktigt hållbar regional utveckling, där hela Gotland ska vara
attraktivt för boende, besökande och verksamheter. Strategin har tagits fram med
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stöd av nyckeltal och jämförelsetal kring hur stora utbudsenheterna behöver vara för
att leva upp de krav som ställs på 1. Kvalitet 2. Ekonomi och 3. Tillgänglighet.
Det är viktigt i sammanhanget att också nämna det pågående arbetet med en ny
regional utvecklingsstrategi (RUS), vilken kommer att ersätta Vision Gotland 2025.
Ett annat viktigt uppdrag som pågår under året är utredningen om framtidens
förskola och grundskola. Regionfullmäktige har beslutat att låta utreda framtidens
skolorganisation på Gotland. I korta drag handlar uppdraget om att bygga kunskap
om nuläget i verksamhet inom kommunal förskola och grundskola med frågor som t
ex :
Hur ser det ut idag - vilka resurser och yrkeskompetenser har vi? Var finns barnen och eleverna och
hur många är de? Hur har vi det med lärare och förskolelärare? Hur har vi det med likvärdigheten
i utbildningen på olika delar av Gotland? Vad behöver vi för att möta framtidens utmaningar?
Hur ska vi se till att det finns behöriga lärare och fritidspedagoger till alla elever, hur ska vi kunna
klara skolans kompensatoriska uppdrag? Hur ska vi organisera förskolor och skolor så att dessa
blir attraktiva arbetsplatser där lärare trivs och vill jobba?
När det gäller måltal för bostadsbebyggelse antogs 2020-02-17 nya riktlinjer för
bostadsförsörjning i Regionfullmäktige, där detta mål finns hanterat samt hur man
ska arbeta för att nå det. De nya styrkortsmålen för 2020 har även fokus på
bostadsbebyggelse genom mål nr 6 Det finns goda förutsättningar för et offensivt
bostadsbyggande över hela ön.
Ett regionalt trafikförsörjningsprogram antogs av Regionfullmäktige 2019-02-25,
vilket beskriver hur kollektivtrafiken på Gotland ska bidra till en hållbar utveckling
och avser att lägga grunden för kollektivtrafikens utveckling de kommande åren.
Programmet beskriver förhållandena på Gotland, gör en behovsanalys samt redogör
för mål som syftar till att öka attraktiviteten, förbättra tillgängligheten, öka
nåbarheten, reducera miljöpåverkan och nå ett bättre resursutnyttjande.
Sammantaget de utredningar, program och strategier som beskrivs ovan bedömer
regionstyrelseförvaltningen att motionens intentioner omhändertas inom ramen för
dessa uppdrag.
Beslutsunderlag

Motion RS 2018/371 Öka bostadsbyggandet utanför Visby
RS AU 2019-08-13 §220
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Stefan Nypelius (C)
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Öka byggandet utanför Visby
Region Gotland har sedan länge en vision om att vi bland annat ska öka befolkningen till
65000 innevånare till år 2025. Nuvarande infrastruktur och service som skolor, vård,
renhållning, idrottsanläggningar, kulturutbud med mera beräknas klara den
befolkningsmängden. Inom regionen pågår nu ett arbete med att uppdatera och förnya
målen samt utreda service-utbud runt om på Gotland.
I Visby är det långt framskridna byggplaner för mer än 700 bostäder medan
utvecklingstakten på övriga Gotland i det närmaste är obefintlig. Gotlandshem har i
uppdrag att fram till 2020 nyproducera minst 400 bostäder. Hittills har drygt 140 byggts
varav 12 st utanför Visby! Det får till följd att regionens service behöver utökas i Visby
samtidigt som orter på Gotlands landsbygd drabbas av neddragningar. Till exempel
planeras för nybyggnad eller ombyggnad av skolor för cirka 100 miljoner kronor i Visby
samtidigt som det finns möjlighet och utrymme för fler elever i befintliga skolor runt om
på ön. Samhällsekonomiskt är det förkastligt att bygga nytt samtidigt som man inte
använder lokaler eller verksamheter fullt ut på andra ställen.
Vänd på perspektivet. Genom att öka byggandet och därmed befolkningsunderlaget på
landsbygden kan befintliga lokaler och verksamheter användas bättre och utvecklas.
Möjlighet att enkelt ta sig till och från arbete och fritidsaktiviteter är väsentligt för val av
bostadsort. Utbyggd kollektivtrafik är här en väsentlig nyckel för att underlätta
vardagslivet.

Därför yrkar jag:
-att Region Gotland utreder vilket befolkningsunderlag som behövs för att på ett effektivt
sätt nyttja befintlig service och infrastruktur runt om på Gotland.
- att utifrån det sätta relevanta måltal för bostadsbyggandet.
-att utveckla kollektivtrafiken för att förenkla arbets- och fritidspendling över hela ön.

Bro 18-03-25

Stefan Nypelius (C)

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-03-11
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Motion. Öka byggandet utanför Visby

RS 2018/371

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
x

Motionen anses besvarad.

Stefan Nypelius (C) har i en motion föreslagit att vända på perspektiven; genom att
öka byggandet och därmed befolkningsunderlaget på landsbygden kan befintliga
lokaler och verksamheter användas bättre och utvecklas.
Motionens yrkanden är
-

Region Gotland utreder vilket befolkningsunderlag som behövs för att på ett
effektivt sätt nyttja befintlig service och infrastruktur runt om på Gotland.
Utifrån det sätta relevanta måltal för bostadsbyggandet.
Utveckla kollektivtrafiken för att förenkla arbets- och fritidspendling över hela
ön.

Motionens yrkanden rör sig inom områden där ett kontinuerligt arbete pågår och ett
flertal strategier, program samt planer har arbetats fram samt godkänts efter att
motionen lagts fram. Ett av de viktigaste dokumenten är servicestrategin, vilken
antogs 2018-09-24. Strategin togs fram i syfte att säkra ett långsiktigt hållbart
serviceutbud på Gotland samt fastställa en strategisk inriktning för hur Region
Gotlands servicestruktur ska utvecklas geografiskt. Upprinnelsen till strategin var
uppdraget att se över den struktur för serviceorterna som fastställdes i Vision
Gotland 2025. Därefter har uppdraget utvecklats och växt, men i grunden handlar
strategin om geografin för den platsbundna servicen som Region Gotland tillhandahåller. Målet med strategin är att säkerställa att Region Gotlands service utvecklas så
att den bidrar till en långsiktigt hållbar regional utveckling, där hela Gotland ska vara
attraktivt för boende, besökande och verksamheter. Strategin har tagits fram med
stöd av nyckeltal och jämförelsetal kring hur stora utbudsenheterna behöver vara för
att leva upp de krav som ställs på 1. Kvalitet 2. Ekonomi och 3. Tillgänglighet.
Det är viktigt i sammanhanget att också nämna det pågående arbetet med en ny
regional utvecklingsstrategi (RUS), vilken kommer att ersätta Vision Gotland 2025.

forts
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Ett annat viktigt uppdrag som pågår under året är utredningen om framtidens
förskola och grundskola. Regionfullmäktige har beslutat att låta utreda framtidens
skolorganisation på Gotland. I korta drag handlar uppdraget om att bygga kunskap
om nuläget i verksamhet inom kommunal förskola och grundskola med frågor som
t ex :
Hur ser det ut idag - vilka resurser och yrkeskompetenser har vi? Var finns barnen
och eleverna och hur många är de? Hur har vi det med lärare och förskolelärare? Hur
har vi det med likvärdigheten i utbildningen på olika delar av Gotland? Vad behöver
vi för att möta framtidens utmaningar? Hur ska vi se till att det finns behöriga lärare
och fritidspedagoger till alla elever, hur ska vi kunna klara skolans kompensatoriska
uppdrag? Hur ska vi organisera förskolor och skolor så att dessa blir attraktiva
arbetsplatser där lärare trivs och vill jobba?
När det gäller måltal för bostadsbebyggelse antogs 2020-02-17 nya riktlinjer för
bostadsförsörjning i Regionfullmäktige, där detta mål finns hanterat samt hur man
ska arbeta för att nå det. De nya styrkortsmålen för 2020 har även fokus på
bostadsbebyggelse genom mål nr 6 Det finns goda förutsättningar för et offensivt
bostadsbyggande över hela ön.
Ett regionalt trafikförsörjningsprogram antogs av regionfullmäktige 2019-02-25,
vilket beskriver hur kollektivtrafiken på Gotland ska bidra till en hållbar utveckling
och avser att lägga grunden för kollektivtrafikens utveckling de kommande åren.
Programmet beskriver förhållandena på Gotland, gör en behovsanalys samt redogör
för mål som syftar till att öka attraktiviteten, förbättra tillgängligheten, öka nåbarheten, reducera miljöpåverkan och nå ett bättre resursutnyttjande.
Sammantaget de utredningar, program och strategier som beskrivs ovan bedömer
regionstyrelseförvaltningen att motionens intentioner omhändertas inom ramen för
dessa uppdrag.
Ärendets behandling under mötet

Thomas Gustafson (V) yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och Thomas
Gustafsons yrkande och finner att regionstyrelseförvaltningens förslag bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2018-03-27
Regionstyrelseförvaltningen 2020-02-24
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Anna Adler

Regionstyrelsen

Motion. Åtgärder för att underlätta byggandet av
hyreslägenheter på landsbygden
Förslag till beslut

•

Motionen anses besvarad.

Sammanfattning

Meit Fohlin (S) yrkar i en motion att Regionstyrelsen i syfte att finna vägar till ett
kostnadseffektivt byggande på landsbygden ska initiera ett samarbete mellan berörda
parter och att de så kallade kombohusen bör ingå som ett alternativ.
Meit Fohlin menar att rådande kostnadsläge försvårar och eventuellt omöjliggör t ex
Gotlandshems planerade byggande av hyreslägenheter i Slite och att många av
Sveriges kommuner har lyckats pressa byggkostnaderna genom att bygga kombohus
enligt det ramavtal som Sveriges Allmännytta tecknat.
Meit Fohlin menar vidare att direktanvisning av mark är ett sätt att pressa
byggkostnaderna samt även att öppna för en flexibilitet vid planläggning för att
möjliggöra alternativa lösningar.
Bedömning

Det är riktigt som motionen framhåller att det finns stora utmaningar när det gäller
byggande av bostäder på landsbygden och då framför allt när det gäller bostäder med
upplåtelseform hyresrätt. Eftersom ett bostadspolitiskt mål för Region Gotland är att
bostadsbyggande ska kunna ske offensivt över hela Gotland finns all anledning att
fundera över olika verktyg för att nå målet.
Ett verktyg som regionen redan använder sig av är så kallad dubbel markanvisning.
Metoden innebär att det skapas bostäder på attraktiv plats i Visby samt på två platser
på någon av serviceorterna utanför Visby. Här finns också kravet på att en viss andel
av bostäderna ska upplåtas med hyresrätt.
Då regionen normalt inte bygger flerbostadshus i egen regi är möjligheten att påverka
det som produceras begränsad. Krav kan ställas i markanvisningar på utformning,
upplåtelseform mm, men det finns en problematik i möjligheten att säkerställa
efterlevnaden av dessa krav. Region Gotland använder relativt sällan direktanvisning
när det avser mark för bostadsändamål, framför allt i attraktiva lägen. Mark på
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landsbygden kan direktanvisas för att uppnå ett visst syfte, t ex hyresrätter. Det är
dock svårt att se ett samband mellan direktanvisning och lägre byggkostnader.
Markpriserna utanför Visby ligger normalt på låga nivåer, oavsett direktanvisning
eller ej. Det är också rimligt att förmoda att de flesta byggare söker lösningar där
produktionskostnaderna är så låga som möjligt utan att detta leder till en lägre
kvalitet.
Äldre tidens detaljplaner var mer detaljerade kring t ex placering och utformning
oavsett markens läge, nu jobbar man inte längre på samma sätt. Detaljplaner regleras
till den nivå som krävs för att de ska uppnå sitt syfte. I ett centralt läge där det
exempelvis finns kulturvärlden och grannar att anpassa bebyggelsen till kan det
krävas en medveten inplacering av ny bebyggelse. I andra miljöer som är mer
tillåtande kan en större flexibilitet och därmed större oförutsägbarhet vara helt
acceptabelt. Om regionen äger marken kan detaljplanen vara väldigt flexibel. Då
finns markägandet som ett kraftfullt instrument för att säkra kvaliteter. Det är alltså
omständigheterna och platsen som styr hur långt detaljplanen preciseras.
Det pågår kontinuerligt möten med marknadens aktörer, både kring enskilda projekt
och i större samverkansforum. I dessa forum diskuteras generellt bostadsmarknaden
och dess specifika förutsättningar på Gotland och specifikt även detaljplanernas
utformning samt landsbygdsprojekt och möjligheterna att bygga hyresrätter.
Bedömningen är att dessa forum fångar upp den aktuella frågan.
AB Gotlandshem är en aktör som vid flera tillfällen påpekat att de gärna upplåter sk
kombohus, men menar att det inte har varit möjligt utifrån detaljplanernas
utformning. En kontinuerlig dialog pågår med AB Gotlandshem för att definiera
förutsättningarna för dem att förverkliga 1. Ett bostadsprojekt på landsbygden och 2.
Uppföra kombohus.
Beslutsunderlag

Motion RS 2019-11-18 Åtgärder för att underlätta byggandet av hyreslägenheter på
landsbygden.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Meit Fohlin (S)
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2019-11-18

Motion till Regionfullmäktige Gotland
Åtgärder för att underlätta byggandet av hyreslägenheter på landsbygden
Gotlandshems planerade byggande av hyreslägenheter i Slite har aktualiserat ett problem där
kostnadsläget försvårar och eventuellt omöjliggör projektet.
En möjlighet att pressa byggkostnaderna är att bygga enligt det ramavtal som Sveriges
Allmännytta tecknat gällande, de s.k. kombohusen. I drygt hälften av Sveriges kommuner har
man lyckats pressa byggkostnaderna genom att bygga enligt det konceptet - dock inte på Gotland.
Ytterligare en förutsättning för att pressa byggkostnaderna är direktanvisning av mark samt att
det vid planläggning öppnas för en flexibilitet som möjliggör alternativa lösningar, allt i syfte att
pressa kostnaderna. Detaljplanerna behöver kanske inte - utan att ge avkall på kvaliteten - alltid
vara så preciserade. För att leva upp till vår strävan att hela Gotland skall leva och utvecklas
föreslår vi:
Att: Regionstyrelsen initierar ett samarbete mellan berörda parter för att finna väger till ett
kostnadseffektivt byggande på landsbygden där de så kallade kombohusen bör ingå som ett
alternativ.

Meit Fohlin
Socialdemokraterna

Regionstyrelsens arbetsutskott
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Motionen anses besvarad.

Meit Fohlin (S) yrkar i en motion att regionstyrelsen i syfte att finna vägar till ett
kostnadseffektivt byggande på landsbygden ska initiera ett samarbete mellan berörda
parter och att de så kallade kombohusen bör ingå som ett alternativ.
Meit Fohlin menar att rådande kostnadsläge försvårar och eventuellt omöjliggör t ex
Gotlandshems planerade byggande av hyreslägenheter i Slite och att många av
Sveriges kommuner har lyckats pressa byggkostnaderna genom att bygga kombohus
enligt det ramavtal som Sveriges Allmännytta tecknat.
Meit Fohlin menar vidare att direktanvisning av mark är ett sätt att pressa byggkostnaderna samt även att öppna för en flexibilitet vid planläggning för att möjliggöra alternativa lösningar.
Det är riktigt som motionen framhåller att det finns stora utmaningar när det gäller
byggande av bostäder på landsbygden och då framför allt när det gäller bostäder med
upplåtelseform hyresrätt. Eftersom ett bostadspolitiskt mål för Region Gotland är att
bostadsbyggande ska kunna ske offensivt över hela Gotland finns all anledning att
fundera över olika verktyg för att nå målet.
Ett verktyg som regionen redan använder sig av är så kallad dubbel markanvisning.
Metoden innebär att det skapas bostäder på attraktiv plats i Visby samt på två platser
på någon av serviceorterna utanför Visby. Här finns också kravet på att en viss andel
av bostäderna ska upplåtas med hyresrätt.
Då regionen normalt inte bygger flerbostadshus i egen regi är möjligheten att påverka
det som produceras begränsad. Krav kan ställas i markanvisningar på utformning,
upplåtelseform m.m., men det finns en problematik i möjligheten att säkerställa efterlevnaden av dessa krav. Region Gotland använder relativt sällan direktanvisning när
det avser mark för bostadsändamål, framför allt i attraktiva lägen. Mark på landsbygden kan direktanvisas för att uppnå ett visst syfte, t ex hyresrätter. Det är dock
svårt att se ett samband mellan direktanvisning och lägre byggkostnader.
Markpriserna utanför Visby ligger normalt på låga nivåer, oavsett direktanvisning
eller ej. Det är också rimligt att förmoda att de flesta byggare söker lösningar där
produktionskostnaderna är så låga som möjligt utan att detta leder till en lägre
kvalitet.
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Äldre tidens detaljplaner var mer detaljerade kring t ex placering och utformning
oavsett markens läge, nu jobbar man inte längre på samma sätt. Detaljplaner regleras
till den nivå som krävs för att de ska uppnå sitt syfte. I ett centralt läge där det
exempelvis finns kulturvärlden och grannar att anpassa bebyggelsen till kan det
krävas en medveten inplacering av ny bebyggelse. I andra miljöer som är mer
tillåtande kan en större flexibilitet och därmed större oförutsägbarhet vara helt
acceptabelt. Om regionen äger marken kan detaljplanen vara väldigt flexibel. Då
finns markägandet som ett kraftfullt instrument för att säkra kvaliteter. Det är alltså
omständigheterna och platsen som styr hur långt detaljplanen preciseras.
Det pågår kontinuerligt möten med marknadens aktörer, både kring enskilda projekt
och i större samverkansforum. I dessa forum diskuteras generellt bostadsmarknaden
och dess specifika förutsättningar på Gotland och specifikt även detaljplanernas
utformning samt landsbygdsprojekt och möjligheterna att bygga hyresrätter.
Bedömningen är att dessa forum fångar upp den aktuella frågan.
AB Gotlandshem är en aktör som vid flera tillfällen påpekat att de gärna upplåter s.k.
kombohus, men menar att det inte har varit möjligt utifrån detaljplanernas
utformning. En kontinuerlig dialog pågår med AB Gotlandshem för att definiera
förutsättningarna för dem att förverkliga 1. Ett bostadsprojekt på landsbygden och
2. Uppföra kombohus.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-11-18
Regionstyrelseförvaltningen 2020-02-10
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Cora Juniwik

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Rökrutor i Visby och böter för nedskräpning
av fimpar
Förslag till beslut

•

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår Region Gotland att
införa rökrutor i Visby med omnejd, även i städer med centrum som Klintehamn,
Hemse och Slite. Där ska det finnas askkoppar som töms dagligen, ertappas man
med att röka någon annanstans är det förenat med böter som kan skrivas ut av
trafikvakter, poliser och även ordningsvakter. Vidare föreslås att Region Gotland
inkluderar fimparna i nedskräpningsboten så att man kan bötfälla personer som
kastar fimpar i naturen.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelseförvaltningen har samarbetat med Tekniska förvaltningen i
bedömningen av medborgarförslaget.
Förbud mot rökning på allmän plats anges i den nya tobakslagen (2018:2088) som
trädde i kraft den 1 juli 2019. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om rökfria
miljöer utomhus. Rökförbudet omfattar uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och
andra utrymmen som allmänheten har tillträde till såsom statliga och kommunala
myndigheter, affärer och lokaler för hälso- och sjukvård. Dessutom ingår områden
utomhus som är avsedda att användas av den som reser med färdmedel i inrikes
kollektivtrafik, inhägnade platser huvudsakligen avsedda för idrottsutövning och
lekplatser som allmänheten har tillträde till. Tobakslagen anger således i vilka
allmänna miljöer som rökförbud ska råda. Medborgarförslaget önskar att rökning
endast ska ske inom avgränsade ”rökrutor”. En reglering av var rökning får och inte
får ske får bedömas som uttömd och lämnar inget utrymme för att i lokala
föreskrifter gå längre än vad som anges i lagen.
Gällande medborgarens förslag om att ställa ut askkoppar som töms dagligen anger
tekniska förvaltningen att de generellt arbetar för att ta bort papperskorgar på grund
av besparingar i driften och har därför inga möjligheter att sätta ut askkoppar som
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medför att driftskostnaderna ökar. På allmän plats sopas fimpar upp av sopmaskiner.
Med anledning av den nya lagen har tekniska förvaltningen märkt en ökad
nedskräpning av fimpar särskilt inom områden med restaurang och
nattklubbsverksamhet. Tekniska förvaltningen har därför utökat viss städning inom
dessa områden.
Vad som ska utgöra brott eller inte är en fråga för riksdagen att avgöra genom lag.
Det framgår av 8 kap. 2 § första stycket 2. regeringsformen (RF). Riksdagen kan i viss
omfattning delegera till regeringen som sedan i sin tur kan delegera till kommun (8
kap. 3 och 10 §§ RF).
Miljöbalken (MB) reglerar brotten nedskräpning och nedskräpningsförseelse. Att
kasta en cigarettfimp eller ett tuggummi etc anses som en ringa förseelse och är
straffritt. Med hänsyn till att nedskräpningsbrott regleras i ovan nämnda lag anses det
inte heller i denna del ge något utrymme för reglering i lokala ordningsföreskrifter.
När det gäller ordningsböter har riksdagen beslutat att sådan inte kan föreläggas av
ordnings- eller trafikvakt. Inte heller här ges det utrymme för reglering i de lokala
föreskrifterna.
Medborgarförslaget kan således inte lagligen bifallas, eftersom frågorna om rökning
och dess nedskräpningseffekter är reglerade av riksdagen genom lag.
Bedömning

Regionsstyrelseförvaltningen i samarbete med tekniska förvaltningen föreslår att
medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-09-23
Nedskräpning, Miljöbalken,( 29 kap. 7 och 7 a §§ MB)
Nedskräpning, Miljöbalken (29 kap. 11 § MB)
Nedskräpning Proposition (2010/11:125 s. 42 f.)
Ordningsbot (48 kap. 1 § rättegångsbalken)
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till

Regionstyrelseförvaltningen
Tekniska förvaltningen, Mark och stadsmiljö
Förslagsställaren
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Datum
2019-09-23 09:41

Ärendenummer
#15937

Sida
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Inskickat av: CORNELIA PRINZ

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
införa rökrutor i Visby med omnejd samt räkna in fimpar under nedskräpning som ger böter
Beskrivning och motivering
I helgen deltog jag i #städa mera tillsammans med Visby Basketboll klubb. Vi städade strandsträckean (vattenlinjen och tio meter upp
på land) från kallbadhuset fram till Snäcks strand. Det som jag reagerade över var mängden fimpar som vi plockade upp.
Fimpar är nedskräpningens värsting då de tar 5 år att brytas ner till mikroplaster som sedan tar 100 år att för naturen att bryta ner. Som
grädden på moset innehåller fimpen kadmium, ett ämne som också återfinns i batterier vilket vi idag sorterar som miljöfarligt avfall,
man vet också att lakvatten från fimpar är akut giftigt för våra fiskar.
Jag vill att ni på Region Gotland tar detta på allvar, ni jobbar för att plastbanta, men till vilken nytta när man i dag slänger 1 miljarder
fimpar i naturen i Sverige per år. 1 miljard fimpar som sedan omvandlas till 108 ton plast som ligger i vår natur.
Mitt förslag är att ni inför rökrutor i Visby med omnejd, även i städer med centrum som Klintehamn, Hemse och Slite.
I dessa rökrutor finns det askoppar som töms dagligen, ertappas man med att röka någon annanstans är det förenat med böter som kan
skrivas ut av Trafikvakter, poliser och även ordningsvakter. Jag vill också att man inkluderar fimparna i nedskräpningsboten så att man
kan bötfälla personer som kastar fimpar i naturen.

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- och efternamn
CORNELIA PRINZ
Adress
LYEGATAN 36

Postnummer och ort
621 43 Visby

E-postadress
cornelia.prinz@destinationgotland.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
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Medborgarförslaget avslås.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår Region Gotland att
införa rökrutor i Visby med omnejd, även i städer med centrum som Klintehamn,
Hemse och Slite. Där ska det finnas askkoppar som töms dagligen, ertappas man
med att röka någon annanstans är det förenat med böter som kan skrivas ut av
trafikvakter, poliser och även ordningsvakter. Vidare föreslås att Region Gotland
inkluderar fimparna i nedskräpningsboten så att man kan bötfälla personer som
kastar fimpar i naturen.
Medborgarförslaget kan inte lagligen bifallas, eftersom frågorna om rökning och dess
nedskräpningseffekter är reglerade av riksdagen genom lag. Regionstyrelseförvaltningen i samarbete med tekniska förvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget
avslås.
Beslutsunderlag
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