Årsredovisning 2021

Region Gotlands årsredovisning följer bestämmelser i kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och
redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Den upprättas av regionstyrelsen
med hjälp från regionstyrelseförvaltningen. Årsredovisningen överlämnas till regionfullmäktige samt revisorer
och ska godkännas av regionfullmäktige. Årsredovisningens primära målgrupp är regionfullmäktige. Genom
ett strukturerat innehåll är avsikten att den också ska tillgodose informationsbehovet hos externa intressenter,
medborgare och anställda. Vid sidan av huvudsyftet ska den nu och i framtiden kunna användas för
trendanalyser samt fungera som ett uppslagsverk för Region Gotlands verksamhet.
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Vår berättelse 2021
REGIONSTYRELSENS ORDFÖRANDE: EVA NYPELIUS (C)
REGIONDIREKTÖR: PETER LINDVALL
2021 var året då coronapandemin fortsatte att kasta sin långa skugga över vårt samhälle, men även året då
vaccineringen verkligen tog fart och gav oss förnyat hopp om en återgång till det nya normala. Region Gotland
gjorde ett rekordstarkt resultat på 216 miljoner kronor och antalet nya gotlänningar ökade med historiska mått.
åtgärdspaket för att lindra effekterna av
pandemin i det gotländska samhället.
Flera beslut har tagits om stödåtgärder
som riktar sig till kultur, idrott, näringsliv,
landsbygdsutveckling och civilsamhället.
Genom ett stort engagemang, samverkan
över gränser och en fortsatt hög servicenivå har chefer och medarbetare skapat
trygghet och bidragit, inte bara till ett historiskt ekonomiskt överskott, utan också
till att skapa stolthet för Region Gotland
som arbetsgivare och samhällsaktör.
I år har vi tagit beslut om en framtidsinriktad regional utvecklingsstrategi med
visionen ”En kreativ ö med plats för hela
livet.” Här tas nu konkreta åtgärder fram
för att nå målen i ”Vårt Gotland 2040”.
I arbetet med Gotlands hållbara utveckling är vi alla viktiga ambassadörer.
Goda kommunikationer till och från
Gotland är avgörande och därför har vårt
osvikliga engagemang för att säkra snabba,
täta och tillgängliga färje- och flygtrafikförbindelser prioriterats.

Likaså är även miljö- och energifrågorna
prioriterade och under året har Energicentrum Gotland startat sin verksamhet.
Region Gotlands tjänstepersonsorganisation har fortsatt att utveckla vår attraktivitet som arbetsgivare. Det är viktigt
eftersom vi har stora rekryteringsbehov
och kompetensförsörjningsutmaningar
framöver. Arbetet med att förbättra service, tillgänglighet och handläggningstider för de vi finns till för, det vill säga gotlänningarna, har även i år varit i fokus.
På kommande sidor om händelser 2021
kan du läsa mycket mer om vad som hände
inom Region Gotland under året som gick.
Avslutningsvis vill vi rikta ett varmt
och innerligt tack till alla regionanställda
och förtroendevalda för de fina insatserna ni gjort under året. Vi vill även rikta
ett speciellt tack till alla våra samarbetspartners och kanske främst till Röda Korset
och alla frivilliga som varit avgörande i vårt
arbete med covid-vaccineringen.
Tack!
Fotograf: Karl Melander

När budgeten för 2021 beslutades under
hösten 2020 fanns en betydande osäkerhet kring hur pandemin skulle utvecklas
och hur stor effekt vaccinationerna skulle
få. Med facit i hand kan vi konstatera att
det skett en betydligt bättre utveckling
än vad prognoserna visade. Skatteintäkter
och generella statsbidrag blev 183 miljoner
kronor högre än vad som budgeterats. Den
goda befolkningsutvecklingen på ön har
också haft betydelse och 2021 ökade vi
med hela 877 personer. Det är den högsta
ökningen under ett år i Gotlands historia
och vi är nu 61 001 gotlänningar på ön.
Att vi ökar befolkningen är väsentligt,
inte bara utifrån regionens ekonomi. Vi är
starkt beroende av en positiv utveckling
av skatteintäkterna. Det är själva grunden
för att vi gotlänningar kan erbjudas en
långsiktig och trygg samhällsservice. Att
vi ökar befolkningen gör också att vi kan
investera i vår gemensamma välfärd.
Tack vare den goda ekonomin har det
varit möjligt att besluta om ytterligare

Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande

Peter Lindvall, regiondirektör
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JANUARI
1

PANDEMILAGEN INFÖRS

Coronapandemin håller fortsatt
världen, Sverige och Gotland i ett
järngrepp. Den 10 januari införs den
så kallade pandemilagen i Sverige.
Det betyder bland annat att butiker,
gym och badhus får en begränsning i
antal besökare som får vistas i lokalen
samtidigt. För privata sammankomster
i exempelvis festlokaler får man vara
max åtta personer.

2

KKIK

Nätverket Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) presenterar en sammanställning av de senaste mätningarna av
Region Gotlands kvalitet och effektivitet. I jämförelse med andra kommuner
ligger Gotland i framkant när det gäller
betyg i matematik för elever i årskurs
6 och andel ekologiska livsmedel i
kommunens verksamheter. Tillgängligheten via telefon samt bemötandet ses
som förbättringsområden.

3

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
4

VÅRT GOTLAND 2040

Den regionala utvecklingsstrategin för Gotland, Vårt Gotland 2040, slås fast. Strategin
stakar nu ut riktningen för hur vi ska utveckla Gotland tillsammans. Regionen har,
liksom landets övriga regioner, ett lagstadgat uppdrag att ta fram en regional
utvecklingsstrategi. Det har nu gjorts i samverkan med gotländska utvecklingsaktörer.

5

FINT FÖRTROENDE

Gotlänningarnas förtroende för hälso- och sjukvårdens hantering av pandemin i sin
region är näst högst i landet. Det visar hälso- och sjukvårdsbarometern 2020, som har
besvarats av 1 000 gotlänningar.

MARS

MARIA AMÉR
”ÅRETS GOTLÄNNING”

Region Gotlands smittskyddsläkare
Maria Amér blir utsedd till Årets gotlänning 2020, framröstad av läsare på Gotlands Tidningar och nyhetssajten Helagotland.se. Motiveringen lyder: ”Som
nytillträdd smittskyddsläkare kunde hon
aldrig ana vad som väntade runt hörnet.
Maria kastades rakt in i den brinnande
kampen mot ett virus ingen kände till.
Sedan coronautbrottet har hon kämpat
för Gotland och gotlänningarna och
stått i rampljuset med kunnande, lugn
och medmänsklighet. Maria Amér har
blivit vår lysande ledstjärna i krisen.”

6

HELT DIGITAL FÖRNYELSEDAG

Förnyelsedagen genomförs, helt digitalt, och 20 bidrag tävlar. Vinnare av förnyelsepriset blir Film på Gotland, Södervärnsskolan, Romaskolan och digital äldreomsorg
för projektet ”De äldres ögon”. Genom projektet Digital äldreomsorg kan boende på
Gotlands samtliga äldreboenden nu ta del av filmer som högstadieelever spelat in.
– Det är härligt att se glädjen i de boendes ögon när de ser något som de känner igen,
säger projektsamordnare Camilla Lundberg. Förnyelsepriset är regionens eget pris som
syftar till att stimulera utvecklingsarbete och uppmärksamma goda förebilder som
jobbar för att förbättra service och kvalitet i regionens verksamheter.

7

GOTLAND
I FIBER-TOPP

Gotland sticker ut med landets näst
högsta bredbandstäckning, efter
Stockholm. Rikssnittet ligger på
90 procent för tätbygd och 55 procent
för glesbygd. Endast Stockholm har
högre anslutning. Med andra
ord bibehåller Gotland sin starka
ställning på bredbandsområdet.

8

DELTA KONSTATERAS PÅ ÖN

I mars konstateras att två personer oberoende av varandra är smittade med covidviruset av den så kallade brittiska mutationen, senare omdöpt till Deltavarianten.
Mutationen finns redan i hela Sverige och Gotland blir nu den sista regionen i landet
att konstatera fall av detta virus.

2
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9

LIVESÄNDNING OM CORONALÄGET PÅ ÖN

Ett år har gått sedan Gotland fick sitt första fall av covid-19. Hittills har 2 907 personer
konstaterats smittade och 44 personer har avlidit till följd av coronaviruset. Den
23 mars 2021 ger regionledningen tillsammans med Destination Gotland en samlad
bild av coronaläget på ön via en livesändning på gotland.se. – Covid-19 klassas som
en samhällsfarlig sjukdom och det är vår skyldighet som medborgare att fortsätta följa
råd och restriktioner. Med god efterlevnad kan smittspridningen pressas ner igen, säger
regionens smittskyddsläkare Maria Amér.

MAJ
14

DIGITAL KLUCKU TEI

På grund av coronapandemin bjuder
socialförvaltningen in öns medborgare
som är 65+ att ta med sig en kopp
kaffe, träffa gamla och nya vänner över
en digital fika. Den som vill kan även
lyssna till experternas tips och råd om
sömn, rörelse, kost och ensamhet.
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GOTLANDS
STÖRSTA PARK

Honnörsparken i Visby invigs. Parken
på före detta A7-området i bostadsområde Artilleriet är 3,2 hektar och
innehåller en lekplats med tema
”rörelse” samt ett stort antal träd och
planteringar. Det är nu Gotlands största
park. Området var tidigare ett skjutfält,
men har de senaste åren gett plats åt
bostäder för 2 000 personer.

APRIL

10

TREVLIGARE PROMENAD

Region Gotland satsar extra på att få bort den tidvis stora nedskräpningen
längs Strandpromenaden i Visby. Sex nya Big Belly-soptunnor som komprimerar
soporna sätts upp tillsammans med egentillverkade sopkorgar, specialgjorda
för pizzakartonger.

11

YTTERLIGARE PANDEMISTÖD DELAS UT

Under 2021 fattar regionfullmäktige på Gotland beslut om ytterligare två ekonomiska
åtgärdspaket, ett i april och ett i november. Stödet delas ut med anledning av coronapandemins verkningar på samhället.

16

I den gotländska finalen av Vi i femman
möts S:t Hansskolans och Kräklingbo
skolas femteklassare. Vinnande ur frågetävlingsmatchen går Kräklingbo skolas
Liia Johansson Ingmansson och Vidar
Sundberg. Klassen får 1 000 kronor i bidrag från Region Gotland till en skolresa
på Gotland, när detta blir möjligt utifrån
rådande coronarestriktioner.

17
12

SJUKVÅRD I STABSLÄGE

Sjukvårdsledningen inom Region Gotland beslutar att höja beredskapsnivån och gå
upp i stabsläge. Både lokal och regional stab etableras. – Vi har ett mycket allvarligt
läge nationellt och vi är en del av det pusslet när det gäller att solidariskt stödja varandra
mellan regionerna. Nu behöver vi förbereda oss för ett värre läge, för att kunna klara
bemanningen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob.

13

MÅLET: DE SKA HA DET MESTA I MOBILEN

Hemtjänstpersonal använder nu smarta telefoner för att dokumentera. Detta ska
göra arbetet smidigare och ge mer tid över till den man besöker. Pilotprojektet har
pågått sedan i januari och om försöken faller väl ut kommer arbetssättet successivt
att införas i fler av regionens hemtjänstgrupper och även i andra verksamheter.
Socialförvaltningen tittar även på appar med planeringsverktyg så att medarbetarna
på sikt kan ha schema och rutt i telefonen.

KRÄKLINGBO SKOLA
VINNER VI I FEMMAN

UNGDOMSLEDARPRIS
TILL SCOUTEN
STEFAN NILSSON

Regionstyrelsen utser Stefan Nilsson
till årets ungdomsledare 2021 för
ideellt arbete som scoutledare och
kårordförande i Visby Scoutkår.
Efter att Visby Scoutkårs verksamhet
legat i vila under flera decennier tog
Stefan initiativet till att starta upp
verksamheten igen och har på 6 år gått
från ingen verksamhet alls till att idag
omfatta cirka 60 barn och ungdomar.
– Att kombinera demokratiarbete och
medmänsklighet med friluftsliv och
utomhusaktiviteter är precis det som
både barn och vuxna behöver just nu,
säger Fredrik Gradelius, ordförande i
kultur- och fritidsberedningen i Region
Gotland. Prissumman är 10 000 kronor.
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JUNI
18

23

CEMENTAKRISEN

Frågan om kalkbrytning blir återigen en brinnande fråga på Gotland. I juni säger
Mark- och miljööverdomstolen nej till Cementas ansökan om ett nytt 20-årigt
tillstånd för kalkbrytning i Slite på nordöstra Gotland. I oktober kliver regeringen
in och ger företaget tillstånd att fortsätta brytningen till slutet av 2022 utifrån att
byggbranschen riskerar ett produktionsstopp om Cementas fabrik på Gotland
tvingas stänga. Fabriken i Slite står ensam för omkring 75 procent av den cement
som blir till betong och som sedan används på svenska byggen.

19

FIMPFICKOR OCH ASKKOPPAR

Nu finns det större möjlighet för rökare att göra rätt och ta med sig sin fimp eller
att fimpa i en offentlig askkopp. Den portabla fimpfickan är framtagen i samarbete
mellan Region Gotland och det gotländska näringslivet. Regionen sätter även upp
ett antal nya offentliga askkoppar. Främst i sträckningen Stora torget-Öster i Visby,
där fimpnedskräpningen är särskilt påtaglig.

Beslut om ny styrning av Almedalsveckan tas. Det är nu regionstyrelsen
som tar över hela ansvaret för evenemanget och ett Almedalsråd inrättas.
De ska vara ett rådgivande organ
under regionstyrelsen. Almedalsrådet får under året 2021 i uppdrag
att etablera ett programråd som ska
säkra bred politisk förankring lokalt
och nationellt. Allt i syfte att stärka
Almedalsveckans roll som en plats för
politiska och demokratiska möten.
Inför valåret 2022 kortas veckan till
fem dagar med invigning den 3 juli.

JULI
24

20

50 000 VACCINATIONER GENOMFÖRDA

Vaccindos nummer 50 000 ges på Gotland. Drygt 54 procent av den vuxna befolkningen på ön har nu fått minst en dos och 30 procent är färdigvaccinerade. – Varje
dag gör alla inblandade en fantastisk insats för att vi ska kunna vaccinera i samma takt
som vi får vaccin, säger vaccinsamordnare Christine Senter.

KUNGLIG GLANS

Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) och regiondirektör Peter Lindvall träffar
kronprinsessan Victoria och prins Daniel i ett digitalt möte. Det blir ett samtal med
fokus på pandemins påverkan på Gotland, men också om regionens utveckling i stort.
– Vi pratade om hur pandemin har påverkat oss här på ön och vi fick tillfälle att bland
annat berätta om vår fantastiska personal som arbetat för att ställa om under året, säger Eva
Nypelius. Under mötet framförde kronprinsessparet en hälsning till alla Gotlands invånare och lyfte även speciellt fram Covidriddarnas arbete mot smittspridningen av Covid-19.

22

20 NYA UNDERSKÖTERSKOR

20 boende- och stödassistenter som har deltagit i valideringen till undersköterska tar
examen. Under ett års tid har de fått sina kunskaper validerade och läst in de teoretiska
ämnen som saknas för den formella titeln undersköterska. Sedan starten hösten 2020
har deltagarna studerat en dag i veckan parallellt med sitt ordinarie arbete.

4
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HISTORISK
ALMEDALSVECKA

Almedalsveckan genomförs för första
gången, i sin över 50-åriga historia,
helt digitalt. Över 700 evenemang
genomförs och bland de mer än
400 arrangörer som bidrar med
evenemang är den största gruppen
ideella organisationer. Under veckan
får den digitala plattformen Almedalsveckan Play mer än 55 000 besök och
närmare 140 000 sidvisningar.

25

21

FÖRNYELSE AV
ALMEDALSVECKAN

PREMIÄR FÖR
NYA GOTLAND.COM

Den nya hemsidan gotland.com är en
plattform som ska inspirera och göra
det möjligt för öns aktörer att tillsammans berätta om Gotland som plats
att bo, leva, uppleva och arbeta på.
Den lanseras i juli och är nu det digitala
navet i hur Region Gotland arbetar
med att utveckla bilden av Gotland.
Den är en digital yta för det gotländska
näringslivet och officiell turistbyrå.

AUGUSTI
26

GUTAMÅLSGILDES
PREIS TI REGIONEN

Gutamålsgillets pris går till Region
Gotland. Priset delas ut till företag
eller organisationer som använder
gutamål i den offentliga miljön.
Kommunikationsenheten på regionen
har under ett och ett halvt år förmedlat
coronainformation till allmänheten.
Flera kampanjer har genomförts för att
hjälpa besökare och bofasta att göra
rätt, däribland informationsmaterial
och skyltar på gutamål.

27

STOR UPPSLUTNING
AV VACCINATIONSVÄRDAR

Under våren 2021 tar Röda Korset på sig
uppdraget att i samverkan med frivilliga
försvarsorganisationer, kyrkorna och
idrottsrörelsen organisera vaccinationsvärdar till alla vaccinationsmottagningar
på Gotland. I augusti har totalt över
6 500 frivilligtimmar utförts. – Jag är
jätteimponerad av att så många hjälper
till. Det är över 230 personer som ställt upp
och fortsätter ställer upp, säger Mona
Nylund, projektledare på Röda Korset.

SEPTEMBER
28

REKORDSOMMAREN
SKAPAR DEBATT

Den ökade andelen besökare skapar
medial debatt om turismen är en tillgång eller en börda, ur ett hållbarhetsperspektiv. Region Gotlands rapport
Utvärdering av besökssommaren 2021
slår fast de problemområden som
många upplevt under sommaren: Med
flera gäster har det blivit skräpigare,
mer högljutt, högt tryck på vården och
ont om parkeringsplatser. Även åtgången på färskvatten uppges vara mycket
problematisk. Fler gotlänningar har
stannat kvar på ön samtidigt som fler
människor spenderat längre tid i sina
fritidshus på Gotland. Under perioden
juni-augusti 2021 ankom 496 000
personer till ön med färja. Det är 1 000
fler än motsvarande period 2019 och
antalet gästnätter på hotell ökade
med 7 procent.

29

ALMEDALSBIBLIOTEKET
FYLLER 20 ÅR

Det firas med en rad aktiviteter, till
exempel olika föreläsningar och en
fotoutställning. Almedalsbiblioteket är
ett kombinerat folk- och universitetsbibliotek och man passar även på att
lyfta fram att Uppsala universitetsbibliotek samtidigt firar 400-årsjubileum.

30

31

BRIST PÅ DRICKSVATTEN

Vattenbristen, i kombination med ett högt antal besökare på Gotland, gör att det
under 2021 råder bevattningsförbud mellan 1 maj och 12 september. Även efter att
bevattningsförbudet tagits bort vädjar regionen till invånare och besökare att vara
sparsamma med sin användning av dricksvattnet.

OKTOBER
32

SPADTAG

I oktober tas det första spadtaget efter att dubbel markanvisning använts för att
stimulera bostadsbyggande i Visby och på landsbygden. I Klintehamn, Hemse och
Visby startar nu bygget av sammanlagt 130 lägenheter.

33

”DAGS ATT TA DIN MEDICIN”

Socialförvaltningen startar ett projekt med läkemedelsautomater. En vit rund apparat
hemma hos brukaren blinkar och talar om när det är dags för medicinintag. ”Nu är
det dags att ta din medicin. Tryck på den gröna knappen”. Ut kommer en liten påse
med aktuella tabletter. – Vi hoppas att detta ska ge individen ökad självständighet och
integritet. Det kommer också hjälpa oss inom vård- och omsorg att kunna prioritera vår
tid bättre, säger projektledaren Caroline Allard.

34

POLHEMSKOLANS SKOLGÅRD INVIGS

Hösten 2019 öppnade Polhemsskolan sin verksamhet och hösten 2021 vad det dags
att inviga skolgården. Alla elever har under projektets gång själva fått vara med och
utforma sin skolgård. Bland annat finns där en stor sammanhängande grönyta för
att det ska vara möjligt att utöva olika bollsporter och två nya lekutrustningar som är
anpassade för elever i rullstol: en studsmatta och en karusell. – Vi är jätteglada att våra
elever har fått en så modern, tillgänglig och välutrustad skolgård, säger Henrik Hammarskjöld, rektor vid Polhemsskolan i Visby.

35

GOD OCH NÄRA VÅRD STARTAR PÅ GOTLAND

Sveriges kommuner och regioner och staten träffar en överenskommelse om att
under 2021 vidareutveckla den nära vården. Målet med omställningen av hälsooch sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker
hälsan. För Gotlands del betyder det bland annat att identifiera vad som redan
görs i våra verksamheter som är i linje med ambitionen för god och nära vård
och inom vilka områden vi behöver förändra eller förstärka. Samverkan sker över
förvaltningsgränserna för att bredda bilden av hälsosystemet – från sjukvård och
omsorg till elevhälsa och en hälsostärkande fritid.

FÄRJETRAFIKEN
ÅTER PÅ TAPETEN

Trafikverket analyserar alternativa
modeller för färjetrafik till Gotland.
Rapporten innehåller förslag inför
färjetrafikens kommande avtalsperiod
och exempel på framtida trafikupplägg
utifrån perspektiv på miljö, kostnader och service. Bland annat finns en
modell med statligt ägda fartyg och
upphandlad drift. Gotlands Trafikråd
är kritiska till förslagen och ordförande
Eva Nypelius (C) säger så här: – Från
Trafikrådet ställer vi krav på snabba, täta
och säkra färjeöverfarter till konkurrenskraftiga priser för oss som bor, lever och
verkar på Gotland och för besökare och
näringsliv. Det är avgörande att framtida
trafik ger möjligheter till utveckling och
tillväxt på Gotland, oavsett modell.

36

EN TREDJE DOS VACCIN

Vaccinationerna med en tredje dos covidvaccin är igång för personer på äldreboenden och personer med hemtjänst och hemsjukvård. Först ut blir Ingvar Stuxgren på
Kilåkern i Slite som får en tredje dos av distriktssköterskan Anki Larsson Frisk. – Jag har inte
varit otålig utan tänkt att det kommer när det kommer. Nu känns det bra att jag fått en
tredje spruta. Vaccinet räddar många liv, säger Ingvar Stuxgren.
Region Gotland | Årsredovisning 2021
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NOVEMBER
37

HISTORISKT BESLUT OM SOLBERGABADET

Ett efterlängtat beslut om ett nytt badhus i Visby fattas av regionfullmäktige
i november. Badet ska byggas på Solbergatomten och få en 25 meter lång bassäng
med åtta banor samt hopptorn, undervisningsbassäng och en familjedel. Projektet
påbörjas omgående och en preliminär investeringsbudget på 224 mnkr läggs in
i investeringsplanen för perioden 2023-2025.

DECEMBER
43

Under fyra år har arbetat med att skapa
en digital samhällsbyggnadsprocess
på Gotland pågått. I december 2021
avslutas projektet, som syftat till att
förbättra för våra boende, besökare
och företagare. DiSa är ett unikt projekt
som uppmärksammats både i Sverige
och internationellt.

44

38

SNART KLART

Det nya korttidsboendet på Korpenområdet i Visby börjar bli färdigt. Den första
april 2022 är det planerad inflyttning i byggnaden med enkelrum och ändamålsenliga
lokaler. Nybygget ska tillgodose Region Gotlands ökade behov av korttidsplatser.
Korttidsplatserna är till för de personer som lämnar lasarettet och behöver förbereda
sig för flytt till exempelvis ett äldreboende eller att återvända hem.

KULTURPRISET GÅR TILL – KUNO

Den ideella kulturföreningen Kuno i Fårösund tilldelas Region Gotlands kulturpris
2021 för sin ovärderliga verksamhet med ett rikt kulturutbud på norra Gotland.
Delar av motivering lyder: ”Kuno - Kulturförening Norra Gotland är en ideell
förening som bildades 2015 i Fårösund. Kuno har sedan starten erbjudit en
mångfald med sina evenemang, alltid med hög kvalité, tillgängligt för alla åldrar
och med olika kulturinriktningar.” Priset består av 25 000 kronor samt ett diplom.

40

BUSS I VÄST VINNER BUSSUPPHANDLINGEN

Region Gotland utser Buss i Väst AB (Bivab) som vinnare i upphandlingen om vem
som ska bedriva den allmänna och särskilda kollektivtrafiken på Gotland från
2023 och tio år framåt. Bolaget lämnade det fördelaktigaste anbudet och det blir
Gotlandsbuss AB som bemannar och kör bussarna enligt kollektivtrafikavtalet som
alltså sluts med Bivab.

41

CAFÉ KORPEN ÖPPNAR IGEN

Under hösten har förberedelserna pågått och många har varit inblandade. Nu öppnar
Café Korpen igen – i ny regi. – Det känns bra att vi kan hålla igång den här mötesplatsen
och samtidigt skapa sysselsättning genom att det är en daglig verksamhet som nu
ansvarar för driften, säger regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C), när hon
återinviger Café Korpen på Korpenområdet i Visby.

GOTLAND RANKAS HÖGT

Lärarförbundets rankning av Sveriges Bästa skolkommun 2021 presenteras. Gotland
hamnar på plats 60 bland landets 290 kommuner. Hög andel barn i förskola och hög
lärartäthet gör Gotland till en högt rankad skolkommun, enligt Lärarförbundet.

6
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ÅTERBRUK STARTAR
I VISBY

Nu går det att lämna hela och rena
saker på återvinningscentralen i Visby,
saker som då kommer att återbrukas.
Återbruket tar emot hela och rena
saker som exempelvis möbler, böcker,
husgeråd, trädgårdsredskap och så
vidare. – Saker kan användas om och
om igen av andra som behöver dem mer.
Därför har vi nu inlett ett regioninternt
samarbete med den dagliga verksamheten Överskottet, berättar avfallsutvecklare Ingalill Gerber Lindgren på
teknikförvaltningen

46

UNGDOMSGÅRD
ONLINE PRISAS
NATIONELLT

Nina Tofftén och Jonathan Hägbom blir
en av årets svenska vinnare av det internationella innovationspriset Quality
Innovation Award för sitt arbete med
Ungdomsgård online. Ungdomsgård
online har i pandemins spår skapat en
trygg mötesplats för ungdomar online.

47

42

KORTTIDSBOENDET
GESÄLLEN INVIGS

Gesällen är ett nytt korttidsboende
för barn och kan ta emot sju barn åt
gången. Med uppfräschning av lokaler
och bland annat smart-tv i alla rum
välkomnas nu de totalt 20 barn som är
inskrivna där. Ibland behöver barn med
en funktionsnedsättning träffa andra
barn i en anpassad och trygg miljö.
Familjer kan också behöva avlastning.
Det finns flera korttidsboenden för
barn på Gotland.

45
39

DISA-PROJEKTET
AVSLUTAS

GOTLAND ÖKAR
MER ÄN RIKET

Statistiska centralbyrån slår fast att
vi nu är 60 972 gotlänningar
(1 november 2021). Samma tid förra året
var vi 60 062 invånare, alltså har antalet
ökat med 910 på ett år. Procentuellt
har Gotland nu för första gången ökat
befolkningen avsevärt mer än riket.

SÅ ANVÄNDS SKATTEPENGARNA
Region Gotlands största inkomstkälla är
skatteintäkter och generella statsbidrag.
Största delen 85 %, används för att finansiera sjukvård, omsorg och utbildning.
Av en hundralapp går 85 kronor till dessa
områden. Fördelningen mellan olika områden skiljer sig till viss del jämfört med
förra året. Andelen som används till vård
och omsorg har minskat med 45 öre medan
övrigt har ökat med 99 öre. Under 2021

har staten i större utsträckning kompenserat regioner och kommuner för ökade
kostnader inom vård och omsorg. Inom
det som kallas övrigt finns områden som
infrastruktur i form av gator och vägar,
parkverksamhet, kollektivtrafik, miljöoch hälsoskydd, räddningstjänst och näringslivsfrämjande åtgärder. Även arbetsmarknadsåtgärder och vissa gemensamma
stödtjänster för regionens verksamheter

ingår i den här posten. Att andelen som
används till övrigt har ökat 2021 beror
framförallt på att avgifter som exempelvis biljettintäkter i kollektivtrafiken samt
hyror uteblivit till följd av pandemin. Av
en hundralapp används 3 kronor och 2 öre
till fritid och kultur, vilket är en ökning
med 1 öre jämfört med förra året.

100 kronor i skatt på Gotland fördelar sig så här:

GRUNDSKOLA
12,11 KR

GYMNASIESKOLA
FÖRSKOLA OCH 4,46 KR
BARNOMSORG
8,99 KR

ÄLDREOMSORG
14,50 KR

ÖVRIG VÅRD
OCH OMSORG
6,06 KR

ÖVRIG UTBILDNINGSINDIVID- OCH
VERKSAMHET
FAMILJEOMSORG
0,86 KR
VUXENUTBILDNING
4,89KR
OCH FOLKHÖGSKOLA
0,86 KR

FRITID OCH
KULTUR
3,02 KR
HÄLSO- OCH
SJUKVÅRD
32,33 KR

ÖVRIGT
10,90 KR

POLITISK
VERKSAMHET
1,03 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
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 2021 har 1 149 synpunkter inkommit vilket är en ökning från tidigare år.

SYNPUNKT – KLAGOMÅL

Hej, Jag hade läst på om sommarsimkola på Region Gotlands hemsida. Jag hängde på låset för att få en plats åt vår son. Han ville
gå redan förra året men fick tyvärr ingen plats då pga att platserna gick åt så snabbt, därav var vi noga med att boka vår plats
direkt när bokningen öppnade igår och fick då en plats (trodde vi) och var jätteglada för det. Dock blev jag kontaktad i morse och
fick då veta att vi bokats av pga att barnen var tvungna att vara födda 2014 eller tidigare (vilket inte framgått av informationen
på hemsidan om sommarsimskola). Jag tycker att det är väldigt dåligt att det inte på hemsidan framgick att det fanns en
åldersgräns för nybörjarkursen. Utöver det var det för mig nämligen självklart att ett barn på 6 år skulle uppfylla ett eventuellt
ålderskrav på en nybörjarkurs i simning även om jag inte funderade över att det skulle vara ett hinder när det inte framgått av
informationen på hemsidan.

SVAR
Hej och tack för dina synpunkter!
Det är tråkigt att din son inte fick plats på vår sommarsimskola. Du har helt rätt i att vi kunde ha varit tydligare på
hemsidan om vilka åldrar som gäller för årets simskola. Däremot fanns det information om åldersgränserna när
e-tjänsten öppnades. Vi har sett över vår information och har nu åtgärdat aktuell hemsida. Vi hoppas att din son
får plats nästa år. Alternativt kan du kontakta Wisby Simsällskap som har verksamhet för barn och ungdomar i
Solbergabadet året om.

SYNPUNKT – FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG
Jag var i helgen på Gotland och cyklade rätt mycket. Det är ju fantastiskt fint, men jag ser utvecklingsmöjligheter. För mig
som inte har lokalkännedom var det svårt att ta mig runt på mindre vägar. Det skulle kunna vara så mycket bättre med mer
skyltning för cyklister. Jag tror att Gotland skulle vara ett idealt område för att börja med det nederländska systemet med noder:
(Numbered-node_cycle_network) Systemet lämpar sig mycket bra för landsbygd. Det är förstås ett stort jobb men det kanske går
att få EU-subventioner för ett sådant projekt (utveckling av hållbar turism osv).
SVAR
Tack för dina synpunkter.
Vad roligt att du valde att cykelsemestra på Gotland.
Tack för ditt förslag. Att utveckla cykelinfrastrukturen är något som Region Gotland är i arbete med, där arbetet
med mobility management och Visbys cykelplan är kopplad till dess utveckling. Vid intresse för mer info gällande
cykelplanen: www.gotland.se/cykelplanvisby. Jag har efter din synpunkt lyft förslaget (du hänvisat till) med mina
kollegor, som en framtida idé för hur utvecklingen av cykelinfrastrukturen på landsbygden potentiellt skulle kunna
se ut. Det är alltid bra att se vilka möjligheter som finns, och vi får tacka för din synpunkt som i framtiden eventuellt
kan användas som inspiration.

SYNPUNKT – BERÖM

Vill bara säga ett stort tack för det fina bemötandet och den synnerliga smidiga och genomtänkta organisationen
vid Maxi arena. Vi fick vårt tredje covidvaccin och samtidigt influensavaccinet. Kunde inte ha skötts bättre!!
SVAR
Stort tack för att ni tar er tid att dela med er av era positiva erfarenheter. Det uppskattar vi verkligen. Vi har
dedikerade medarbetare som gör sitt yttersta för att allt ska flyta på så smidigt som möjligt, men förstås väldigt
roligt att också få höra det. Passar på att önska er goda helger, och ett gott slut. Med hopp om ett smittfritt nytt år.

8
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Medborgarförslag
Alla som är folkbokförda på Gotland
får väcka så kallade medborgarförslag i
regionfullmäktige. Denna rättighet gäller även barn och ungdomar under 18 år.
Den gäller inte föreningar eller företag,
utan bara enskilda personer. Medborgarförslag kan lämnas in via en e-tjänst eller
på särskild blankett.
Medborgarförslag kan vara förslag om
att förändra eller förbättra något inom
Region Gotlands olika ansvarsområden.

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.
Enligt kommunallagen bör medborgarförslaget besvaras inom 1 år. Om beredning
inte kan avslutas inom denna tid får regionfullmäktige avskriva medborgarförslaget.
I Region Gotland besvaras alla medborgarförslag. Inga förslag avskrivs.

2021 fattades beslut om 23 medborgarförslag som inkommit under 2021. Utöver
det fattades också beslut i 64 medborgarärenden som inkommit under perioden
2017-2020. Sammanlagt fattades beslut
om 87 medborgarförslag under 2021.
Nedan presenteras tre medborgarförslag som inkom, besvarades och beslutades år 2021.

FÖRSLAG 1:

”Ta fram en digital tjänst för att följa utvecklingen
och effekterna av det systematiska klimatarbetet”
Svar: Medborgarförslaget utgår från regionens erkännande av klimatnödläget
och önskar delaktighet för samhället i
de förändringar som sker. Medborgaren
lyfter fram vikten av delaktighet, informationsspridning och förebildlighet hos
Region Gotland.
Förvaltningens bedömning är att detta ingår i Region Gotlands etablering av
Energicentrum Gotland som kommunicerande, informerande och samlande kraft i

Gotlands energiomställning. Transparensen i arbetet som sker kommer förbättras
avsevärt i och med den hemsida som nu
arbetas fram.
Som ett väsentligt steg i att öka kunskapen kring det arbete som sker inom
energiomställningen på Gotland skapas en
hemsida med ambition att bli en samlande
informations- och kommunikationskanal
kring arbetet som bedrivs över hela regionen. Denna hemsida kommer att etableras

på domänen energicentrum.gotland.se
och väntad lansering av sidan är maj 2021.
Det bör dock påpekas att Energicentrums
uppdrag fokuserar på omställningen av
vårt energisystem och att begreppet ”klimat” kan anses ha en vidare betydelse.
Dock utgör ett förnybart energisystem en
väsentlig del i arbetet mot klimatneutralitet
och vi bedömer därför att denna hemsida
kommer öka transparensen mot medborgare
och näringsliv i fråga om arbetet som sker.

FÖRSLAG 2:

”Ge ungdomar större chans till sommarjobb och säsongsarbete”
Svar: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått ett medborgarförslag som
gäller ungdomar och förslag till olika sommarjobb för att öka målgruppens möjligheter till arbete. Förslaget lyfter fram olika förslag på arbetsuppgifter som kan vara möjliga
för ungdomar att göra. Förslagen på arbetsuppgifter är dels inom regionens uppdrag
men det finns även förslag på arbetsuppgifter
som skall utföras hos privatpersoner.

Feriejobb bedrivs idag inom gymnasieoch vuxenutbildningsnämndens område.
200 ungdomar mellan 15-18 år erbjuds
jobb omfattande 90 timmar. Arbetena
som utförs sker inom kommunala eller
ideella verksamheter i enlighet med kommunallagen, i vilken det står att kommunala verksamheter ej får konkurrera eller
gynna näringsidkare.

Bedömningen är att förslagen som finns
i medborgarförslaget till viss del är uppfyllt i och med den verksamhet som bedrivs. De förslag som syftar till att erbjuda
tjänster till privatpersoner bedöms ej kunna
tillmötesgås då det skulle innebära att regionen bryter mot 2 kap. 8 § kommunallagen.

FÖRSLAG 3:

”Förslag om cykelbana mellan Stånga, Hemse och Alva”
Svar: Förslagsställaren önskar att järnvägens gamla banvall mellan Alva, Hemse och
Stånga ska asfaltsbeläggas. Det finns redan
ett iordningsställt underarbete och sträckan
är välanvänd av både fotgängare, cyklister
och motorfordon enligt förslagsställaren.
Region Gotland är inte fastighetsägare
längs den aktuella sträckan. Region Gotland kan därmed inte investera i järnvägsbanken. Banvallen består av flera vackra

stråk över hela ön som allmänheten gärna
nyttjar. Underlaget varierar vilket både kan
vara en fördel och en nackdel. På vissa delar
är banvallen grusad och bred medan den
på andra ställen består av en smal stig som
nästintill är igenväxt. Banvallen är en viktig
del i friluftslivet för exempelvis vandring,
mtb-sport eller ridning. Genom att hårdgöra en yta möjliggör man för vissa aktiviteter men kan också leda till att andra utesluts.

Barn- och genusperspektiv – nuvarande
lösning bidrar till en säker trafikmiljö
där även barn kan vistas. Landsbygdsperspektiv – förslaget berör banvallsträckningar på landsbygden. Ekonomisk konsekvensanalys – ekonomin påverkas inte
om nuvarande lösning kvarstår. Tekniska
nämnden avslår medborgarförslaget.
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ORGANISATION 2018 – 2022
REGIONFULLMÄKTIGE 2018 – 2022
C 18 – S18 – M11 – V7 – SD6 – MP4 – L3 – KD2 – FI2

REGIONSTYRELSEN

Regionstyrelsen

Samhällsbyggnadsförvaltningen
(räddningstjänst)

Miljö- och byggnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tekniska nämnden

Teknikförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Socialnämnden

Socialförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Patientnämnden
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Regionstyrelseförvaltningen
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AB GotlandsHem, 100 %

Bolag och
stiftelser

Gotlands näringslivs- och
etableringsservice AB, 100 %
Stiftelsen Gotlandsmusiken, 100 %
Gotlands Filmfond AB (svb), 100%

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Foto: Region Gotland/Mikael Marmont

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen är en av årsredovisningens obligatoriska delar. Här
presenteras kommunkoncernens samt Region Gotlands utveckling, organisation,
ekonomiska ställning, händelser av väsentlig betydelse, styrning och uppföljning av
Region Gotlands verksamhet, god ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning,
balanskravsresultat, väsentliga personalförhållanden samt förväntad utveckling.

Distansundervisningen, som pågått sedan mars 2020 till följd av smittskyddsrestriktionerna under coronapandemin, avslutades efter påsklovet i mars 2021.
Då kunde ungefär 1 500 elever på Wisbygymnasiet återgå till närundervisning.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Översikt över
verksamhetens utveckling
I den kommunala koncernredovisningen
ingår förutom Region Gotland även det
helägda dotterbolaget AB Gotlandshem
och dotterbolaget Gotlands Energi AB, i
vilket regionen har en ägarandel på 25 %.
Huvuddelen av verksamheten bedrivs i
regionen; regionens andel av omsättningen är 95 %, regionens andel av tillgångarna är 70 % och 96 % av de anställda i
den kommunala koncernen har Region
Gotland som arbetsgivare.
Årets resultat för den kommunala
koncernen uppgår till 264 mnkr. Under
samtliga år i perioden 2017-2021 har årets
resultat varit positivt. Under samma period

har befolkningen vuxit med 2 406 personer
beroende på ett positivt flyttnetto. Under
2021 ökade befolkningen med 1,5 % vilket
var betydligt högre än rikets befolkningsökning på 0,7 %. En ökad befolkning har
bidragit till positiv utveckling av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
Investeringsnivån under perioden
2017-2021 har varit hög. De sammanlagda
investeringsutgifterna uppgår till 3,4 mdkr
varav 2,4 mdkr i regionen. De stora investeringarna har varit i vatten- och avloppsverksamhet, hamnar, verksamhetslokaler, elnät
och bostäder. Låneskulden har legat förhållandevis stabilt på cirka 1,6 till 1,8 mdkr.

DEN KOMMUNALA KONCERNEN, 2017-2021

2021

2020

2019

2018

2017

Verksamhetens intäkter, mnkr

2 269

2 059

1 882

2 430

1 951

-7 605

-7 077

-6 697

-6 465

-6 333

Avskrivningar, mnkr

-383

-411

-344

-340

-331

Skatteintäkter, mnkr

4 191

3 952

3 953

3 828

3 749

Utjämningsbidrag och generella statsbidrag, mnkr

1 762

1 692

1 358

1 252

1 195

Finansnetto, mnkr

30

-50

-15

-135

-40

Årets resultat, mnkr

264

165

137

570

191

Investeringar (brutto), mnkr

484

526

735

971

669

15

21

4

55

21

2,0

1,4

0,8

0,4

0,9

Soliditet enligt balansräkningen % 2

40,4

39,2

39,7

40,2

34,1

Soliditet inkl ansvarsförbindelse % 3

15,0

12,3

10,5

8,6

0,0

Långfristig låneskuld, mnkr

1 595

1 882

1 797

1 618

1 050

Antal anställda per 31/12

6 897

6 855

6 786

6 859

6 762

Verksamhetens kostnader, mnkr

Investeringsbidrag offentliga, mnkr
Självfinansieringsgrad av investeringar ggr 1

1 Kassaflöde från den löpande verksamheten / (bruttoinvesteringar - offentliga investeringsbidrag)
2 Eget kapital / Totalt kapital
3 (Eget kapital - pensionsskuld i ansvarsförbindelse) / Totalt kapital

12

Den huvudsakliga förklaringen till att låneskulden kunnat hållas relativt oförändrad över tid trots höga investeringsutgifter
är att fastigheter sålts och att resultaten
legat på bra nivåer.
Soliditeten har stärkts med 6,3 procentenheter under perioden 2017–2021 och
uppgår till 40,4 %. Det beror både på att resultatet kommit upp på bra nivåer och stora
fastighetsförsäljningar. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelsen har stärkts med
15 procentenheter. Förutom fastighetsförsäljningar och positiva resultat är förklaringen också att pensionsförpliktelsen
minskat till följd av pensionsutbetalningar.
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REGION GOTLAND, 2017 - 2021

2021

2020

2019

2018

2017

61 001

60 124

59 686

59 249

58 595

1,5

0,7

0,7

1,1

1,0

Total kommunal skattesats, %

33,60

33,60

33,60

33,60

33,60

Verksamhetens intäkter, mnkr

1 740

1 605

1 411

1 497

1 442

-7 235

-6 792

-6 368

-6 177

-5 975

Avskrivningar, mnkr

-303

-282

-255

-230

-257

Skatteintäkter, mnkr

4 191

3 952

3 953

3 828

3 749

Utjämningsbidrag och generella statsbidrag, mnkr

1 762

1 692

1 358

1 252

1 195

Finansnetto, mnkr

61

-20

14

15

-3

Årets resultat, mnkr

216

155

113

185

151

Balanskravsresultat, mnkr

125

108

74

48

99

Årets resultat / skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämningsbidrag, %

3,6

2,7

2,1

3,6

3,1

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

4,1

3,2

1,0

0,5

1,5

Nämndernas driftbudgetavvikelse netto, mnkr

54

29

-42

-56

-2

424

388

497

703

436

15

21

4

55

21

1 012

842

886

1 053

853

1,7

1,5

0,9

0,5

1,1

6 113

5 865

5 385

5 091

4 744

100 211

97 548

90 222

85 926

80 963

390

575

580

485

665

6 393

9 564

9 718

8 186

11 349

8

12

13

11

17

Pensionsskuld, avsättning, mnkr

1 224

1 087

1 020

941

850

Pensionsskuld, ansvarsförbindelse, mnkr

2 229

2 250

2 291

2 341

2 395

Soliditet enligt balansräkningen % 2

43,7

41,9

42,8

43,1

42,0

Soliditet inkl ansvarsförbindelse % 3

7,3

3,5

0,2

-3,0

-8,5

Likvida medel, mnkr

132

371

116

89

118

Omsättningstillgångar / kortfristiga skulder, %

118

105

81

77

71

Borgensförbindelser, mnkr

1 374

1 376

1 320

1 268

1 393

Antal anställda per 31/12

6 637

6 601

6 682

6 613

6 510

Personalkostnader, mnkr

4 086

3 847

3 705

3 562

3 420

6,4

7,3

6,1

5,8

5,8

Folkmängd 31 december
Befolkningsutveckling, %

Verksamhetens kostnader, mnkr

Investeringar (brutto), mnkr
Investeringsbidrag offentliga, mnkr
Investeringsbudget, mnkr
Självfinansieringsgrad av investeringar ggr 1
Tillgångar, mnkr
Tillgångar per invånare, kr
Långfristig låneskuld, mnkr
Långfristig låneskuld per invånare, kr
Långfristig låneskuld / anläggningstillgångar, %

Sjukfrånvaro i relation till total avtalad arbetstid, %

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

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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Den kommunala koncernen
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.
Regionen Gotlands nämnd- och förvaltningsorganisation består av 9 facknämnder,
1 valnämnd och 6 förvaltningar. Barnoch utbildningsnämnden och gymnasieoch 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 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 och 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 (SKR)
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 koordinerar hela landets kollektivtrafikdata samt utvecklar och förvaltar biljett- och betalstandarder. Svenskt ambulansflyg är ett kommunalförbund som ägs

av samtliga regioner och dess ändamål är
att för medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg. Verksamheten samordnar och
utför ambulanstransport med flygplan
med beredskap vid tre beredskapsbaser,
under dygnets alla timmar och året runt.
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 åt regionen för 5 mnkr eller mer.

ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR
Från och med 2021 har ansvaret för försörjningsavdelningen övergått från regionstyrelsen till tekniska nämnden. Gotlandshem
AB har fått ny styrelseordförande Peter
Norman (M) och ny VD Joakim Martell.
Gotlands Filmfond AB har en ny ordförande Angelica Andersson Fihn.

DEN KOMMUNALA KONCERNEN

NÄMNDER

KONCERNFÖRETAG

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

AB Gotlandshem, 100 %
Ordförande: Peter Norman (M)
VD: Joakim Martell

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

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

Miljö- och byggnämnd
Ordförande: Eva Ahlin (C)
Förvaltningschef: Johan Åberg
Barn- och utbildningsnämnd
Ordförande: Stefan Nypelius (C)
Förvaltningschef:
Torsten Flemming
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnd
Ordförande: Andreas Unger (M)
Förvaltningschef:
Torsten Flemming
Socialnämnd
Ordförande: Rolf Öström (M)
Förvaltningschef: Marica Gardell
Hälso- och sjukvårdsnämnd
Ordförande Mats-Ola Rödén (L)
Förvaltningschef: Marie Loob
Överförmyndarnämnd
Ordförande: Gunnel Lindby (C)

Gotlands näringslivs- och
etableringsservice AB, 100 %
Ordförande: Bo Björkman (S)
VD: Jan Olsson
Stiftelsen
Gotlandsmusiken, 100 %
Ordförande: Björn Dahlström (C)
Chef: Dag Franzén
Gotlands Filmfond AB (svb), 100 %
Ordförande: Angelica Andersson
Fihn, Region Gotland
Almi Företagspartner
Gotland AB, 49 %
Ordförande: Håkan Johansson
VD: Henrik Munkhammar
Gotland Grönt Centrum AB, 40 %
Ordförande: Peter Olsson
VD: Mats Pettersson

Patientnämnd
Ordförande:
Berit Cedergren Onsjö (M)
Valnämnd
Ordförande: Arne Josefsson (C)
Organisationsbild Den kommunala koncernen
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ANDRA FÖRETAG
MED ÄGARINTRESSE
Kommuninvest
ekonomisk förening
Inera AB
Samtrafiken i Sverige AB
Svenskt Ambulansflyg

PRIVATA UTFÖRARE

Hälso- och sjukvård
Babcock SAA AB
B Braun Avitum AB
Falck Ambulans AB
Prima Vård Sverige AB
Vårdcentralen Visborg AB Praktikertjänst
Äldreomsorg
Attendo Sverige AB
Gotlands Hemtjänster AB
Stiftelsen Gotlands sjukhem
Gotlands Serviceboende AB
Primula Hemtjänst & Städservice AB
Gotlands Vård AB
Nygårds Vård Gotland AB
Hattstugan Vård & Utbildnings AB
UNEA Hemtjänster AB
Ava Care AB
Omsorg om funktionsnedsatta
Hajdes Ek. För
FUB Gotland Poliscafé
Lövsta kooperativet
Kollektivtrafik
Bergkvarabuss AB
Avfallshantering
Urbaser AB
Ragn-Sells AB
Förskoleverksamhet
Pysslingen förskolor & skolor AB
Stiftelsen Karlavagnens Waldorfförskola
Uteförskolan Alla Årstider AB Gotland
Guteskolan AB
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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. 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.
Under året har ledningen i form av VD
och styrelseordförande bytts ut och en omorganisering har genomförts. Stort fokus
har lagts på att fastställa det totala underhållsbehovet i Gotlandshems fastighetsportfölj i en tydlig underhållsplan. Detta
tillsammans med ett nödvändigt omtag i
energieffektiviseringsprojektet har medfört att bolaget återigen har haft ett år
utan större återinvesteringar eller underhåll. I dagsläget är det två nyproduktionsprojekt som är igång - miljösnällt boende
på Signallottan i Visby samt förtätning i
Hemse på fastigheten Nötskrikan 1.
Antalet ägda och förvaltade lägenheter,
lokaler, förråd och lager uppgår till 5 248.
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 el- och energianläggningar.
Gotlands Elnät AB gjorde under 2020
en stor organisationsförändring och under 2021 har fokus varit att kartlägga,
utveckla och förankra verksamhetens pro-

2%
3%
3%

2% 5%

cesser med målet att bli en ännu effektivare
organisation med tydligt beskrivet ansvar.
För Gotlands Elförsäljning AB präglades 2021 av den turbulenta europeiska elhandelsmarknaden. De höga spotpriserna i
kombination med en kallare avslutning av
året gjorde att dotterbolaget fick ett sämre
resultat än förväntat. Bolaget konstaterade
samtidigt en kundtillströmning som följd
av ett ökat behov från kunderna att välja en
lokal och trygg aktör i oroliga tider.
Gotlands Filmfond AB (svb)
Bolagets uppdrag är att stimulera film- och
dramaserieproduktion på Gotland och i
möjligaste mån i filmstudion Kustateljén.
Syftet är att stärka Gotlands attraktionskraft och bidra till mediainducerad turism.
Genom att vara en viktig part i finansieringen av produktionerna bidrar bolaget
till att stärka bilden av Gotland som en
kreativ plats att bo, leva och verka på.
Bolaget ägs till 100 % av Region Gotland. Under året har nytt ägardirektiv
beslutats av regionfullmäktige.
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 i Almikoncernen och till
49 % av Region Gotland.
Gotland Grönt Centrum AB
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 %. Under
året har regionfullmäktige beslutat om nytt
ägardirektiv för bolaget.

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.
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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 Prima Vård Sverige AB (tidigare
Unicare Vård Gotland AB). Cirka 27 % av
gotlänningarna har valt att lista sig vid en
privat vårdcentral. Andelen har minskat
med 3 procentenheter jämfört med 2020.
Följande verksamheter inom hälsooch sjukvården bedrivs också helt av privata utförare; luftburen ambulanssjukvård
(Babcock SAA AB), markambulanssjukvård (Falck Ambulans AB) och njursjukvård (B Braun Avitum AB).
Äldreomsorg
Inom äldreomsorgen och omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning
står de privata utförarna omsättningsmässigt för 34 %. Avtal finns med 10 privata
utförare, varav Attendo Sverige AB är
störst. Det finns 9 särskilda boenden som
bedrivs i privat regi. På Gotland finns nu
sammanlagt 660 platser varav 330 i privat
regi. Från 1 oktober 2021 övergick driften
av Hemse äldreboende och Iliansgården
till en privat utförare, Attendo AB. Inom
hemtjänsten tillämpas kundval enligt
LOV för hemtjänst dag- och kvällstid.
Den största delen bedrivs i egen regi och
det finns det 5 privata utförare. Vad gäller
bostad med särskild service enligt SoL
köps platser från två utförare på Gotland,
Nygårds vård och Gotlands vård, samt ett
flertal utförare i andra delar av landet.

15%

Region Gotland, socialförvaltningen
Attendo Sverige AB

4%

Stiftelsen Gotlands sjukhem
Gotlands Hemtjänster AB

4%

12%

Gotlands Serviceboende AB
11%

66%

Primula Hemtjänst & Städservice AB
Gotlands Vård AB
Norlandia Care Kosmo AB
Övriga med mindre än 2 % andel

ANDEL UTFÖRARE AV ÄLDREOMSORG SAMT OMSORG OM
PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING, %
De till omsättningen största utförarna av äldreomsorg på
Gotland, både utförare av hemtjänst och särskilt boende.
Avser köp över 5 mnkr under 2021.

73%

Region Gotland, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen
Vårdcentralen Visborg AB
Unicare Vård Gotland AB

GOTLÄNNINGARNAS VAL AV PRIMÄRVÅRD, %
27 % av gotlänningarna har valt en en privat vårdcentral.
Övriga är listade på någon av de vårdcentraler som drivs av Region Gotland.
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Insatser enligt LSS (lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade)
Regionen köper platser från två boenden
med särskild service enligt LSS som finns
i privat regi på Gotland. Ett boende drivs
av Hajdes och ett av CVO, Center för
vård och omsorg. Omsorgshuset 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
tre leverantörer: Hajdes, FUB Gotland
Poliscafé och Lövsta kooperativet. Övrig
daglig verksamhet drivs i egen regi. Inom
LSS-verksamhet köptes verksamhet för
68 mnkr vilket är en ökning med 15,2 %

jämfört med föregående år. Andelen privat
utförda tjänster uppgår nu till 24 %.
Förskoleverksamhet
Av de barn på Gotland som är inskrivna
i förskolan finns cirka 22 % vid någon av
de privata förskolorna. De största företagen är Stiftelsen Karlavagnen Waldorfförskola, Pysslingen förskolor och skolor
AB, Uteförskolan Alla årstider AB och
Guteskolan AB.
Avfall
Fram till februari 2021 sköttes tjänsten insamling av hushållssopor och latrin av Gotlands Åkericentral AB. Från 1 februari 2021

är det en ny operatör, Urbaser AB, som
hämtar mat- och restavfall samt grovavfall för Region Gotland. Avtalet sträcker
sig till 2026. Operatören tar också över
hämtningen av latrin i kärl, medan regionen fortsatt utför slamtömningen från
enskilda avloppsanläggningar. Avtalet med
Ragn-Sells AB som behandlar avfallet efter
insamling är förlängt till och med år 2022.
Kollektivtrafik
Befintlig operatör är Bergkvarabuss
AB. Avtalet innebär att f ler fordon
drivs med biogas och att mer kollektivtrafik körs. Ny upphandling för åren
2023-2033 är genomförd.

Viktiga förhållanden för resultat
och ekonomisk ställning
SAMHÄLLSEKONOMISKA
FÖRUTSÄTTNINGAR
De ekonomiska förutsättningarna för regionen har under året förändrats kraftigt
jämfört med de prognoser som gjordes när
budgeten beslutades. Vändningen i ekonomin har gått snabbt, mycket tack vare stimulanserna i Sverige och vår omvärld. Det
sker nu en snabb ökning av BNP som kommer att hjälpa till att lyfta Sverige ur lågkonjunkturen. Ökningen av andel sysselsatta
personer är tydlig och skatteunderlaget
beräknas enligt Sveriges kommuner och
regioners (SKR) prognos från februari
2022 öka med 5,0 % 2021 och 4,2 % 2022.
Budgeten för året utgår från den prognos på skatteintäkter och generella statsbidrag som SKR presenterar i september året
innan. Totalt budgeterades 2021 skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning för Region Gotland till 5,8 mdkr.
Utfallet blev 6,0 mdkr. Ökningen är hänförligt till att återhämtningen i ekonomin
gått mycket snabbare än vad som kunde
förutspås vid årets början.
Framåt bedöms den demografiska utvecklingen i kombination med de behov
som ses i spåren av pandemin innebära
stora utmaningar. Det råder hög grad av
osäkerhet kring pandemins långsiktiga
effekter för vår hälsa. Resultatnivåerna är
sannolikt tillfälliga, de långsiktiga utmaningarna med ökade välfärdsbehov och
brist på arbetskraft kvarstår.
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DEMOGRAFI
Gotlands befolkning har sedan 2016 ökat
med cirka 3 000 personer och vi är nu för
första gången över 61 000 invånare på ön.
Ökningen har stor betydelse på flera sätt,
inte minst för skatteintäkter och statsbidrag.
Glädjande är också att årets inflyttning
inneburit att andelen i arbetsför ålder inte
fortsatt att minska. Andelen i befolkningen i åldern över 65 år har ökat. Under perioden 2016-2021 har andelen ökat med cirka
2 procentenheter och trenden fortsätter
framåt. Det betyder att behovet av välfärdstjänster kommer att öka framförallt vad
gäller äldreomsorg och sjukvård. Det här
innebär stora utmaningar i att finansiera
och bemanna verksamheterna. Som en
del av lösningen krävs att vård och omsorg
förändrar sina arbetssätt, samverkar och
utvecklar organisationerna bland annat
genom ett ändamålsenligt nyttjande av
teknik och digitala tjänster.

HÅLLBARHET
Med utgångspunkt i Agenda 2030 och ny
regional utvecklingsstrategi ska insatser
göras inom samtliga hållbarhetsperspektiv.
Samsyn om de långsiktiga utvecklingsfrågorna är det viktigaste den regionala
utvecklingsstrategin kan bidra till. Att vi
drar åt samma håll ger en större utvecklingskraft på Gotland.

Tre genomförandeprogram ska ta arbetet
vidare och konkretisera insatser för gemensam kraftsamling mellan gotländska
utvecklingsaktörer.
Genomförandeprogrammen ska bland annat konkretisera områden där vi gemensamt behöver kraftsamla
på kort sikt och stärka hållbarhetsarbetet på
Gotland. Programmen ger driv för frågor
som klimat, miljö och energi, näringslivets
förutsättningar och innovation samt social
välfärd. Samverkan och samarbete har
tidigare haft ett mer externt fokus men
framåt kommer även det interna perspektivet på hållbarhet att behöva förstärkas.
Den framtida stadsdelen Visborg är
Visbys och Gotlands hittills största exploateringsprojekt som spänner över flera
decennier (30-50 år) och utgår ifrån hållbarhetsmålen; mobilitet, innovativa kretslopp, samspel och identitet. Som en del av
att minska Region Gotlands klimatavtryck
innefattas en översyn av hur regionen kan
öka användningen av förnyelsebar energi
där solceller är en faktor.
Vattensituationen på Gotland är mer
allvarlig än någonsin. Samtidigt blir vi fler
invånare på ön och det är fler som vill bygga
på platser som har dålig eller ingen VA-försörjning. Att säkra en god vattenförsörjning
och kvalitet är och kommer vara en av de
stora samhällsbyggnadsfrågorna framöver.
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Under 2019 gjordes ett antal utredningar,
bedömningar och analyser av de kommande årens ekonomiska förutsättningar för regionen. Utgångspunkten för
effektiviseringsbehoven var den avmattning i konjunkturen som förutspåddes
innan pandemin samt de ökade behov
som följer av den förändrade demografin.
Effektiviseringar motsvarande 200 mnkr
under perioden 2020-2022 beräknades
vara nödvändiga. Den långsiktiga målbilden är att bedriva en verksamhet med
god kvalitet och stabil ekonomi.
Inom ramen för effektiviseringsprogrammet identifierades sju delprojekt; lokalöversyn, effektiv bemanning, inköp, samhällsbyggnadsprocess, digitalisering, översyn av
måltidsorganisationen samt utredning om
framtidens skolorganisation. Projekten har
slutredovisats och till viss del ersatts av uppdrag om fortsatt utredning.
Genomförandet av effektiviseringarna
har både år 2020 och 2021 kraftigt påverkats
av pandemin. Resurser för verksamhetsutveckling har fått prioriteras om för andra
arbetsuppgifter. En effekt av pandemin är
också att de ekonomiska förutsättningarna ändrats. Nytt beslut har tagits om att
effektiviseringar på 150 mnkr ska genomföras i perioden 2022-2024. Det gemensamma arbetet kommer att koncentreras
på områdena digitalisering, inköp, bemanning samt lokaler.

PENSIONSFÖRPLIKTELSER
OCH PENSIONSMEDEL
Den totala pensionsskulden för kommunkoncernen är mycket stor, 3 472 mnkr varav
3 453 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 2 229 mnkr
och är under utbetalning. I samband med
utbetalningen sker resultatbelastning.
Pensionsskulden avseende regionen är
beräknad enligt riktlinjerna för pensionsskuldsberäkning (RIPS 21) och redovisningen följer RKR R10. Enligt riktlinjerna ska räntan fastställas årligen av SKR.
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.
SKR ska också ta hänsyn till den kommunala särarten med beskattningsrätten vid
fastställandet av RIPS-räntan. Under 2021
gjordes ingen ändring av RIPS-räntan. Däremot så reviderades livslängdsantagandena för att bättre motsvara den framtida
förväntade livslängden för män och kvinnor. Den direkta ekonomiska effekten av
detta var att den totala pensionsskulden
ökade med 135 mnkr, varav 67 mnkr avsåg pensionsavsättningen och 68 mnkr
avsåg pensionsförpliktelsen.

En mindre del av avsättningen, 19 mnkr, avser förmånsbestämda pensionsplaner i ett av
koncernbolagen och redovisas enligt IAS19.
Regionfullmäktige beslutade i november 2019 att nya medel ska avsättas till
pensionsmedelsförvaltningen. Under en
20-årsperiod ska 50 mnkr avsättas årligen
med början 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.
Region Gotland har hittills avsatt
304 mnkr för att möta kommande pensionsutbetalningar. Den goda likviditeten
möjliggjorde att 150 mnkr kunde avsättas
till pensionsmedelsförvaltningen under
2021. Marknadsvärdet uppgick på balansdagen till 460 mnkr. Aktiemarknaderna
hade en stark utveckling under året vilket
gav en värdeökning på 67 mnkr.
Under inledningen av 2022 har aktiemarknaderna fallit efter oro för inflation
och de ekonomiska effekterna av Rysslands
krig mot Ukraina. Värdeminskningen på
pensionsmedlen till och med februari uppgår till 34 mnkr motsvarande 7 %.
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EFFEKTIVISERINGSPROGRAM

PENSIONSFÖRPLIKTELSE OCH PENSIONSMEDEL, mnkr
Total pensionsförpliktelse
i balansräkningen

Regionen
2021

Regionen
2020

Koncernen
2021

Koncernen
2020

Avsättning inklusive särskild löneskatt

1 224

1 087

1 243

1 106

Ansvarsförbindelse för pensioner

2 229

2 250

2 229

2 250

0

0

0

0

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse
Summa pensionsförpliktelse

0

0

0

0

3 453

3 337

3 472

3 356

0

0

0

0

Förvaltade pensionsmedel
- marknadsvärde

Totalt pensionsförsäkringskapital
Totalt kapital pensionsstiftelse

0

0

0

0

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egen förvaltning)

460

242

460

242

Summa förvaltade pensionsmedel

460

242

460

242

2 993

3 095

3 012

3 114

13,3

7,3

13,2

7,2

Återlånade medel

Konsolideringsgrad, %
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Händelser av väsentlig betydelse
PANDEMIN
Pandemin har fortsatt att påverka Region
Gotlands verksamheter. Fokus under året
har varit att genomföra vaccinationer,
hantera effekter av pandemin och den tidvis höga sjukfrånvaron. Smittspridningen i samhället har under perioden växelvis legat på höga nivåer. Svårt covidsjuka
patienter har medfört en stor belastning
och utmaning för sjukvården. Ett flertal
insatser för att korta köerna har genomförts men bristen på personal har varit
utmanande när alla regioner har gjort
motsvarande arbete. Dock har Gotland
totalt sett klarat sig ganska bra, köerna
till operation och andra åtgärder har inte
ökat i samma takt som i övriga reioner.
Gotland har legat i framkant vad gäller
antalet vaccinerade och vaccinationsviljan
har varit hög på ön. Gotland har uppnått
de stipulerade nationella vaccinationsmålen
med god marginal. I slutet av året var 91 %
av den gotländska befolkningen över 12 år
vaccinerad med en första dos. Vaccinationsorganisationen har växlat under året, både
vad gäller var vaccineringen ska ske, samt
vem som ska vaccineras. Till en början
var det endast den vuxna befolkningen
som skulle erbjudas vaccin, men under
hösten öppnade Folkhälsomyndigheten
upp möjligheten för barn från 12 år att
vaccinera sig. I november startade även
vaccineringen av den tredje dosen.

De ekonomiska effekterna av pandemin är
betydande. Det är dock inte möjligt att helt
fastställa vilka intäkter och kostnader som
uppstått till följd av pandemin. Troligen
har även den ökade digitaliseringen gett positiva effekter som kommer att bli bestående framåt. Sammantaget kan ändå konstateras att statens ekonomiska kompensation
till regioner och kommuner varit generös.

INVESTERINGAR
Förutom beslutad investeringsbudget har
ett investeringsanslag på 85 mnkr beslutats
för att uppföra paviljonger vid Visby lasarett. Inriktningen från början var att hyra
paviljonger men alternativet var inte ekonomiskt försvarbart då totalkostnaden beräknades bli mycket högre än köpalternativet.
Ett köp innebär också större frihet att göra
anpassningar i lokalerna om det skulle behövas under den förhållandevis långa nyttjandeperioden. Den planerade paviljongslösningen är inte en långsiktig lösning
men kommer att underlätta verksamheten
samtidigt som ett flertal utredningar
pågår gällande utbyggnad av lasarettet.
Under året togs beslut om att bygga ett
nytt badhus i Visby. Investeringsutgiften
beräknas till 224 mnkr och badhuset väntas stå klart 2026.

KOMMUNAL BORGEN
AB Gotlandshem har beviljats höjt borgenstak, från 2,0 till 2,5 mdkr. Bolaget
bedömer att nyupplåning kommer att
krävas för att klara planerad nyproduktion
och ett bostadsbestånd i väl underhållet
skick. Både Region Gotland och bolaget
har sin upplåning hos Kommuninvest som
årligen fastställer en kreditram för sina
kunder. Ramen sätts för koncernen. Om
bolaget nyttjar hela borgensutrymmet
har Region Gotland ett nyupplåningsutrymme på 1,8 mdkr. Det innebär att
det finns en god marginal att genomföra de investeringar som nu är planerade.

NYA AVTAL
Vårdföretaget Attendo har tagit över
driften av Hemse äldreboende och
Iliansgården från Region Gotland.
Vardaga har tagit över driften av Katthammarsviks äldreboende från vårdföretaget Norlandia. 1177 Vårdguiden
på telefon har tagits tillbaka i egen regi.
Under året har en upphandling av allmän och särskild kollektivtrafik genomförts. Avtalet kommer att sträcka sig över
10 år och omfattar 1,7 mdkr. Upphandlingen är vid årsskiftet överprövad.

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 ansvars- 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
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för regionalt tillväxtarbete, transportinfrastruktur, kultursamverkansmodellen
samt samverkan och samråd.
Regionfullmäktige är det högsta be slutande organet och består av 71 leda- möter
fördelade så här: C 18, S 18, M 11, V 7, SD 6,
MP 4, L 3, KD 2 och FI 2. Fullmäktige
beslutar i ärenden av större vikt för regionen.
Det är fullmäktiges uppgift att bland annat
besluta om mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skattesats och andra viktiga
ekonomiska frågor samt årsredovisning.
Regionstyrelsen är regionens ledande
politiska förvaltningsorgan och har ett
helhetsansvar för regionens verksamheter,
utveckling och ekonomiska ställning.
Regionstyrelsen leder och samordnar
förvaltningen av regionens angelägenheter
och ska ha uppsikt över övriga nämnders
verksamhet, bolag och stiftelser. Region-

styrelsen ska fortlöpande i samråd med
nämnderna följa upp de fastställda målen
och återrapportera till regionfullmäktige.
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 arbeta för
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 har 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.
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verksamheten. Syftet med verksamhetsplanen är att synliggöra den röda tråden
från regionfullmäktige till nämnd, förvaltning, avdelning och enhet, så att den
inriktning och de prioriterade mål som
regionfullmäktige beslutat om, får genomslag och att Region Gotland rör sig i den
riktning som är beslutad. I medarbetarkontrakt tydliggörs hur varje enskild medarbetare utifrån verksamhetsplanen bidrar
till målen.

REGION GOTLANDS
STYRMODELL

Regionfullmäktige har för perioden
2020-2023 antagit 18 prioriterade mål.
Målen är gemensamma för hela Region
Gotland och beskriver vad som ska uppnås under perioden.

Den gemensamma visionen är grunden
för Region Gotlands styrmodell. Av
verksamhetsidén framgår vad Region
Gotland ska göra, för vem och varför. 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

REGION GOTLANDS
ÖVERGRIPANDE MÅL

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. Ett av det mest övergri-

pande styrande dokumentet för regionen
är den regionala utvecklingsstrategin, Vårt
Gotland 2040. 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. Under 2021 har Region
Gotland bland annat arbetat med att ta
fram en ny styrmodell samt en ny översiktsplan, Översiktsplan 2040. Dessa arbeten
kommer att fortsätta under 2022.
Ett av de centrala styrdokumenten
för styrning och uppföljning av Region
Gotlands verksamhet är Regler för styrning och uppföljning. Detta dokument
har setts över under 2021 och kommer
ersättas med Policy för ekonomistyrning.
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. Beslut
om nytt ägardirektiv för Gotland Grönt
Centrum AB och Gotlands Filmfond
(svb) togs av regionfullmäktige under 2021.
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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 budget och
ge förslag på vilka åtgärder som behöver
vidtas med anledning av detta.

Region Gotlands styrmodell
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PLANERINGSPROCESS
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Region Gotlands planeringsprocess består av ett antal händelser under året som
sammantaget leder till en budget och verksamhetsplanering för kommande år. Året
inleds med en omvärldsdag där regionens
politiska ledning samlas tillsammans med
ledande tjänstepersoner och diskuterar
aktuella ämnen. Därefter tar nämnderna
fram långsiktiga investeringsplaner som
ger en bild av regionens kommande investeringsbehov. Under mars månad presenteras
en gemensam bild av samhällsekonomiska förutsättningar för regionens politiska
ledning tillsammans med ledande tjänstepersoner. Nämnder/förvaltningar tar
även fram en strategisk plan och budget för
kommande tre år. Under våren genomförs
även dialogmöten mellan regionstyrelsens
arbetsutskott, representant från övriga partier och nämnder/förvaltningar.
I maj genomförs budgetberedningen
och i juni tar regionfullmäktige beslut
om nämndernas budgetramar. I oktober
sker en budgetavstämning utifrån aktuella
samhällsekonomiska förutsättningar samt
regeringens budgetproposition. I november
tar regionfullmäktige bland annat beslut om
skattesats samt resultatplan för kommande
år. I december fastställer alla nämnder förvaltningens verksamhetsplan.

UPPFÖLJNINGSPROCESS
Uppföljningsprocessen omfattar totalt
fyra rapporter under året. Delårsrapport 1
avser perioden januari till mars och tyngdpunkten i rapporten är det ekonomiska
läget, årsprognosen för både drift och

investeringar, personaluppföljning samt
vilka åtgärder som ska vidtas vid befarat
underskott. Månadsrapporten i april är
en rapport med fokus på ekonomi och
personaluppföljning. Årets tredje rapport är delårsrapport 2 som omfattar perioden januari till augusti. Rapporten är
regionens delårsrapport enligt de krav som
ställs i lagen om kommunal bokföring och
redovisning. Rapporten innehåller en förenklad förvaltningsberättelse, uppföljning
av styrkortsmålen samt en resultat- och
balansräkning. Slutligen upprättar Region
Gotland en årsredovisning som behandlas
av regionfullmäktige i april. Varje nämnd
upprättar, efter anvisningar från regionstyrelsen, en verksamhetsberättelse som
nämnden fastställer i februari.

UPPSIKTSPLIKT
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 -71 mnkr. Till viss del kunde
underskottet kopplas till pandemin men
nämnderna lyfte även underliggande obalanser som en orsak. Regionfullmäktige
beslutade då, efter regionstyrelsens förslag,
att samtliga nämnder skulle säkerställa att
ordinarie verksamhet rymdes inom beslutad budget samt att snarast vidta nödvän-

diga beslut och åtgärder om underskott
i ordinarie verksamhet befarades. De
nämnder som prognostiserade underskott med anledning av pandemin uppmanades att göra särskild redovisning av
uteblivna intäkter och ökade kostnader i
samband med delårsrapport 2.
Regionfullmäktige fattade i september
2021 ett beslut där barn- och utbildningsnämnden medgavs att överskrida sin
budgetram 2021 med högst 17,1 mnkr.
Vid delårsrapport 2 beräknades nämndernas underskott till -10 mnkr. Detta var
en markant förbättring sedan föregående
prognos. För helåret var det 2 nämnder
som bedömde att de inte skulle hålla sin
budget. Regionfullmäktige beslutade då,
efter regionstyrelsens förslag, återigen att
nämnderna skulle säkerställa att ordinarie
verksamhet rymdes inom det budgetbeslut
som fattats av regionfullmäktige. Regionfullmäktige beslutade även att nämnderna skulle säkerställa att de aktiviteter
som har störst effekt för måluppfyllelsen
planerades och prioriterades i kommande
verksamhetsplaner.
Utöver de beslut som fattats av regionfullmäktige och regionstyrelse sker på hösten återkommande återkopplingsmöten
mellan regiondirektör med medar- betare,
och respektive förvaltningschef med medarbetare, för att återkoppla och diskutera
aktuellt resultat och frågor som verksamheten behöver hantera. I samband med
budgetberedning och budgetbeslut beslutar
även regionfullmäktige om uppdrag till
nämnder och förvaltningar, som ska redovisas under kommande budgetberedning.

UPPDRAG
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Status

Barn- och utbildningsnämnden ska löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under de år som
ombyggnaden av Alléskolan pågår, återkomma med statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten.

UTFÖRT

Regionstyrelsen får i uppdrag att till budgetberedningen 2021 återkomma med en detaljerad
förstudie för nytt badhus där också ägande, driftsform och finansiering ska utredas.

UTFÖRT

Regionstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med hälso- och sjukvårdsnämnden och
socialnämnden arbeta för att minska behovet och kostnaderna för hyrpersonal inom Region Gotland.

UTFÖRT

Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden ta fram förslag
på fast vårdkontakt för i första hand den grupp kroniker/multisjuka som har stor kontakt med vård och omsorg idag.

UTFÖRT

Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda struktur för samverkan och arbetssätt mellan
förvaltningar och nämnder för att nå framgång i arbetet med klimat-, miljö- och energifrågor.

UTFÖRT

Regionstyrelsen får i uppdrag att se över möjligheten att ta fram rambudget för vissa investeringsområden.
Uppdraget har sedan utökats till att se över hela strukturen för investeringsbudget i regionen.

UTFÖRT
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Enligt gällande riktlinjer ska alla nämnder i samband med verksamhetsberättelsen 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 tillämpliga
lagar, föreskrifter, regler, riktlinjer och
rutiner efterlevts. Samtliga nämnder har
beslutade internkontrollplaner och kontrollerna är genomförda. Ett förbättringsområde för nämnderna och regionen som
helhet är att fortsatt arbeta mer strukturerat med riskbedömningar. Det finns
nämnder som gjort riskbedömningar men
ännu återstår det att införa metoden inom
några av nämnderna.
Granskningsområden
Regionens nämnder och styrelser har
under 2021 genomfört 32 granskningar
inom ramen för den interna kontrollen.

Under 2021 har regionstyrelsen beslutat
om 5 kontroller varav 2 regiongemensamma kontroller.
Här nedan redovisas några exempel på
vilka granskningar som genomförts:
•
•
•
•
•
•
•
•

Upphandling/inköp
Avtalstrohet varor och tjänster
Inköpskort
Utdrag ur belastningsregistret
Attest
Investeringsverksamhet
Beloppsgränser vid direktupphandling
Delegationsbeslut

Granskningsresultat
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen visar att den i huvudsak är
tillfredsställande även om ett antal brister
rapporterats. I 10 av de 32 kontrollerna
har konstaterats någon form av brist och
för en del av bristerna har det redovisats
att åtgärder vidtagits.

Extern revision
Under 2021 flera externa granskningar
skett av den interna kontrollen. Revisorernas ansvar är att pröva om den interna
kontrollen som görs inom nämnderna är
tillräcklig. Revisorerna har under 2021
gjort följande granskningar som omfattat
den interna kontrollen:
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INTERN KONTROLL

• Granskning av upphandling och inköp
• Granskning av investeringsprocessen
• Granskning av långsiktig
finansiell planering
• Granskning av intern kontroll
Revisorerna gör den sammanfattande
bedömningen att regionstyrelsens och
nämndernas arbete med intern kontroll
inte är tillräckligt. Granskningen visar
på att regionstyrelsen och majoriteten av
nämnderna har ett i stort sett fungerande
arbete med intern kontroll men att det
finns utvecklingspotential. Arbetet med
riskbedömningar är ett område som kan
utvecklas och förbättras i regionen i stort.
Nya riktlinjer för intern kontroll har tagits
fram och i februari 2022 antogs dessa av
regionfullmäktige.

God ekonomisk hushållning
och ekonomisk ställning
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
I kommunallagen anges att kommuner
och regioner ska ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet samt att fullmäktige i budgeten ska ange de finansiella
och verksamhetsmässiga mål som är av
betydelse för god ekonomisk hushållning.
Det är därmed regionfullmäktige som
definierar vad som är god ekonomisk hushållning för Region Gotland. Årsredovisningen ska innehålla en utvärdering av om
målen uppfyllts.
I regionfullmäktiges riktlinjer för god
ekonomisk hushållning slås fast att de mål
som är satta i verksamhetsperspektivet i
koncernstyrkortet är de mål som definierar god ekonomisk hushållning för Region
Gotland. I verksamhetsperspektivet finns
förutom ekonomiska mål även mål för kvalitet och medarbetare. Målen för verksamheten är långsiktiga och gäller till 2023.
I målområdet kvalitet finns mål som
innebär att det ska vara lätt att komma i
kontakt med regionen, tjänsterna ska utvecklas genom medskapande och respektfullt bemötande samt att hög kvalitet och
effektiva processer ska säkras genom stän-

diga förbättringar, digitalisering och innovation. I målområdet medarbetare finns
mål som anger att regionen ska präglas av
en tillitsbaserad kultur, ha god kompetensförsörjning och vara en hälsofrämjande
organisation med aktivt och förebyggande
arbetsmiljöarbete. De finansiella målen syftar till att det ska finnas tillräcklig marginal
för att kunna hantera oförutsedda händelser
samt för att resultatet ska räcka till att stärka
den ekonomiska ställningen och finansiera
investeringar i verksamheten
Pandemin har fortsatt att påverka
Region Gotlands verksamheter även under år 2021. Det har i flera fall varit en
fortsatt utmaning att bedriva tillgänglig
service och välfärd med god kvalitet.
Positivt är att utvecklingen av e-tjänster,
hemsidor, webbtillgänglighet och appar har
påskyndats och ökat tillgängligheten inom
Region Gotlands verksamheter. I hälsooch sjukvårdsbarometern visar resultaten
att Gotland har störst andel medborgare,
i jämförelse med övriga regioner, som har
ett stort eller ganska stort förtroende för
hanteringen av pandemin. De kommunala
skolorna visar inom flera områden fortsatt

bättre resultat än riket men skillnaden har
minskat. Nöjdheten hos brukarna är hög
och förtroendet för hälso- och sjukvården
på Gotland har än en gång ökat i jämförelse
med föregående år. Det finns dock mer att
göra. Både det systematiska kvalitetsarbetet
som ska utmynna i kontinuerlig förbättring
samt förnyelsearbete och innovation behöver prioriteras för att säkerställa att regionen levererar rätt tjänster på bästa sätt.
Inom medarbetarområdet har arbetet
för att skapa en tillitsbaserad organisationskultur fortsatt. Resultaten visar att
vi är på väg i positiv riktning. Delegationsordningen har bland annat setts över och
alla chefer har utbildats inom förändringsledning. Stort fokus har legat på att fördjupa dialogen i vardagen.
Det förebyggande arbetsmiljöarbetet
har fortsatt varit i fokus. Områden som
arbetsbelastning, konflikthantering och
chefers förutsättningar har prioriterats. För
att förbättra måluppfyllelsen är det viktigt
att fortsätta identifiera och driva aktiviteter
inom den organisatoriska arbetsmiljön.
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Sjukfrånvaron har både 2020 och 2021
varit hög till följd av pandemin men andra
resultat pekar i positiv riktning.
Samtliga finansiella mål är uppfyllda.
Årets resultat överträffade målet och uppgick till 216 mnkr för regionen vilket motsvarar 3,8 % av verksamhetens nettokostnader. Den ekonomiska ställningen har
stärkts då soliditeten har förbättrats med
1,8 procentenheter och uppgår till 43,7 %
vid årets slut. Möjligheten att finansiera

kommande investeringar med egna medel
har därmed ökat.
I jämförelse med föregående år har
regionen en högre måluppfyllelse inom
verksamhetsmålen. Arbetet behöver dock
fortsätta för att öka tillgängligheten till
Region Gotland och möjligheten till medskapande. Effektiviteten kan öka utan att
minska på kvaliteten. Ett fortsatt arbete
behöver ske för att regionen helt ska präglas av en tillitsbaserad kultur. Regionens

MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 2021

MÅLUPPFYLLELSE

Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är
lätt att komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen.

Delvis uppfyllt

Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta.

Delvis uppfyllt

Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång.

Delvis uppfyllt

Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur.

Delvis uppfyllt

Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete.

Delvis uppfyllt

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

Delvis uppfyllt

Budgeterat resultat uppgår till minst 1 % av nettokostnaden.

Helt uppfyllt

Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 1 % av nettokostnaden.

Helt uppfyllt

Region Gotlands ekonomiska ställning stärks genom att soliditeten
varje år förbättras och närmar sig 45 % vid mandatperiodens slut.

Helt uppfyllt

DEN KOMMUNALA KONCERNEN
Årets resultat för den kommunala koncernen är 264 mnkr (165 mnkr, 2020).
Regionens resultat är 216 mnkr och bolagen bidrar med 48 mnkr. I jämförelse
med föregående år är resultatet väsentligt högre. Både regionen och bolaget
AB Gotlandshem redovisar högre resultat
jämfört med föregående år. Resultatet de
senaste fem åren har varit positiva och legat
en bra bit 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 3,6 % per år medan verksamhetens kostnader exklusive jämförelsestörande poster har ökat med i genomsnitt 3,9 %
de senaste fem åren. Avskrivningarna har
ökat med i genomsnitt 4,4 % och beror på
stora investeringar. Verksamhetens nettokostnader inklusive finansnetto men exklusive jämförelsestörande poster har ökat
med 4,1 % 2021.
Den huvudsakliga finansieringen utgörs
av skatteintäkter och generella statsbidrag,
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långsiktiga framgång beror på förmågan att
tillsammans över organisationsgränserna
utveckla verksamheterna med brukaren/
kunden i centrum samt stärka det systematiska förbättringsarbetet och det innovativa utvecklingsarbetet. Den demografiska
utvecklingen innebär ett ökat behov av
regionens tjänster och en utmaning i att
kompetensförsörja. Sammanfattningsvis
görs bedömningen att god ekonomisk hushållning uppnås.
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vilka utgör 72 % 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 2021
ökade skatteintäkterna och de generella
statsbidragen med 5,5 %. Det var en stor
ökning som beror på en mycket stark utveckling av skatteintäkterna på 6,0 % och
att de generella statsbidragen ökade med
4,1 %. Nettokostnaderna inklusive finansnetto ökade med 3,8 %. Under den senaste
femårsperioden har den genomsnittliga utvecklingen för nettokostnaderna inklusive
finansnetto varit 4,5 % medan motsvarande
siffra för skatteintäkter och utjämningsbidrag varit 4,8 % vilket bidragit till en stärkt
ekonomisk ställning.
Investeringarna uppgick till 484 mnkr
och självfinansieringsgraden var 2,0. Låneskulden minskade med 287 mnkr samtidigt som likvida medel minskade med
47 mnkr. Under de senaste fem åren har
investeringarna legat på en mycket hög
nivå, sammanlagt 3 385 mnkr. Bland de
stora investeringarna märks bland annat

ny kryssningskaj, nytt bräckvattenverk, nyproduktion av lägenheter samt investeringar i elnät och fjärrvärmeanläggningar. Den
genomsnittliga självfinansieringsgraden
har legat på 1,1.
Soliditeten vid årets slut uppgick till
40,4 %. Jämfört med 2017 har soliditeten
stärkts med 6,3 procentenheter. Soliditeten
när pensionsskulden i ansvarsförbindelsen
räknas med har ökat från 0 % till 15,0 %
sedan 2017.
Soliditeten för kommunkoncerner 2020
var 40,0 % och motsvarande siffra för regionkoncerner var 21,6 %. Den primärkommunala verksamheten för Region
Gotland 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. Huvuddelen
av kommunala koncernens verksamhet bedrivs i regionen varför en fördjupad analys
av resultat och ekonomisk ställning görs
endast för regionen.
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lagt 174 mnkr. Det är kostnader för ökad
avsättning för gamla deponier, värdereglering av exploateringstillgångar och
ökad avsättning för pensionsskulden på
grund av nya livslängdsantaganden.
Årets redovisade resultat uppgår till
3,8 % av nettokostnaderna och uppnår
målet. Målnivån för 2020 och 2021 har
sänkts från 2 till 1 % av nettokostnaderna
på grund av pandemin.
Det reviderade budgeterade resultatet
för 2021 var 59 mnkr. Budgeten har reviderats vid flera tillfällen under året för
att kompensera för effekter och åtgärder

Årets resultat
Årets resultat 2021 uppgår till 216 mnkr,
vilket är ett historiskt högt resultat. Det
goda resultatet beror huvudsakligen på en
stark utveckling av skatteintäkterna, en
stor ökning av både generella och riktade
statsbidrag samt ett positivt finansnetto
för att pensionsmedelsplaceringarna ökat
mycket i värde.
Vinster från fastighetsförsäljningar
och exploatering bidrar till resultatet med
81 mnkr, samtidigt belastar kostnader av
engångskaraktär resultatet med sammanBalanskravsresultat

Årets resultat
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nettokostnaderna, %
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Årets resultat efter balanskravsjusteringar /
nettokostnader (exkl jämförelsestörande poster), %

3,8
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216
200

hänförligt till pandemin. Tilläggsanslag
har beviljats med 59 mnkr och budgeten för
skatteintäkterna har ökats med 31 mnkr.
Budgeterat resultat uppgår till 1 % av
nettokostnaderna och klarar målnivån på
1 % som är tillfälligt sänkt 2021 på grund
av pandemin.
Årets resultat efter balanskravsjusteringar slutar på 125 mnkr efter att reavinster
från försäljning av anläggningstillgångar
samt orealiserade vinster och förluster från
värdepapper beaktats. Något underskott att
återställa finns inte.
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ÅRETS RESULTAT OCH BALANSKRAVSRESULTAT 2017-2021, mnkr
Årets resultat 2021 blev 216 mnkr och beror på en stark utveckling av
skatteintäkterna, en stor ökning av både generella och riktade statsbidrag
samt ett positivt finansnetto för att pensionsmedelsplaceringarna ökat
mycket i värde. Årets resultat efter balanskravsjusteringar blev 125 mnkr
efter att reavinster och orealiserade vinster/förluster från värdepapper har
exkluderats med 91 mnkr. Samtliga år i perioden har resultatet legat på en
nivå över 100 mnkr vilket är bra.

Skatteintäkter och statsbidrag
Kommunalskatteintäkterna är den enskilt
största inkomstkällan och utgör 55 % av
regionens intäkter (exklusive jämförelsestörande poster).
Skatteintäkter och generella statsbidrag
ökade med 5,5 % jämfört med föregående
år, vilket är betydligt högre än den genomsnittliga ökningen för de senaste fem åren
på 4,8 %. De generella statsbidragen ökade
med 4,1 % motsvarande 70 mnkr jämfört
med föregående år, varav 29 mnkr avser
statsbidraget för en god vård och omsorg av
äldre personer och 7 mnkr avser skolmiljarden. Fastighetsavgiften ökade med 10,7 %
efter ny taxering av småhus.
Skatteintäkterna hade en ovanligt hög
ökningstakt på 6,0 % till följd av en snabb
konjunkturuppgång under 2021. Ökningstakten ska ses i ljuset av att skatteintäkterna inte ökade alls under 2020 på grund av
pandemin. Skatteintäkterna blev 239 mnkr
högre än 2020 och gav en positiv budgetavvikelse på 145 mnkr.
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 2021 var 32,27 %.

2018

2021

erna, generella statsbidrag och utjämning
svarar för 77 % av regionens samlade intäkter (exklusive jämförelsestörande poster).

Skatteintäkter och bidrag

8

Nettokostnad inkl finansnetto och bidrag
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Nettokostnad inkl finansnetto men
exkl jämförelsestörande poster
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ÅRETS RESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL
NETTOKOSTNADERNA 2017-2021, %
Årets resultat klarar regionens målnivå på 1 % av nettokostnaderna,
det vill säga +59 mnkr för 2021. Resultatnivån har legat över 2 % under
de senaste fem åren. Om jämförelsestörande poster räknas bort utgör
årets resultat 4,3 % av nettokostnaderna.

Bidragen från det kommunala utjämningssystemet är den näst viktigaste inkomstkällan för regionen. Kommunalskatteintäkt-
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SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING 2017-2021,%
Den genomsnittliga årliga ökningen av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har de
senaste fem åren varit 4,8 %, vilket får anses vara en hög nivå. Skatteintäkterna har i genomsnitt ökat
med 3,2 % per år men med stora skillnader mellan åren. Generella statsbidrag och utjämning har
haft en genomsnittlig årlig ökning på 9,8 %. Det beror både på ökade statliga satsningar, extra statsbidrag relaterat till pandemin samt ett nytt kostnadsutjämningssystem. Den genomsnittliga årliga
ökningen av nettokostnaderna (inklusive finansnetto men exklusive jämförelsestörande poster) har
samtidigt varit 4,0 %. För att klara regionens långsiktiga målnivå för resultatet och samtidigt klara
kravet på en god ekonomisk hushållning krävs att nettokostnaderna över tid inte ökar mer än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
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Verksamhetens intäkter,
kostnader samt finansnetto
Verksamhetens intäkter ökade med 8,4 %.
Det är riktade statsbidrag, avgifter och taxor
samt försäljning av tjänster som står för
ökningen. De riktade statsbidragen ökade med 54 mnkr från en redan hög nivå.
Flera av statsbidragen är tillfälliga och
kopplade till pandemin. Intäkterna från
de flesta avgifter och taxor har återhämtat
sig och ligger på ungefär samma nivå som
före pandemin. Även försäljning av tjänster till andra regioner har återhämtat sig
till 2019 års nivå. Men några intäkter är
fortfarande lägre än före pandemin; avgifter inom kollektivtrafiken är 7 mnkr
lägre och avgifter för motion och fritid är
3 mnkr lägre. Driftbidragen från staten
utgör 45 % av verksamhetens intäkter,
en andel som ökat med 8 procentenheter
sedan 2017.
Verksamhetens kostnader ökade med
6,5 %. Kostnadsutvecklingen är hög och
har påverkats både direkt och indirekt av
hanteringen av pandemin. Kostnaderna
har även påverkats av jämförelsestörande
poster med sammanlagt 187 mnkr. Verksamhetens kostnader exklusive jämförelsestörande poster ökade med 5,1 %.

Förbrukningsmaterial i form av läkemedel, sjukvårds- och laboratoriematerial har
ökat med 5,9 %. Köp av laboratorietjänster
fortsatte öka från en redan hög nivå och
uppgick till 89 mnkr. I jämförelse med
2019 är det en ökning med 54 mnkr. Bidrag
till föreningar ökade med 8,3 % som en
följd av de stödåtgärder regionfullmäktige
fattade beslut om under året.
Personalkostnaderna ökade med
6,2 %, vilket är högt. Under året ökade
pensionsskulden mycket på grund av
ökade livslängdsantaganden. Kostnadseffekten uppgick till 67 mnkr och är
av engångskaraktär och betraktas som
jämförelsestörande post. Personalkostnadsökningen utan jämförelsestörande
poster uppgick till 4,5 %. Löner och
sociala avgifter ökade med 4,4 %. Kostnadsökningen beror bland annat på att
antal arbetade timmar ökade med 2,1 %
och på den årliga löneöversynen som gav
en nivåhöjning på 2,6 %. Sjuklönerna
minskade med 10 % men är jämfört med
2019 fortfarande på en väsentligt högre
nivå. Semesterlöneskulden ökade med
5,5 % och uppgår till 252 mnkr.
Köp av huvudverksamhet ökade med
7,7 %. Det är inom verksamheterna avfall,
kollektivtrafik, LSS, sjukvård och äldreomsorg som köpen av verksamhet ökat.

Även 2021 fanns behov av att öka avsättningen för efterbehandlingsåtgärder på
gamla deponier. Kostnaden för avsättningen var 67 mnkr. För exploateringstillgångar
gjordes en värdereglering på 40 mnkr till
följd av att de bokförda värdena konstaterats vara för höga.
Avskrivningarna fortsatte att öka.
Ökningen uppgick till 7,7 % vilket beror
både på nya investeringar och på effekter
av komponentavskrivning.
Finansnettot blev 61 mnkr vilket innebar en positiv budgetavvikelse på 80 mnkr.
Det var de finansiella intäkterna som blev
mycket högre än budgeterat. Den starka
börsutvecklingen både i Sverige och globalt medförde stora värdeökningar på
pensionsmedelsplaceringarna. De orealiserade vinsterna blev 67 mnkr. Även de
finansiella kostnaderna blev lägre än budgeterat bland annat för att låneskulden
amorterades med 185 mnkr.
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 96,4 %. Om
jämförelsestörande poster exkluderas blev
nettokostnadsandelen 95,9 %.

DRIFTBIDRAG FRÅN STATEN 2017-2021, mnkr
Driftbidragen från staten uppgick till 780 mnkr 2021 och har ökat med 248 mnkr sedan 2017, vilket motsvarar en ökning med 47 %. Den stora ökningen
har skett de senaste två åren och beror till största del på statsbidrag kopplade till pandemin; statsbidrag för provtagning, vaccination, ersättning för
sjuklönekostnader, ersättning för merkostnader covid-19 och uppskjuten vård.
2021
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2018
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Skolverket

91

86

84

73

69

Kulturrådet*

36

-

-

-

-

Tillväxtverket*

8

-

-

-

-

Socialstyrelsen

293

267

190

177

174

Kammarkollegiet*

175

-

-

-

-

5

-

-

-

-

Migrationsverket

20

30

60

82

164

Arbetsförmedlingen

31

23

25

34

27

Övriga myndigheter

121

320

170

153

98

780

726

529

519

532

MSB*

Summa
* År 2017-2020 redovisat bland övriga myndigheter

548

114 274
109

303

780

Skatt

362
Personal inkl pensioner

372
127
223

Köp av huvudverksamhet
Förbrukn.inv/-material

249

Bidrag, transfereringar

Generella statsbidrag, utjämning
4 191
1 762

Driftbidrag från staten
Avgifter och taxor
Försäljning av varor och tjänster

4 086
1 225

Lokal- och fastighetskostnader
Transporter och resor
Övriga köpta tjänster
inkl konsulter, hyrpersonal

Hyror och arrenden

Avskrivningar

Övrigt

Övrigt

INTÄKTER 2021, 7 778 mnkr
Skatteintäkter, generella och riktade statsbidrag samt
utjämningsbidrag utgör 87 % av regionens totala intäkter.
Avgifter och taxor står endast för 7 % av de totala intäkterna
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KOSTNADER 2021, 7 562 mnkr
Personalkostnader är den största kostnadsposten
och utgör 54 % av de totala kostnaderna
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INTÄKTER
Statsbidrag för provtagning och smittspårning

mnkr
75

Statsbidrag för vaccination

49

Statsbidrag för uppskjuten vård

33

Statsbidrag merkostnader covid-19
Statsbidrag för höga sjuklöner
Statsbidrag kultursamverkan

35

Utomlänsvård

13
12
16

34

Kostnader för skyddsmaterial

11

2
-12

Utblivna intäkter Almedalsveckan, badhus, bibliotek

-2

Uteblivna intäkter kontroller och tillsyn

-5

Nämndernas driftredovisning
Nämnderna har ett samlat överskott mot
budget på 54 mnkr (29 mnkr, 2020). Överskottet beror bland annat på extra budgetmedel och riktade statsbidrag på grund av
pandemin. Under året har nämnderna fått
59 mnkr i tilläggsbudget, vilket är ovanligt och beror på pandemin. Några nämnder har också nyttjat eget kapital med totalt
16 mnkr. I jämförelse med 2021 har den
totala nämndbudgeten utökats med 4,2 %.
Nettokostnaderna i nämnderna ökade med
3,8 %. Både intäkter och kostnader har
påverkats av pandemin. De externa kostnaderna ökade med 5,1 % men det kompenserades av att de externa intäkterna
ökade med 8,2 %.
Fyra av sju nämnder redovisar överskott; socialnämnden, regionstyrelsen,
hälso- och sjukvårdsnämnden samt gym-

50

Personal

Övriga vårdkostnader

Statsbidrag extra skolmiljard

Pandemins effekter på
intäkter och kostnader
På intäktssidan märks framförallt statsbidrag för testning, vaccination, uppskjuten vård samt ersättning för höga
sjuklöner. Sammantaget summerar statsbidragen till 221 mnkr.
Ekonomin påverkas även av uteblivna intäkter i form av biljettintäkter i
kollektivtrafiken, intäkter för kontroller
och tillsyn samt intäkter från bad och
bibliotek. De uteblivna intäkterna uppskattas till 19 mnkr.
Merkostnaderna för pandemin uppgår till 136 mnkr. För att mildra effekterna av pandemin har bland annat utökat
bidrag till näringslivsorganisationer, föreningar och kulturinstitutioner betalats
ut med 32 mnkr. Resekostnaderna har
minskat med 21 mnkr jämfört med 2019.
Samtliga kostnader förknippade med
pandemin har inte varit möjliga att identifiera i redovisningen.
Sammantaget kan konstateras att
statens ekonomiska kompensation till
regioner och kommuner varit generös.

Analyskostnader provtagning
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2

Summa intäkter

mnkr

Inhyrd personal

Statsbidrag uteblivna biljettintäkter kollektivtrafik

Uteblivna intäkter kollektivtrafik, markupplåtelser

KOSTNADER

202

3

Kommunikationsinsatser

1

Merkostnad särskild kollektivtrafik samt smittsäkra transporter

5

Trängselkontroller

1

Stimulansåtgärder näringsliv

14

Stimulansåtgärder landsbygd enskilda vägar
Extra bidrag till kultur- och fritidssektorn
Medarbetaruppskattning

3
18
3

Minskade resekostnader

-21

Summa kostnader

153

nasie- och vuxenutbildningsnämnden. Tre
nämnder har underskott; tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden samt
miljö- och byggnämnden. De stora underskotten finns i verksamheterna kollektivtrafik, avfall, grundskola, räddningstjänst
samt plan- och bygglov.
Vård, omsorg och utbildning är de
största verksamheterna och utgör 87 %
av nämndernas totala driftbudget. Hälsooch sjukvård står för 33 %, social omsorg
26 % och utbildning 28 %. Under den senaste 5-årsperioden har en prioritering av
budgetresurserna till hälso- och sjukvård
gjorts. Hälso- och sjukvårdens andel av
driftbudgeten har ökats med 1,3 procentenheter. Medel har omprioriterats från
utbildningsverksamheten.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har de
senaste fem åren i genomsnitt haft en nettokostnadsökning på 4,1 %. I jämförelse kan
nämnas att den genomsnittliga nettokostnadsökningen under samma period varit
2,6 % för barn- och utbildningsnämnden
och 2,9 % för socialnämnden.
Ytterligare kommentarer till nämndernas ekonomiska resultat lämnas i respektive
nämnds verksamhetsberättelse.
Investeringar och
anläggningstillgångar
Årets investeringsutgifter uppgick till
424 mnkr (388 mnkr, 2020), en positiv
budgetavvikelse med 588 mnkr. Investeringarna har med god marginal kunnat
finansieras av kassaflödet från den löpande verksamheten. Egenfinansieringen
av investeringar var 173 % totalt. För de
skattefinansierade investeringarna var egenfinansieringen 228 % vilket överträffar målsättningen på 100 %. Investeringsbudgeten
för 2021 uppgick till 1 012 mnkr, vilket är
en alldeles för hög nivå för att kunna genomföra och finansiera på ett år.
Det bokförda värdet på anläggningstillgångarna var vid årets slut 4 826 mnkr,
en ökning med 129 mnkr. Lånefinans-
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PANDEMINS PÅVERKAN PÅ INTÄKTER OCH KOSTNADER 2021, mnkr
Pandemin har haft stor påverkan på både intäkter och kostnader.
Sammanställningen innehåller de intäkter och kostnader som påverkats och varit möjliga att identifiera.

ieringsgraden, det vill säga hur stor del
av regionens anläggningstillgångar som
finansierats med lån, minskade under året
med 4 procentenheter till 8 %.
Likviditet och låneskuld
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.
Likviditeten är fortsatt god. Den
främsta anledningen är intäkter från
statsbidrag och fastighetsförsäljningar.
I mars placerades 100 mnkr av likvida
medel i räntefonder. Likvida medel inklusive räntefonder uppgick vid årets slut
till 232 mnkr (370 mnkr, 2020). Den goda
likviditeten har även använts för att minska
låneskulden med 185 mnkr. Låneskulden
uppgick vid årsskiftet till 390 mnkr. Räntekostnaderna för skulden var 6 mnkr. Den
genomsnittliga räntan på låneskulden vid
årets slut var 1,5 % och har ökat något
då andel rörliga lån minskat. Den goda
likviditeten har också möjliggjort att
150 mnkr kunnat avsättas till pensionsmedelsförvaltningen.
Finanspolicyns riskbegränsningar uppfylls. Lånen är upptagna hos Kommuninvest AB. Dessa lån tas upp i utländsk
valuta men swappas till svenska kronor.
I reversen övertar regionen ansvaret för
de avtal som Kommuninvest AB tecknat.
I regionens egen upplåning används 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 4,39 år
(limit 2-5 år) och andel lån som har en
räntebindning kortare än 1 år uppgår till
21 % (limit max 50 %). Andel lån med kapitalförfall inom 1 år är 26 % (limit max 50 %).
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Investeringar

Lån i banker och kreditinstitut
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LÅNESKULD, INVESTERINGAR OCH LIKVIDA MEDEL 2017-2021, mnkr
Under perioden har investeringsnivån varit hög och de sammanlagda investeringarna uppgår till 2,4 mdkr. Låneskulden har kunnat minskas med 275 mnkr.
Det har varit möjligt genom inkomster från fastighetsförsäljningar och bra resultatnivåer. Låneskulden används för finansiering av investeringar
i de avgiftsfinansierade verksamheterna.

Förvaltning av pensionsmedel
Det övergripande målet för pensionsmedelsförvaltningen är att minska de likviditets- och resultatmässiga påfrestningarna från framtida ökning av regionens
pensionskostnader. Regionfullmäktige beslutade i november 2019 att nya medel ska
avsättas till pensionsmedelsförvaltningen.
Under en 20-årsperiod ska 50 mnkr avsättas årligen med början 2020. Anledningen är att det ska finnas finansiella medel
för framtida pensionsutbetalningar och
därmed slippa undanträngningseffekter
på framtida investeringar. Avkastningsmålet har höjts till 4 % real avkastning.
Pensionsmedelspolicy har ett säkerhetsgolv
som innebär att placeringsportföljen som
mest kan tappa 20 % i värde i förhållande
till det högsta värdet de senaste 24 månaderna. Andel aktier styrs av en dynamisk
riskmodell som följer risksituationen på
aktiemarknaderna. Policyn har krav på
ansvarsfulla och hållbara placeringar.
Placeringstillgångarna värderas till
verkligt värde i enlighet med den kommunala bokförings- och redovisningslagen.
Under året har 150 mnkr i nya medel
avsatts till pensionsmedelsförvaltningen.
Totalt uppgår avsatta medel till 304 mnkr.
Marknadsvärdet på pensionsmedlen var
vid årsskiftet 460 mnkr. Innehavet var
fördelat på aktiefonder 357 mnkr, räntefonder 197 mnkr och obligationer 6 mnkr.
En stark ekonomisk återhämtning både
globalt och i Sverige gjorde att aktiemarknaderna hade en mycket god utveckling 2021. Risksituation förbättrades
under året och möjliggjorde att andelen
aktier successivt har ökats från 58 % vid
årets början till 78 % vid årets slut. Portföljen hade en avkastning på 21,3 % under
2021, vilket var i linje med ett sammansatt
jämförelseindex. Sett över en 5-årsperiod
så har portföljen haft en real avkastning
om 4,5 % per år, vilket överstiger det lång-
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siktiga avkastningsmålet på 4 % realt per år
under en rullande 5-årsperiod. Värdeökningen under 2021 uppgick till 67 mnkr i
orealiserade vinster.
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.
Pensionsskulden avseende regionen
är beräknad enligt riktlinjerna för pensionsskuldsberäkning (RIPS 21) och redovisningen följer RKR R10. Enligt riktlinjerna ska räntan fastställas årligen av
Sveriges kommuner och regioner (SKR).
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. SKR ska också ta hänsyn till
den kommunala särarten med beskattningsrätten vid fastställandet av RIPS-räntan. Under 2021 gjordes ingen ändring av
RIPS-räntan. Däremot så reviderades livslängdsantagandena för att bättre motsvara
den framtida förväntade livslängden för män
och kvinnor. Den direkta ekonomiska
effekten av detta var att den totala pensionsskulden ökade med 135 mnkr, varav
67 mnkr avsåg pensionsavsättningen och
68 mnkr avsåg pensionsförpliktelsen.
Den totala pensionsskulden är mycket
stor och uppgår till 3 453 mnkr.
Avsättningen för pensioner intjänade
från 1998 utgörs till största del av förmånsbestämd ålderspension och redovisas
i balansräkningen. Pensionsavsättningen
inklusive löneskatt uppgår till 1 224 mnkr,
en ökning med 137 mnkr jämfört med
föregående år.
Regionens pensionsskuld för pensioner
intjänade före 1998 redovisas som ansvars-

förbindelse. Pensionsskulden inklusive
löneskatt uppgår till 2 229 mnkr och
minskade med 21 mnkr jämfört med förra året. Minskningen beror på pensionsutbetalningar.
Borgensåtagande
Regionens samlade borgensåtaganden uppgår till 1 374 mnkr, varav 1 310 avser det allmännyttiga bostadsbolaget AB Gotlandshem. Borgensåtagandet har minskat med
2 mnkr sedan föregående år. 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 43,7 %, en förbättring med 1,8 procentenheter jämfört
med föregående år. Den främsta orsaken
är det starka resultatet.
Soliditeten inklusive pensionsskulden
i ansvarsförbindelsen, det vill säga när
hela pensionsförpliktelsen beaktas, uppgår till 7,3 %. Det är en förbättring med
3,7 procentenheter jämfört med föregående år och beror på ett högt resultat och på
att årets pensionsutbetalningar minskat
ansvarsförbindelsen.
Den genomsnittliga soliditeten enligt
balansräkningen för landets kommuner
2020 var 43 %. För landets regioner var motsvarande genomsnittliga soliditet 23 %. Den
genomsnittliga soliditeten för kommuner
och regioner tillsammans var 38 %. I Region
Gotland ingår regionuppdraget och utgör
cirka 1/3 av verksamheten.
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SOLIDITETENS UTVECKLING, %
Under perioden har soliditeten legat förhållandevis
stabilt på 42-44 %. Under 2021 förbättrades
soliditeten rejält tack vare ett starkt resultat och
närmar sig 45 %. Det innebär att den ekonomiska
ställningen har stärkts. Under perioden har
investeringsnivån varit mycket hög bland annat
har en kryssningskaj och ett bräckvattenverk
byggts utöver ordinarie investeringsverksamhet.
Att soliditeten kunnat bibehållas trots stora
investeringar beror på fastighetsförsäljningar och
bra resultatnivåer de senaste fem åren. Om det
långsiktiga resultatmålet på 2 % av nettokostnaderna
klaras och investeringarna inte överstiger 450 mnkr
per år så innebär det att soliditeten successivt stärks
och närmar sig det finansiella målet.
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Soliditet inkl pensionsförpliktelse inom linjen

Slutsats
Samtliga finansiella mål uppnås. Det
starka resultatet har bidragit till att den
ekonomiska ställningen har stärkts. Investeringarna har kunnat finansieras
helt med egna medel. Låneskulden har
kunnat minskas mycket samtidigt som
extra medel kunnat sättas av till pensionsmedelsförvaltningen. Likviditeten är fortsatt god och underlättar finansieringen av
investeringar framåt.
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.
Nettokostnaderna ökar med 4,5 %.
Både intäkter och kostnader har påverkats mycket av pandemin. Den underliggande kostnadsutvecklingen är hög men
kompenseras av att intäkterna ökar mer.
Under den senaste femårsperioden ligger
den genomsnittliga ökningen av verksamhetens nettokostnader på 4,4 %. Det är en
hög kostnadsutveckling men det har kompenserats av att skatteintäkter och generella

statsbidrag har haft en högre genomsnittlig
årlig ökning, i genomsnitt 4,8 % per år. Det
har inneburit att årets resultat legat på bra
nivåer under perioden.
Den totala budgeten för regionens
nämndsorganisation är 5,6 mdkr. Nämnderna redovisar ett överskott mot budget
med 54 mnkr. Det beror bland annat på att
de fått tilläggsbudget med 75 mnkr under
året och riktade statsbidrag på 780 mnkr.
Utan tilläggsanslagen hade nämnderna haft
ett underskott mot budget med 21 mnkr.
Den demografiska utvecklingen innebär ökade behov av omsorg, vård och skola
som kräver ett fortsatt arbete framåt med
att effektivisera verksamheten för att hålla
tillbaka kostnadsutvecklingen så att den
inte ökar mer än skatteintäkter och bidrag.
Kostnadsjämförelser med jämförbara
kommuner visar att Region Gotland fortfarande har 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 100 mnkr högre och för individ- och
familjeomsorg 30 mnkr när utfallet för
2020 jämförs. De högre kostnaderna inom

dessa verksamheter innebär samtidigt
en potential som skulle kunna användas
för att finansiera ökade behov inom vård
och omsorg.
En god utveckling av den ekonomiska
ställningen kräver en balans mellan kassaflödet från den löpande verksamheten
och investeringsverksamheten. Under
den senaste femårsperioden har soliditeten legat förhållandevis stabilt på mellan
42-44 % trots en hög investeringsnivå.
Det har varit möjligt genom bra resultatnivåer och fastighetsförsäljningar som genererat reavinster och lättat balansräkningen
samtidigt som skatteintäkter och generella
statsbidrag sammantaget legat på en förhållandevis hög nivå.
De planerade investeringarna i strategisk plan och budget för 2022-2024 uppgår till 1,8 mdkr och ligger på en hög nivå
samtidigt som resultatnivåerna inte är
tillräckligt höga vilket kommer att innebära att soliditeten minskar något. För
att soliditeten inte ska minska så behöver
antingen resultatnivåerna bli högre eller
investeringsnivåerna lägre.

Balanskravsresultat
Balanskravet avser regionens nämndsoch 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 som följer framgår vilka
dessa poster är.
I årets bokslut uppgår årets resultat
efter balanskravsjusteringar till 124,6 mnkr
efter att årets resultat justerats för reavinster
och orealiserade vinster/förluster i värdepapper, se följande tabell. 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 positivt. Det innebär att
det lägsta av antingen årets resultat eller
årets resultat efter balanskravsjusteringar
måste uppgå till minst 1 % av summan av
skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämningsbidrag innan någon reservering
till RUR får göras. I bokslut 2021 innebär
det att det är den del av resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 59,5 mnkr
som kan reserveras till resultatutjämningsreserven. Maximal RUR får uppgå
till högst 3 % av skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämningsbidrag, vilket
motsvarar 178,6 mnkr. Hittills avsatt till
RUR är 115,4 mnkr och innebär att det är

möjligt att reservera ytterligare 63,2 mnkr.
I bokslut 2021 reserveras 63,2 mnkr till
RUR. Resultatutjämningsreserven uppgår
efter detta till 178,6 mnkr.
För att få disponera medel ur resultatutjämningsreserven krävs att utvecklingen
av rikets skatteunderlag 2021 är lägre än
den genomsnittliga ökningen de senaste
tio åren samt att resultatet efter balanskravsjusteringar är negativt. Skatteunderlaget
2021 har en högre ökning än genomsnittet
de senaste tio åren och medger inte att
RUR disponeras. Eftersom resultatet
efter balanskravsjusteringar är positivt
är det inte heller aktuellt att disponera
några medel ur RUR.
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BALANSKRAVSUTREDNING, mnkr

2021

2020

2019

2018

2017

Årets resultat enligt resultaträkningen

215,5

154,6

112,5

185,2

150,9

- reducering av samtliga realisationsvinster

-26,7

-53,9

-14,8

-141,7

-23,4

+ realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

0,0

0,0

0,0

4,9

8,4

+ realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-66,8

-11,7

-24,0

0,0

0,0

2,6

18,7

0,0

0,0

0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

124,6

107,7

73,7

48,4

135,9

- reservering av medel till resultatutjämningsreserv

-63,2

-51,3

0,0

0,0

-37,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61,4

56,4

73,7

48,4

98,9

Balanskravsunderskott från tidigare år

0,0

0,0

0,0

0,0

-15,8

Balanskravsunderskott kvar att reglera

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

178,6

115,4

64,1

64,1

64,1

-/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper
+/- återföring orealiserade vinster
och förluster i värdepapper

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

Resultatutjämningsreserv

Väsentliga
personalförhållanden
DEN KOMMUNALA KONCERNEN
Även 2021 har präglats av pandemin och
stort fokus har lagts på arbetsmiljöfrågorna. Region Gotlands sjuktal var 6,4 för
2021, Gotlandshems sjuktal uppgick till
5,2 och Gotlands Energi AB:s sjuktal var
2,8. Sjuktalet i koncernen har minskat i
jämförelse med föregående år.
Antalet anställda i den kommunala
koncernen uppgick vid årsskiftet till 6 897
(6 855, 2020) varav Region Gotland 6 637
och bolagen 260. De bolag som omfattas är
AB Gotlandshem med 116 anställda och
Gotlands Energi AB med 144 anställda.

REGION GOTLAND
Den pågående pandemin har haft stor
fortsatt påverkan på verksamheterna och
medfört ökad arbetsbelastning för många
av regionens medarbetare, vilket gör att
det finns ett stort behov av återhämtning.
För att minska smittspridningen har
medarbetare, där det fungerat för verksamheten, arbetat hemifrån. Detta har
medfört att verksamheter behövt hitta
lösningar och ställa om till nya arbetssätt,
vilket bland annat inneburit att mötas och
leda på distans. Som exempel kan anges
att gymnasieskolan bedrivit distansundervisning under våren. Inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen har vaccinationsarbetet och bemanning för covid-vården
medfört ett högt tryck på organisationen.
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Även socialförvaltningen beskriver att bemanningen inom omvårdnadsområdet påverkats negativt av hög sjukfrånvaro kopplad till pandemin och dess restriktioner.
Vårens belastningsattacker mot Region
Gotlands IT-system skapade stress och
försvårade medarbetarnas arbete.
Regionen har lagt fortsatt fokus på
arbetsmiljö och arbetsrättsliga frågor
rörande pandemin. Centrala skyddskommittén (CSK), som utökats med HR-chefer
och representanter från HR centralt, har
haft täta möten under 2021. Det har även i
samverkan med skyddsombud, chefer och
medarbetare genomförts riskbedömningar
på regionens alla nivåer. Information och
vägledning till chefer och medarbetare kring
arbetsrättsliga pandemirelaterade frågor har
skett genom så kallade FAQ- frågor.
Socialförvaltningen har genom erhållna statsbidrag i form av äldreomsorgslyftet genomfört utbildningssatsningar i
syfte att höja kompetensen för bland annat
vårdbiträden och undersköterskor. Även
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
har genomfört utbildnings och valideringsinsatser för att stärka kompetensen
hos barnskötare och elevassistenter.

LÖNEBILDNING
En av förutsättningarna för att kunna attrahera, rekrytera och behålla medarbetare
är marknadsmässiga löner. De centrala
löneavtalen ger också möjlighet för arbets-

givare att genomföra löneöversyner utifrån
egna förutsättningar och prioriteringar.
Region Gotland har under ett flertal år
gjort lönesatsningar utifrån brist- och behålla perspektivet samt utifrån jämställdhet. Det kan konstateras att satsningarna
gett effekt. Region Gotland närmar sig
medianlönerna för riket för flera av yrkesgrupperna, men det behöver fortsatt satsas
på lönerna för att komma tillrätta med
regionens lönestruktur, öka lönespridningen och för att kunna konkurrera med
marknadsmässiga löner.
Inför 2021 års löneöversyn avsattes, utöver det generella löneökningsutrymmet,
18 mnkr för satsningar utifrån jämställdhet samt brist- och behållaperspektivet.
Lönesatsningarna riktade sig främst till
sjuksköterskor, lärare, enhetschefer samt
handläggarfunktioner såsom ekonomer,
ingenjörer med flera.
Pandemin påverkade även 2021 års
löneöversyn i och med att 2020 års löneöversyn blev försenad. Löneöversyn 2020
för Kommunal och Läkarföbundet pågick
samtidigt som löneöversynen för 2021
startades. Det totala löneutfallet för 2021
års löneöversyn blev 2,6 %
Under året har en grupp med representanter från de fackliga organisationerna samt arbetsgivaren arbetat fram ett
APT-material som verksamheterna kan
använda inför lönesamtalen. Det har även
anordnats utbildningar för chefer i lönesamtal samt löneseminarium för chefer.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Antalet månadsanställda uppgick i december till 6 637 medarbetare, varav 5 781
tillsvidareanställda samt 876 visstidsanställda. Antalet tillsvidareanställda ökade
med 126 medarbetare i jämförelse med
föregående år. Ökningen beror delvis på
att hälso- och sjukvårdsförvaltning har
ökat med ett 50-tal anställda genom tillsättande av vakanta tjänster, hemtagandet
av 1177 och tillskapande av pandemienheten. Även utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har ökat med ett 50-tal
anställda vilket främst beror på att antalet
särskilda undervisningsgrupper ökat samt
rekrytering av socialpedagoger. Socialförvaltningen har minskat antalet anställda
på grund av verksamhetsövergång av särskilda boende i Hemse. Samtidigt ökade
antalet tillsvidareanställda medarbetare

med heltidsanställning som en effekt av
förvaltningarnas strävan att alla medarbetare ska kunna ha en heltidsanställning. 		
Antalet årsarbetare enligt anställningsavtal var 6 420 (6 349, 2020) och den
genomsnittliga sysselsättningsgraden var
96,2 % (95,5 %, 2020). Den höjda sysselsättningsgraden ligger i linje med arbetet
med att erbjuda högre sysselsättningsgrader
inom Kommunals avtalsområde. Socialförvaltningen har till exempel höjt sin sysselsättningsgrad från 93,1 % december 2020
till 94,6 % december 2021.
Den faktiskt arbetade tiden för månadsoch timavlönade medarbetare omräknat
till heltidsarbetare har ökat med 106 heltidsarbetare, i december 2021 var antalet
5 077. Det kan delvis förklaras av att regionen har ökat i antalet anställda samt att antalet övertid- och mertidstimmar har ökat.

Av de tillsvidareanställda var 4 357 kvinnor (75,4 %) och 1 424 män (24,6 %).
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden
för kvinnorna var 96,5 % och 98,1 % för
männen. Medelåldern för månadsanställda
medarbetare var i december 2021 46,8 år
(46,7 år, 2020). 182 medarbetare gick i
pension under 2021, den genomsnittliga
pensionsåldern var 64,9 år (64,8 år, 2020).
Den totala personalkostnadsökningen
2021 var 6,2 %. Kostnader för löner och
arvoden ökade med 4,5 %. De ökade personalkostnaderna beror på flera faktorer; ändrade livslängdsantaganden som ligger till
grund för beräkningen av pensionsskulden,
effekten av den årliga löneöversynen, ökat
antal anställda samt att ny- och ersättningsrekryteringar ofta sker till högre lön än de
som slutat. Kostnaderna för sjukfrånvaron
har dock minskat i jämförelse med 2020.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

PERSONALVOLYM

ANTAL MEDARBETARE 2017-2021
Antalet medarbetare har ökat med 36. Av de tillsvidareanställda är 4 357 kvinnor och 1 424 män
Tillsvidare

8000
7000
6000

Visstid

Totalt
6 613

6 510
5 829

5 784

5 781

5 655

5 594

6 637

6 601

6 540
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4000
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2000
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0

726

784

2017

2018

956

975

876

2019

2020

2021

Statistik för år 2019 och framåt tas från beslutsstödsystemet Hypergene och skiljer sig därför från
2019 års årsredovisning. Jämförelser bakåt i tiden ska göras med försiktighet.

60 år >
1 090

55-59 år
1 040

SJUKFRÅNVARONS
FÖRDELNING
2020-2021, %

PERSONALKOSTNADER
2020-2021, mnkr

< 29 år
634

Den totala personalkostnaden
har ökat med 6,2 %

30-39 år
1 350

2021

2020

2 369

2 268

401

385

63

70

Arbetsgivaravgifter

839

803

Pensionskostnad

469

381

8

10

4 086

3 847

Löner och arvoden
Frånvaro
varav

50-54 år
940

40-49 år
1 583

ÅLDERSSTRUKTUR DECEMBER 2021
Medelåldern för regionens månadsavlönade
medarbetare är 46,8 år. Kvinnornas medelålder är 47,2 år och männens 45,5 år.

- sjukfrånvaro

Kostnadsersättningar
Summa

2021

2020

Sjukfrånvaro

6,4

7,3

- kvinnor

7,0

8,0

- män

4,7

5,2

24,3

24,2

Sjukfrånvaro i åldern
29 år eller yngre

6,0

6,4

Sjukfrånvaro
i åldern 30-49 år

6,1

7,2

Sjukfrånvaro i åldern
50 år eller äldre

6,8

7,6

Andel med mer än
60 dagars sjukfrånvaro
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SJUKFRÅNVARO
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Regionens sjuktal för 2021 är 6,4. Detta är
en minskning med 0,9 från 2020 men fortfarande högre än 2019 års nivå. Under årets
första halva noteras ett stabilare sjuktal än
normalt där variationer ofta ses kopplat till
exempelvis influensatider. Sjuktalet sjunker
sedan under årets sommarmånader för att
sedan stadigt stiga under årets andra halva.
Det högsta sjuktalet noteras i december
med 8,2 vilket bedöms bero på pandemin
och den samhällsspridning som pågick.
Minskningen i sjuktal ses hos både
kvinnor och män där differensen minskar
mellan könen, skillnaden är dock fortsatt stor. Den markanta ökning av korttidsfrånvaron (dag 1-14) som sågs under
2020 har kvarstått under året med trolig
koppling till folkhälsomyndighetens rekommendationer samt medarbetare med
symptombild. Minskning i sjuktal återfinns i alla åldersgrupper. Gruppen 50 år

eller äldre visar fortsatt högst sjuktal jämfört med övriga åldrar.
De högsta sjuktalen återfinns inom
socialförvaltningen. Teknikförvaltningen
visar som enda förvaltning på en ökning
av sjuktalet under året. För teknikförvaltningen som helhet beror ökningen på att
avdelningen försörjning överfördes från
regionstyrelseförvaltningen vid årsskiftet.
Försörjningsavdelningen har historiskt
sett haft relativt höga sjuktal.
Under hela pandemin har möjlighet till
hemarbete i det korta perspektivet visat sig
ha en positiv påverkan på sjuktalet. Medarbetare som arbetar med administration har
under 2021 generellt haft hälften så mycket
sjukfrånvaro som grupper inom vård, omsorg, skola och förskola.
Pandemins påverkan på sjuktalet bedöms vara betydande i regionens verksamheter genom exempelvis ökad arbetsbelastning, minskad återhämtning och

psykisk ohälsa. Även biverkningar från
vaccinationer och uppskjutna medicinska
åtgärder är direkta konsekvenser av pandemin som fått påverkan på sjukfrånvaron.
För vissa medarbetargrupper har folkhälsomyndighetens rekommendationer
haft en negativ påverkan på sjuktalet då
lättare symtombild samt karantänsregler kombinerat med begränsad anpassningsmöjlighet inneburit sjukfrånvaro.
I andra verksamheter lyfts rekommendationerna som en skyddsfaktor under
året då exempelvis färre med symptombild
funnits i verksamheterna. Även effekter av
de ändringar som skett i sjukförsäkringen
under 2021 har betydelse för utvecklingen
av regionens sjuktal. En framgångsfaktor
i sjuktalsarbetet är verksamheternas möjlighet att ta tillvara arbetsförmåga genom
anpassning för medarbetare med tillfälligt
nedsatt arbetsförmåga vid exempelvis lättare luftvägsinfektioner.

SJUKFRÅNVARO MÅNADSVIS 2018–2021, %
Sjuktalet för 2021 visar en relativt stabil nivå under första delen av året för att sedan stiga under hösten.
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SJUKFRÅNVARO PER FÖRVALTNING 2019 -2021, %
De högsta sjuktalen återfinns inom socialförvaltningen. Teknikförvaltningen visar som enda förvaltning på en ökning av sjuktalet under året.
Sjukfrånvaron minskar för Region Gotland i jämförelse med 2020 men ligger fortsatt på en högre nivå än året innan pandemin startade. 			
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Under pandemin har bärandet av skyddsutrustning i form av munskydd blivit en naturlig del av arbetsdagen.

Förväntad utveckling
GLOBALISERING
Ökad oro i världen skapar osäkerheter framåt. Effekter och konsekvenser av pandemin
måste fortsatt bevakas och hanteras för att
mildra negativ utveckling inom områden
som ekonomi, arbetsmarknad, näringslivsutveckling och folkhälsa. God omvärldsbevakning och intern faktainsamling, analys,
kommunikation och dialoger är viktiga
förmågor för att förhålla sig till omvärlden
på ett följsamt sätt. Beredskap måste byggas
upp för att exempelvis kunna hantera åtgärder, behov av snabba förändringar och
flyktingströmmar. Förändringar i lagstiftning och statlig styrning förväntas och
regionen behöver särskilt beakta utvecklingen inom brottsförebyggande arbete
och säkerhetsskydd.

SAMHÄLLSEKONOMI
OCH BEFOLKNING
Den svenska ekonomin har återhämtat sig
snabbt efter den kraftiga nedgången 2020.

PROGNOS
BEFOLKNINGSUTVECKLING 2021-2030

Minskad smittspridning, hög vaccinationsgrad och avslutade restriktioner stärker
konjunkturen såväl i Sverige som globalt.
Sveriges kommuner och regioner (SKR)
bedömer i februari 2022 att ökningstakten
för skatteunderlaget kommer att bli högre
än genomsnittet de senaste tio åren både
2022 och 2023. Att tjänste- och varukonsumtion fortsätter att normaliseras efter
pandemin kommer att leda till att arbetsmarknaden också återhämtar sig. Antalet
arbetade timmar beräknas öka kraftigt
2022. Ökningen fortsätter 2023 om än
något avstannande för att kommande år
följa arbetskraftsutbudets utveckling. För
Region Gotland innebär det att skatteintäkterna kommer att bli högre jämfört
med den prognos som låg till grund för budgeten 2022 och planen för 2023 och 2024.
En viktig faktor för ökningen av skatteintäkter och generella bidrag är befolkningsutvecklingen. Dels ökar skatteunderlaget, dels bidrar de olika åldersgrupperna
på olika sätt inom utjämningssystemen.

För Gotlands del ser befolkningsprognosen mycket positiv ut. Befolkningen ökar
varje år framåt. Enligt den senaste prognosen från februari 2021 kommer Gotlands
befolkning öka till drygt 64 000 invånare
2030. Problematiken är fördelningen av
befolkningen i olika åldersgrupper. Som
syns i tabellen så kommer andelen 65+ att
öka från 26 % till 28 % samtidigt som andelen i arbetsför ålder minskar. Det betyder
att det finns ett kostnadstryck till följd av
demografiska förändringar som kommer
att kräva både tillskott av resurser men
också ställa krav på ökad effektivisering.
Kompetensförsörjningsutmaningen blir
också särskilt tydlig. För att öka skatteunderlaget och klara kompetensförsörjningen behöver satsningar göras för att
öka andelen befolkning i arbetsför ålder.

Utfall 2021

Andel av befolkning, %

Prognos 2030

Andel av befolkning, %

0-18 år

11 850

19,4

12 226

19,0

19-64 år

33 036

54,2

33 690

52,5

16 115

26,4

18 289

28,5

61 001

100,0

64 205

100,0

65+
Summa
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KOMPETENSFÖRSÖRJNING

INVESTERINGAR

EKONOMISK PLANERING

En av de största utmaningarna framåt är
att klara kompetensförsörjningen. Verksamheterna förutspår stora svårigheter att
hitta ersättare för de medarbetare som går
i pension samt ser utmaningar i att rekrytera utifrån förändrade behov. För att stå
sig i den hårda konkurrensen om arbetskraft behöver regionen fortsätta att vara
en attraktiv arbetsgivare. Det är centralt
både för att nå framtida medarbetare och
nya grupper, men också för att nuvarande
medarbetare ska utvecklas, vara engagerade och göra ett bra jobb. Den demografiska
utmaningen på Gotland med färre i arbetsför ålder innebär att vi behöver hitta andra
arbetssätt för att fullfölja vårt uppdrag.
Rätt kompetens är avgörande för förmågan
att uppnå uppsatta mål med hög kvalitet
och för att organisationen ska utvecklas mot framtiden. Redan nu finns brist
på yrkeskompetens inom olika områden
främst inom skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Det pågår ett aktivt arbete både
centralt och i respektive förvaltning utifrån
framtagna kompetensförsörjningsplaner.

Investeringsbudgeten till och med 2026
för Region Gotlands nämnder omfattar
2,9 mdkr, varav 800 mnkr avser investeringar inom vatten- och avlopp samt avfall. Det planeras även för ett nytt badhus,
2 nya äldreboenden, ny skola på A7-området
i Visby, beläggningsprogram för gator och
vägar samt fastighetsinvesteringar. I den
långsiktiga investeringsplanen fram till
2031 finns ytterligare behov av äldreboenden, ny skola samt omfattande ombyggnader av flera förskolor och skolor. Dessutom
pågår ett flertal utredningar kring sjukhuset
och vårdens långsiktiga lokalförsörjning.
Regionens bostadsbolag Gotlandshem har
under samma period behov av att göra stora investeringar i underhåll av fastigheter,
samtidigt som behovet av nyproduktion av
hyresrätter är stort. För att klara av de stora
investeringsvolymerna för koncernen krävs
en god planering samt att resultatnivåerna
framöver är minst i nivå med det finansiella
målet på 2 % av nettokostnaden.

Tack vare den starka återhämtningen av
svensk ekonomi samt en gynnsam befolkningsutveckling ser resultatnivåerna
goda ut för planperioden. På kostnadssidan
innebär dock den demografiska utvecklingen med framförallt fler äldre att resurser
behöver omfördelas inom regionen. I regionfullmäktiges beslut om budget för åren
2022-2024 ligger ett effektiviseringskrav
på nämnderna på sammanlagt 150 mnkr
för de tre åren. 43 mnkr ska genomföras
2022, medan ytterligare 107 mnkr ska
genomföras 2023-2024. Det finns ännu
inga beslut tagna om vilka verksamhetsområden som ska genomföra effektiviseringen 2023-2024. Samtidigt som effektiviseringar ska genomföras 2022 tillförs
också ramtillskott och kompensation för
personalkostnadsökningar. Den planerade investeringsnivån är hög i förhållande
till budgeterat resultat vilket innebär att
låneskulden ser ut att öka mot slutet av
perioden. Soliditeten inklusive pensionsskulden fortsätter att förbättras till följd av
de goda resultatnivåerna samt att pensionsutbetalningarna kommer att öka vilket
minskar pensionsskulden. I tabellen ges en
översikt över den ekonomiska planeringen.

EKONOMISK PLANERING
FÖR PLANPERIODEN

Utfall 2021

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

-5 798

-5 906

-6 067

-6 248

5 953

6 058

6 206

6 401

Finansnetto, mnkr

61

-30

-38

-43

Årets resultat, mnkr

216

122

101

110

Investeringar, mnkr

424

555

636

604

Låneskuld, mnkr

390

480

580

680

Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser, %

7,3

10,6

12,7

14,9

Egenfinansiering av totala investeringar, %

173

90

75

83

Resultat i förhållande till verksamhetens nettokostnad, %

3,8

2,1

1,7

1,8

Verksamhetens nettokostnad, mnkr
Skatteintäkter och generella bidrag, mnkr
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Ekonomisk
redovisning
Ekonomisk redovisning är en fördjupad informationsdel kring kommunkoncernen
samt Region Gotlands ekonomi. Här presenteras drift- och investeringsredovisning,
resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och tillhörande noter för Region
Gotland. Mer ekonomisk information hittar du i förvaltningsberättelsen.

I samband med Visbydagen den 2-3 oktober arrangerade Region Gotland kulturfestivalen Mixed Minds på Gotlands Kulturrum. Sammanlagt visades 27 konstverk och
work-in-progress av gotländska kulturskapare. På bilden arbetar Pål Stenqvist och Judith Dekker med inläsning till hörspels-installationen Du är min blinda fläck.
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Driftredovisning
DRIFTBUDGET OCH
DRIFTREDOVISNING

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

Foto: Region Gotland
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Regionfullmäktige tilldelar nämnderna
nettoanslag för att bedriva sin verksamhet. Nettoanslagen binds av fullmäktige
på nämndnivå. Omdisponering 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 organisationseller 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.
Personalomkostnader i form av sociala
avgifter och pensioner redovisas som ett
personalomkostnadspålägg i driftredovisningen och 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 % 2021 och sänkt till 1,0 % 2022.
Gemensamma kostnader som interndebiteras är främst hyreskostnader, måltider, försörjning samt vissa IT-kostnader.

Inom Region Gotland finns parker och grönområden med varierande karaktär. Den dagliga skötseln utförs av vår egen personal. På bilden ses Emma Nilvén
vattna blommor planterade i urnor. Under 2021 planterades totalt 18 600 blommor i olika urnor. Blommorna fick pryda många platser på Gotland.

NÄMNDERNAS INTÄKTER
OCH KOSTNADER 2021, mnkr

Intäkter

Netto

Nettobudget

Nettoavvikelse

Nettokostnader i %
av budget

Nettoavvikelse
2020

Regionstyrelse

269

-773

-504

-526

22

95,8

25

Teknisk nämnd

1 342

-1 558

-216

-205

-11

105,4

-30

Miljö- och byggnämnd

66

-106

-40

-34

-6

117,6

-1

Barn- och utbildningsnämnd

842

-2 107

-1 265

-1 256

-9

100,7

12

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnd

248

-573

-325

-330

5

98,5

-2

Socialnämnd

876

-2 305

-1 429

-1 468

39

97,3

16

Hälso- och sjukvårdsnämnd

874

-2 681

-1 807

-1 821

14

99,2

9

4 517

-10 103

-5 586

-5 640

54

99,0

29

Summa
Finansförvaltning
Summa inklusive finansförvaltning

FÖRÄNDRINGAR I BUDGET 2021
Den snabba konjunkturuppgången 2021
har inneburit att prognosen för skatteintäkterna reviderats upp under innevarande
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Kostnader
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94

-306

-212

-68

-144

2

4 611

-10 409

-5 798

-5 708

-90
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år. Budgeten för skatteintäkter utökades
med 31 mnkr som en följd av detta.
Regionfullmäktige har under året beslutat om flera tilläggsanslag till nämnderna. De flesta tilläggsanslag kan kopplas till

pågående coronapandemi men det finns
också tilläggsanslag som kopplas till förändrade behov i nämndernas verksamheter. Nämnderna har beslutat att använda
15,4 mnkr av eget kapital.
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TILLÄGGSANSLAG KOPPLADE TILL CORONAPANDEMIN, mnkr
Avser

Beslut

Belopp

Regionstyrelse

NÄMND

Tillfälliga återstartsåtgärder 2021

2021-11-24

30,8

Teknisk nämnd

Utebliven Almedalsvecka

2021-06-16

3,5

Teknisk nämnd

Allmänn kollektivtrafik

2021-06-16

7,1

Teknisk nämnd

Särskild kollektivtrafik

2021-06-16

1,5

Teknisk nämnd

Uteblivna intäkter markupplåtelse

2021-06-16

2,0

Teknisk nämnd

Underhållsåtgärder för enskilda vägar med statsbidrag

2021-06-16

3,0

Teknisk nämnd

Smittsäker transport till vårdinrättning

2021-11-24

3,4
0,2

Teknisk nämnd

Tillfälliga återstartsåtgärder 2021 - färdigställande av minnesplats för veteraner

2021-11-24

Miljö- och byggnämnd

Uteblivna intäkter avgift alkoholtillsyn (efterskänkning av avgiften för alkoholtillsyn under 2021)

2021-10-27

2,1

Miljö- och byggnämnd

Kompensation för kostnadsfri digital alkoholutbildning (AAS) för företag under 2021

2021-10-27

0,1

Miljö- och byggnämnd

Kompensation för begränsade kontroller och tillsyn under 2021

2021-10-27

Summa

2,1
55,7

TILLÄGGSANSLAG KOPPLADE TILL FÖRÄNDRADE BEHOV, mnkr
Teknisk nämnd

Evakueringslokaler Alléskolan/Södervärn

2021-03-24

3,5
3,5

NÄMNDERNAS BUDGET 2021, mnkr

Ingående budget

Omdisponering

Tilläggsanslag

Nyttjande av eget
kapital
8,4

Regionstyrelse

486,7

30,8

Teknisk nämnd

180,7

24,2

Miljö- och byggnämnd
Barn- och utbildningsnämnd

30,0

Utgående budget
525,9
204,9

4,2

34,2

1 249,8

+0,4

5,5

328,7

-0,4

1,5

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

1 255,3
330,2

Socialnämnd

1 468,5

1 468,5

Hälso- och sjukvårdsnämnd

1 821,0

1 821,0

Summa

5 565,4

BUDGET OCH UTFALL
PER VERKSAMHET 2021, mnkr

Budget
intäkter

0,0

Bokslut
intäkter

EKONOMISK REDOVISNING

Summa

59,2

15,4

Budget
kostnader

Bokslut
kostnader

Budget
netto

5 640,0

Bokslut
netto

Nettoavvikelse

1

Politisk verksamhet

5

5

-71

-62

-66

-57

9

11

Nämnd- och styrelseverksamhet

0

0

-27

-20

-27

-20

7

12

Stöd till politiska partier

0

0

-10

-9

-10

-9

1

13

Revision

0

0

-4

-4

-4

-4

0

14

Nämndadministration

0

0

-12

-11

-12

-11

1

15

Övrig politisk verksamhet

5

5

-18

-18

-13

-13

0
-6

2

Infrastruktur, skydd mm

239

263

-478

-508

-239

-245

20

Infrastruktur, skydd mm

15

15

-19

-17

-4

-2

2

21

Fysisk och teknisk planering

43

34

-59

-59

-16

-25

-9

22

Teknisk verksamhet

91

97

-86

-85

5

12

7

23

Särskilda uppdrag skattefinansierade

1

1

-8

-7

-7

-6

1

24

Gatu- och Väghållning

21

29

-76

-89

-55

-60

-5

33

34

-53

-55

-20

-21

-1

9

22

-77

-84

-68

-62

6

18

18

-33

-34

-15

-16

-1

25

Parkverksamhet

26

Näringslivsfrämjande åtgärder

27

Miljö- och hälsoskydd

28

Räddningstjänst

7

12

-63

-74

-56

-62

-6

29

Övrig infrastruktur

1

1

-4

-4

-3

-3

0
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BUDGET OCH UTFALL
PER VERKSAMHET 2021, mnkr (forts.)
3

Fritid och kultur

30

Kultur o fritidsverksamhet

31

Kulturverksamhet

Bokslut
intäkter

Budget
kostnader

Bokslut
kostnader

Budget
netto

Bokslut
netto

Nettoavvikelse

47

66

-219

-235

-172

-169

3

0

1

-4

-4

-4

-3

1

28

41

-71

-84

-43

-43

0

32

Fenomenalen Sience Center

3

4

-4

-4

-1

0

1

35

Biblioteksverksamhet

5

10

-31

-36

-26

-26

0
0

36

Fritidsverksamhet

7

5

-69

-67

-62

-62

38

Ungdomsverksamhet

1

2

-18

-18

-17

-16

1

39

Kulturskolan

3

3

-22

-22

-19

-19

0

1 019

1 039

-2 540

-2 562

-1 521

-1 523

-2

6

4

-70

-51

-64

-47

17

286

293

-641

-645

-355

-352

3

0

0

-1

-1

-1

-1

0
-16

4

Pedagogisk verksamhet

40

Central administration

41

Förskola

42

Pedagogisk omsorg

43

Fritidshem

98

97

-186

-201

-88

-104

44

Förskoleklass

27

29

-71

-74

-44

-45

-1

45

Obligatoriska skolan

394

404

-1 061

-1 080

-667

-676

-9

46

Gymnasieutbildning

146

149

-400

-398

-254

-249

5

47

Vuxenutbildning

31

32

-60

-61

-29

-29

0

48

Uppdragsutbildning

0

0

-1

-1

-1

-1

0

49

Folkhögskola

31

31

-49

-50

-18

-19

-1

811

869

-2 276

-2 291

-1 465

-1 422

43

3

21

-38

-50

-35

-29

6

-1 444

-866

-810

56

5

Vård och omsorg

51

Gemensamt socialförvaltningen

52

Vård och omsorg enligt socialtjänstlagen

599

634

-1 465

53

Insatser enligt LSS

202

199

-462

-477

-260

-278

-18

54

Individ och familjeomsorg

7

14

-276

-288

-269

-274

-5

55

Handläggning

0

1

-26

-25

-26

-24

2

59

Bostadspolitiska frågor

0

0

-9

-7

-9

-7

2

6

Särskilt riktade insatser

47

50

-69

-77

-22

-27

-5

61

Flyktingmottagning

14

8

-14

-15

0

-7

-7

62

Arbetsmarknadsåtgärder

33

42

-55

-62

-22

-20

2

7

Affärsverksamhet

444

457

-566

-603

-122

-146

-24

71

Näringsliv och bostäder

30

31

-30

-35

0

-4

-4

72

Hamnverksamhet

79

81

-86

-86

-7

-5

2

73

Buss- och biltrafik

13

14

-128

-141

-115

-127

-12

74

Vatten och avlopp

218

223

-218

-227

0

-4

-4

75

Avfallshantering

104

108

-104

-114

0

-6

-6

79

Lövsta Landsbygdscentrum

0

0

0

0

0

0

0

679

874

-2 498

-2 680

-1 819

-1 806

13

173

171

-353

-380

-180

-209

-29
-62

8

Hälso- och sjukvård

80

Primärvård

81

Somatisk specialistvård

12

52

-900

-1 002

-888

-950

82

Psykiatrisk specialistvård

3

6

-128

-132

-125

-126

-1

83

Tandvård

68

68

-96

-98

-28

-30

-2

84

Övrig hälso- och sjukvård

214

221

-374

-392

-160

-171

-11

85

Medicinsk service

46

64

-236

-262

-190

-198

-8

86

Försörjningsverksamhet

12

14

-160

-157

-148

-143

5

87

Administrativ service

151

278

-251

-257

-100

21

121

823

894

-1 037

-1 085

-214

-191

23

38

51

-248

-252

-210

-201

9

9

Gemensam verksamhet

92

Regiongemensam administration

94

Fastighetsförvaltning

465

499

-469

-500

-4

-1

3

97

Försörjningsverksamhet

320

344

-320

-333

0

11

11

4 114

4 517

-9 754

-10 103

-5 640

-5 586

54

Summa nämnder
99

Finansförvaltning

Summa nämnder inklusive finansförvaltning

36

Budget
intäkter
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30

94

-98

-306

-68

-212

-144

4 144

4 611

-9 852

-10 409

-5 708

-5 798

-90

EKONOMISK REDOVISNING

Investerings- och
exploateringsredovisning
använts har sedan kompletteringsbudgeterats till följande år. Den totala årliga
investeringsbudgeten ligger på en för hög
nivå för att både klara att genomföra och
finansiera. En hårdare prioritering behöver
ske samtidigt som investeringsprojekten
behöver fördelas över en längre tidsperiod.
Under året har investeringar gjorts
i vatten- och avloppsanläggningar med
103 mnkr. Infrastrukturinvesteringar i
gator, vägar, parker och hamn uppgår till
69 mnkr. Investeringar i verksamhetslokaler gjordes med 207 mnkr (till exempel
Hemsebadet 28 mnkr och Korpen nytt
korttidsboende 49 mnkr). Investeringar i
maskiner, inventarier, IT och medicinteknik uppgick till 90 mnkr.

Investeringarna i koncernen uppgick till
484 mnkr (526 mnkr, 2020). Region Gotlands investeringar uppgick till 424 mnkr
(388 mnkr, 2020). Inkomster från försäljning av materiella tillgångar uppgick
till 31 mnkr.
Region Gotlands investeringsbudget
inklusive kompletteringsbudget och til�läggsanslag var 1 012 mnkr. I investeringsbudgeten ingår infrastrukturinvesteringar
i exploateringsområden med 40 mnkr.
Under året har tilläggsanslag beviljats med
106 mnkr för investeringar i fastigheter
(till exempel Hemsebadet och tillfälliga
paviljonger Visby lasarett), bokbuss och IT
med mera. Regionfullmäktige har inte tagit
beslut om några investeringar i bolagen.
Budgetavvikelsen var 588 mnkr och
innebar att 42 % av budgeten utnyttjades.
En stor del av den outnyttjade investeringsbudgeten kommer sannolikt att bli kompletteringsbudgeterad till 2022. Under den
senaste femårsperioden har i genomsnitt
cirka 52 % av investeringsbudgeten använts
per år och en stor del av budgeten som inte

EXPLOATERINGSBUDGET OCH
EXPLOATERINGSREDOVISNING
Exploateringsbudgeten uppgår totalt till
193 mnkr, varav 40 mnkr avser investeringar i infrastruktur och 153 mnkr avser exploateringsutgifter i omsättningstillgångar. Under året har investeringar
i infrastruktur gjorts med cirka 3 mnkr

250

228

222

EGENFINANSIERING
AV INVESTERINGAR
Ett av Region Gotlands finansiella mål
är att investeringar i skattefinansierad
verksamhet ska vara egenfinansierade
till 100 % och innebär att kassaflödet
från den löpande verksamheten räcker
till för att finansiera investeringarna.
Investeringarna har med god marginal
egenfinansierats. Egenfinansieringen av
samtliga investeringar var 173 % totalt.
För de skattefinansierade investeringarna
var egenfinansieringen 228 % vilket överträffar målet. Att andelen egenfinansiering
är hög och stabil är långsiktigt viktigt för
Region Gotlands ekonomi. En egenfinansiering som uppgår till minst 100 % stärker
den ekonomiska ställningen.

15

13,8
12

200

166

153

163

173
156
9

150

96

100

9,4

8,8

115
89

6

6,9

7,1

2020

2021

3

50

0

i Visby avseende gator och park i områdena
Törnekvior och Brodösen. Exploateringsutgifter i omsättningstillgångar uppgår
till 24 mnkr och merparten avser stadsutvecklingsprojektet Visborg, kvarteren
Brodösen och Järnvägen i Visby.

EKONOMISK REDOVISNING

INVESTERINGSBUDGET OCH
INVESTERINGSREDOVISNING

2017

2018

2019

2020

2021

EGENFINANSIERING AV INVESTERINGAR 2017-2021, %
En egenfinansieringsgrad på 100 % innebär att kassaflödet från
den löpande verksamheten är lika stort som investeringsutgifterna.
Under perioden har målet att egenfinansiera investeringar i skattefinansierad verksamhet uppnåtts de senaste fem åren. Bra resultatnivåer
och vinster från fastighetsförsäljningar har möjliggjort detta.

0

2017

2018

2019

INVESTERINGSVOLYM 2017-2021, %
Investeringsvolym kan mätas som investeringsutgifternas andel av
skatteintäkter och generella bidrag. Andelen har minskat de senaste
två åren i takt med att investeringsutfallet blivit lägre. Kommunsektorns
genomsnitt har de två senaste åren legat på 13 % i investeringsvolym.

Egenfinansiering av investeringar i skattefinansierad verksamhet
Egenfinansiering av samtliga investeringar
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NETTOINVESTERING PER
HUVUDVERKSAMHET, mnkr

2021

2020

2019

2018

2017

Summa

Andel av
summa, %

Infrastruktur, skydd, hamn m m

69

94

95

226

160

644

26

Fritid och kultur

29

3

3

9

2

46

2

Pedagogisk verksamhet

77

75

70

89

65

376

15

Vård och omsorg

63

15

7

6

3

94

4

103

116

226

297

106

848

35

Hälso- och sjukvård

52

50

73

53

56

284

12

Gemensam verksamhet

31

35

23

23

44

156

6

424

388

497

703

436

2 448

100

Avgiftsfinansierad verksamhet, vatten och
avlopp samt avfall

Summa

Under de senaste fem åren har hamninvesteringar, investeringar inom skolan och VA-investeringar dominerat regionens investeringsverksamhet. 26 % av
investeringsvolymen har varit hamn och infrastruktur, 35 % har varit vatten och avlopp samt avfall och 15 % har avsett utbildningsverksamhet. De största
projekten har varit kryssningskaj samt bräckvattenverk och ledningsnät för vatten- och avlopp på södra Gotland.

INVESTERINGAR INKL.
EXPLOATERINGAR PER NÄMND 2021, mnkr

Budget 2021

varav tilläggsanslag

Utfall 2021

Regionstyrelsen/Regionstyrelseförvaltningen

101

10

17
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Regionstyrelsen/Räddningstjänst

12

Miljö- och byggnämnden

1

Tekniska nämnden

928

- varav vatten och avlopp samt avfall

275

- varav andra nämnder

338

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Summa

7
0
96

379
103

96

191

52

14

7

4

10

1

54
1 165

26
106

448

varav exploatering anläggningstillgångar

40

3

varav exploatering omsättningstillgångar

153

24

Den totala budgeten för investeringar och exploatering uppgår till 1 165 mnkr varav 193 mnkr avser exploateringsverksamhet. Tekniska nämnden har cirka 80 %
av den totala budgeten. Investeringsutgifterna blev 424 mnkr och exploateringsutgifterna 24 mnkr. Investeringar i vatten- och avlopp utgjorde 24 %.

INVESTERINGSPLAN
Planen för år 2022-2026 omfattar investeringar för cirka 2 942 mnkr, varav
cirka 806 mnkr avser avgiftsfinansierad
verksamhet. Dessutom tillkommer kompletteringsbudget för 2022. Investeringsplanen innehåller stora investeringar i

38
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fastigheter bland annat grundskola, badhus, LSS-boende och särskilda boenden
för äldre. Planen innehåller även stora
investeringar i vatten- och avloppsanläggningar samt IT-investeringar. För åren
2022-2026 beräknas investeringarna i den
skattefinansierade verksamheten kunna

finansieras helt med egna medel men för
2023 är resultatet otillräckligt för att klara
detta. De totala investeringarna under
hela planperioden ligger på en för hög
nivå relativt de budgeterade resultaten
vilket skulle kräva förhållandevis stor
extern upplåning.
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mnkr
REGIONEN 2021

REGIONEN 2020

KONCERNEN 2021

KONCERNEN 2020

Verksamhetens intäkter

not 1, 8, 28

1 740

1 605

2 269

2 059

Verksamhetens kostnader

not 2, 8, 28

-7 235

-6 792

-7 605

-7 077

Avskrivningar

not 3

Verksamhetens nettokostnader

-303

-282

-383

-411

-5 798

-5 469

-5 719

-5 429

Skatteintäkter

not 4

4 191

3 952

4 191

3 952

Generella statsbidrag och utjämning

not 5

1 762

1 692

1 762

1 692

155

175

234

215

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

not 6, 8

85

30

75

21

Finansiella kostnader

not 7, 8

-24

-50

-45

-71

216

155

264

165

0

0

0

0

216

155

264

165

REGIONEN 2021

REGIONEN 2020

KONCERNEN 2021

KONCERNEN 2020

216

155

264

not 3

303

282

383

411

not 21, 22

208

130

291

138

-27

-54

-27

-54

2

24

6

27

702

537

917

687

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

Kassaflödesanalys

EKONOMISK REDOVISNING

Resultaträkning

mnkr

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat

165

Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster
Avskrivningar
Avsättningar
Realisationsvinster
Realisationsförluster, utrangering
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Förändring av förråd och exploateringstillgångar
(ökn -, minskn +)

not 15, 16

24

-18

23

-19

Förändring av kortfristiga fordringar och placeringar
(ökn -, minskn +)

not 17, 18

-383

-128

-414

-163

not 24

-15

166

109

110

328

557

635

615

-424

-388

-484

-526

0

0

0

-4

Förändring av kortfristiga skulder (ökn +, minskn -)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

not 9

31

68

31

68

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

not 13

0

0

0

0

Finansiell leasing anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-4

-18

-4

-18

-397

-338

-457

-480

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring av långfristiga fordringar (ökn -, minskn +)

not 13

-10

7

-63

8

Förändring av långfristiga skulder (ökn +, minskn -)

not 23

-160

29

-262

119

-170

36

-325

127

-239

255

-147

262

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE

not 19
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Balansräkning

mnkr
REGIONEN 2021

REGIONEN 2020

KONCERNEN 2021

KONCERNEN 2020

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

not 10

8

14

8

14

Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar

not 11

4 327

4 210

6 656

6 559

Maskiner och inventarier

not 12

382

374

421

417

0

0

0

0

109

99

110

47

4 826

4 697

7 195

7 037

not 14

13

14

13

14

Förråd

not 15

28

25

36

32

Exploateringstillgångar

not 16

10

37

10

37

Kortfristiga fordringar

not 17

544

479

699

603

Kortfristiga placeringar

not 18

560

242

560

242

Kassa och bank

not 19

132

371

255

402

Summa omsättningstillgångar

1 274

1 154

1 560

1 316

SUMMA TILLGÅNGAR

6 113

5 865

8 768

8 367

Årets resultat

216

155

264

165

Resultatutjämningsreserv

178

115

178

115

2 279

2 188

3 100

2 999

2 673

2 458

3 542

3 279

1 106

Materiella anläggningstillgångar

Övriga materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

not 13

Summa anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur

EKONOMISK REDOVISNING

Omsättningstillgångar

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

Övrigt eget kapital

not 20

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

not 21

1 224

1 087

1 243

Andra avsättningar

not 22

159

88

311

157

1 383

1 175

1 554

1 263

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

not 23

978

1 138

2 326

2 588

Kortfristiga skulder

not 24

1 079

1 094

1 346

1 237

Summa skulder

2 057

2 232

3 672

3 825

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

6 113

5 865

8 768

8 367

0

0

0

0

not 26

2 229

2 250

2 229

2 250

not 25, 28

1 374

1 376

1 374

1 376

not 27

21

11

30

25

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland
skulderna eller avsättningarna
Borgensförbindelser
Framtida leasingkostnader
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Noter
REGIONEN 2021

REGIONEN 2020

KONCERNEN 2021

KONCERNEN 2020

NOT 1 – VERKSAMHETENS INTÄKTER, mnkr
Försäljning varor och tjänster

109

92

439

405

Avgifter och taxor

548

511

731

646

Hyror och arrenden

114

112

114

112

Driftbidrag från staten

780

726

780

726

Övriga bidrag och ersättningar

18

15

18

15

Reavinster

27

54

27

54

Exploateringsintäkter

65

17

65

17

Övriga intäkter

79

78

95

84

1 740

1 605

2 269

2 059

Summa verksamhetens intäkter

Bidrag och ersättningar från staten utgör 45 % av verksamhetens intäkter (45 %, 2020)					
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.

EKONOMISK REDOVISNING

Statsbidraget för läkemedelsförmånen uppgår till 205 mnkr (187 mnkr, 2020).

NOT 2 – VERKSAMHETENS KOSTNADER, mnkr
Material, inventarier

-146

-104

-204

-136

Bidrag, transfereringar

-249

-231

-249

-230
-1 152

Köp av huvudverksamhet

-1 225

-1 137

-1 255

Konsulter

-66

-55

-74

-57

Tillfälligt inhyrd personal

-107

-103

-107

-103

Löner och sociala avgifter

-3 617

-3 467

-3 710

-3 553

Pensioner, löneskatt

-469

-380

-474

-390

Lokal- och fastighetskostnader

-223

-235

-227

-239

-82

-80

-84

-81

-469

-443

-473

-444

Transporter och resor

-127

-124

-130

-126

Övriga köpta tjänster

-199

-174

-199

-175

Reaförlust, utrangering tillgångar

-2

-24

-6

-24

Exploateringsutgifter

-11

-2

-11

-2

-243

-233

-372

-361

Bränsle och energi
Förbrukningsmaterial

Övriga verksamhetskostnader
Skatt i bolagen
Summa verksamhetens kostnader

0

0

-30

-4

-7 235

-6 792

-7 605

-7 077

NOT 3 – AVSKRIVNINGAR, mnkr
Avskrivningar immateriella tillgångar

-6

-7

-6

-7

Avskrivningar byggnader, tekniska anläggningar

-211

-197

-278

-300

Avskrivningar maskiner och inventarier

-86

-78

-119

-104

Nedskrivning av anläggningstillgångar

0

0

-19

0

Återföring nedskrivning av anläggningstillgångar

0

0

39

0

-303

-282

-383

-411

Summa avskrivningar

Värdeprövning har gjorts för byggnader/mark i AB Gotlandshem. Detta har lett till att nedskrivningar sker på vissa fastigheter 			
på grund av att bedömt värde understigit bokfört värde. För andra fastigheter har det istället medfört vissa värdeökningar.		
Värdeökningarna följer en trend med ökat distansarbete och ökat intresse för fastigheter utanför
Sveriges centralorter. Detta har medfört att Gotlandshem delvis kan återföra tidigare års nedskrivningar.
Återvinningsvärdet utgörs av nettoförsäljningsvärdet för byggnader/mark och har beräknats via en intern
värderingsmodell med beräkning av objektets avkastningsvärde baserat på kassaflödesanalys med marknadsanpassade parametrar.
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REGIONEN 2021

REGIONEN 2020

KONCERNEN 2021

KONCERNEN 2020

4 066

4 039

4 066

17

-22

17

-22

Prognos slutavräkning

108

-65

108

-65

Summa skatteintäkter

4 191

3 952

4 191

3 952

1 172

1 141

1 172

1 141

164

164

164

164

Införandebidrag

0

16

0

16

LSS-utjämning

3

5

3

5

177

160

177

160

Generella statsbidrag

36

182

36

182

Kostnadsutjämning

-10

-23

-10

-23

Regleringsavgift/-bidrag

220

47

220

47

1 762

1 692

1 762

1 692

Utdelning aktier och andelar

11

12

1

2

Ränteintäkter

2

2

2

3

NOT 4 – SKATTEINTÄKTER, mnkr
Kommunalskatt, preliminär
Slutavräkning

4 039

NOT 5 – STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING, mnkr
Inkomstutjämning
Strukturbidrag

Fastighetsavgift

EKONOMISK REDOVISNING

Summa statsbidrag och utjämning

NOT 6 – FINANSIELLA INTÄKTER, mnkr

Vinst avyttr finansiella tillgångar

0

0

0

0

Orealiserade vinster värdepapper

67

12

67

12

Övriga finansiella intäkter

5

4

5

4

85

30

75

21

Räntekostnad långfristiga lån

-6

-7

-18

-20

Räntekostnad kortfristiga lån

-2

0

-7

-4

-15

-21

-15

-21

Förlust avyttr finansiella tillgångar

0

-21

0

-21

Orealiserade förluster värdepapper

0

0

0

0

Övriga finansiella kostnader

-1

-1

-5

-5

-24

-50

-45

-71

Reavinster

27

54

27

54

Exploateringsintäkter

65

17

65

17

Orealiserade vinster värdepapper

67

12

67

12

Summa finansiella intäkter

NOT 7 – FINANSIELLA KOSTNADER, mnkr

Räntekostnad pensioner

Summa finansiella kostnader

NOT 8 – JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER, mnkr

Realiserade vinster värdepapper

0

0

0

0

159

83

159

83

Reaförluster, utrangering anläggningstillgångar

-2

-24

-6

-24

Exploateringsutgifter sålda tomter

-11

-2

-11

-2

Avsättning deponier, marksanering

-67

-63

-67

-63

Avsättning pensioner, ändrad livslängd

-67

0

-67

0

0

0

20

0

-40

0

-40

0

Orealiserade förluster värdepapper

0

0

0

0

Realiserade förluster värdepapper

0

-21

0

-21

-187

-110

-171

-110

-28

-27

-12

-27

Summa jämförelsestörande intäkter

Nedskrivning av anläggningstillgångar, netto
Värdereglering exploateringstillgångar

Summa jämförelsestörande kostnader
Summa jämförelsestörande poster

Noten har ändrats avseende nedskrivningar för koncernen 2020 på grund av tryckfel i årsredovisning 2020. Nedskrivningar för koncernen 2020 var 0 mnkr.
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EKONOMISK REDOVISNING
REGIONEN 2021

REGIONEN 2020

KONCERNEN 2021

KONCERNEN 2020

NOT 9 – FÖRSÄLJNING AV
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR , mnkr
Fastigheter och mark

31

68

31

68

Summa

31

68

31

68

Redovisat värde vid årets början

14

17

14

17

Justeringspost/omklassificering

0

0

0

0

Årets avskrivningar

-6

-7

-6

-7

Årets investeringar

0

4

0

4

Årets avyttringar, utrangeringar och nedskrivningar

0

0

0

0

Redovisat värde vid årets slut

8

14

8

14

Anskaffningsvärde

102

102

102

102

Ackumulerade avskrivningar

-94

-88

-94

-88

8

14

8

14

- varav IT-system externt förvärvade

8

14

8

14

- varav IT-system internt upparbetade

0

0

0

0

3-5 år

3-5 år

3-5 år

3-5 år

6 495

Redovisat värde vid årets slut

Avskrivningstider

EKONOMISK REDOVISNING

NOT 10 – IMMATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, mnkr

Linjär avskrivning tillämpas. Gräns för investering är ett prisbasbelopp och nyttjandeperiod minst 3 år. 				
För mer information om värdering och nyttjandeperioder se not 31 redovisningsprinciper.

NOT 11 – MARK, BYGGNADER OCH
TEKNISKA ANLÄGGNINGAR, mnkr
Redovisat värde vid årets början

4 210

4 151

6 559

0

0

0

0

Årets avskrivningar

-211

-197

-304

-281

Årets investeringar

335

295

392

421

-7

-39

9

-76

Redovisat värde vid årets slut

4 327

4 210

6 656

6 559

Anskaffningsvärde

7 361

7 033

11 175

10 793

-3 034

-2 823

-4 519

-4 234

4 327

4 210

6 656

6 559

Justeringspost/omklassificering exploatering

Årets avyttringar, utrangeringar och nedskrivningar

Ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
varav
Markreserv

91

83

184

176

Verksamhetsfastigheter

1 912

1 827

1 939

1 856

Fastigheter affärsverksamhet

1 989

1 975

3 711

3 736

317

306

324

310

18

19

498

481

Publika fastigheter
Fastigheter annan verksamhet
Summa
Avskrivningstider, år
Genomsnittlig avskrivningstid, år

4 327

4 210

6 656

6 559

10-60 år

10-60 år

10-60 år

10-60 år

34,5

35,3

36,2

37,8

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 31 redovisningsprinciper.			
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REGIONEN 2021

REGIONEN 2020

KONCERNEN 2021

KONCERNEN 2020

374

343

417

0

0

2

0

Årets avskrivningar

-78

-72

-86

-78

Årets investeringar

88

90

90

101

Finansiell leasing lös egendom

-2

14

1

14

Årets avyttringar, utrangeringar och nedskrivningar

0

-1

-3

-1

382

374

421

417

NOT 12 – MASKINER OCH INVENTARIER, mnkr
Redovisat värde vid årets början
Justeringspost/omklassificering pågående

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

381

1 412

1 326

1 525

1 435

-1 030

-952

-1 104

-1 018

382

374

421

417

varav
Maskiner

30

22

30

22

277

280

316

323

Transportmedel och speciella anläggningar

47

42

47

42

Finansiell leasing lös egendom

28

30

28

30

382

374

421

417

3-20 år

3-20 år

3-20 år

3-20 år

18,1

18,4

17,7

18,4

Inventarier

Summa
Avskrivningstider

EKONOMISK REDOVISNING

Genomsnittlig avskrivningstid, år

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 31 redovisningsprinciper.

NOT 13 – FINANSIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, mnkr
Aktier i koncernföretag

53

53

1

1

Utlämnade lån

9

5

9

5

Långfristig skattefordran

0

0

53

0

Övrigt
Summa

47

41

47

41

109

99

110

47

13

14

13

14

NOT 14 – BIDRAG STATLIG INFRASTRUKTUR, mnkr
Bidrag till cirkulationsplats väg 142 Visbyleden

Regionen har genom avtal med trafikverket finansierat en ny cirkulationsplats på statlig väg.			
Bidraget upplöses på 25 år.			

NOT 15 – FÖRRÅD, mnkr
Inventerat värde
Hjälpmedelscentral

19

18

19

18

Varuförsörjning

8

6

8

6

Teknikförvaltningens förråd

1

1

1

1

Förråd bolagen

0

0

8

7

28

25

36

32

Summa
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EKONOMISK REDOVISNING
REGIONEN 2021

REGIONEN 2020

KONCERNEN 2021

KONCERNEN 2020

NOT 16 – EXPLOATERINGSTILLGÅNGAR, mnkr
Redovisat värde vid årets början

37

21

37

Omklassificering/justering

-40

0

-40

21
0

Årets exploateringsutgifter

24

18

24

18

Försäljning/avyttring

-11

-2

-11

-2

Redovisat värde vid årets slut

10

37

10

37

En värdereglering på 40 mnkr har gjorts 2021 för ett antal exploateringstillgångar som konstaterats ha för höga bokförda värden.

Statsbidragsfordringar
Kommunalskattefordringar
Kundfordringar
Interimsfordringar
Mervärdesskatt

7

6

7

6

183

167

183

167

58

68

65

73

246

189

385

295

46

45

46

45

4

4

13

17

544

479

699

603

Övrigt
Summa

EKONOMISK REDOVISNING

NOT 17 – KORTFRISTIGA FORDRINGAR, mnkr

NOT 18 – KORTFRISTIGA PLACERINGAR, mnkr
Pensionsmedel
Aktiefonder

357

122

357

122

Räntefonder

197

108

197

108

Obligationer
Summa

6

12

6

12

560

242

560

242

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

NOT 19 – KASSA OCH BANK, mnkr
Kassa

0

0

0

0

Bank

132

371

255

402

Summa

132

371

255

402

61

Regionen har en checkräkningskredit på 300 mnkr som inte var utnyttjad vid bokslutstillfället.		
Överskottslikviditet på 100 mnkr har placerats i räntefonder.

NOT 20 – ÖVRIGT EGET KAPITAL, mnkr
Pensionsreserv

61

61

61

Vatten- och avloppsverksamhet

-4

2

-4

2

Avfallsverksamhet

-6

-8

-6

-8

Övrigt eget kapital

2 228

2 133

3 049

2 944

Summa

2 279

2 188

3 100

2 999

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.
Noten har ändrats jämfört med årsredovisning 2020. En ny rad för avfallsverksamheten har särredovisats.
Resultatutjämningsreserven utökades med 51 mnkr 2020 vilket inte kom med i årsredovisning 2020 men nu har uppdaterats.
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REGIONEN 2021

REGIONEN 2020

KONCERNEN 2021

KONCERNEN 2020

Ingående avsättning

875

821

893

840

Nya förpliktelser under året

135

77

136

77

NOT 21 – AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER, mnkr
Avsättningar för pensioner exkl ÖK-SAP

varav
Nyintjänad pension

60

57

60

57

Ränte- och basbeloppsuppräkning

14

22

15

22

Ändring försäkringstekniska grunder

54

0

54

0

7

-2

7

-2

Övrig post
Årets utbetalningar

-25

-23

-26

-24

Utgående avsättning pensioner exkl ÖK-SAP

985

875

1 003

893

Löneskatt

239

212

240

213

1 224

1 087

1 243

1 106

Utgående avsättning pensioner exkl ÖK-SAP inkl löneskatt
varav
Pensionsbehållning

EKONOMISK REDOVISNING

Förmånsbestämd pension

1

1

1 153

1 018

Särskild avtalspension

23

21

Pension till efterlevande

10

10

Ålderspension

37

37

Visstidspension

0

0

1 224

1 087

Summa
Antal visstidsförordnanden
Förtroendevalda

1

1

Tjänstepersoner

0

0

97

97

Ingående avsättning

88

25

88

25

Nya avsättningar

73

73

73

73

Övriga förändringar

0

0

0

0

Ianspråktagna avsättningar

-2

-10

-2

-10

159

88

159

88

0

0

152

69

159

88

311

157

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

NOT 22 – ANDRA AVSÄTTNINGAR, mnkr
Deponier, marksanering, återställning mark

Utgående avsättning deponier
Uppskjuten skatt
Summa

Avsättningen för deponier beräknas tas i anspråk i samband med att efterbehandlingsåtgärder utförs			
under en kommande tioårsperiod. Avsättning för marksanering tas i anspråk inom två år.			
Avsättning för återställning av mark tas i anspråk om tre år.			
Ytterligare information om osäkerheter och värdering finns i not 31 redovisningsprinciper.
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EKONOMISK REDOVISNING
REGIONEN 2021

REGIONEN 2020

KONCERNEN 2021

KONCERNEN 2020

385

570

1 595

21

23

21

23

Förutbetalda investeringsbidrag

183

177

183

177

Förutbetalda intäkter VA

274

NOT 23 – LÅNGFRISTIGA SKULDER, mnkr
Lån i banker och kreditinstitut
Långfristig leasingskuld

1 882

293

274

293

Investeringsfond VA

10

10

10

10

Övriga långfristiga skulder

86

84

224

222

978

1 138

2 326

2 588

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 anläggningstillgångarna de avser finansiera. 				
Inga emissions- eller transaktionskostnader har förekommit för upptagande av lån.				
Långfristig leasingsskuld avser finansiell leasing av fordon. 				

Genomsnittlig ränta inkl ränteswappar, %

1,50

1,24

Genomsnittlig ränta exkl ränteswappar, %

0,23

0,42

Genomsnittlig räntebindningstid, år

4,39

3,57

Genomsnittlig räntebindningstid exklusive derivat, år

0,17

0,22

Genomsnittlig kapitalbindningstid, år

3,08

1,98

1 år, %

26

49

2 år, %

0

0

3 år, %

36

17

4 år, %

13

25

5 år, %

25

9

EKONOMISK REDOVISNING

Lån i banker och kreditinstitut

Lån som förfaller inom

Ränteswappar

2021

2020

Säkrad låneskuld, mnkr

310

310

Marknadsvärde ränteswappar , mnkr

-10

-18

Den säkrade posten uppgår till nominellt 390 mnkr där samtliga lån löper med Stibor 3M som räntebas. 			
Säkringsinstrumentet utgörs av ränteswappar om nominellt 310 mnkr som säkrar 310 mnkr av säkrad post genom att regionen byter rörlig ränta mot fast.
I ränteswapparna erhåller regionen Stibor 3M vilket neutraliserar marknadsränteförändringarnas påverkan på 310 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 2021-12-31 bedöms effektiviteten enligt ovanstående vara uppfylld.						
Totala räntekostnader för låneskulden inklusive räntederivat var 6 mnkr och exklusive räntederivat 1 mnkr.			
Marknadsvärdet visar det belopp som skulle betalas om swapavtalen skulle upphöra på bokslutsdagen.			

NOT 24 – KORTFRISTIGA SKULDER, mnkr
Leverantörsskulder

201

183

221

Semesterlöneskuld

269

255

271

257

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

513

553

595

608

Kortfristiga skulder till kreditinstitut

5

5

105

5

Kortfristig skuld finansiell leasing

7

7

7

7

63

68

66

68

Personalens skatter

208

Redovisad moms

11

11

12

12

Övrigt

10

12

69

72

1 079

1 094

1 346

1 237

Summa
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REGIONEN 2021

REGIONEN 2020

KONCERNEN 2021

KONCERNEN 2020

1 366

1 368

1 366

8

8

8

8

1 374

1 376

1 374

1 376

NOT 25 – BORGENSFÖRBINDELSER, mnkr
Regionens egna och närstående företag
Övriga
Summa

1 368

Huvuddelen av borgensförbindelsen 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 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse.
Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i
förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening. 				
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Region Gotlands ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick
Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 510 966 mnkr och totala tillgångar till 518 680 mnkr.				
Regionens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 118 mnkr och andelen av de totala tillgångarna till 2 142 mnkr.

EKONOMISK REDOVISNING

NOT 26 – PENSIONSFÖRPLIKTELSER, mnkr
Ingående ansvarsförbindelse

1 811

1 844

1 811

1 844

Ränte- och basbeloppsuppräkning

31

54

31

54

Ändring försäkringstekniska grunder

55

-9

55

-9

-106

-104

-106

-104

Utbetalningar
Övrig post
Summa pensionsförpliktelse
Löneskatt
Utgående ansvarsförbindelse

4

25

4

25

1 794

1 811

1 794

1 811

435

439

435

439

2 229

2 250

2 229

2 250

I pensionsförpliktelsen ingår ej utlösta visstidspensioner för förtroendevalda.				
Pensionsförplikelsen är värderad enligt riktlinjerna för pensionsskuld (RIPS21). 				
Ny livslängdsantaganden 2021 gör att skulden ökar med 55 mnkr exkl löneskatt eller 68 mnkr inkl löneskatt.				
En sänkt diskonteringsränta med 0,5 procentenheter skulle innebära att förpliktelsen skulle öka med ca 6-7 %.				
Ökad livslängd i dödlighetsantagandena med 1 år skulle innebära att förpliktelsen skulle öka med cirka 4-5 %.			

NOT 27 – FRAMTIDA LEASINGKOSTNADER, mnkr
Finansiella leasingavtal - maskiner och inventarier
Nuvärde minimileaseavgifter
Inom ett år

7

7

7

7

Senare än ett år men inom fem år

21

23

21

23

Senare än fem år

0

0

0

0

28

30

28

30

Summa
Variabla avgifter som ingår i periodens resultat uppgår till ca 35 tkr
Operationella leasingavtal
Minimileaseavgifter
Inom ett år

10

7

12

10

Senare än ett år men inom fem år

11

4

18

12

Senare än fem år

0

0

0

3

21

11

30

25

Summa

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

Projektet DiSa, Digital samhällsbyggnad, har genom att skapa sömlös digital samhällsbyggnadsprocess gjort det enklare för företagare, boende och
besökare att få tillgång till information samt påverka och hantera ärenden kopplade till samhällsbyggnad på Gotland. En del av projektet har varit att
göra nya mätningar av fastighetsgränser för att sedan digitalisera översiktsplaner och detaljplaner.

NOT 28 – KONCERNINTERNA MELLANHAVANDEN
Bidrag, tillskott och utdelningar

Ägartillskott
Ägd andel

Givna

Mottagna

Koncernbidrag
Givna

Mottagna

Utdelning
Givna

Region Gotland
AB Gotlandshem

10
100 %

Gotlands Energi AB

25 %

-10

Summa

0

Kostnader, intäkter, fordringar och skulder, mnkr

0

Köpare

Säljare

35

32

100 %

40

16

25 %

1

28

76

76

Gotlands Energi AB

0

0

Givare

Mottagare

Försäljning

Ägd andel
Region Gotland
AB Gotlandshem

Mottagna

Summa

-10

10

Givare

Mottagare

Lån

Borgen
1 310
1 310

0

0

1 310

1 310

NOT 29 – RÄKENSKAPSREVISION
Kostnaderna för räkenskapsrevision 2021 uppgår till 0,5 mnkr (0,6 mnkr, 2020)

NOT 30 – UPPRÄTTADE SÄRREDOVISNINGAR
Särredovisning har upprättats för vatten- och avloppsverksamheten samt avfallsverksamheten.
Särredovisningen finns tillgänglig på www.gotland.se/arsredovisning
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NOT 31 – 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

EKONOMISK REDOVISNING

Immateriella anläggningstillgångar utgörs
av utgifter för IT-system och programvarulicenser som huvudsakligen är förvärvade.
Anläggningstillgångar är upptagna till
anskaffningsvärde reducerat med gjorda avskrivningar och nedskrivningar. Beloppsgräns för investering är ett prisbasbelopp.
Avskrivning påbörjas i samband med
ianspråktagande av anläggningstillgången.
Avskrivningstiderna baseras på tillgångarnas beräknade ekonomiska livslängd och
med utgångspunkt från RKR:s 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, hamnar samt för nya gator och vägar.
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 på balansdagen.
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.

50

Region Gotland | Årsredovisning 2021

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 RKR.

INVESTERINGSBIDRAG
Offentliga investeringsbidrag och anslutningsavgifter överstigande ett prisbasbelopp redovisas som förutbetald intäkt
bland långfristiga skulder och periodiseras
över anläggningstillgångarnas respektive
avskrivningstid. Ett investeringsbidrag från
privat motpart är skuldfört och kommer
att intäktsredovisas i takt med att investeringarna genomförs.

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 regioners
(SKR) riktlinjer för beräkning pensionsskuld RIPS21.

ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR DEPONIER OCH MARKSANERING
Framtida efterbehandlingsåtgärder för deponier redovisas som en avsättning i balansräkningen. Nya beräkningar baserade på
fördjupade undersökningar och analyser har
medfört att avsättningar ökat med 67 mnkr.
En avsättning för marksanering av
förorenat område har gjorts efter beslut
om föreläggande om efterbehandlingsåtgärder enligt miljöbalken. En avsättning
för återställning av mark har tagits upp.
Avsättningen är en följd av tidsbegränsat
bygglov för paviljonger i grundskolan.
Värdet på avsättningarna 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 SKR:s decemberprognos 2021
för skatteavräkningen 2021 samt justering
av skatteavräkning 2020.

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, 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.

MÅLUPPFYLLELSE

Foto: Bildbyrå

MÅLUPPFYLLELSE

Måluppfyllelse
Här presenteras och analyseras årets insatser mot ökad måluppfyllelse inom
de av regionfullmäktige beslutade styrkortsmålen. För varje styrkorsmål har
en bedömning gjorts utifrån om målet har uppfyllts helt, i hög grad, delvis
eller ej. Förutom målanalys har även en sammanfattande analys gjorts av
arbetet inom respektive målområde.

Gotlands ca 80 mil långa kuststräcka erbjuder med sin unika natur många möjligheter till bad. Region Gotland är inblandad i skötsel av 39 badplatser
på Gotland med olika upplägg för skötseluppdrag och varierande skötselnivåer.
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Social hållbarhet
För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för invånare och besökare. Ett jämlikt
och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av
uttryck och ett rikt kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra samt känner sig
delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till
att alla människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov.

Sammanfattning av målområdet

MÅLUPPFYLLELSE

Nästan 7 av 10 personer upplever bra hälsa
men det finns betydande skillnader mellan
olika grupper. Exempelvis rapporteras bra
hälsa av 5 av 10 personer med låg hushållsinkomst och av nästan 8 av 10 personer
med medel till hög hushållsinkomst.
I högstadiet och gymnasiet anges bra mående av 8 av 10 killar, drygt 5 av 10 tjejer
och drygt 3 av 10 ungdomar i gruppen
transkillar, transtjejer, ickebinära1 och de
som är osäkra på sin könsidentitet. Skillnader mellan olika grupper finns även när
det gäller levnadsvanor, upplevd trygghet,
ensamhet, socialt deltagande och utsatthet för mobbning och diskriminering. På
gruppnivå finns alltså ökad risk för ohälsa
och sämre levnadsförhållanden till exempel
bland kvinnor, personer som saknar sysselsättning, har låg inkomst, är födda utanför
Sverige, med funktionsnedsättning eller
som identifierar sig inom HBTQI+2. Ökad
risk för svårigheter i livet och ohälsa finns
också bland barn och unga i ekonomiskt utsatta familjer och som saknar föräldrastöd.
Coronapandemin har haft mest negativa konsekvenser för de grupper som redan
tidigare hade stor risk för ohälsa. Under
året har förvaltningarnas arbete sannolikt
minskat pandemins negativa konsekvenser
men fortsatt enträget arbete kommer behövas under lång tid. Förutom hälsoklyftor
behöver flera komplexa samhällsproblem
hanteras som mäns våld mot kvinnor, annan brottslighet, bristande tillit till andra
och upplevelse av att inte kunna påverka
samhällsutvecklingen.

Samarbete och samverkan är en viktig
nyckel för att påverka samhällsutmaningarna. Under året har regionens verksamheter deltagit i viktiga samverkansarbeten,
till exempel gällande förebyggande av
brott och barn, unga och vuxna med stor
risk för ohälsa.
Under pandemin har medvetenheten
om en god krishanteringsförmåga ökat
och arbetssätt utvecklats. Region Gotlands
förmåga att klara påfrestningar har stärkts,
bland annat genom medverkan i utvecklingssatsningen totalförsvar samt vissa utbildnings- och övningsinsatser. Dock har
stora delar av utbildnings- och utvecklingsarbetet fått pausats. Arbetet inom krisoch beredskapsområdet samt civilt försvar
behöver återupptas och intensifieras de
kommande åren.
Ett annat viktigt utvecklingsområde är
förståelsen för vilka normer som är starka
i samhället och hur de påverkar oss. Kunskapen kring psykisk ohälsa behöver också
öka i samhället. Även här har arbete skett
under året, till exempel förskolans arbete
med våldsprevention och jämställdhet,
olika kulturevenemang där normer och
utsatta grupper lyfts fram och utbildning
i första hjälpen till psykisk hälsa.
Förutsättningar för god socioekonomisk nivå i befolkningen är avgörande. Här
har regionens riktade stöd till näringsliv,
kultur och föreningar under pandemin
varit av betydelse.

Det samlade arbetet för att stödja personer
till arbete, som fått ökat fokus under året,
behöver fortsätta och den ökade efterfrågan av studieplatser inom vuxenutbildning behöver mötas upp. Riktade insatser
har gjorts inom flera verksamheter som på
kort och på lång sikt kommer hjälpa barn,
ungdomar och vuxna att klara studier. Förbättrade studieresultat ses i folkhögskolan,
gymnasieskolan och i årskurs nio. Arbetet
för likvärdig skola behöver dock fortsätta
eftersom det i grundskolan finns skillnad
i resultat mellan skolor och mellan pojkar
och flickor. Pandemin har bidragit till ökat
antal avhopp från gymnasiet. Sannolikt har
vidtagna åtgärder, i flera verksamheter, bidragit till att inte fler elever slutat.
För social hållbarhet är jämlikhet i verksamheternas tjänster viktigt. Utvecklingsarbete som fått pausas under pandemin
behöver öka, till exempel arbete med standardiserade vårdförlopp och kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården.
Att skapa förutsättningar för goda
levnadsvanor och socialt deltagande är
också centralt. Här har mycket arbete
gjorts, inte minst för att motverka pandemins negativa effekter. Det är viktigt
att åter starta upp idrotts-, fritids- och
kulturaktiviteter för att nå fler människor
och att fortsätta det påbörjade arbetet
mot digitalt utanförskap. Fortsättningen
av påbörjade omställningen till God och
Nära Vård, i samarbete mellan flera förvaltningar, är också av stor vikt för att öka
det hälsofrämjande arbetet.

1 Transtjej: En person med juridiskt kön kille som har könsidentitet som tjej. Transkille: En person med juridiskt
kön tjej som har en könsidentitet som kille. Ickebinär: En person som inte har könsidentitet som kille eller tjej.
2 HBTQI+: Övergripande begrepp för homosexuella (H), bisexuella (B), transpersoner (T), personer med queera uttryck och könsidentiteter
(Q) och personer med en kroppslig utveckling som gör att kroppen inte är tydligt typiskt kvinnlig eller typiskt manlig (I, intersex).
Plustecknet markerar att det finns personer som har andra definitioner på sin identitet eller sexuella läggning.
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Målet bedöms vara delvis uppfyllt och
måluppfyllelsen har inte märkbart påverkats negativt av coronapandemin.
Att klara gymnasiet har stor betydelse,
och ger goda förutsättningar, för ett bra
fortsatt liv. Förutsättningar för ett livslångt lärande bör ses ur två perspektiv.
Tillgång till en infrastruktur av vägledning och utbildning, samt individens
egna förutsättningar.
Arbetet med att öka genomströmning
på gymnasiet och att ungdomar blir etablerade på arbetsmarknaden eller studerar
två år efter fullföljd gymnasieutbildning
bedöms leda i positiv riktning. Det sker
genom att tillgängliga lärmiljöer, som inkluderar alla elever, blir en naturlig del av
verksamheten som ständigt utvärderas och

utvecklas. Även satsningen på väl fungerande övergångar mellan skolformerna,
liksom fortsatt ökat samarbetet med andra skolformer och andra aktörer inom
utbildning, bör bidra till en fortsatt ökad
genomströmning. Under året har primärt
berörda verksamheter utvecklat en större
generell kompetens när det gäller betydelsen av väl fungerande övergångar och avdelningscheferna bedömer nu att rutinerna är
kända och används.
En förutsättning för att nå målet är en
väl fungerande barn- och elevhälsa. Samarbetet med verksamheterna fungerar bra.
Medarbetare arbetar kontinuerligt nära
skolledning och specialpedagoger på varje
skolenhet för att driva och utveckla tillgänglig lärmiljö för elever och deltagare.

INDIKATOR (Jämförelse med riket)

Bedömning: DELVIS UPPFYLLT

Projektet LikaOlika som genomförs på 6
grundskolor bör särskilt nämnas. Projektet pågår under 3 år och fokus ligger på att
göra förflyttningar kring egna värderingar, fördomar, attityder, konsekvenstänk,
beteenden och självkänsla.
Gällande behörighet, resultat och
måluppfyllelse kvarstår skillnader
mellan skolor och mellan pojkar
och flickor. Det är fortsatt också
stora skillnader mellan kommunala
skolor och fristående skolor. För att
öka måluppfyllelsen behöver dessa
skillnader minska. Vidare är elevens
trygghet avgörande för att lyckas i
skolan. Arbetet med elevers upplevda trygghet i skolan bör stärkas.

2021

Elever i gymnasiesärskolan med fullständiga betyg inom sin skolform, andel (%)

2020

2019

Jämförelse

100

83

88

-

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)

69

72

69

71

- kvinnor

70

77

72

75

- män

67

68

66

68

77

81

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar
2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)
- kvinnor

74

82

- män

79

80
44

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)

37

36

- kvinnor

45

44

51

- män

30

29

38

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)

35

34

38

- kvinnor

41

44

44

- män

31

26

25

Mål 2. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för god
och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor
Målet är inte uppfyllt och måluppfyllelsen har påverkats negativt av
coronapandemin.
Vissa aktiviteter har inte kunnat genomföras som planerat och stor kraft har lagts
på motverkande av pandemins negativa effekter. Årets ungdomsrapport1 visar ökat
skärmanvändande, minskad fysisk aktivitet och att måendet har påverkats mest
negativt bland de ungdomar som har störst
risk för ohälsa. Elevhälsan ser ökat behov av
stöd till elever på grund av psykiska besvär.
De ser framförallt en negativ utveckling av
måendet för de mest sårbara ungdomarna;
med risk för icke godkänt betyg, kriminalitet och användning av droger. Däremot
ses ingen ökning av sjukskrivningar och
en minskning av antal personer som sökt

vård på vårdcentral, relaterat till psykisk
ohälsa. Den tidigare successiva ökningen
av orosanmälningar för barn och unga
har också stannat upp. Utvecklingen av
hälsoklyftorna följs upp i höst, utifrån
2022 års folkhälsoenkät.
Sannolikt har åtgärder från regionens
verksamheter haft effekt för att motverka
ytterligare ökning av psykisk ohälsa och
hälsoklyftor. Mycket arbete har gjorts för
att parera pandemins negativa inverkan på
folkhälsan; vård vid covid-19, vaccineringar, andra smittskyddsåtgärder och åtgärder
för att minska pandemins konsekvenser
för grupper med störst risk för negativ påverkan. Dessa grupper utgörs av barn och
unga, äldre och personer i eller med risk för
utsatt socioekonomisk situation.

Bedömning: EJ UPPFYLLT

MÅLUPPFYLLELSE

Mål 1. Alla fullföljer gymnasiet och har
förutsättningar för ett livslångt lärande

För att nå måluppfyllelse behöver
påbörjat arbete hållas i och intensifieras, till exempel genom arbete för
att främja hälsa som utveckling av
elevhälsans förebyggande insatser
och omställningen till God och nära
vård. Det gäller även samverkan
kring grupper med störst risk för
ohälsa, samverkan kring brottsförebyggande samt utveckling för jämlikhet inom grunduppdragen, exempelvis arbetet för likvärdig skola
och kunskapsstyrning inom vården.

1 Rapport ”Hur mår gotländska ungdomar?”: www.gotland.se/folkhalsostatistik
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INDIKATOR (Jämförelse med riket)

2021

2020

2019

Jämförelse

Invånare 25-74 år med eftergymnasial utbildning med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)

77

-

80

- kvinnor

74

-

78

- män

82

-

82

Invånare 25-74 år med förgymnasial utbildning med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)

60

-

59

-

-

55

- kvinnor
- män

-

-

62

64

-

69

- kvinnor

60

-

67

- män

66

-

72

Invånare 25-74 år med gymnasial utbildning med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)

Sjukskrivningar för psykisk ohälsa, antal pågående sjukfall

400

412

480

-

- kvinnor

286

296

347

-

- män

114

116

133

-

Elever i årskurs 9 som röker dagligen, nästan dagligen eller ibland, andel (%)

10

-

10

- kvinnor

13

-

11

8

-

8

17

-

17

- kvinnor

14

-

16

- män

20

-

19

- 65-84 år

31

-

31

Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus, närstående
genom parrelation med offret i kommunen, antal/100 000 inv

81

34

114

Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)

8

8

- kvinnor

8

7

- män

8

8

- män
Andel av befolkningen 16-84 år med lågt socialt deltagande, andel (%)

Elever i årskurs 8 som skattar att de mår bra eller mycket bra, andel (%)

76

77

-

-

- kvinnor

70

67

-

-

- män

82

87

-

-

Mål 3. Gotland har god beredskap och
förmåga att hantera samhällsstörningar
Målet är delvis uppfyllt och målet
har, precis som föregående år, till
stor del påverkats av pandemin.

MÅLUPPFYLLELSE

Pandemin har medfört att flera förvaltningar aktiverat och reviderat sina krisplaner
under året. Inom några förvaltningar har
även vissa utbildnings- och övningsinsatser
genomförts, vilket stärkt ledningsförmågan.
Region Gotland har medverkat i utvecklingssatsningen totalförsvar där utvecklingsarbete genomförts inom vattenverksamhet och socialtjänst. Inom vattenverksamheten har arbetet redan lett till
beredskapshöjande och sårbarhetsreducerande åtgärder.

Region Gotland har medverkat i en regional samverkansövning tillsammans med
andra regionala aktörer samt i det avslutande momentet av totalförsvarsövning 2020.
Dessa har identifierat ett antal utvecklingsområden på såväl nationell som regional/
lokal nivå.
Under året har åtgärder genomförts för
att förbättra regionens ledningsförmåga.
Pandemin har gett ett stort fokus på
beredskapsfrågor och utvecklingsbehovet
inom området bedöms som stort de kommande åren.
Det har identifierats behov av utbildnings- och utvecklingsinsatser för att höja
förmågan och ha en god beredskap för att
hantera framtida samhällsstörningar samt
stärka den civila beredskapen.

INDIKATOR
Uppdaterade risk- och sårbarhetsanalyser inom Region Gotland (antal)

Utbildningsinsatser krävs bland annat
inom områdena risk- och sårbarhetsanalys, kontinuitetsplanering, krisplanering, kriskommunikation och säkerhetsskyddsområdet. Detta måste de
kommande åren samordnas mellan
och inom förvaltningarna. Efter utbildningsinsatserna behövs regelbunden övningsverksamhet för att
upprätthålla en god förmåga. Planeringen måste också samordnas och
integreras med arbetet med civilt
försvar utifrån den försvarspolitiska
inriktningen där Gotland utpekas
som ett viktigt strategiskt område.
En del av denna planering kräver
samordning med andra aktörer inom
vårt geografiska område.

2021

2020

2

3

Planer och rutiner för hantering av samhällsstörning inom Region Gotland (antal)

6 av 6

5 av 6

Genomförda utbildningar för att hantera samhällsstörning på ledningsnivå inom Region Gotland (antal)

3 av 6

3 av 6

nej

ja

Utbildning/övningar att hantera samhällsstörningar inom krisledningsnämnd har genomförts (ja/nej)
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Bedömning: DELVIS UPPFYLLT
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Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i nyttjandet av resurser.
Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer och samverkan skapas förutsättningar för tillgång
till arbetskraft med rätt kompetens på lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt. Vidare är ett bra näringslivsklimat,
goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.

Sammanfattning av målområdet
som inneburit ett stigande intresse för
obebyggda tomter. Antagna detaljplaner
under året möjliggör för byggande av
126 bostäder och pågående planer inrymmer mer än 2 000 nya bostäder. Inom de
228 startbesked som beviljats under året
inryms totalt mer än 500 bostäder av olika slag. Det är fortsatt en utmaning att få
marknadsaktörerna att bygga hyresrätter i
Visby som inom andra delar av ön. Ett par
lovande insatser är dubbel markanvisning
där bygglov under året beviljats i Visby,
Klintehamn och Hemse, samt projekt
Romapaketet för byggande av nya bostäder i Roma. Även i Fårösund planeras för
byggande av nya hyresbostäder.
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Gotland fortsätter och engagerar ett
flertal förvaltningar. Samrådsförslaget som
antagits av regionstyrelsen möjliggör bland
annat för byggande av mer än 10 000 bostäder fram till 2040. Under året har projektet Framtidens samhällsbyggnad slutförts
och beslut har tagits om att inrätta en sammanhållen organisation för samhällsbyggnadsprocessen, vilket ger förutsättningar
för införande av ett processbaserat och
mer effektivt arbetssätt för samhällsbyggnadsfrågorna.
Inom flera förvaltningar genomförs
åtgärder för att öka förutsättningarna för
ett offensivt bostadsbyggande över hela
ön. För att fortsätta den resan är det viktigt med ett aktivt arbete med framtagande av nya detaljplaner och genomförande
av markanvisningar för bostadsändamål
samt med fortsatta riktade insatser för ett
ökat bostadsbyggande utanför Visby.
Under namnet Gotland Grow formaliserades i början av året samverkan mellan
företagsfrämjande aktörer för att stödja

etableringar och företagsutveckling. Samtidigt etablerade Region Gotland ett nytt
företagsstöd med tydlig fokus på omställning för en mer konkurrenskraftig hållbar
tillväxt i de gotländska företagen. Stöden
riktar sig till små och medelstora företag.
Partnerskapet Region Gotland med Uppsala Universitet driver innovationsprojekt
ihop med Science Park. Där har ett 40-tal
idéer fångats inom hälso- och sjukvårdens
verksamheter, varav en handfull idéer prövats av Science Park Gotland.
Samverkansformen Näringslivsberedningen som är ett forum där näringslivsorganisationerna samverkar med det offentliga har under året tagit fram en gemensam
plan för åtaganden som ska skapa tillväxt
och förbättrat näringslivsklimat på Gotland. Planen benämns Handslaget och har
bland annat lett till att ett upphandlingsforum etablerats, vilket har syftet att skapa
dialog och förståelse för upphandlingsarbetet mellan näringsliv och Region Gotland.
Ny fas i arbetet med att kvalitetsutveckla myndighetsutövning och bemötande
gentemot företag har genomförts. I det interna förbättringsarbetet med bemötandekulturen riktas ett större ansvar mot chefer
och kommunikatörer i alla led inklusive
ett ökat medarbetaransvar. Inom de verksamheter där företagskontakten är hög har
konsultledda diskussionsövningar inom bemötande genomförts. Engagemanget inom
regionens förvaltningar för att stödja företag
som drabbats av pandemin har under året
varit stort vilket uppskattats av näringslivets
företrädare som även visat positiva siffror
både i Svenskt Näringslivs mätningar och
i insiktmätningarna där nöjd kund index
ökat i fyra av sex mätområden.
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Region Gotland har under året fortsatt
arbetet med stödinriktade insatser för
att underlätta för företag som drabbats
av pandemins effekter. Ytterligare två
stödpaket har tagits fram i bred samverkan både inom regionen och i dialog med
näringslivets företrädare. Kommunikationsaktiviteter har genomförts för att
inspirera de många distansarbetare och
deltidsgotlänningar som bott på Gotland
under pandemin att stanna kvar.
En insats för att stärka bilden av en
attraktiv arbetsmarknad har påbörjats.
En uppdaterad varumärkesplattform för
Gotland godkändes i regionfullmäktige
och har implementerats bland annat genom gotland.com, men även genom att
stärka samverkan med aktörer på Gotland.
I detta arbete inkluderas verksamheter på
hela Gotland i den så kallade verktygslådan där företag och andra aktörer kan
marknadsföra sin egen verksamhet. En
ökad aktivitet på sociala medier på kontot Livet på Ön har gett mycket fina resultat i såväl engagemang som besökare
till gotland.com. På den nya varumärkesplattformen har innehåll riktat mot potentiella inflyttare, entreprenörer och gotlänningar utvecklats och statistiken visar att
det är välbesökt. En arbetsmodell för landsbygdsutveckling togs fram och kommer att
implementeras under 2022 vilket bland
annat kommer att stärka arbetet med attraktionskraften på hela Gotland.
Fortsatt konstateras att bostadsmarknaden påverkas av pandemin. De effekter
som kan ses är en fortsatt stor efterfrågan
på småhus och mindre gårdar, vilket har
lett till prisökningar för småhus men även
bostadsrätter. Utbudet av småhus inom
Visbys närområde har varit litet, något
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Mål 4. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Bedömning: HELT UPPFYLLT

Målet bedöms helt uppfyllt.
Kommunikationsaktiviteter har genomförts för att inspirera de många distansarbetare och deltidsgotlänningar som bott
på Gotland under pandemin att stanna
kvar. En insats för att stärka bilden av en
attraktiv arbetsmarknad har påbörjats. De
första branscherna att lyftas prioriterades
av projektgruppen i Bo, leva och verka och
det resulterade i transportbranschen, spel
och spelutveckling samt läraryrket. Arbetet med det företagsfrämjande systemet har
fortsatt under namnet Gotland Grow.
Under Almedalsveckan genomfördes
två seminarier med temat Är landsbygderna det nya svarta? Aktiviteter genomfördes även under Medeltidsveckan, där inflyttare intervjuades för att inspirera och

dela med sig av sina erfarenheter.
En uppdaterad varumärkesplattform
för Gotland har godkänts i regionfullmäktige. Plattformen har implementerats
bland annat genom gotland.com, samt
genom stärkt samverkan med aktörer på
Gotland. Gotland.com lanserades under
juni tillsammans med den nya varumärkesplattformen. I detta arbete ingår verksamheter på hela Gotland i den så kallade
verktygslådan, där företag och andra aktörer kan marknadsföra sin egen verksamhet. En ökad aktivitet på sociala medier
på kontot Livet på Ön har gett mycket fina
resultat i såväl engagemang som besökare
till gotland.com.
På den nya hemsidan gotland.com har
innehåll riktat mot potentiella inflyttare,

INDIKATOR (Jämförelse med riket)

2020

2019

Jämförelse

Antal personer 20-64 år

32 301

32 095

32 069

-

- kvinnor

16 002

15 916

15 864

-

- män

16 299

16 179

16 205

-

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)

80

80

79

- kvinnor

80

81

78

- män

80

80

80

0,87

0,86

0,77

0,89

Mål 5. Det finns goda förutsättningar att starta,
driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland
Målet bedöms i hög grad uppfyllt.
Region Gotland har fortsatt arbetet med
stödinriktade insatser för att underlätta
för företag som drabbats av pandemins effekter. Ytterligare två stödpaket har tagits
fram i bred samverkan både inom regionen
och i dialog med näringslivets företrädare.
Ett nytt företagsstöd med fokus på omställning och hållbar tillväxt har etablerats
och är nu sökbart för små och medelstora företag. Under namnet Gotland Grow
formaliserades i början av året samverkan
mellan företagsfrämjande aktörer för att
stödja etableringar och företagsutveckling. Partnerskapet Region Gotland med
Uppsala Universitet driver innovationsprojekt ihop med Science Park, där har
ett 40-tal idéer fångats i hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamhet varav en
handfull prövats av Science Park Gotland.
Samverkansformen Näringslivsberedningen

MÅLUPPFYLLELSE

För att bibehålla måluppfyllelsen
behöver ovan beskrivna insatsområden genomföras och implementeras i kombination med ett fortsatt
målmedvetet arbete.

2021

Demografisk försörjningskvot
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entreprenörer och gotlänningar utvecklats
och statistiken visar att den är välbesökt.
En arbetsmodell för landsbygdsutveckling togs fram och kommer att implementeras under 2022. En insats för att skildra livet
i servicepunkterna har initierats. Det har
fattats beslut om att under 2022 starta ett
pilotprojekt med Gubis som projektägare.
Projektet syftar till att skapa tilltro, tillväxt
och nya möjligheter för att skapa en positiv
platsutveckling på Gotlands landsbygder.
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som är ett forum där näringslivsorganisationerna samverkar med det offentliga har
under året tagit fram en gemensam plan
för åtaganden som ska skapa tillväxt och
förbättrat näringslivsklimat på Gotland.
Planen benämns Handslaget. Under året
har upphandlingsforum Näringsliv Gotland etablerats i syfte att skapa dialog och
förståelse för upphandlingsarbetet mellan
näringsliv och Region Gotland. Upphandlingsforum ASF (arbetsintegrerade sociala
företag) Gotland har etablerats 2021. Syftet
är att ge ASF och Region Gotland goda förutsättningar att göra affärer med varandra.
I skolans läroplan finns skrivningar om
Entreprenöriellt lärande och inom ramen
för Ung Företagsamhet har 466 elever aktivt deltagit i den del som riktar sig mot
grundskolan, Framtidsresan.
I det interna förbättringsarbetet med
bemötandekulturen riktas ett större ansvar mot chefer och kommunikatörer i

Bedömning: I HÖG GRAD UPPFYLLT

alla led inklusive ett ökat medarbetaransvar. Ny fas i arbetet med att kvalitetsutveckla myndighetsutövning och bemötande gentemot företag har genomförts.
Teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har på avdelnings- och
enhetsnivå genomfört konsultledda diskussionsövningar för ökad kompetens och
förståelse. Engagemanget inom regionens
förvaltningar för att stödja företag som
drabbats av pandemin har under året varit
stort vilket uppskattats av näringslivets företrädare som även visat sig i både Svenskt
Näringslivs mätningar och i insiktsmätningarna där nöjd kund index ökat i fyra
av sex mätområden.
För ökad måluppfyllelse krävs ytterligare insatser och engagemang inom
arbetet med att kvalitetsutveckla
myndighetsutövning och bemötande
gentemot företag.

MÅLUPPFYLLELSE

INDIKATOR (Jämförelse med riket)

2021

2020

2019

Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Svenskt Näringslivs undersökning (1-6)

3,0

2,9

2,9

3,4

Nöjdkundindex (NKI) gällande Region Gotlands myndighetsutövande1

702

67

68

742

Nettoutveckling, antal företag

427

431

381

-

Företagsamhet, andel (%)

Jämförelse

18

17

13

- kvinnor

-

11

8

- män

-

6

5

13

12

12

Nystartade företag/1000 invånare, antal

12

1 Jämförelse med deltagande kommuner i insiktsmätningen
2 Preliminärt resultat

Nedan resultat visar att det har skett
en förflyttning i rätt riktning när det
gäller att uppfylla målet. Med den
ökande befolkning som Gotland upplever är måluppfyllelsen inte enkelt
mätbar, men de uppåtgående trender
som kan ses för antal startbesked, antal markförsäljningar och antal bostäder i antagna detaljplaner, är tydliga
tecken på att det går åt rätt håll.
Antagna detaljplaner under året möjliggör
för byggande av 126 bostäder och pågående planer inrymmer mer än 2 000 nya
bostäder. Inom de 228 startbesked som
beviljats under året inryms totalt mer än
500 bostäder av olika slag.
Fortsatt konstateras en påverkan av pandemin på bostadsmarknaden. De effekter
som kan ses är en fortsatt stor efterfrågan
på småhus och mindre gårdar, vilket har
lett till prisökningar för småhus men även

bostadsrätter. Utbudet av småhus inom
Visbys närområde har varit litet, något som
inneburit ett stigande intresse för obebyggda tomter. Tekniska nämnden slutförde under året försäljningen av 38 småhustomter i
kvarteret Brodösen på Terra Nova.
Det är fortsatt en utmaning att få marknadsaktörerna att bygga hyresrätter, i
Visby som inom andra delar av ön. Ett
par lovande insatser är dubbel markanvisning där bygglov under året beviljats
i Visby, Klintehamn och Hemse, samt
projekt Romapaketet för byggande av nya
bostäder i Roma. Även i Fårösund planeras för byggande av nya hyresbostäder.
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Gotland fortsätter och engagerar
ett flertal förvaltningar. Samrådsförslaget som antagits av regionstyrelsen möjliggör bland annat för byggande av mer
än 10 000 bostäder fram till 2040.

INDIKATOR

Bedömning: DELVIS UPPFYLLT

Under året har projektet Framtidens
samhällsbyggnad slutförts. Beslut har
tagits om att inrätta en sammanhållen
organisation för samhällsbyggnadsprocessen, vilket ger bättre förutsättningar
för ett processbaserat och mer effektivt
arbetssätt för samhällsbyggnadsfrågorna.
Inom flera förvaltningar genomförs åtgärder som styr mot en ökad
måluppfyllelse. För att fortsätta resan
mot måluppfyllelse är det viktigt med
ett aktivt arbete med framtagande av
nya detaljplaner och genomförande
av markanvisningar för bostadsändamål samt med fortsatta riktade insatser för ett ökat bostadsbyggande
utanför Visby.

2021

2020

2019

Startbesked för bostäder (småhus eller flerbostadshus), antal

228

214

204

Antal bostadsenheter i under året antagna detaljplaner, antal

126

76

113

47

3

16

Markanvisningar/markförsäljningar av regionens mark för bostadsändamål, antal
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Mål 6. Det finns goda förutsättningar för ett
offensivt bostadsbyggande över hela ön
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Ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland att bli klimatneutrala, i linje med
nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en levande
Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald säkras.

Sammanfattning av målområdet

MÅLUPPFYLLELSE

Vårt Gotland 2040, den nya regionala utvecklingsstrategin, ger nya gemensamma
prioriteringar för hur Gotland ska utvecklas till ekologisk hållbarhet och sätter effektmål till 2040. Effektmål till 2027 ska
sättas i strategins genomförandeprogram.
Klimatarbetet ska kunna bidra även som
en hävstång för att nå ett konkurrenskraftigt
näringsliv och för en god miljö. Att lyckas
med att begränsa klimatförändringarna är
också en förutsättning för att kunna nå flera
andra miljömål, och som med många andra
insatser för miljön räcker det inte att arbeta
lokalt för att få effekt. Vid FN:s klimatmöte COP 26 Glasgow 2021, konstaterades
att Parisavtalets 1,5 graders-mål kräver att
utsläppen minskar kraftigt fram till 2030.
Många länder har mål om klimatneutralitet
till 2045 eller senare, men redan de allra närmaste åren måste utsläppen minska rejält.
Under klimatmötet fattades beslut att alla
länder, redan i slutet av 2022, ska visa uppdaterade mål för hur utsläppen ska minska
till 2030. En del av målbeskrivningen i Vårt
Gotland 2040 syftar till att Gotland är klimatneutralt och tidigt har nått nationella
klimatmål baserade på FN:s Parisavtal.
2021 har regionens stora satsning,
Energicentrum Gotland, haft sitt första
år som permanent verksamhet. Energicentrum vänder sig till privatpersoner,
företagare, organisationer och föreningar
med rådgivning och aktiviteter som stärker gotlänningarnas möjligheter att ställa
om till ett effektivt och hållbart energisystem och skynda på energiomställningen.
I Region Gotland tas klimatarbetet vidare bland annat inom uppdraget om koldioxidbudget och genom att tillsammans
med andra regioner enas om en modell för
utsläppsredovisning. Den kartläggning
som under 2021 gjordes inom teknikförvaltningen gällande verksamheternas
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CO2-utsläpp lägger en bra grund och visar på konkreta möjligheter till fortsatta
utsläppsminskningar för att nå klimatmålen. Socialförvaltningens miljöhandlingsplan som syftar till att se över möjligheten
att minska användningen av engångsplast
blir också ett arbete som flera förvaltningar kan dra nytta av.
Många av regionens verksamheter har
rapporterat aktiviteter inom ekologisk
hållbarhet. Ett sätt att bidra till måluppfyllelse är att ställa miljökrav vid inköp
och större upphandlingar. Uppskattningsvis innehåller 60-80 % av regionens inköp
någon form av miljökrav. Uppföljningen
inom detta område kan utvecklas. Klart är
dock att regionen i många olika funktioner
påverkar invånarnas förutsättningar för
ekologisk hållbarhet i vardagslivet.
Översiktsplan och Grönplan, de två
viktiga planeringsunderlag som under
2021 har tagits fram för samråd 2022, beskriver båda viktiga ekologiska samband
och förutsättningar för hållbar bebyggelseutveckling. Översiktsplanen behandlar
hela Gotland medan Grönplan avgränsas
till offentligt tillgängliga grönytor.
En inventering har gjorts av alla träd
på allmän mark i Visby. Det är cirka 4 500
träd som på olika sätt bidrar till bättre miljö i Visby, som renare luft, skugga och vattenbalans. Programmet i-Tree beräknar
de ekosystemtjänster som träden bidrar
med där de finns. Detta program kan
fortsättningsvis användas som ett underlag för planering.
Ekokommunpriset 2021 gick till vatten- och avloppsavdelningen på teknikförvaltningen för det cirkulära helhetsgrepp
vatten- och avloppsavdelningen tagit när
det gäller slamhanteringen vid Visby reningsverk. Uppströmsarbetet och Revaq-certifieringen har varit centrala i arbe-

tet med att nå slutmålet, att åstadkomma
återföring av slammet och dess växtnäring till produktiv åkermark på Gotland.
Regionen har tillsammans med biogasaktörer inom det gotländska näringslivet
lämnat in en ansökan om medlemskap till
ett forsknings- och utvecklingscentrum för
biogas. Värd är Linköpings universitet och
centrumet får stöd av Energimyndigheten.
Lokal biogasproduktion på Gotland
har många miljöfördelar. Biogas är det
enda lokalt producerade drivmedlet. För
avfalls- och avloppshanteringen är biogasproduktionen central och den ger en
effektiv metod för att sluta kretsloppen
för viktiga växtnäringsämnen. Bättre
växtnäringsbalans på Gotland genom
utökad biogasproduktion är något som
Linköpings universitet arbetar med inom
ramen för samarbetet.
Verksamheteten i Blått Centrum
Gotland, där regionen medverkar, har
intensifierats i och med tillkomsten av
torskforskningsprojektet ReCod. Det har
medfört en utbyggnad av forskningsstationen Ar och tillsättandet av nya tjänster.
I år var sista året för försöksverksamhet
Blått centrum och regionstyrelsen beslutade att medverka till att permanenta
verksamheten från och med 2022.
Vattnet på Gotland är i fokus för
många av regionens miljöåtgärder. En
mängd vattenrelaterade grupper och
projekt finns, till exempel det interna
VA-innovationsrådet. Vattenperspektivet är också viktigt i förslaget till ny översiktsplan och i arbetet med ett genomförandeprogram för klimat, miljö och
energi. Vattnets grundläggande betydelse
för samhälle och natur på Gotland kan
inte nog betonas.
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Mål 7. Gotlands klimatavtryck minskar
Bedömning: I HÖG GRAD UPPFYLLT

2021 var ett år när pandemin ändrade våra
resmönster och köpvanor. På gott och ont
fick det tydliga effekter. En positiv effekt
är att flera av de utsläppsminskningar som
behövs varje år under det här årtiondet,
faktiskt blev av år 2021. Positivt är att förvaltningarna rapporterar resultat i högre
grad än tidigare. Utifrån teknikförvaltningens nya uppdrag att minska koldiox-

idutsläppen med 12-15 % per år, finns nu
en kartläggning av koldioxidutsläppen
från el och bränslen. Kartläggningen ska
utökas till att omfatta alla förvaltningar.
Redan 2020 kom över 99 % av energin
från förnybara energislag avseende el och
värme. Genom systematiskt arbete med energieffektiviseringar finns fortsatta klimatvinster att göra. För interna varu- och godstransporter, inklusive hamnens arbetsbåt,
skolskjutsar, sjukresor och avfallsinsamling
användes 89 % förnybara drivmedel 2020.
Detta tack vare användning av biogas,
HVO, lite el samt ordinarie låginblandning i diesel. För 2021 ska 100 % förnybart
i kollektivtrafiken ha nåtts, jämfört med

INDIKATOR (Jämförelse med riket)
Energianvändning i verksamhetslokaler, summerad, kWh/kvm BRA
Inköpta drivmedel till egna fordon inom Region Gotland - Bensin, m3
Inköpta drivmedel till egna fordon inom Region Gotland - Biodiesel, m3

knappt 80 % för 2020. Det bör utgöra
större delen av årets utsläppsminskning.
Körning med privata bilar i tjänsten har
minskat med 37 % under pandemin.
Under pandemin har även den ökade
digitaliseringen gett betydligt minskad
pappersförbrukning. 
Minskat klimatavtryck mäts på flera
sätt, till exempel genom utsläpp från medicinska gaser och måltidsverksamhetens
klimatindex för livsmedel.
För att bibehålla måluppfyllelsen
behöver arbetet med årliga mål,
tydliga uppdrag och ekonomiska incitament utvecklas.

2021

2020

2019

Jämförelse

163

159

163

185

21

30

38

-

9

8

1

-

Inköpta drivmedel till egna fordon inom Region Gotland - Biogas, ton

131

91

125

-

Inköpta drivmedel till egna fordon inom Region Gotland - Diesel, m3

606

597

708

-

Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken, andel (%)

100

79

42

92

73

79

80

-

Fossil olja införd i Visby hamn, 1000 m3

Mål 8. Tillgången till vatten av god
kvalitet är långsiktigt säkrad
Målet bedöms delvis uppfyllt. Att
säkra en god kvantitativ och kvalitativ vattenförsörjning är och kommer
vara en av de stora frågorna för samhällsbyggnadsprocessen på Gotland.
Ett rekordhögt antal besökande till ön
bidrog starkt till att sommarens vattensituation blev ansträngd, framför allt på
semesterorterna Tofta, Åminne, Fårö,
Ljugarn och Östergarnslandet. Teknikförvaltningen betonade att alla dessa orter är känsliga för störningar och att man
kommer göra analyser för att hitta förbättringar. Bevattningsförbud infördes 1 maj.
En av teknikförvaltningens utmaningar
när det gäller VA-investeringar är att jämka samman behov, investeringsbudget och
tillgängliga personella resurser, samtidigt

som en långsiktigt hållbar VA-taxa ska
kunna behållas. Många projekt startades
eller färdigställdes samtidigt som andra
ströks eller fick flyttas fram till följd av
begränsade personalresurser. Exempel
på det senare var dricksvattenledningen
Hemse-Ljugarn (etappen Hemse-Stånga),
Fårö avloppsreningsverk och nytt avloppsreningsverk i Hemse.
Tillsynsarbetet när det gäller enskilda avlopp fortsatte under året och uppskattningsvis är 72 % av öns 13 600
enskilda avlopp för närvarande godkända. Samhällsbyggnadsförvaltningen
startade också tre nya dricksvattenprojekt för att förbättra kunskapen om
och processerna kring grundvatten och
tillståndsgivning, speciellt när det gäller
beslutsunderlag för VA-prövning i sam-

Bedömning: DELVIS UPPFYLLT

band med bygglov. Ett nytt vattenskyddsområde tillkom, i Åminne, vilket innebar
att nästan tre av fyra kommunala vattentäkter i drift nu har skyddsområden.
Under sommaren kom mark- och miljööverdomstolens beslut att inte pröva
Cementas överklagade brytningstillstånd på grund av bristfälligt underlag,
bland annat när det gällde beskrivningen
av hur den tänkta brytningen kommer
påverka grundvattnet.

MÅLUPPFYLLELSE

Bedömningen är att målet i hög
grad är uppfyllt. Det betyder att utvecklingen inom regionen under det
gångna året varit i enlighet med det
som behövs varje år, för att nå de
klimatmål som är uppsatta till 2027,
2030 och 2040.

För ökad måluppfyllelse är det viktigt att Gotlands grundvattentillgångar inte försämras, varken kvantitativt eller kvalitativt. Uttagen
måste anpassas till tillgången och
flaskhalsar när det gäller VA-investeringar undanröjas.
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INDIKATOR (Jämförelse med alla kommuner ovägt medel)

2021

2020

2019

Jämförelse

Dagar per år med ingen begränsning på någon del av VA-nätet, andel (%)

63

58

58

-

Kommunala vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)

73

68

72

72

Godkända enskilda avlopp av totala antalet enskilda avlopp, andel (%)

72

71

-

-

Mål 9. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande
som minskar belastningen på ekosystemen

Målet bedöms delvis uppfyllt.
Regionens nystartade Energicentrum är
en mycket viktig satsning som ska bidra
till hållbara val för hela Gotlands energiomställning. Under 2021 har arbete pågått
för att ta fram både en ny översiktsplan och
en ny grönplan. Syftet med grönplanen är
att få en helhetsbild av naturens värden för
långsiktig planering och skötsel av regionens mark.
Arbetet med genomförandeprogram utifrån regional utvecklingsstrategi pågår.
Dessa planer och program ska ge effekt
längre fram. Klimatförändringarna pågår
och klimatanpassning blir allt mer en nödvändighet i ett ansvarsfullt samhällsbyggande. Till samrådsförslaget till översiktsplan
2040 finns en miljökonsekvensbeskrivning.

Där nämns att det saknas ett bredare
grepp för klimatanpassning. Gedigna underlag har därmed tagits fram som kan
användas för att bedömma effekterna av
klimatförändringarna och dess påverkan
på samhällets funktioner.
Medvetna materialval har ökat inom
Region Gotland. Inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen pågår arbete enligt
handlingsplanen för giftfri skola, särskola
och fritidshem, baserat på tidigare arbete
med giftfri förskola. Grunskolan har också
ett samarbete med måltidsverksamheten
kring de globala målen. En reviderad miljöplan har tagits fram hos socialförvaltningen med fokus på mer hållbart producerade engångsprodukter och att öka andelen
flergångsprodukter. Arbetet med kemikaliefri städning utvecklas. VA-avdelningen

INDIKATOR (Jämförelse med riket)
Klimatpåverkan från Region Gotlands livsmedelsinköp, kg CO2ekv/kg inköpt

har under 2021 haft en testperiod med ett
kemikalieprogram, EvnoMap, och påbörjat
en digitaliserad kemikaliesammanställning, vilket behövs som underlag för en
kemikalieplan. Denna plan tillsammans
med ett digitalt system för kemikaliehantering är också ett tidigare uttryckt behov
inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Uppskattningsvis innehåller 60-80 % av
regionens inköp någon form av miljökrav.
För att bibehålla och öka måluppfyllelsen kommer ökad samordning av
förvaltningarnas hållbarhetsarbete
att bli en viktig del, liksom nätverk
med andra kommuner och regioner
inom vissa frågor, till exempel miljömässigt hållbar upphandling.

2021

2020

2019

1,88

2,31

2,29

-

2,0

1,8

1,8

2,0

Jämförelse

MÅLUPPFYLLELSE

Foto: Joel Nilsson

Klimatpåverkan från medicinska gaser, kg CO2-ekv/inv

Bedömning: DELVIS UPPFYLLT

Energicentrum Gotland bildas och får sin hemvist på Skeppsbron 24 i Visby. Som energipilot ska Gotland gå före i energiomställningen.
Energicentrums uppdrag är att stärka gotlänningarnas möjligheter att ställa om till ett effektivt och hållbart energisystem.
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Kvalitet
För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för. Regionens processer är
värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk
hållbarhet. För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett intensifierat utvecklingsarbete
genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar, digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.

Sammanfattning av målområdet
resultat. Denna analys utgör en god grund
för prioritering av utveckling och omställningsarbete framåt.
I förvaltningarnas verksamhetsberättelser beskrivs även aktiviteter som inte
alltid direkt påverkar målen. Generellt
har regionens kunskap ökat kring att sätta upp adekvata och konkreta aktiviteter
som leder till måluppfyllelse men flera
förvaltningar ser fortfarande detta som ett
förbättringsområde. Detta bör göras genom en analys av nuvarande resultat samt

identifiering av vilka arbetssätt som kan
påverka resultaten i positiv riktning.
Att leda för hållbarhet, såväl ekologisk,
ekonomisk som social, är en viktig del av
kvalitetsarbetet. Då verksamheterna på
ett strukturerat sätt tillgodoser dagens behov för dem vi finns till för utan att äventyra kommande generationers behov. Ett
systematiskt kvalitetsarbete i hela Region
Gotland säkrar på så vis organisationens
hållbarhet över tid.

Leda för
hållbarhet

Förbättra
verksamheten
och skapa
innovationer

Skapa värde
med kunder
och
intressenter

Utveckla
värdeskapande
processer

Involvera
motiverade
medarbetare
MÅLUPPFYLLELSE

Under året har flera aktiviteter genomförts
inom kvalitetsområdet som bidragit till en
positiv förflyttning i riktning mot målen,
som nu bedöms vara delvis uppfyllda.
I förvaltningarnas verksamhetsberättelser beskrivs det systematiska kvalitetsarbetet på olika sätt, då det styrs och leds
utifrån förvaltningens uppdrag och dess
lagstiftning. Kvalitetsarbete utgår från tre
hörnpelare; kultur, struktur och systematik, vilka behöver finnas på plats för att
nå framgång i arbetet. Regionens kvalitetsarbete är överlag gott, men styrkor och
förbättringsområden ser lite olika ut i de
olika förvaltningarna.
Kvalitetskulturen beskrivs i regionens
kvalitetsmodell som bygger på faktorer
som driver god kvalitetsutveckling. Vi
ser en attitydförflyttning i många verksamheter där ett tydligare fokus nu ligger
på dem verksamheten finns till för, och
medarbetares engagemang och kraft att
utveckla och förbättra tjänster och service
är stark. Några förvaltningar involverar
sina kunder i utvecklingen och andra arbetar för att följa detta. Flera av regionens
utvecklingsarbeten har uppmärksammats
och prisats, såväl nationellt som internationellt, de senaste åren.
Att ha en god struktur samt ordning
och reda, är en förutsättning för att bli
medveten om vilka arbetssätt som leder
till vilka resultat och effekter på kort och
lång sikt. Några förvaltningar har lagkrav
om kvalitetsledningssystem eller ett systematiskt kvalitetsarbete medan andra valt
att arbeta utifrån till exempel ISO 9001.
I två förvaltningar finns införande av
kvalitetsledningssystem som aktiviteter i
verksamhetsplanen för 2022.
Samtliga förvaltningar ser ett förbättringsområde när det gäller att systematiskt
följa upp, lära och förbättra utifrån sina
resultat. Flera förvaltningar planerar för
att analysera verksamhetsresultat tillsammans med medarbetar- och ekonomiska

Basera beslut
på fakta

Region Gotlands kvalitetsmodell
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Mål 10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever
att det är lätt att komma i kontakt med berörd
verksamhet inom regionen
Målet bedöms delvis uppfyllt.
Ett flertal planerade digitala utvecklingssteg
i förvaltningarna har fullföljts under året,
många som en effekt av pandemin. Framför
allt genom att utveckla e-tjänster, hemsidor/
webbtillgänglighet och appar som innebär
tillgänglighet dygnet runt. Alltid öppet appen inom hälso- och sjukvården har lett till
mer effektiv resursutnyttjande när patienter som så önskar kan träffa läkaren online.
Telefontillgänglighet till primärvården har
ökat jämfört med tidigare år, 94 % uppges få

kontakt samma dag. Det är ett resultat som
är högre än riksgenomsnittet.
Viktiga framgångsfaktorer för att öka
telefontillgängligheten inom regionen är
arbetet med att utveckla den gemensamma
kundtjänstfunktionen. Kötiderna till teknikförvaltningens kundtjänst har minskat
avsevärt genom nära samverkan inom regionens kundtjänster. Fortsatt utveckling av
samarbete för övriga förvaltningar att svara
på enkla medborgarfrågor är viktigt för att
öka tillgängligheten per telefon.

INDIKATOR (Jämförelse med deltagande kommuner i Kommunens
kvalitet i korthet (KKiK) samt medborgarundersökningen)

Bedömning: DELVIS UPPFYLLT

Den digitala tillgängligheten har ökat under året, men för personer som inte hanterar digital teknik behöver vi fortsatt säkra
andra kontaktvägar med Region Gotland.
För att öka måluppfyllelsen krävs att
regionen hittar sätt att mäta användares upplevda tillgänglighet för såväl
digitala som analoga kontaktvägar
samt att de som nyttjar regionens
tjänster kan och vara med och påverka
och anpassa tillgängligheten.

2021

2020

2019

Jämförelse

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

81

80

87

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

46

44

56

88

97

78

50

-

55

Kontakt med primärvården samma dag, telefontillgänglighet, (%)1

92

Nöjd medborgar index - Bemötande, tillgänglighet
1 Jämförelse med medelvärde för samtliga regioner

Mål 11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara
medskapande och blir respektfullt bemötta
Målet bedöms delvis uppfyllt.
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Inom flera förvaltningar pågår aktiviteter
för att göra de som nyttjar tjänsterna medskapande på olika nivåer, men pandemin
har försvårat samverkan med medborgare
som av olika orsaker inte är digitala. Det
digitala utanförskapet har därför särskilt
uppmärksammats genom att till exempel
biblioteken tillhandahållit surfplattor för
utlåning och support till medborgare 65+.
Bemötande i telefon har inte mätts under året. I brukarundersökningen på individ- och familjeomsorgen svarar 90 %

att de känner sig delaktiga i planering och
beslut, vilket är en ökning från året innan. Patienters upplevelse av delaktighet
och involvering i primärvården har sjunkit något jämfört med tidigare mätning.
Gotlands resultat ligger fortsatt något
under rikssnittet. Noterbart är att det är
kvinnorna som skattar sin upplevelse lägre
än männen i båda mätningarna.
Indikatorn som anger elever i årskurs
9:s syn på delaktighet har inte mätts under året, en mätning som sker vartannat år.
Några förvaltningar har kommit långt i att

INDIKATOR (Jämförelse med riket)

förändra sin kultur så att de som använder
deras tjänster involveras i utvecklingen. För
att uppnå detta mål och skapa god kvalitet
måste samtliga förvaltningar utveckla arbetssätt där man gör sina kunder medskapande på olika nivåer, från individuell till
övergripande nivå. Detta arbete behöver
ske såväl internt som externt.
För att öka måluppfyllelsen behöver
satsningar för att systematiskt arbeta
med ett gott bemötandet fortsätta
inom samtliga verksamheter.

2021

2020

2019

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - inflytande, andel (%

90

85

92

85

- kvinnor

89

89

86

86

Jämförelse

- män

92

88

93

86

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)

80

-

73

- kvinnor

79

-

75

- män

80

-

75

77

-

78

80

-

-

80

79

79

-

77

81

Elever i åk 9: På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket
sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter, positiva svar, andel (%)

51

-

49

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)2

81

86

84

Patientupplevd kvalitet avseende delaktighet och involvering i primärvården, index (%)1
- kvinnor
- män

1 Jämförelse med medelvärde för samtliga regioner
2 Jämförelse med medelvärde för deltagande kommuner i KKiK

62

Bedömning: DELVIS UPPFYLLT

Region Gotland | Årsredovisning 2021

MÅLUPPFYLLELSE

Målet bedöms delvis uppfyllt.
Målet är svårbedömt då det både anger ett önskat läge om hög kvalitet och
effektiva processer samt att detta ska
säkras genom ett offensivt utvecklingsarbete. Målet tolkas och bedöms även på
olika sätt i verksamheterna.
I de kvalitetsmätningar som genomförts under året har regionen relativt bra
resultat i nivå med eller något över riksgenomsnittet. Verksamheternas kunder,
patienter, brukare, elever och anhöriga är
i huvudsak nöjda med sina insatser.
Processmognaden är fortsatt ojämn i
regionen även om medvetenheten och
angelägenheten om att arbeta processorienterat har ökat. Samtliga förvaltningar
har identifierat och kartlagt processer,
ofta i samband med digitaliseringssatsningar, men det systematiska arbetet med
att styra och följa upp för att effektivisera
processerna saknas. Några förklaringar till
detta är att det saknas kunskap och gemensamma verktyg för att identifiera och följa
upp relevanta processmått samt att det ofta
tar lång tid innan effekterna av förändrade
arbetssätt i de större processerna blir synliga. Ett gott exempel är det omställningsar-

bete av den utvidgade familjehemsvården
som påbörjades 2017. Där har man infört
ett nytt arbetssätt som innebär ett aktivt
arbete för att hitta lösningar där barn och
ungdomar får sina behov tillgodosedda och
kan vara trygga hemma hos sina föräldrar eller hos personer i det egna nätverket. I år syns
tydliga resultat då färre barn och ungdomar
placerats än tidigare. Antal dygnsplaceringar har minskat och nettokostnaden för barn
och ungdomsvården har minskat med 7 %,
jämfört med tidigare år.
Inom hälso- och sjukvården ger den nationella kunskapsstyrningen, kvalitetsregister och standardiserade vårdförlopp stöd
i processarbetet. Adekvata processmått följs
och analyseras, såsom andelen patienter
som utretts för cancer enligt standardiserat
vårdförlopp (SVF). Andelen har minskat
under året, som en följdverkning av pandemin, då fler cancerpatienter sökt vård för
sent och därmed fått försenad diagnos.
Under året har 29 nomineringar till
Förnyelsepriset inkommit, jämfört med
21 nomineringar 2020. Överlag är utvecklingstakten i regionen hög. Kunskap
och metoder för förbättringsarbete är
väl etablerat och samtliga förvaltningar

INDIKATOR (Jämförelse med riket)
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arbetar med att förbättra sina verksamheter. Det finns även digitaliseringsplaner i
alla förvaltningar.
I några förvaltningar pågår även större
och mer innovativa utvecklingssatsningar.
Ett exempel är projektet Testbädd Sudret
inom teknikförvaltningen där nya sätt att
återanvända dricksvatten prövas. Ett annat
exempel är ungdomsavdelningen inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen som
har utvecklat sin ungdomsgård på nätet
genom modern teknik. Arbetet belönades
med Quality innovation award 2021.
För att nå måluppfyllelse och för att
regionen långsiktigt ska klara välfärdsutmaningen, krävs att samtliga
förvaltningar har ett systematiskt
kvalitetsarbete och en ökad processmognad i form av tydlig processtyrning, där processresultat efterfrågas
och förbättras kontinuerligt.
För att säkra att regionen levererar rätt tjänster på smartast sätt behöver följande områden prioriteras;
förnyelsearbete, utvecklingsarbete,
omställningsarbete samt innovativt
digitaliseringsarbete.

2021

2020

2019

Jämförelse

96

103

135

99

- kvinnor

97

105

151

101

- män

95

102

124

98

4 901

4 957

4 962

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad
utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)

88

86

84

85

- kvinnor

91

87

87

86

- män

85

85

81

84

115 326

111 419

115 941

92

83

55

Kostnad kommunal grundskola F-9, kr/elev
Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut för
bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar1

117

Vårdtillfällen med påverkbar slutenvård, 65 år och äldre, antal/100 000 inv

4 718

6 489

3 474

- kvinnor

3 948

5 008

2 926

5 582

8 268

4 128

67

58

47

34 046

32 537

27 218

21

43

-

- män
Patienter som utretts för cancer enligt standardiserat vårdförlopp inom maximal ledtid, andel (%)2

63

Nettokostnad hälso- och sjukvård totalt (inkl läkemedel), kr/inv
Antal nomineringar till förnyelsepriset (trend)

29

MÅLUPPFYLLELSE

Mål 12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och
tjänster säkras genom ständiga förbättringar,
digitalisering, innovation och förnyelsesprång

1 Jämförelse med medelvärde för deltagande kommuner i KKiK
2 Jämförelse med medelvärde för samtliga regioner
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Medarbetare
Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en tillitsbaserad organisation där
engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott
ledarskap präglat av dialog och förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.

Sammanfattning av målområdet
arbetat på distans. Resultatet gällande distansarbete blir ett bra inspel i det fortsatta
arbetet med framtidens kontorsarbetsplatser, där Region Gotland vill ge förutsättningar för en högre grad av flexibilitet för
var arbetet kan utföras.
Det finns även utvecklingsområden.
Bland annat en allt för hög stressnivå
bland chefer och inom vissa enheter samt
konflikter som påverkar arbetet negativt.
Ett antal aktiviteter har initierats under
året för att komma tillrätta med detta som
förhoppningsvis kommer synas framåt.
Resultatet från medarbetarundersökningen är ett viktigt redskap i regionens
utvecklingsarbete. Det är ett långsiktigt
arbete och dialogen kring resultatet, gällande förbättringar och utveckling, görs
på alla nivåer i organisationen.
Året har fortsatt präglats av pandemin.
Det har inneburit stora utmaningar men
också påskyndat utveckling och fokus
inom många av målområdets processer och
inom de identifierade utvecklingsområdena; samverkan över gränser, lärande och
utveckling, från försiktighet till tillit samt
organisationsförståelse och stolthet.
Även detta år har bemannings-, arbetsrätt- och arbetsmiljöfrågor varit högt upp
i prioriteringsordningen. Det har ställts

höga krav både på ledarskap och medarbetarskap med ändrade förutsättningar,
hårt arbetsbelastade verksamheter och nya
arbetssätt. Det finns nu ett stort behov av
återhämtning och även fokus på bemanning kopplat till kompetensförsörjningsutmaningen. Vad gäller bemanning så har ett
flertal verksamheter getts tvärprofessionellt
stöd kring strategisk hållbar bemanning.
Efterfrågan på kunskap, stöd och struktur
i dessa frågor är stor.
Även projekt Norma – se kompetensen,
som nu avslutats, har bidragit till att regionen fått nya insikter kring en inkluderande
organisationskultur, breddad rekrytering
samt hur vi kan se och använda kompetens
på nya sätt.
Ett nära samarbete med de fackliga organisationerna och skyddsorganisationen
har varit en framgångsfaktor, så även arbetet med internkommunikation genom
exempelvis FAQ-frågor där chefer och
medarbetare regelbundet fått information
och vägledning.
Det annorlunda året har ställt höga krav
på både ledar- och medarbetarskapet, med
ändrade förutsättningar och arbetssätt och
det finns ett stort behov av fortsatt fokus på
utveckling inom detta område.

Foto: Region Gotland/Peter Häggbom Norrby
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Region Gotland står inför stora utmaningar framåt inom målområde medarbetare.
För att klara dem och nå uppsatta mål är
det avgörande att lyckas skapa verksamheter som ger förutsättningar för ett hållbart
ledar- och medarbetarskap. Vi behöver
kunna attrahera, rekrytera, behålla, engagera och utveckla kompetens i en tillitsbaserad och hälsofrämjande organisation. 		
Region Gotlands medarbetarundersökning mäter de områden som i hög grad påverkar dessa faktorer och årets resultat visar
att det även detta år gjorts förflyttningar i
positiv riktning. Medarbetare och chefer har
ett högt engagemang och detta trots ett år
med pandemi. Det stora engagemanget syns
även i den höga svarsfrekvensen på 80 %.
Index på ledarskap, attraktionskraft
som arbetsgivare och en hållbar arbetsmiljö
har förbättrats och det har gjorts positiva
förflyttningar. Övriga index ligger fortsatt
högt på samma nivå som förra året. De resultat som ökat mest ser vi inom ledarskapsindex men även vad gäller stolthet att arbeta
i regionen samt möjlighet till kompetensutveckling. Andra frågor med positiv utveckling är att medarbetare har stöd i sitt arbete
samt att arbetet känns meningsfullt.
Under 2021 har fler medarbetare,
inom verksamheter där det varit möjligt,

Alla behövs för att Gotlands företag och offentliga verksamheter i framtiden ska kunna rekrytera personal. Projektet Norma – se kompetensen har under åren
samlat lokala organisationer och Region Gotlands verksamheter i ett arbete för att gemensamt förnya synen på kompetens. Här ses projektledare Anna-Karin
Bergius och processledare Jenny Lennhammar.
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Målet är delvis uppfyllt och de aktiviteter som planerats eller genomförts
stödjer målet.
För att få till en intern kultur som präglas
av tillit, behöver vi på alla nivåer arbeta med
aktiviteter och beteenden inom både kultur
och struktur. Alla chefer ska vara förändringsledare som förstår, förmår samt har
mod, uthållighet och rätt förutsättningar
för ett tillitsfullt ledarskap. Både ledare och
medarbetare behöver också ha begripliga
uppdrag där roll, mål och sammanhang är
tydligt och ger motivation och engagemang
i arbetet att göra förflyttningen.

Under 2021 har arbetet fortsatt. Vad gäller regionens organisationskultursarbete
så har steget varit att fördjupa dialogen i
vardagen för att få den mer verksamhetsnära. Nästa steg är att rama in det medarbetarskap som behövs framåt i regionen
för att göra förflyttningarna i kulturen
och förstärka och ge bra förutsättningar.
Ledarstrategins olika delar har fortsatt att
implementeras. Bland annat genom fördjupade utbildningar samt utveckling av
ett sammanhållet stöd kring cheferna vad
gäller system, introduktion och utbildning.
Det har även tagits fram en serie filmer
kring grogrunder för konflikter som lan-

INDIKATOR
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serats under året. Filmerna är ett stöd till
verksamheterna att samtala kring innan
konflikter blossat upp. Även stöd i dessa
processer har utvecklats, både i det förebyggande arbetet med utveckling av grupper
samt vid kränkande utredningar.
För att få till en tillitsbaserad styrning
behöver även strukturer ses över för
att kunna stödja kulturförflyttningen.
Ett antal delegationer har ändrats under året så att delegationen nu ligger i
linje med där beslutet ska verkställas.
Sammanfattningsvis visar resultaten
på indikatorerna att regionen går i en
positiv riktning.

2021

2020

2019

Team effektivitetsindex

73

70

69

- kvinnor

70

70

69

- män

73

73

71

Ledarskapsindex

73

72

71

- kvinnor

74

72

72
75

- män

77

76

Engagemangsindex

75

75

74

- kvinnor

76

76

75

- män

75

75

74

Hållbart medarbetarindex (HME)

80

79

79

- kvinnor

81

80

80

- män

80

80

78

Mål 14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja
genom aktivt och strategiskt arbete
Målet är delvis uppfyllt och de aktiviteter som planerats eller genomförts
stödjer målet.
Regionfullmäktige har under året fastställt
förslaget till en regionövergripande kompetensförsörjningsplan för perioden 20222023 som också ligger till grund för förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner.
Pandemin har fortsatt påverkat många
utvecklingsinsatser men också bidragit till
ökad digitalisering och nya aktiviteter. En
övergripande verksamhetsutveckling har
pågått för att digitalisera flera HR-processer och använda tekniken smart.
Projektet Norma – se kompetensen har
avslutats. För att möta den demografiska
utmaningen behöver synen på kompetens breddas. Under projekttiden har nya
arbetssätt utvecklats och en metod tagits
fram som prövats i olika verksamheter.

För att höja kompetensen och ge förutsättningar till en inkluderande organisationskultur har en mängd aktiviteter genomförts.
Den regionövergripande redaktionen för arbetsgivarvarumärket är ett
bra exempel på samverkan över gränserna. Redaktionen har genomfört flera
marknadsföringsinsatser och regionens
instagramkonto #viarregiongotland har
nu över 8 500 följare. Ett arbete med att
utveckla det strategiska arbetsgivarvarumärket har också påbörjats. Sedan 2019
har resultatet på regionens indikator som
mäter arbetsgivarattraktivitet förbättrats
avsevärt. Resultatet visar att det nu finns
fler medarbetare som skulle rekommendera Region Gotland som arbetsgivare. Detta bidrar starkt till ökad måluppfyllelse.
Arbetet med heltid som norm i projektform avslutades våren 2021.

Bedömning: DELVIS UPPFYLLT

MÅLUPPFYLLELSE

Mål 13. Region Gotland präglas av en
tillitsbaserad organisationskultur

Det av parterna överenskomna målet att
tillsvidareanställning på heltid är det
normala vid nyanställning och att redan
anställda medarbetare ska arbeta heltid
i högre utsträckning än i dag kan sägas
vara uppnått. Trenden utifrån resultaten
på indikatorerna är god och indikerar på
en förflyttning över tid. Ett ökat uttag av
övertid ses 2021 och bedöms korrelera
med pandemin.
För att göra ökade förflyttningar för
måluppfyllelse behöver bland annat
arbetet med att samarbeta över gränserna för att skapa lärande, utveckling
och effektivitet liksom arbetet med
att använda tekniken smart fortsätta.
Som en del i att attrahera och behålla
medarbetare behöver arbetet med
arbetsgivarvarumärket fortsätta.
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INDIKATOR
Net Promoter Score (NPS)
- kvinnor

-14

2019
-24

-8

-12

-22

- män

-13

-9

-21

84

81

78

- kvinnor

82

78

75

- män

91

89

87

Arbetad mertid hos månadsavlönade (antal timmar)

39 382

45 441

53 038

- kvinnor

32 446

37 344

43 991

6 937

8 098

9 067

Arbetad övertid hos månadsavlönade (antal timmar)

84 508

75 826

81 307

- kvinnor

54 677

51 235

54 675

- män

29 831

24 591

26 632

Mål 15. Region Gotland är en hälsofrämjande
organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus
Målet är delvis uppfyllt och de aktiviteter som planerats eller genomförts
stödjer målet.
Pandemin har satt det aktiva arbetsmiljöarbetet i fokus och den viktigaste framgångsfaktorn har under hela perioden handlat
om en nära dialog och samverkan mellan
chefer, skyddsombud och medarbetare.
Grunderna i arbetsmiljöarbetet har satts
på prov där riskbedömning som verktyg
har hjälpt våra verksamheter att identifiera,
bedöma och åtgärda risker för att skapa en
säker och hållbar arbetsmiljö. Pandemin
har också drivit fram en snabbare utvecklingstakt inom exempelvis digitalisering
och satt fokus på hemarbete samt framtidens arbetsplatser där nya och förändrade
arbetssätt uppmärksammat frågan kring
det nya normala.
Det centrala samverkansforumet har
under året fortsatt ett utökat samarbete
med representation från förvaltningarna.

MÅLUPPFYLLELSE

2020

-12

Heltidsanställda av samtliga månadsavlönade, andel (%)

- män

En del av detta arbete innefattar regionens
samverkansavtal samt en upphandling av
ett digitalt systemstöd för det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Inom området främjande arbetsmiljöarbete har fysisk aktivitet varit i fokus genom
styrdokument, erbjudande om digitala
träningspass, årlig uppföljning i medarbetarundersökningen samt samverkan över
gränser utifrån ett medarbetar-, folkhälsooch patientperspektiv. Vidare genomförde
arbetsmiljöverket en nationell tillsyn av
systematiskt arbetsmiljöarbete i politikerstyrda organisationer. Resultatet för
regionen visade på ett aktivt systematiskt
arbetsmiljöarbete där brister och utvecklingsområden identifieras och åtgärdas.
Inom förvaltningarna lyfts det främjande arbetsmiljöarbetet som ett fokusområde där flertalet insatser genomförts. Exempelvis riktade insatser inom ramen för
lärares arbetsmiljö och friskvårdsinsatser.

Bedömning: DELVIS UPPFYLLT

Det nämns även aktiviteter inom områden
som arbetsbelastning, chefers förutsättningar och konflikthantering.
Pandemin har haft en stor påverkan på
arbetsmiljöarbetet och vilka insatser och
aktiviteter som genomförts. Detta har skapat långsiktiga övergripande effekter där
regionens skyddsorganisation stärkts med
effekter som över tid bör påverka måluppfyllelsen positivt. Två viktiga områden
framåt är att identifiera och driva aktiviteter inom den organisatoriska arbetsmiljön, som exempelvis chefers förutsättningar och strategisk hållbar bemanning samt
bredda anpassningsmöjligheterna vid tillfällig nedsatt arbetsförmåga.
Sammanfattningsvis bedöms de aktiviteter som planeras eller genomförts
stödja målet. Samtliga av målets indikatorer gör mindre förflyttningar
under ett år i en pågående pandemi.

INDIKATOR

2021

2020

Organisatorisk och social arbetsmiljö index (OSA)

72

711

701

- kvinnor

72

711

691

- män

76

751

741

Chefer inom Region Gotland som skattar sin kompetens inom arbetsmiljöområdet som god, andel (%)

96

97

-

Medarbetare inom Region Gotland som uppnår de nationellt satta rekommendationerna för fysisk aktivitet, andel (%)

82

83

79

2019

- kvinnor

81

82

79

- män

83

84

80

Korttidssjukfrånvaro, andel (%)

59

60

50

- kvinnor

57

58

48

- män

66

69

57

1Utgjorde tidigare psykosocial arbetsmiljöindex (PAI)

66

2021
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Ekonomi
Region Gotlands verksamhet ska vara ekonomiskt uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. Det innebär att vi ger
kommande generationer goda förutsättningar att tillhandahålla offentlig service och välfärd. Vi använder inte mer resurser
än de som finns och sätter oss inte i skuld till framtiden, det betyder att nettokostnadsutvecklingen inte kan överstiga
intäkternas utveckling. Det innebär också att medel ska avsättas för att täcka kommande utbetalningar av pensioner samt
att det finns tillräckliga marginaler för att parera oförutsedda kostnadsökningar och intäktsminskningar. Våra tillgångar
ska vårdas och värdesäkras och samtliga resurser ska nyttjas på ett effektivt och hållbart sätt. Nämndernas verksamhet ska
rymmas inom beslutad budget.

Sammanfattning av målområdet
För att behålla en bra balans i ekonomin ska
inte nettokostnaderna öka mer än skatteintäkter och bidrag. Under den senaste femårsperioden ligger den genomsnittliga ökningen av verksamhetens nettokostnader på
4,0 % och skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat i genomsnitt 4,8 % per år.
Nämnderna redovisar ett samlat överskott mot budget på 54 mnkr. I de första
prognoserna som gjordes prognostiserades
underskott och beslut togs om att nämnderna skulle säkerställa att ordinarie verksamhet ryms inom beslutad budget och
vidta nödvändiga åtgärder. Under året har
nämnderna fått 59 mnkr i tilläggsanslag
och har också fått riktade statsbidrag vilket
bidragit till överskottet jämfört med budget. Det är positivt att nämndernas verksamhet sammantaget ryms inom beslutad
budget, även om verksamheten och ekonomin varit påverkad av pandemin. Fyra
av sju nämnder redovisar överskott; hälsooch sjukvårdsnämnden, socialnämnden,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Mål 16. Budgeterat resultat uppgår till minst
1 procent av nettokostnaden
Målet är helt uppfyllt då det budgeterade resultatet vid årets slut uppgick
till 59 mnkr vilket motsvarar 1 % av
verksamhetens nettokostnader. När
budgeten beslutades uppgick det
budgeterade resultatet till 87 mnkr
vilket motsvarar 1,5 %.
Målet är tillfälligt sänkt 2021 till 1 %.
Den långsiktiga målnivån är ett budgeterat resultat som uppgår till minst 2 % av
nettokostnaden. Orsaken till att målet

sänktes var framförallt då de samhällsekonomiska förutsättningarna var mycket
osäkra samt att det var ett hårt tryck på
nämnderna att ställa om och hantera effekter av pandemin. Det sågs då inte som
möjligt att ha en marginal på 2 %, för 2022
är målet återigen satt till 2 %. Samtidigt
anpassades även investeringsnivån. För att
kunna investera i samma takt som tidigare utan att behöva låna upp samt för att
kunna avsätta medel för att trygga pensionsutbetalningar framåt behöver resul-

INDIKATOR
Budgeterat resultat i förhållande till verksamhetens nettokostnad (%)

samt regionstyrelsen. Tre nämnder har
underskott; tekniska nämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt miljö- och byggnämnden. Barn- och utbildningsnämnden
fick under året tillåtelse av regionfullmäktige att redovisa underskott.
Enligt beslut ska 50 mnkr per år avsättas till pensionsmedelsförvaltningen. Anledningen är att det ska finnas finansiella
medel för framtida pensionsutbetalningar
och slippa undanträngningseffekter på
framtida investeringar. Utifrån ett gott resultat och en god likviditet togs beslut om
att sätta av ytterligare 100 mnkr. Totalt
uppgår nu avsatta medel till 304 mnkr.
Marknadsvärdet på pensionsmedlen var
vid årsskiftet 460 mnkr.
Sammantaget görs bedömningen
att ekonomin är i balans ur ett generationsperspektiv. Samtidigt innebär den
demografiska utvecklingen med stora
kompetensförsörjningsbehov stora utmaningar framåt.

Bedömning: HELT UPPFYLLT

MÅLUPPFYLLELSE

Vid ingången av 2021 fanns det, till följd
av pandemin, en betydande osäkerhet om
hur samhällsekonomin skulle utvecklas
och vilken effekt vaccinationerna skulle få.
Tack vare en oväntat snabb återhämtning
av den svenska ekonomin, ökade skatteintäkterna mer än normalt, och mycket mer
än vad som kunde förutses vid årets början. Gotlands goda befolkningsutveckling
har också haft betydelse för ökningen av
skatteintäkter och generella statsbidrag.
De extra kostnader som regionen haft till
följd av pandemin som exempelvis testning och vaccinationer har kompenserats
från staten. Under året har även pensionsmedelsplaceringarna ökat i värde till följd
av den starka utvecklingen på börsen och
bidragit till det goda resultatet.
Årets resultat blev 216 mnkr, vilket
motsvarar 3,8 % av nettokostnaderna
och innebär att det egna kapitalet stärks
och ger ett mycket gott utgångsläge inför
kommande år.

tatet vara på den nivån. Regionen behöver
också ha tillräckliga marginaler för att
parera oförutsedda kostnadsökningar och
intäktsminskningar vilket visat sig med all
tydlighet under pandemin.
Under året har sammanlagt 26 tilläggsanslag på 59 mnkr beslutats. De flesta
tilläggsanslag kan kopplas till pandemin. Även budgeten för skatteintäkter
har reviderats under året då prognosen
kraftigt förbättrades.

2021

2020

2019

1,0

3,3

1,1
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Mål 17. Region Gotland har ett resultat som uppgår
till minst 1 procent av nettokostnaden
Målet är helt uppfyllt då resultatet
uppgår till rekordhöga 216 mnkr vilket motsvarar 3,8 % av verksamhetens
nettokostnader. Balanskravsresultatet
uppgår till 125 mnkr efter att årets resultat justerats för reavinster och orealiserade vinster/förluster i värdepapper. Det motsvarar 2,2 % och ligger
därmed på en mycket bra nivå.
Målet har varit tillfälligt sänkt från 2 till
1 % både 2020 och 2021. Med anledning
av pandemin var de ekonomiska förutsättningarna väldigt osäkra och prognoserna
pekade på kraftigt minskade skatteintäkter
och ökade kostnader. Regeringen aviserade

sedan stora bidrag till kommuner och regioner. Statsbidragen i kombination med en
snabb återhämtning av ekonomin innebär
att resultatet blev rekordhögt. En bidragande orsak är också att pensionsmedelsplaceringarna ökat i värde till följd av den starka
utvecklingen på börsen. 2022 är målet att
resultatet åter ska uppgå till 2 % av verksamhetens nettokostnader.
Skatteintäkter är den enskilt största inkomstkällan och utgör 55 % av regionens
intäkter. Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 5,5 % jämfört med föregående år, vilket är betydligt högre än den
genomsnittliga ökningen de senaste fem
åren. Nettokostnadsutvecklingen exklusive

INDIKATOR

2020

2019

Årets resultat i relation till verksamhetens nettokostnad (%)

3,8

2,8

2,2

Balanskravsresultat i relation till verksamhetens nettokostnad (%)

2,2

2,0

1,4

Region Gotlands nettokostnadsutveckling exklusive jämförelsestörande poster (%)

4,5

3,8

3,8

Utveckling av skatteintäkter och bidrag (%)

5,5

6,3

4,5

Nämndernas nettokostnadsutveckling (%)

3,8

4,2

3,8

Utveckling av nämndernas nettobudget (%)

4,8

3,9

4,0

Soliditeten har förbättrats med
1,8 procentenheter och uppgår
till 43,7 % vid årets slut. Det innebär
att den ekonomiska ställningen har
stärkts. Målet är helt uppfyllt.

MÅLUPPFYLLELSE

jämförelsestörande poster var 4,5 %. För
att klara regionens långsiktiga resultatmål
och samtidigt klara kravet på en god ekonomisk hushållning krävs att nettokostnaderna inte ökar mer än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Detta
uppnåddes 2021.
Nettokostnadsökningen för nämnderna är 3,8 %. Både intäkter och kostnader
är påverkade av åtgärder för att hantera
effekterna av pandemin. De riktade statsbidragen har fortsatt att öka och bland
kostnaderna har personalkostnaderna,
köp av tjänster samt stöden till föreningar,
kulturinstitutioner och frivillig organisationer varit högre än tidigare.

2021

Mål 18. Region Gotlands ekonomiska ställning stärks
genom att soliditeten varje år förbättras och
närmar sig 45 procent vid mandatperiodens slut

Av betydelse för bedömningen av den
ekonomiska ställningen är också i vilken
utsträckning finansiering av investeringar
med egna medel kunnat göras samt hur
likvida medel och avsatta pensionsmedel i
förhållande till total pensionsförpliktelse
utvecklats. Av betydelse är också hur låneskulden utvecklas.
Samtliga investeringar har med god
marginal kunnat finansieras med egna
medel. Likviditeten är fortsatt god och
uppgår till 232 mnkr. Den goda likvidi-

teten har använts för att minska låneskulden med 185 mnkr. Låneskulden uppgick
vid årsskiftet till 390 mnkr. Den goda likviditeten har även möjliggjort att 150 mnkr
kunnat avsättas till pensionsmedelsförvaltningen. Avsatta pensionsmedel i förhållande till total pensionsförpliktelse har
ökat med 6 procentenheter till 13 %.
Av betydelse för den ekonomiska
ställningen är också hur soliditeten inklusive pensionsskulden i ansvarsförbindelsen utvecklar sig. Under den senaste
femårsperioden har den förbättrats med
16 procentenheter och uppgår nu till 7,3 %.
Sedan mandatperiodens början har
soliditeten inte uppnått 45 % trots bra
resultatnivåer. Anledningen är en om-

INDIKATOR
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Bedömning: HELT UPPFYLLT

fattande investeringsverksamhet. En god
utveckling av den ekonomiska ställningen kräver en balans mellan kassaflödet
från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten.
Under den senaste femårsperioden har
soliditeten legat förhållandevis stabilt på
mellan 42-44 % trots en mycket hög investeringsnivå. Det har varit möjligt genom
bra resultatnivåer och fastighetsförsäljningar som genererat reavinster och lättat
balansräkningen samtidigt som skatteintäkter och generella statsbidrag sammantaget legat på en förhållandevis hög nivå.
Den samlade bedömningen är att ekonomiska ställningen stärkts betydligt de
senaste två åren.

2021

2020

2019

Avsatta pensionsmedel i förhållande till total pensionsförpliktelse (%)

13,3

7,3

6,0

Soliditet (%)

43,7

41,9

42,8

Egenfinansiering av investeringar i skattefinansierad verksamhet (%)

228

222

163
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Nämnder och
förvaltningar

Under 2021 togs beslutet om att förslaget till ny översiktsplan skulle gå ut på samråd. I förslaget bedöms att cirka 10 000 bostäder skulle kunna byggas inom
föreslagna områden fram till 2040. Lärbro är ett av områdena som omfattas av förslaget.
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Här ges en övergripande bild av Region Gotlands nämnder och förvaltningars
verksamhet. Information ges kring viktiga händelser, måluppfyllelse, ekonomi
samt utveckling på sikt. Slutligen presenteras utvalda verksamhetsmått samt
en övergripande bild av nämndens resultaträkning och medarbetarstatistik.

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

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 2021, tkr
Regionfullmäktige
Regionstyrelse
Revision

+431
+2 331
+226

Valnämnd
Överförmyndarnämnd

-40
+804

Patientnämnd

+433

Totalt resultat

+4 185

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

Resultatet för regionfullmäktige och regionstyrelsen har en tydlig koppling till
pågående pandemi. De digitaliserade
mötena har bland annat inneburit minskade reseersättningar. I övrigt har även
anslaget för utbildning av förtroendevalda
inte utnyttjats i budgeterad omfattning.
Till detta kommer att övriga kostnader i
huvudsak rese- och representationskostnaderna blivit lägre än tidigare år. Regionens revision har ett positivt resultat på
226 tkr. Den positiva budgetavvikelsen
beror främst på senarelagd revisionsplanering och att deltagande i konferenser,
erfarenhetsutbyten och studiebesök inte
varit möjliga att genomföra som följd av
rådande pandemi. Valnämndens negativa
resultat på -40 tkr beror främst på ökade
personalkostnader.
Vad gäller överförmyndarnämndens
positiva resultat på 804 tkr förklaras det
i huvudsak av lägre kostnader för arvoden
till ställföreträdare, då antalet arvoden
som betalats av Region Gotland minskat.
Pandemin har bidragit till minskade arvodeskostnader för besök och resor. Patientnämndens positiva överskott på 433 tkr
beror i huvudsak på vakanser i kansliet.
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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 har
under året biträtts av revisorer från KPMG.
Följande granskningar har bildat underlag för bedömningen 2021; granskning av årsredovisning och delårsrapport,
grundläggande granskning av regionstyrelsen och samtliga nämnder, granskning
avseende upphandling och inköp, granskning av investeringsprocessen, granskning
av intern kontroll, granskning av långsiktig finansiell planering, granskning av
likvärdig skola, förstudie avseende äldreomsorg, förstudie avseende psykiatri, uppföljande granskning av framtida kultur
och fritidsverksamhet 2017, uppföljning
av granskningar 2017-2019.
Revisionsrapporterna 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.

Om ett barn har tillgångar som överstiger
8 prisbasbelopp står förvaltningen av tillgångarna under viss kontroll av överförmyndarnämnden. 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
Regionfullmäktige beslutade att tilldela överförmyndarnämnden 700 tkr för
att förstärka kansliet med ytterligare en
tjänst från och med januari 2022. Regeringen utsåg en särskild utredare för att se
över reglerna om gode män och förvaltare
vilket resulterade i betänkandet Ställföreträdarutredningen SOU 2021:36. Utredningen föreslår en rad förändringar som
kommer att förändra mycket av verksamheten för överförmyndare, huvudmän och
ställföreträdare om de genomförs.
Måluppfyllelse
Av de mål som överförmyndarnämnden
arbeter mot uppfyller nämnden fem av sju,
ett resultat som delvis har påverkats av den
pågående pandemin. Sammanfattningsvis
kan dock framföras att drygt 96 % av ställföreträdarna under överförmyndarnämndens tillsyn är nöjda med nämndens och
kansliets arbete.
Utveckling på sikt
Antalet huvudmän är stabilt men på
grund av en rad samhälleliga faktorer har
det blivit allt svårare att rekrytera och behålla lämpliga ställföreträdare. Införandet
av mentorskap under 2022 är ett av de
förbättringsförslag som förhoppningsvis
kommer att ge välbehövligt stöd till både
nya och gamla ställföreträdare Tillgång
till bättre och fler digitala lösningar, mer
utbildning och en användarvänlig hemsida
är också några av de förbättringspunkter
som på sikt kommer att bidra till en god utveckling av verksamheten både för huvudmän, ställföreträdare och för kansliet.

Foto: Region Gotland/Malin Ericsson
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Regionen är enligt lag skyldig att genomföra val till Europaparlamentet och riksdags- och kommunfullmäktige (inom Region Gotland regionfullmäktige) samt
eventuella folkomröstningar. Den nämnd som sköter detta är valnämnden. Till valnämndens uppgifter hör bland annat att utse röstmottagare, vallokaler och
tillhandahålla valmaterial.

PATIENTNÄMNDEN
Patientnämnden ska stödja och hjälpa patienter och närstående med klagomål på
vården, bidra till kvalitetsutveckling och
hög patientsäkerhet i vården, bidra till att
vården anpassas efter patienternas behov
och förutsättningar samt ge tvångsvårdade
patienter möjlighet att få en stödperson.
Viktigare händelser
Antalet klagomål har ökat med 21 i jämförelse med föregående år. Ett utvecklingsprojekt har pågått, för att möjliggöra för en
väg in genom 1177, för klagomål på vården.

Måluppfyllelse
Under året har patientnämnden bland annat bidragit till ökad måluppfyllelse inom
områdena ökad tillgänglighet, ökad delaktighet och ökad kvalitet.

Pandemin har dock försvårat vissa sätt att
informera. Nytänkande behövs inom informationsområdet och information är en
prioriterad uppgift framöver.

Utveckling på sikt
Socialstyrelsen har utfört en förstudie som
resulterat i ett förslag på en väg in för klagomål. Inera har utvecklat en gemensam
ingång för klagomål via 1177, vårdguidens
e-tjänster. Vissa tekniska svårigheter återstår att lösa innan tjänsten kan införas på
Gotland. Antalet klagomål till patientnämnden kan komma att påverkas.
Patientnämnden har en lagstadgad
skyldighet att informera om sitt uppdrag.

Kommunen är skyldig att genomföra de
allmänna valen till riksdag, kommunfullmäktige, delegatsval till Europaparlamentet samt eventuella folkomröstningar.
Valnämnden och dess kansli har till uppgift att bland annat förordna röstmottagare, skaffa vallokaler och förtidsröstningslokaler, samt tillhandahålla valmaterial till
förtidsröstning och vallokaler.
Valnämnden har genomfört två sammanträden under hösten för att påbörja
planeringen inför valåret 2022.

VERKSAMHETSMÅTT
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Budget
2021

Bokslut
2021

Bokslut
2020

0

120

137

Verksamhetens kostnader

-30 979

-26 914

-26 426

20

Verksamhetens nettokostnader

-30 979

-26 794

-26 289

97

Kommunbidrag

30 979

30 979

30 300

0

4 185

4 011

2021

2020

966

970

2

4

- särskild förordnad vårdnadshavare

27

- förvaltare

91

- god man

599

613

80

107

2021

2020

276

255

Antal aktiva ärenden
varav
- god man ensamkommande barn

Handläggningstid från inkommen
ansökan till yttrande, dagar

PATIENTNÄMNDEN
Antal klagomål

VALNÄMNDEN

RESULTATRÄKNING, tkr
Verksamhetens intäkter

Årets resultat

- klagomål relaterat till pandemin

22

22

139

128

- psykiatri

17

23

- primärvård

97

77

- tandvård

12

13

- kommunal vård

8

11

- övrig verksamhet

3

2

- somatisk specialistvård

- övrig vård
Antal tillsatta stödpersoner

1
7

3
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varav
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Regionstyrelsen
ORDFÖRANDE: EVA NYPELIUS (C)

REGIONSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
REGIONDIREKTÖR OCH FÖRVALTNINGSCHEF: PETER LINDVALL

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, RÄDDNINGSTJÄNSTEN
FÖRVALTNINGSCHEF: JOHAN ÅBERG

REGIONSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

VIKTIGARE HÄNDELSER
Pandemin har fortsatt varit närvarande i
verksamheten. Ytterligare stödåtgärder för
det gotländska näringslivet samt fritidsoch kultursektorn har genomförts. Förvaltningens vardagliga utåtriktade verksamhet
har anpassats och kommunikationsinsatserna har varit omfattande.
Efter att den nya regionala utvecklingsstrategin antagits har arbete drivits
för att ta fram genomförandeprogram för
klimat, miljö och energi, näringslivets
förutsättningar och innovation samt social välfärd. Arbete med en ny styrmodell
med syfte att skapa en röd tråd från den
regionala utvecklingsstrategin till koncernstyrningen pågår.
Vidare inom samhällsutvecklaruppdraget har varumärkesplattformen uppdaterats och där, inom ramen för bo och
leva samt verka på Gotland, har aktiviteter initierats för att distansarbetare ska
stanna kvar på ön. Idéburet offentligt
partnerskapsavtal har skrivits med Röda
korset för att möta samhällsutmaningar
inom integration. Energicentrum har
etablerats med egen anslagsfinansiering.
Dubbel markanvisning är genomförd för
Visby, Klintehamn och Hemse och processen med byggnation har inletts.
Inom demokratiområdet har arbetet
med att ta fram en policy för medborgardialog påbörjats liksom uppdraget att införa
bedömning av tvärperspektiv i underlag
till förtroendevalda i den politiska ärendeberedningen. Årets digitala Almedalsvecka genomfördes med framgång och
beslut finns att från 2022 korta veckan till
fem dagar. Utifrån förändrad lagstiftning
har beslut fattats att från sommaren 2022
inrätta en visselblåsarfunktion i organisationen. Stort fokus och arbete har legat på
att ta fram underlag för nytt badhus i Visby och beslut har fattats om lokalisering av
detta till Solberga park.
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Digitaliseringen fortsätter och planer
finns framtagna och beslutade. De allvarliga DDoS-attackerna under våren 2021
har bland annat resulterat i en säkerhetsanalys med åtgärdsplaner.
Inom ramen för effektiviseringsprogrammet har ytterligare beslut fattats kring
framtida samhällsbyggnadsprocess samt utvecklingen av måltidsverksamheten. Övriga
frågor och beslut som påverkar förvaltningens verksamhet, ekonomi och möjlighet att
bidra till måluppfyllelse är bland annat:

Gotland som en effektiv organisation.
Ett särskilt uppdrag är att hålla samman
övergripande processer i organisationen
och att vara drivande och sammankallande till strategiska nätverk inom ekonomi,
HR, kommunikation, digitalisering och
kvalitet. Därtill leds flera regionövergripande forum för samverkan till exempel
samhällsbyggnad, samverkan barn, vuxna
och äldre och social hållbarhet.

•		 Utmaning av drift av Solbergaoch Hemsebadet

Årets resultat uppgår till +24,6 mnkr
(+25,8 mnkr, 2020). Årets överskott förklaras främst av överskott i centrala anslag
avseende bidrag, fackliga företrädare, samt
förseningar i investeringar som medfört
överskott inom kapitalkostnads- och hyresbudgeten. Stora överskott redovisas
även vad gäller anslaget för förstudier av
exploateringsprojekt. Vidare återfinns
överskott i verksamheten i form av personalrelaterade orsaker och övriga kostnader.

•		 Ett upphandlingsforum med näringslivet har etablerats för att ge bättre
förutsättningar för lokala företag att
lägga anbud och delta i upphandlingar
•		Tidplanen för ny biblioteksplan
har förlängts. Beslut har fattats om
inköp av två mindre biblioteksbussar. Projekt Bokstart är avslutat och
implementeringsarbete pågår.

EKONOMI

•		Ny kulturkonsulentorganisation

UTVECKLING PÅ SIKT

•		 Myndigheten för digital förvaltning,
DIGG, har utifrån nya lagkrav på
tillgänglighet genomfört en tillsyn av
Region Gotlands hemsida vilket gav
en åtgärdslista för vidare hantering

Med utgångspunkt i Agenda 2030 och ny
regional utvecklingsstrategi kommer insatser att göras inom samtliga hållbarhetsperspektiv. Genomförandeprogrammen ger
driv för frågor som klimat miljö och energi, näringslivets förutsättningar och innovation samt social välfärd. Samverkan
och samarbete har tidigare haft ett mer externt fokus men framåt kommer även det
interna perspektivet på hållbarhet att behöva förstärkas för att nå effekt i måluppfyllelse. Den nya styrmodellen, det samlade ledningssystemet, arbetet för god och
nära vård samt modellen för medborgardialog blir viktiga faktorer för framgång.
Ökad oro i världen skapar osäkerheter
framåt. Effekter och konsekvenser av pandemin måste fortsatt hanteras. Beredskap
måste byggas upp för att kunna hantera åtgärder och behov av snabba förändringar.
Ökad digitalisering förutsätter såväl tillgång
till teknik som processarbete, verksamhetsutveckling och förändringsledning.

MÅLUPPFYLLELSE
Förvaltningen har genom flera aktiviteter bidragit till utvecklingen av det gotländska samhället. Genom det regionala
utvecklingsansvaret tillsammans med
kultur och fritidsuppdraget bidras aktivt
i frågor som spänner mellan beredskap,
jämlik hälsa, landsbygdsutveckling, kulturliv, Almedalsveckan, energi, klimat
och miljö. Samverkan i dessa frågor sker
med bland annat länsstyrelsen och polisen
och flera andra myndigheter tillsammans
med det gotländska näringslivet och civilsamhället. Vidare bör partnerskapet med
Uppsala universitet särskilt lyftas fram.
Förvaltningen har genom flera aktiviteter bidragit till utvecklingen av Region
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VERKSAMHETSMÅTT, RSF

ärendeberedning, informationsförvaltning
och säkerhet samt ledning och styrning.
Annan utveckling av mer omfattande
karaktär som förväntas är:
•		 Aktiviteter kring nytt badhus i Visby
•		Analyser av hur framtida stöd
och behov inom kulturområdet
behöver utformas för att bland annat
motverka effekter av pandemin
•		Lokalförsörjning/lokalplanering
i hela regionen
•

Förnyelse av Almedalsveckan

•		Bidragsöversyn för föreningar
och ny fritidsplan
•		Förändrade krav från
medborgare vad gäller utbud,
flexibilitet och individuella koster
inom måltidsverksamheten

2021*

2020

2021*

2020

Måltidstjänster

Medborgarinriktade tjänster
Antal besök på turistbyrå

VERKSAMHETSMÅTT, RSF forts.
Antal beställda portioner inom:

46 784

26 631

Antal besök på regionarkivet

1 441

1 743

Antal framtagna volymer, regionarkivet

2 925

4 144

194 613

215 879

- hälso- och sjukvård

81 500

83 979

- inom äldreomsorg

291 940

297 192

Antal samtal, regionupplysningen
Antal besvarande samtal, regionupplysningen

179 118

189 412

Genomsnittlig kötid, regionupplysningen (sek)

21

28

153 738

169 386

Antal externa samtal till 0498-26 90 00
Andel externa samtal till regionupplysningen via
0498- 26 90 00, %
Antal besök i reception Visborg,
externa och interna

74

72

8 101

10 257

Kultur- och fritidsverksamhet
Inomhusbad, antal besök

10 369

82 841

-

85,50

Säsongsuthyrning, antal gästnätter

1 694

909

Idrottshallar, antal uthyrda timmar

21 389

20 760

Idrottsplatser, antal uthyrda timmar

7 525

6 010

Nettokostnad per besök, kronor

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

- förskola
- grundskola
- gymnasie/vuxenutbildning

- äldreomsorg, ordinärt boende

434 997

426 600

1 001 043

989 324

276 965

278 926

23 660

20 323

Andel inköpta ekologiska livsmedel, %
(värde i kronor)

24

27

Andel inköpt svenskt kött, % (värde i kronor)

92

91

Andel inköpt närproducerade/gotländska
livsmedel, % (värde kronor)

15

17

Andel vegetariska måltider, %
(räknat på grundmeny)

28

28

Andel inköpt svensk kyckling, % (värde i kronor)

100

99

Koldioxidekvivalent

2,50

2,27

Administrativa tjänster
Lönehantering - antal lönespecifikationer

104 022

100 857

Kvalitet i löneutbetalningar, %

0,83

0,61

Andel extra utbetalningar pga fel, %

0,14

0,15

Stöd vid rekryteringar av chefer

65

50

Stöd vid rekrytering övriga

56

20

Antal samtal HR-supporten

-

1 104

90

90

11,2

11,5

4,9

4,9
1 078

27 431

30 207

2 185

3 891

Andel elektroniska fakturor av hanterade
fakturor, %

1 469

2 799

Andel påminnelser kundfakturor, %

232 969

412 885

Andel inkassoärenden, %

362 605

Antal protokollförda paragrafer,
kansli (RF, RS, RSau)

1 096

Antal registrerade ärenden av registraturen

9 753

9 910

53 814

54 527

3,08

3,12

228 413

Antal registrerade handlingar av registraturen
Antal supportärenden per dator
Servicenivå digital arbetsplats (DAP), %

92

90

Antal ärenden hanterat av it-supporten

44 603

41 103

*Flera av verksamhetsmåtten/nyckeltalen har påverkats av pågående pandemi.
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Den demografiska utvecklingen med fler
äldre och yngre och färre i arbetsför ålder
skapar utmaningar för kompetensförsörjning vilket redan i dag är en svårighet
inom flera yrkesgrupper. Nya arbetssätt
och andra erfarenheter efter pandemin behöver tas omhand. Livsstilsfrågor och hur
och var medborgarna framåt kommer att
bosätta sig och leva kan också påverka.
Dessutom ökar medborgarnas förväntningar på delaktighet, kommunikation,
tillgänglighet, snabbhet och flexibilitet.
Kommunikationerna till och från ön är en
avgörande fråga framåt.
De gotländska ståndpunkterna på utredningen, Uppdrag att analysera alternativa modeller för färjetrafik till Gotland,
är att trafiken till och från Gotland ska
vara enkel, hållbar, prisvärd och snabb.
Såväl EU som Sveriges regering och
SKR lyfter i strategier fram hur avgörande
det är att värna demokratin. Både i fråga
om att utveckla förmågan till dialog med
medborgarna och i att säkra transparens,

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR
Foto: Jeroen Hartings

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Räddningstjänsten hjälper gotlänningarna i samband med bränder, trafikolyckor, drunkningstillbud och
andra nödsituationer. De arbetar även förebyggande och står till tjänst dygnet runt - året runt.

VERKSAMHETSMÅTT
RÄDDNINGSTJÄNST
Totalt antal larm

2021

2020

696

696

173

118

72

74

varav
- IVPA (i väntan på ambulans)
- brand ej i byggnad
- brand i byggnad

85

73

- trafikolycka

99

77

- automatlarm

134

162

- hjärtstoppslarm

64

46

- annat sjukvårdslarm

96

72

- annan hjälp till ambulans

16

18

Tillsyn enligt LSO (lag om skydd mot olyckor)

83

95

Tillsyn LBE (lagen om brandfarliga
och explosiva varor)

6

14

Samplanerad tillsyn (LSO+LBE)

9

9

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Internränta

Budget
2021

Bokslut
2021

Bokslut
2020

4 031

4 502

3 937

-55 073

-62 642

-59 512

-3 967

-3 565

-3 338

-475

-316

-297

-55 484

-62 021

-59 210

55 484

55 484

54 493

0

-6 537

-4 717

12 121

7 371

3 240

2021

2020

469

660

- män

159

209

- kvinnor

310

451

Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag
Årets resultat
Nettoinvesteringar

MEDARBETARE, RSF
Antal anställda
varav

RESULTATRÄKNING RSF, tkr

Bokslut
2021

Bokslut
2020

- tidsbegränsat anst

44

64

Personalkostnad, tkr

284 087

357 364

Verksamhetens intäkter

221 323

264 846

465 847

Personalkostnad i % av verksamhetens kostnader

43

43

-633 369

-655 144

-823 282

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

4,3

5,8

-26 193

-23 593

-23 501
2021

2020

50

49

Avskrivningar
Internränta
Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag
Årets resultat
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RESULTATRÄKNING
RÄDDNINGSTJÄNST, tkr

Budget
2021

Verksamhetens kostnader

-1 162

-949

-1 103

-439 400

-414 840

-382 039

431 010

431 010

407 838

varav

-8 390

16 170

25 799

- män

24 560

25 799

16 806

29 909

Budgetavvikelse
Nettoinvesteringar

100 550

Regionstyrelsen har utnyttjat 8 390 tkr av eget kapital

74

Räddningstjänsten arbetar förebyggande
och stödjer den enskilde så att denne kan ta
sitt ansvar för att eliminera, förhindra och
begränsa olyckor. De arbetar även med skadeavhjälpande insatser, det vill säga insatser
vid bränder och olyckor. Räddningstjänsten har bland annat som mål att nå 90 % av
Gotlands befolkning inom 30 minuter vid
akuta räddningsinsatser. Målet har uppnåtts under året. Antalet inkommande
larm till räddningstjänsten var på samma
nivå som förgående år. Dock har larm gällande brand i byggnad och sjukvårdrelaterade larm ökat under 2021.
Nya energikällor och drivmedel som
exempelvis elfordon och solceller är en
utmaning då det ställer nya krav på räddningstjänsten.
Årets resultat uppgår till -6,5 mnkr
(-4,7 mnkr, 2020). Den största orsaken
är lokal- och personalkostnader som är
högre än budgeterat samt obligatoriska
hälsokontroller.
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MEDARBETARE, RÄDDNINGSTJÄNST
Antal anställda

48

48

- kvinnor

2

1

- tidsbegränsat anst

1

3

Personalkostnad, tkr

47 902

44 882

Personalkostnad i % av verksamhetens kostnader

76

75

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

4,3

5,0
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Regional samverkansstruktur
och partnerskap
Inom Region Gotland finns en samverkansstruktur för barn och unga och en för vuxna och äldre.
Under 2021 tillkom ytterligare en del, kunskapsstyrning psykisk hälsa. Arbetet inom respektive
samverkansområde bidrar i omställningen till God och Nära Vård. Partnerskapet med Uppsala
universitet har under året främst fokuserat på innovation och forskning i hälso- och sjukvården.

BARN OCH UNGA
I samband med den uppdaterade strukturen för samverkansforum barn och unga
skapades aktiviteter kopplade till olika
åldersgrupper 0-24 år.
0-5 år

samlad inventering av Region
Gotlands stöd och insatser

6-12 år

utveckla stöd och tidiga insatser för barn med problemskapande beteende

6-17 år

att vända problematisk
skolfrånvaro

18-24 år

utvärdering och revidering av
överenskommelse kring unga
vuxna i behov av stöd

Under året har arbetet med utbildningsmaterial för samordnad individuell plan
för barn och unga fortsatt.

VUXNA OCH ÄLDRE

KUNSKAPSSTYRNING
PSYKISK HÄLSA
I maj 2021 anställdes en ny samverkansledare kunskapsstyrning psykisk hälsa i
regionstyrelseförvaltningen. Samverkansledaren kommer att ha ett samordnande
ansvar för kunskapsstyrning psykisk hälsa inom Region Gotland och har under
hösten 2021 lett arbetet med att ta fram
en ny handlingsplan för psykisk hälsa.
Handlingsplanen är treårig och kommer
att gälla 2022-2024.

PARTNERSKAP
Partnerskapet har två huvudinriktningar;
forskning och innovation samt utbildning och studentsamverkan. En stor del
av partnerskapet med Uppsala universitet
har under året fokuserat på forskningsoch innovationsområdet. Detta har skett
främst i genomförandet av projektet Innovationssystem Gotland, som inriktar sig
särskilt mot innovation och forskning i
hälso- och sjukvården. I detta tvååriga
projekt samverkar Region Gotland, Uppsala universitet och Science Park i syfte att
stärka det gotländska innovationssystemet
och näringslivet.
I den del av partnerskapet som rör utbildning och studentsamverkan har fortsatt
samverkan och utbyte skett mellan Region
Gotland och Uppsala universitets socionomprogram, samhällsplaneringsprogram,
sjuksköterskeprogram samt grund- och förskollärarprogrammen.

Under pandemin har många digitala möten genomförts, så även inom den regionala samverkansstrukturen samt det regionala partnerskapet.
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Foto: Region Gotland

Huvudområden under året har varit
Sjukvård i hemmet – primär vård och
specialiserad palliativ vård samt utskrivningsprocessen.

Arbetet kring den primära vården i hemmet är satt på paus på grund av pandemin.
Däremot har utvecklingen av specialiserad palliativ vård i hemmet kunnat fortgå enligt plan. Det nya palliativa teamet
kommer ta emot alla patienter i palliativt
skede, inte bara de med en cancerdiagnos.
Inkluderingen kommer ske successivt.
Arbetet med utskrivningsprocessen pågår. En processkartläggning är genomförd.
Arbetet med att utveckla Region Gotlands samhällsinformation på hemsidan
har återupptagits under 2021 efter en paus
på grund av pandemin. Det arbetet görs i
samarbete med bland annat representanter från pensionärsrådet.

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

Tekniska nämnden
TEKNIKFÖRVALTNINGEN

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

ORDFÖRANDE: KARL-JOHAN BOBERG (C)
FÖRVALTNINGSCHEF: PATRIC RAMBERG
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VIKTIGARE HÄNDELSER

MÅLUPPFYLLELSE

Ett rekordhögt antal besökande sommaren 2021 påverkade teknikförvaltningens
verksamheter i hög grad. Samtidigt som
besökstrycket innebar en välbehövlig injektion för det gotländska näringslivet
innebar det också utmaningar för förvaltningen. Den ökade belastningen har varit
i form av större volym av sopor, ökat slitage
på öns vägar och besöksplatser samt även
ökning av skadegörelse och nedskräpning. Vattenförsörjningen sattes under
stor press och flera vattentäkter belastades hårt. Vatten behövde transporteras
med tankbil till de större semesterorterna.
Kryssningsverksamheten fick en uppgång
under sommaren och glädjande är det stora intresset för nationella kryssningar som
anlänt Visby även utanför den mest intensiva kryssningsperioden juli och augusti.
Pandemin har slagit hårt mot både den
allmänna och den särskilda kollektivtrafiken. Båda verksamheterna har producerat
trafik i samma omfattning som tidigare
samtidigt som resandet har gått ner. Även
om restriktioner för kollektivtrafiken
stegvis har kunnat lättas kvarstår effekten
på ekonomin och tappet med anledning av
pandemin har inte gått att hämta upp.
Teknikförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen har under året fortsatt
arbetet tillsammans för att skapa en mer
effektiv, hållbar och användarfokuserad
samhällsbyggnadsprocess på Gotland.
Genom projektet FramSam som avslutades under året togs en färdplan fram som
för teknikförvaltningens del kommer
innebära ett ännu mer processinriktat
arbetssätt samt ökade samarbetsforum
över förvaltningsgränserna.
Att utveckla organisationen mot en
mer tillitsbaserad kultur är ett ständigt
pågående arbete. Ledarskapet är en avgörande faktor för att utveckla organisationskulturen och ge förutsättningar för
medarbetare att utvecklas och ta större
ansvar i sina roller. Den organisationsutredning som genomförts 2021 pekar på
att förvaltningens ledningsgrupp behöver
utveckla sin strategiska förmåga. En förutsättning för att det ska bli verklighet är att
enhetschefer, arbetsledare och även medarbetare ges utrymme och förutsättningar
för att fullt ut kunna ta eget ansvar för sina
uppgifter och roller.

Förvaltningen har bedrivit ett aktivt arbete för att bidra till regionens måluppfyllelse och bedömer att förvaltningens
måluppfyllnad för 2021 är god. Så gott
som alla aktiviteter har påbörjats och en
övervägande del har också avslutats. För
att kunna värdera hur förvaltningens aktiviteter leder till måluppfyllelse finns indikatorer kopplat till aktiviteterna. Viktigt
att poängtera att ett antal av förvaltningens aktiviteter ger resultat på lång sikt och
är därför svårare att värdera.
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EKONOMI
2021 års ekonomiska utfall för tekniska
nämnden är negativt i jämförelse med
budget, -11,6 mnkr (-30,1 mnkr, 2020).
De skattefinansierade verksamheternas
budgetavvikelse uppgår till -1,9 mnkr
(-14,7 mnkr, 2020) och de avgiftsfinansierade verksamheternas resultat uppgår till
totalt -9,7 mnkr (-15,3 mnkr, 2020).
För de skattefinansierade verksamheterna uppvisar kollektivtrafiken det största budgetöverskridandet om -11,4 mnkr.
Den allmänna kollektivtrafiken står för
huvuddelen av överskridandet, -10,3 mnkr
vilket främst orsakas av högre kostnader
till följd av indexuppräkning av avtalad
trafikkostnad samt att ett ökat antal kilometer debiteras i nuvarande avtal än i
det föregående. Kostnaden för snöröjning
och halkbekämpning har varit 5,7 mnkr
högre än budgeterat för 2021. Dessa budgetöverskridanden kompenseras till del av
positiva utfall i andra verksamheter såsom
projekt-, försörjnings- och fordonsverksamheterna. Medel för evakueringslokaler
för renovering av Södervärnsskolan har
inte förbrukats fullt ut till följd av förseningar i projektet.
Bland de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar avfallsverksamheten ett
negativt resultat för 2021 om -6,4 mnkr.
Det negativa utfallet förklaras främst av
högre kostnader för drift av återvinningscentraler. VA-verksamhetens resultat är
även detta år negativt om -4,4 mnkr vilket främst förklaras av fastighetsrelaterade
kostnader såsom el och underhåll samt
kostnader för fordon. Sommarens höga
besökstal har varit gynnsam för linjehamnens ekonomi som har ett positivt utfall
mot budget om 2,8 mnkr.

Utfallet för kryssningskajen vad avser den
del som omfattar kapitalkostnaderna är
negativt, -1,7 mnkr vilket är i enlighet med
avtalet med Copenhagen Malmö Port.
Investeringsutgifterna, exklusive exploatering, för teknikförvaltningen 2021
uppgick totalt till 345 mnkr. 79 mnkr
har investerats inom fastighetsområdet
och 82 mnkr inom VA-verksamheten. Utgifterna inom exploateringsverksamheten
uppgick till 24 mnkr. Det största projektet är statsutveckling Visborg som stod för
drygt hälften, 12,7 mnkr. VA-verksamheten särredovisas på nästa uppslag.

UTVECKLING PÅ SIKT

Arbetet fortsätter med att rusta verksamheten för ett varaktigt högre besökstryck
under sommarhalvåret. Det handlar om att
säkra bemanning samt utveckla nya arbetssätt och lösningar.
Den 26 oktober 2020 erkände Region Gotland klimatnödläge, vårt klimat
genomgår kraftiga negativa förändringar
med fara för framtida generationer. För
att nå hållbar utveckling krävs att den
service som teknikförvaltningen tillhandahåller bygger på långsiktiga lösningar.
Det ställer krav på långsiktig och hållbar
planering inom alla förvaltningens verksamheter. Vattensituationen på Gotland
är mer allvarlig än någonsin och att säkra
en god vattenförsörjning och kvalitet är
och kommer vara en av de stora frågorna
för samhällsbyggnadsprocessen framöver.
Förvaltningen kommer att fortsätta
digitalisera fler tjänster under året. Det
pågår stora utvecklingsprojekt inom samhällsbyggnadsprocessen, bland annat det
EU-finansierade Digital dialog som leds
av förvaltningen. Här är samverkan avgörande för att skapa användarnytta och
kvalitativa processer i utvecklingsarbetet.
Förvaltningen behöver säkra att ekonomiska resurser används effektivt på
både kort och lång sikt. Ekonomin ska planeras med ett långsiktigt perspektiv och
förvaltningens effektiviseringsarbete ska
bedrivas så att hänsyn tas till kommande resursbehov och prioriteringar i hela
verksamheten, såväl taxefinansierad som
skattefinansierad. Viktigt är också att föra
nära dialog med politik och regionledning
kring framtida utmaningar och vägval.
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VERKSAMHETSMÅTT

2021

2020

658 667

629 213

GATA-VÄG-PARK

2021

2020

Enskilda vägar med statsbidrag:

KOLLEKTIVTRAFIKEN
Totalt antal resor i landsbygds- och stadstrafik
varav
- antal resor med bussiga kortet

266 644

269 270

32

294

4

1

Antal bussresor med cykel
Sålda årskort

- Antal vägar

318

320

- Antal km

810

805

- Kostnad kr per invånare
Vinterväghållning totalkostnad tkr

336

276

13 211

5 523

Kronor per invånare

220

92

Parkmark, Naturmark, antal hektar

277

277

Sålda länskort

2 795

3 212

Sålda förortskort

1 099

1 138

Anlagd parkmark, antal hektar

218

218

Sålda Visbykort

1 455

1 358

Nettokostnad parkverksamhet, kr/inv

255

227

Sålda Arbetsresekort

896

457

Sålda endagskort

124

160

Sålda tredagarskort

195

131

Färdtjänst antal beslut

486

451

504 157

499 953

1

3

333

294

104 838

95 541

Antal färdtjänstresor

33 729

Sjukresor med taxi

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

FASTIGHETSFÖRVALTNING
Förvaltad lokalarea BRA
varav
- förhyrd area BRA
Antal byggnader

512

512

36 414

Periodiskt underhåll kr/kvm

132

104

27 748

22 543

Vattenförbrukning l/kvm

320

347

157

789

Värmeförbrukning kwh/kvm graddagskorrigerad

102

96

61

61

Sjukresor i buss

Elförbrukning kwh/kvm
HAMNVERKSAMHET
46 687

43 965

254

317

Ank + avg passagerare Visby (tusental)

1 723

1 235

Ank + avg personbilar Visby (tusental)

567

Övriga hamnar (tusental bruttoreg. ton)

MARK OCH STADSMILJÖ
Transporttillstånd

28

40

Grävtillstånd

3221

101

417

Trafikanordningsplaner (TA-planer)

3272
693

19

220

266

0

484

Färjegods ank & avg (tusental ton)

702

653

Fastighetsförsäljningar

Godstrafik antal anlöp

173

207

Markupplåtelse, tillstånd
varav

Godstrafik ank varor (tusental ton)

153

159

Godstrafik avg varor (tusental ton)

183

196

Kryssningspassagerare (tusental)

148

28

Kryssningsbesök antal anlöp

116

25

Visby (antal gästbåtsdygn)

6 418

3 172

Övriga hamnar (antal gästbåtsdygn)

1 318

708

Gästbåtsdygn total

7 736

3 880

Gästande fritidsbåtar:

- Almedalsveckan

1 Varav 22 avstyrkta.
2 Varav 25 avstyrkta. Uppgift om TA-planer har inte rapporterats tidigare år.
3 Räknas som försäljning då fastigheten är tillträdd, ej utifrån kontraktsdagen.
4 Samtliga ansökningar återkallades.

Budget
2021

Bokslut
2021

Bokslut
2020

NKI (Kundenkät) 1

83,9

Antal båtplatser i Regionens hamnar 2

370

371

Kölista på båtplatser LOA<10 m (antal)

143

38

Kölista på båtplatser LOA>10 m (antal)

64

22

Verksamhetens kostnader

Kölista på fiskebodar (antal)

19

10

Avskrivningar

-217 715

-221 391

Internränta

-56 806

-55 942

-55 417

Verksamhetens nettokostnader

-204 857

-216 480

-197 225

Kommunbidrag

204 857

204 857

167 149

0

-11 623

-30 076

INVESTERINGAR, tkr

Budget
2021

Bokslut
2021

Bokslut
2020

Investeringar egna inom TN

262 283

74 105

67 067

Investeringar affärsdrivande

275 263

102 629

128 111

1
2

RESULTATRÄKNING, tkr

Egen undersökning till hamnens kunder
Kunder kan stå i båtplatskö i flera hamnar samtidigt i flera hamnar

AVFALLSVERKSAMHET

2021*

Mängd insamlat matoch restavfall1

11 408

175

1 252 121 1 341 667 1 088 021
-1 182 457 -1 280 813 -1 025 228

Årets resultat

2020

TOTAL
KG PER
MÄNGD I
PERSON
TON

Verksamhetens intäkter

TOTAL
MÄNGD I
TON

KG PER
PERSON

10 128

156

-204 601

varav

Investeringar andra förvaltningar

290 138

178 331

103 176

- insamlat komposterbart
( matavfall)

4 006

62

3 695

57

Summa investeringar netto

827 684

355 064

298 354

- brännbart avfall

7 402

114

6 433

99

Mängd returpapper och
förpackningar (exkl. well)2

7 600

117

7 638

117

2021

2020

33 783

519

34 581

531

526

332

Total mängd insamlat
hushållsavfall3

MEDARBETARE
Antal anställda
varav
- män

304

249

1 Uppgift från mottagaranläggning

- kvinnor

222

83

2 Uppgift från Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB

- tidsbegränsat anst

36

18

3 Returpapper och förpackningar, elavfall, farligt avfall, grovavfall, mat- och restavfall

Personalkostnad, tkr

290 345

195 803

*Uppgifter för 2021 är preliminära och tas fram kvartal 2, 2022. Vid beräkning av mängd
per person justeras invånarantalet med hänsyn till fritidshus, gästnätter och arbetspendling. Då det justerade invånarantalet för 2021 inte har presenterats än används
invånarantalet för 2020 (65 085) i beräkningen för 2021.

Personalkostnad i % av verksamhetens kostnader

23

19

Sjukfrånvaro inkl. timavlönade, %

5,5

4,9
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Visby (tusental bruttoreg. ton)

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

Tekniska nämnden
VATTEN- OCH AVLOPPSVERKSAMHETEN
SÄRREDOVISNING
VERKSAMHETSIDÉ
Verksamheten ansvarar för produktion och
leverans av dricksvatten samt rening och
hantering av spillvatten och dagvatten inom
fastställda verksamhetsområden till abonnenter och till kunder anslutna enligt avtal.

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

VIKTIGA HÄNDELSER
Injusteringar av bräckvattenverket på södra Gotland pågår. I slutet av 2021 färdigställdes upphandling av VA-ledningar för
sträckan Sanda Stenhuse till Västergarn,
som kommer att byggas under 2022. Projektering har förberetts av överföringsledning mellan Västergarn och Tofta som
planeras under 2022. Målet är att pumpa
dricksvatten från bräckvattenverket i syfte
att avlasta Visbyområdet.
Mark- och miljödomstolen har meddelat tillstånd för vattentäkterna Ava på
Fåro och Vibble. Provpumpningen i Akebäck är avslutad och projektets nästa steg
blir att söka tillstånd. Nytt vattenskyddsområde är klart för Åminne.
Utbyggnad av Katthammarsvik avloppsreningsverk är klar och verket har nu
biologiskt reningssteg och utökar därmed
sin kapacitet från 700 pe1 till 1 000 pe. Ny
utloppsledning för Ljugarns avloppsreningsverk är klar och därmed tar Region Gotland
det nya tillståndet för 30 pe i anspråk.
Norra linan, som sammanbinder Slite,
Lärbro, Hangvar, Ihre och Lickershamn,
behöver mer vatten in i ledningssystemet
för att exploatering av större områden
ska vara möjlig. Eftersom kalkindustrin
Cementa inte fick brytningstillstånd och
därmed inte kommer bygga ett vattenverk
som ska rena länshållningsvattnet till
dricksvatten, så måste VA-verksamheten
påbörja arbetet med att använda vattnet
från Nordkalks färdigställda kalkbrott
vilket medför behov av ett nytt vattenverk.
Den nya vattenreservoaren i Lickershamn togs i drift januari 2021, vilket möjliggör många nya anslutningar.
VA-avdelningen deltar i och drar lärdomar av olika innovationsprojekt, som till
exempel testbädden vid storsudret. Investeringar för infrastrukturen påbörjades under
2020 och består bland annat av borrning av
brunnar, provpumpningar, lagringsdammar och rening av avloppsvatten samt ytvatten. Genom EU-finanisierade NextGen
sker bland annat utveckling av en informations- och spelplattform för att sprida kun-

skaper bland allmänheten. Senaste delprojekt i arbetet med testbädden är finansierat
via LONA. Efter beslut i tekniska nämnden
att statsutvecklingsområdet Visborg ska ha
två rör ut, det vill säga sortera spillvattnet
i svartvatten och gråvatten, deltar Region
Gotland, tillsammans med Stockholm och
Helsingborg, i projektet Mat i cirkulära robusta system.
Pågående utredningar inom ramen för
Visborgsprojektet är övergripande dagvattenutredning och skyfallshantering, höjdsättningsplan, förstudie grundvatten och
förstudie huvudledningsnät. Under hösten
har en konsekvensutredning och diverse
projekteringar genomförts. Medel har erhållits via Formas för planering inför hur
BDT-vatten2 ska hanteras.

MÅLUPPFYLLELSE
Finansieringsgraden ökade till 98,3 %
2021 (94,7 %, 2020). Målsättningen är
100 % finansieringsgrad.
Debiteringsgraden för vatten ligger
på 78 % (81 %, 2020). Målsättningen är
85 % debiteringsgrad i förhållande till
levererad mängd.
Totalt 4 142 000 m3 dricksvatten har
producerats under 2021, vilket kan jämföras
med 2020 då 3 954 000 m3 producerades.

EKONOMI
Regionens samlade VA-verksamhet redovisar 2021 ett underskott om -4,2 mnkr
(-11,4 mnkr, 2020). Det finns stora investeringsbehov och därmed ökade kapitalkostnader under de kommande åren. Det
finns en fond bestående av förutbetalda
intäkter där 9,8 mnkr återstår vilken periodiseras över 25 år (475 tkr per år) för
att finansiera investeringar för VA-verksamheten. Fonden har skapats med stöd av
Vattentjänstlagen § 30 samt rekommendation nr 18 från Rådet för kommunal
redovisning.

VA-TAXAN
Behovet av taxejusteringar prövas årligen
och regleras årligen efter konsumentprisindex. Taxan för brukningsavgifter höjs
10 % från 1 januari 2022.

UTVECKLING PÅ SIKT
En fördjupad utredning av Visbys VA-försörjning ska göras där möjligheten att använda Bästeträsk, nya grundvattentäkter eller
optimera befintliga vattentäkter ska belysas.
Återanvändning av BDT-vatten och/eller renat spillvatten ingår i utredningen.
Statsutvecklingsprojektet Visborg byggs
med sorterande spillvattenrör för att spara
vatten och optimera rening av toalett och
BDT-vatten.
Ett verktyg för multikriterieanalys används för att kunna ta beslut om vilken
typ av vattenverk och avloppsreningsverk
som ska byggas på Fårö. Därutöver ska tillstånd för nuvarande vattentäkt sökas.
Förprojektering av överföringsledning
från Slite till Valleviken via Hideviken
och Hellvi genomförs de närmaste åren.
2021 antogs VA-avdelningens förnyelseplanering för ledningar som tydliggör att förnyelsetakten behöver öka
för att minska renoveringsskulden på
det befintliga ledningsnätet. Önskvärt
är att 1 % av ledningsnätet renoveras
årligen. Målet för riket är en ledningsförnyelse på 0,6-0,7 %, vilket är ett mer
realistiskt mål utifrån ekonomi och personalresurser. 2021 renoverades 0,55 %
av ledningarna vilket är ett bra resultat
utifrån givna förutsättningar. Rimliga
förväntningar för 2022 med nuvarande
personalstyrka är att förnyelsetakten
kommer att ligga runt 0,5-0,6 %.
En översyn i syfte att hitta en helhetslösning för gamla och små avloppsreningsverk runt Lye, Garda, Burs, Stånga
och Ljugarn kommer att påbörjas under
2022. Kapaciteten i rötkammaren Visby
avloppsreningsverk ska ses över där målsättningen är att hantera slam från både
Klintehamn och Visbyverket.
Införande av nytt EU-dricksvattendirektiv ska vara infört senast 1 januari
2023. Riskbedömningar blir ett krav för
alla vattentäkter och vid behov ska vattenskyddsområden införas. Vidare införs
krav på maximalt procent-läckage, råvattenkontroll och mer information till allmänheten om kvantitet och kvalitet.
Därutöver kommer fokus vara att upprätta tillståndsansökan för ny vattentäkt
på mellersta Gotland. För att säkra vattenkvaliteten kommer flera mikrobiologiska
barriärer behövas för vissa vattenverk.

1 Personekvivalent - föroreningsbelastning som används vid dimensionering av enskilda avlopp och motsvarar den mängd som en person avger schablonmässigt på ett dygn.
2 Bad, Disk och Tvätt.
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NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

Region Gotland har, tillsammans med 100 kommuner och vatten- och avloppsorganisationer,
gått ihop för att kommunicera vattnets värde och ge tips för hållbar vattenanvändning.

Budget
2021

Bokslut
2021

Bokslut
2020

Bokslut
2021

BALANSRÄKNING, tkr

Verksamhetens totala intäkter

212 570

217 262

203 584

Verksamhetens driftskostnader

137 402

147 702

146 821

Avskrivningar

60 261

59 827

54 279

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Internränta

14 907

14 171

13 895

Maskiner och inventarier

0

-4 167

-11 411

Finansiella anläggningstillgångar

Verksamhetens resultat

Tillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

2021

2020

Skulder & eget kapital

Levererad mängd

4 142

3 954

Eget kapital

Debiterad mängd

3 235

3 186

varav

1 278 466 1 262 776
30 224

17 744

325

287

1 309 015 1 280 806
16 873

Summa tillgångar

VATTENHANTERING, i tusen kbm

Bokslut
2020

16 427

1 325 888 1 297 233

-1 811

2 356
-2 853

78

81

- årets resultat

-4 167

Rent vatten uppfyllda krav, %

100

99

Avsättningar

8 556

6 222

Renad mängd avloppsvatten

7 232

6 142

Långfristiga skulder

692 943

859 230

100

100

Kortfristiga skulder

626 200

429 425

Debiteringsgrad, %

Utsläppsvärden uppfyllda krav, %

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

1 325 888 1 297 233

Ställda panter och ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998

12 336

11 253

2 408

2 197

varav
- varav särskild löneskatt
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RESULTATRÄKNING, tkr

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

Miljö- och byggnämnden
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE: EVA AHLIN (C)
FÖRVALTNINGSCHEF: JOHAN ÅBERG

VIKTIGARE HÄNDELSER

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genom projektet DiSa varit drivande när det
gäller utvecklingen av och förändringsarbetet inom digitalisering för Region
Gotland. Projektet DiSa är avslutat och
avrapporterat under hösten 2021. Arbetet
i enheterna fortsätter bland annat med utveckling av hemsida och e-tjänster, utskick
till digitala brevlådor, förbättrade rutiner,
mallar och checklistor. Projektet Digital
dialog som är under leding av teknikförvaltningen har påbörjats för att utveckla
nya digitala tjänster. Tjänsterna kommer
att underlätta för boende, besökare och
företagare på Gotland och ge dem större
möjligheter att vara delaktiga i samhällsbyggnadsprocessen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har erhållit medel från Havs- och vattenmyndigheten för att göra ett större arbete för att förbättra kunskapen om och processerna kring
grundvatten och tillståndsgivning inom
området på Gotland.
Antalet bygglovsärenden har ökat exceptionellt under året vilket troligen kan
kopplas till pandemin. Tillsammans med
en hög personalomsättning har det lett
till att det har varit svårt att hålla den lagstadgade gränsen om 10 veckor. Även geografisk information har haft en markant
ökning av ärenden under 2021. Arbetet
med översiktsplanen har varit prioriterat
och den förväntas att antas under första
kvartalet 2023.
Förvaltningens tillståndsutövande verksamhet omfattades av regionfullmäktiges
stödpaket till näringslivet. Det beslutades att
Region Gotland skulle bjuda på utbildningen i ansvarsfull alkoholservering samt inte ta
ut någon tillsynsavgift under 2021.
Det interna projektet Framtidens samhällsbyggnad har avslutats och nu följer
implementering av resultatet och planering av aktiviteter som kommer prägla
samhällsbyggnadsprocessen framöver.

MÅLUPPFYLLELSE
Projekt DiSa som nu är avslutad har hjälpt
till att skapa goda förutsättningar för att
driva företag på hela Gotland. Företagare
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och medborgare på Gotland har varit delaktiga i projektet och haft möjlighet att
lämna förbättringsförslag. Inom projektet
Digital dialog fortsätter den digitala utvecklingen med bland annat olika digitala
funktioner på hemsidan som underlättar
vid kontakt med Region Gotland. En portal har lanserats för öppna data där regionens digitala detaljplaner och 3D-modeller
finns att ladda ner som öppna data.
Förvaltningen har arbetat med projekt
för att skapa hållbara förutsättningar för
samhällsbyggande, bland annat beviljades förvaltningen medel från Formas för
att tillsammans med RISE driva en innovationsidé om hur Region Gotland kan
utveckla hållbara geodata som indikerar
hållbart byggande på en digital karta.
För att minska klimatavtrycket har det
i framtagandet av översiktsplanen använts
expertis inom bland annat industrimark,
vindbruk, VA, dagvatten och geografisk
information. Arbetet med att säkra tillgången till vatten av god kvalitet sker
bland annat i en framtagen tillsynsplan
gällande förbättringar av avlopp samt inspektioner av vatten inom skyddsområdet
Bästeträsk. Politiska beslut har fattats
om anmälningsplikt för vattentäkt och
tillstånd för bergvärmeborrning. Förvaltningen har vidare arbetat med att utveckla
hållbara geodata som indikerar hållbart
byggande på en digital karta.
För att alla som nyttjar Region Gotlands tjänster ska uppleva att det är lätt
att komma i kontakt med berörd verksamhet har ett omfattande arbete med
informationen på hemsidan genomförts.
Information som tidigare varit analog har
gjorts digital. Förbättringar av kartportalen har genomförts, kartor har förbättrats
och tillgängliggjorts. Servicesafari inom
Region Gotlands tjänster har genomförts.
Samarbete inom regionen har skett för
att starta upp arbetet med en gemensam
kundtjänst. Underlaget från Framtidens
samhällsbyggnad ligger till grund för
framtida förändringar av kundtjänst och
ett gemensamt kontaktcenter.
För att fortsätta arbetet men en til�litsbaserad kultur har förvaltningsledningen genomfört ett antal förvaltnings-

träffar där man löpande har informerat
och diskuterat pågående och kommande
uppdrag med hela förvaltningen, så som
exempelvis Ett Region Gotland och andra aktuella projekt. Alla enheter har
förbättrat sitt resultat jämfört med föregående år. De allra flesta upplever att de
är respekterade av sin chef samt att man
får stöd vid hög arbetsbelastning.

EKONOMI

2021 års resultat slutade på -6 mnkr
(-0,9 mnkr, 2020). Den största orsaken
till underskottet är färre genomförda tillsyner enligt Miljöbalken, vilket inneburit lägre intäkter. Detta är kopplat till pandemin. Enheten plan har haft fler personer
som arbetat med översiktsplaner. Det har
gjort att detaljplanarbetet fått stå tillbaka
och att intäkterna för detaljplaner blir lägre. Utöver detta täcker inte tilldelad budget de som normalt arbetar med översiktsplaner. En stor del av enheten bygglovs
lägre intäkter beror på att den lagstadgade
10 veckors gräns som gäller varit svår att
uppnå. Detta har inneburit att reducering
av avgiften skett med 20 % per vecka i högre utsträckning. Orsaken till detta är att
inströmningen av ärenden har varit exceptionellt hög samt stor personalomsättning
inom enheten.
Kostnaderna är 2 mnkr lägre än budgeterat, vilket påverkat resultat positivt. Det
beror till största delen på lägre personalkostnader på grund av vakanser och hög
personalomsättning.

UTVECKLING PÅ SIKT
De digitaliserings- och kvalitetsprojekt
som förvaltningen arbetat med kommer att
fortsätta. Målet är att skapa mer effektiva
och kvalitativa processer, som ger bättre
service och tillgänglighet för våra användare. Framöver finns en förväntan att fler
detaljplaneuppdrag ska gå till antagande
per år jämfört med tidigare.
Målet under 2022 är att fler ärenden
om bygglov och förhandsbesked kommer
att hanteras inom den lagstadgade tiden
på tio veckor.

Foto: Bildbyrå

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

Sommaren 2021 lockade många besökare till Gotland. Region Gotland och polisen ansvarar för att bedriva tillsyn så att de som är innehavare av ett
serveringstillstånd efterföljer de lagar och riktlinjer som gäller för alkoholservering.

2021

2020

Bygglov och förhandsbesked*
Antal ärenden, ingående balans

493

393

varav
- under komplettering
Antal inkomna ärenden

-

-

1 389

1 224

varav
- förhandsbesked

202

144

1 323

1124

- förhandsbesked

160

135

Antal ärenden utgående balans

559

493

Antal beslut

INSPEKTION/BESÖK OCH TILLSYN
Livsmedelsrörelser, inspektioner/besök

736

705

Miljöfarlig verksamhetinspektioner/besök

447

348

Antal beslut om enskilt avlopp

412

650

83

95

Tillsyn LBE (lagen om brandfarliga
och explosiva varor)

6

14

Samplanerad tillsyn (LSO+LBE)

9

9

Bokslut
2021

Bokslut
2020

Tillsyn enligt LSO (lag om skydd mot olyckor)

varav

varav
- under komplettering

197

-

*Ärendetyper som omfattas av kravet på tio veckors
handläggningstid enligt plan- och bygglagen.

Antal ärenden under handläggning,
ingående balans
Antal inkomna ärenden
Antal antagna planer (dpl och öpl)
Antal ärenden under handläggning,
utgående balans

Verksamhetens intäkter

73 553

65 570

73 487

-104 938

-101 042

-922

-840

-937

-38

-34

-40

-34 249

-40 242

-28 532

34 249

34 249

26 543

0

-5 993

-1 989

-5 993

-902

436

940

2021

2020

125

116

- män

57

55

- kvinnor

68

61

- tidsbegränsat anst

15

8

Personalkostnad, tkr

70 715

67 224

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag

25

21

125

121

30

25

2

3

124

125

Budget
2021
-106 842

Verksamhetens kostnader
Internränta

DETALJPLAN OCH ÖVERSIKTLIG PLANERING
Antal beslut om planbesked

RESULTATRÄKNING, tkr

Årets resultat
Budgetavvikelse
Nettoinvesteringar

1 453

MEDARBETARE
Antal anställda
varav

GEOGRAFISK INFORMATION
Antal ärenden under handläggning

164

172

Antal inkomna ärenden

537

453

Antal antagna producerade
kart- och mätningsärenden

522

461

Antal ärenden under handläggning,
utgående balans

184

164

Personalkostnad i % av verksamhetens kostnader

67

67

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

4,2

4,8
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Barn- och utbildningsnämnden
UTBILDNINGS- OCH ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE: STEFAN NYPELIUS (C)
FÖRVALTNINGSCHEF: TORSTEN FLEMMING
VIKTIGARE HÄNDELSER

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

Pandemin har haft stor effekt på verksamheterna under året. Snabba omställningar i rutiner och arbetssätt har följt av
Folkhälsomyndighetens och regeringens
olika beslut. Detta har inneburit en ökad
arbetsbelastning hos våra medarbetare.
Samtidigt som man hållit verksamheten i
gång har man också hanterat egen, elevers
och vårdnadshavares oro för smittspridning. Medarbetare och ledare har satts på
prov men genom stort lösningsfokus och
stor flexibilitet så har verksamheterna klarat utmaningarna.
Verksamheterna vittnar om en negativ utveckling kring elevers mående. Den
bilden fanns redan före pandemin men
den har förstärkts. Här är en väl fungerande barn- och elevhälsa som arbetar främjande och förebyggande tillsammans med
skolorna oerhört viktig. Skolinspektionen
har vid tidigare inspektion gett huvudmannen en anmärkning på det arbetet och
utökade medel har tillförts under året.
Arbetet för en likvärdig förskola och
grundskola har varit prioriterat. Regionens tillsatta revisorer kom under året
med en rapport som visade att Gotlands
grundskolor saknar förutsättningar för en
likvärdig skola. Rapporten tillsammans
med det underlag som togs fram av förvaltningen till uppdraget om framtidens
förskola och grundskola ger en god bild
av vad som måste göras. Organisationsförändringar till större och mer bärkraftiga
skolområden och en justerad resursfördelningsmodell är två exempel på åtgärder för
ökad likvärdighet.
För en likvärdig förskola och grundskola är utbildade medarbetare på samtliga enheter en förutsättning. Utmaningen med
kompetensförsörjning är verkligen påtaglig. Gotland pekas fortsatt ut i Skolverkets
statistik som den del av landet som har
störst befarad lärarbrist år 2035. Men bristen är påtaglig redan nu. Arbetsmiljöfrågan
och löneläget påverkar attraktiviteten.

MÅLUPPFYLLELSE
Den samlade bedömningen är att nämnden i hög utsträckning uppnår målen i
styrkortet. Verksamheterna har klarat att
hantera restriktionerna och tryggat studieresultaten trots pandemi. Egna enkäter
och Skolinspektionens senaste skolenkät
visar att elever och föräldrar är nöjda med
nämndens verksamheter.
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Eleverna känner sig i hög grad trygga. Kunskapsresultaten för gotlands kommunala
grundskola är goda. Andelen elever som
är behöriga till gymnasiets yrkesprogram
har ökat varje år sedan 2016 och ligger något över resultatet för riket och liknande
kommuner. 87,7 % av eleverna i gotlands
kommunala skolor uppnådde gymnasiebehörighet vårterminen 2021. Det är dock
stora skillnader i kunskapsresultaten mellan kommunala skolor på Gotland samt
mellan pojkar och flickor. Skolorna behöver fortsätta arbetet för att öka likvärdigheten och minska skillnaderna.
Resultatet från årets medarbetarundersökning visar en positiv trend för
samtliga index och förvaltningens attraktivitet som arbetsgivare har stärkts. En
större andel medarbetare är engagerade i
sitt arbete, där har ökad måltydlighet bidragit. Ledarskapet har utvecklats på flera
håll inom förvaltningen och andel chefer
med bra till utmärkta resultat i ledarskap
har ökat betydligt. Frågor som rör tydlighet i arbetet får högre resultat vilket är
ett bättre resultat på nästan alla så kallade
friskfaktorer men det finns utvecklingspotential. Typiska arbetsbelastningsfrågor
uppvisar fortsatt lägre resultat. Flera chefer och avdelningar är utsatta för stress,
dess orsaker behöver kartläggas och åtgärdas för att minska risk för ohälsa. En fråga som också uppvisar fortsatt låg nivå är
nödvändig kompetensutveckling. En större andel medarbetare inom förvaltningen
är ambassadörer för Region Gotland.
Den totala sjukfrånvaron inom nämndens ansvarsområde har sjunkit med
1,5 procentenheter från november 2020
till november 2021.

EKONOMI
Nämnden visar för helåret 2021 ett negativt resultat på -9,1 mnkr (12,0 mnkr,
2020). Nettokostnaden har för året ökat
med 47,2 mnkr och motsvarar 3,9 %. Utfallet för barn och elevvolymer blev ett
samlat underskott i resursfördelningen,
på -5,2 mnkr och motsvarar 141 barn och
elever. Det blev färre antal barn och elever
i den kommunala verksamheten än planerat och fler i den fristående verksamheten.

UTVECKLING PÅ SIKT
Pandemin får fortsatta effekter åtminstone
det första halvåret av 2022. De befarade
negativa konsekvenserna behöver hanteras.
Arbetet för en likvärdig förskola och
grundskola fortsätter liksom fortsatt
översyn av resursfördelningsmodellen
för att skapa bärkraftiga enheter ur ett
kvalitativt och ekonomiskt perspektiv.
Men oavsett kompenserande resursfördelningsmodeller behöver varje skola ha
utbildade lärare. Nämndens verksamheter har fortsatt stora kompetensförsörjningsutmaningar att hantera framåt och
det är helt nödvändigt att förvaltningen
fortsätter att arbeta aktivt med de aktiviteter som beskrivs i kompetensförsörjningsplanen. Samarbetet med Uppsala
universitet Campus Gotland är fortsatt
mycket viktigt. Målet är att få fler studenter till lärarutbildningar för att ge
möjlighet till behöriga lärare i framtiden. För att kunna rekrytera och behålla
medarbetare är arbetsmiljö- och lönefrågorna viktiga.
Eftersom beslutet om framtidens förskola och grundskola landade i en i stort
sett bibehållen skolstruktur, så finns nu
ett stort behov och en förväntan på att
investeringar ska göras på de skolor där
underhållet varit eftersatt, där tillfälliga
bygglov för paviljonger löper ut och där
specialsalar och lagenliga lokaler för barnoch elevhälsan saknas. Fristående verksamheters expandering i Visbyområdet
påverkar också framtida investeringar.
Barn- och elevhälsan är viktig och behöver ha goda förutsättningar att utföra
sitt uppdrag, inte minst mot bakgrund av
att antalet elever med behov av särskilt stöd
ökar. Skolinspektionen har tidigare bedömt
att regionen inte uppfyller författningskraven avseende tillgång till elevhälsa vilket
försvårar möjligheten att arbeta förebyggande och främjande. Barn- och elevhälsan
är också en viktig del av omställningen till
en God och Nära vård eller Hälsa genom
hela livet som Region Gotland valt som
namn för att bredda perspektivet.

Foto: Bildvision Visby
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I Gotlands grundskoleverksamhet ingår förskoleklass, årskurs 1-9 samt fritidshem. Här finns ungefär 5 000 skolbarn. Gotland har 31 kommunala grundskolor som är indelade i sju elevupptagningsområden med en 7-9 skola i varje (Visby är uppdelat i två områden).

2021

2020

Skolformer kommunal regi, antal barn/elever
Förskola

2 119

2 178

536

540

Grundskola

4 985

4 937

Fritidshem

2 349

2 306

62

74

Förskoleklass

Grundsärskola
Gymnasiesärskola
Kulturskolan

26

26

1 493 1

1 228

RESULTATRÄKNING, tkr

Budget
2021

Bokslut
2021

Bokslut
2020

Verksamhetens intäkter

825 678

842 245

827 696

Verksamhetens kostnader

-2 065 974

Avskrivningar
Internränta

-14 598

-14 178

-1 018

-1 064

-1 096

Verksamhetens nettokostnader

-1 255 619

-1 264 768 -1 217 551

Kommunbidrag

1 250 153

1 250 153 1 229 538

Årets resultat

-5 466

Budgetavvikelse
Skolformer fristående verksamhet, antal barn/elever
Pedagogisk omsorg
Förskola
Förskoleklass

Nettoinvesteringar
11

10

613

600

95

85

Grundskola

859

767

Fritidshem

415

407

Språklig medvetenhet - elever som når en
förväntad språkutveckling utifrån ålder
i språkscreening, andel, %
Föräldrars nöjdhet med förskolan (skala 1-10)

73,3

77,4

-2 091 351 -2 029 973

-14 305

52 264

-14 615

11 987

-9 149

11 987

13 560

14 152

Barn- och utbildningsnämnden har utnyttjat 5 466 tkr av eget kapital

MEDARBETARE

2021

2020

Antal anställda

1 773

1 730

varav
- män
- kvinnor

344

338

1 429

1 392

9,0

8,7

Föräldrars nöjdhet med grundsärskolan
och gymnasiesärskola - nöjdhetsindex 2

- tidsbegränsat anst

305

329

-

8,8

Personalkostnad, tkr

871 404

846 757

Årskurs 5, jag är nöjd med min skola
som helhet, - nöjdhetsindex 2

-

7,6

Personalkostnad i % av verksamhetens kostnader

42

42

Årskurs 9, jag är nöjd med min skola
som helhet, - nöjdhetsindex 2

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

6,6

8,1

-

6,4

88

86

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

1 Ökningen beror på förändring i registreringen av elever under 2021. Inklusive grupper i
projekt men ingen elevökning.
2 Enkäten görs vartannat år
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
UTBILDNINGS- OCH ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE: ANDREAS UNGER (M)
FÖRVALTNINGSCHEF: TORSTEN FLEMMING

VIKTIGARE HÄNDELSER
Pandemin är den händelse som präglat verksamheterna allra mest. Med kort
varsel har man lyckats anpassa arbetssätt
efter rådande läge. Ledare och medarbetare har hanterat det osäkra läget och ställt
om på ett professionellt sätt. Men medarbetarundersökningen visar att det har
ett pris. Resultatet visar på en hög nivå av
engagemang och motivation men även att
en upplevelse av stress och känsla av otillräcklighet finns. Det finns också en oro
för ökad psykisk ohälsa och framför allt på
gymnasiet ser man en negativ utveckling
kring elevers mående.
En konsekvens av ökande arbetslöshet under pandemin är att efterfrågan på
utbildningsinsatser ökar. Många vill omskola sig vilket ger ökad efterfrågan på utbildning för vuxna. Satsningar har gjorts
för att stärka regionala kompetenser där
barnskötare i fokus och äldreomsorgslyftet är två lyckade exempel.
Ungdomsavdelningen har startat två
projekt under året, ökad vuxennärvaro i offentliga ungdomsmiljöer och stöd till högstadieskolor för att främja skolnärvaro.
Individuella programmet, kommunala
aktivitetsansvaret och högstadieskolorna
deltar i ett utvecklingsarbete, fullföljd utbildning, som stöds av Sveriges Kommuner
och Regioner. Syftet är att minska antalet
elever som varken studerar eller arbetar.
Avdelningen för arbetsliv- och etablering har påbörjat ett arbete med hur man
bäst stödjer människor som står långt från
arbetsmarknaden. Ursprunget till arbetet
kommer från de slutsatser som presenterades
i uppdraget för en sammanhållen arbetsmarknadspolitik som presenterats av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

MÅLUPPFYLLELSE
Nämndens verksamheter uppnår i hög utsträckning koncernstyrkortsmålen. Pandemin har haft en relativt liten påverkan på
resultaten. Genomströmningen är god och
betygsresultaten har förbättrats. Resultaten
har ökat på såväl yrkesprogrammen som de
högskoleförberedande programmen. Inom
flera uppmätta nyckeltal tillhör Wisbygymnasiet de 25 % bästa i landet.
Nöjdhetsgraden är hög i nämndens
samtliga verksamheter. Det visar de mätningar som görs.
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Resultatet från årets medarbetarundersökning visar en positiv trend för samtliga
index och förvaltningens attraktivitet som
arbetsgivare har stärkts. En större andel
medarbetare är engagerade i sitt arbete, en
ökad måltydlighet har bidragit till det. Ledarskapet har utvecklats på flera håll inom
förvaltningen, och andel chefer med bra
till utmärkta resultat i ledarskap har ökat
betydligt. Det är ett bättre resultat på nästan alla så kallade friskfaktorer. Typiska
arbetsbelastningsfrågor uppvisar fortsatt
lägre resultat. Flera chefer och avdelningar
är utsatta för stress.
Den totala sjukfrånvaron inom
nämndens ansvarsområde har sjunkit
med 0,3 procentenheter från november
2020 till november 2021.

EKONOMI
Nämnden visar för helåret 2021 ett positivt resultat på 5,4 mnkr (-2,6 mnkr,
2020). Nettokostnaden har för året ökat
med 5,4 mnkr och motsvarar 1,7 %. I den
kommunala gymnasieskolan blev det 16
elever färre än budgeterat. Färre elever och
interna ersättningar medför ett positivt
resultat på 2,4 mnkr i resursfördelningen
De interkommunala ersättningarna till
fristående huvudman beräknas göra ett
positivt resultat på 0,2 mnkr.

UTVECKLING PÅ SIKT
Pandemin kommer att prägla även 2022.
De lärdomar vi gjort kommer att påverka
framtiden i nämndens verksamheter. Digitaliseringen har gett nya arbetssätt och
framtidens arbetsplats kommer att förändras. Verksamheterna måste anpassa sitt
utbud efter en arbetsmarknad i förändring.
Regeringen har beslutat om justeringar
av flera av gymnasieskolans yrkesprogram.
Syftet är att anpassa utifrån arbetsmarknadens behov, elevernas val och huvudmännens förutsättningar. Förändringen
innebär sammanslagning, avveckling,
införande av nya inriktningar samt justeringar när det gäller innehåll.
Efterfrågan och behov av utbildningsinsatser ökar. Arbetsförmedlingen har ett
tydligare uppdrag än tidigare att anvisa till
reguljära studier vilket innebär att även de
målgrupper som inte på egen hand sökt sig
till studier kan bli anvisade till studier.

Samverkan inom ramen för delegationen
för unga och nyanlända till arbete (DUA)
kommer ha stor betydelse under 2022.
Svenska för invandrare (SFI) förväntas
få fler elever trots att Gotlands anvisningstal är lägre än tidigare år. På grund av ökad
arbetslöshet och att andelen elever med
kort utbildningsbakgrund ökat tar elevgenomströmningen längre tid.
Statens intentioner och det ökade behovet av vuxenutbildning visar sig i en
ökad mängd statsbidrag. Vuxenutbildningen fick i början av januari beslut om
att en stor del av de sökta statsbidragen
beviljats. Det innebär att antalet utbildningsplatser ökar, särskilt inom regionalt yrkesvux och regionalt yrkesvux i
kombination med SFI och svenska som
andraspråk.
Ett hinder för fortsatt utveckling är
brist på lokaler och en generell lärarbrist
på ön. Lokaler går att lösa eftersom delar
av statsbidraget kan användas för lokalhyra. Lärarna i vuxenutbildningen kommer
under 2022 att gå över till mer funktionella
arbetstidsavtal. Detta ökar möjligheten att
starta utbildning som är oberoende av tid
och rum. En lagrådsremiss angående validering inom komvux väntas vilket kommer
att ha påverkan.
Ungkulturhuset Fenix lämnar den lokal
man idag använder vilket innebär en möjlighet att tänka nytt kring den verksamheten och är en viktig kugge i trångboddheten i området Hackspetten.
Arbetslivs- och etableringsinsatser
behöver förstärkas och utvecklingsarbetet för nya arbetsmarknadsinsatser på
individnivå kommer att bära frukt under
kommande år. För att öka förutsättningarna för mottagandet av personer utanför arbetsmarknaden, utifrån regionens
behov av kompetens, samt för att skapa
en mer inkluderande arbetsmarknad på
Gotland behöver en systematik kring
arbetspraktik tas fram. Detta sker i samverkan med regionstyrelseförvaltningen
och har sitt avstamp i Klingensjös arbetsmarknadsutredning.

Foto: Bildvision Visby
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Vuxenutbildningen utbildar många gotlänningar inom vård och omsorg. Bland annat inom satsningen äldreomsorgslyftet men även i kombination med
svenska för invandrare. På bilden övar eleverna på hjärt- och lungräddning tillsammans med sin lärare.

VERKSAMHETSMÅTT

2021

2020

RESULTATRÄKNING, tkr

Elever kommunal gymnasieskola,
egna kommunen antal

1 535

1 626

Verksamhetens intäkter

238 596

248 354

235 345

Elever fristående gymnasium, egna kommunen antal

216

236

Verksamhetens kostnader

-563 765

-567 864

-549 510

Gymnasieelever i annan kommun, antal

104

101

Avskrivningar

-4 404

-4 604

-4 523

Vuxenstuderande i egen regi, antal

816

619

Internränta

514

Verksamhetens nettokostnader

Särskild utbildning för vuxna
Antal studerande långa kurser, folkhögskolan

506

Kommunbidrag

10

Årets resultat

Bokslut
2021

-332

-346

-345

-329 905

-324 461

-319 033

328 378

328 378

314 688

-1 527

3 917

-4 345

5 444

-2 633

4 041

5 169

368

290

6 182

8 657

24

01

Nettoinvesteringar

1 057

01

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har utnyttjat 1 527 tkr av eget kapital

-

83,2

Genomsnittligt betygspoäng för elever med
examensbevis från gymnasieskolan

14,9

14,6

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

69,4

74,6

Deltagarveckor folkhögskolan, antal
Sommarkurser folkhögskolan, antal
Gästnätter sommar, folkhögskolan, antal
Elever som får sitt förstahandsval till gymnasiet
tillgodosett, andel av samtliga sökande, %

Elever med högskolebehörighet efter avslutat
yrkesprogram, kommunala skola, andel %
Gymnasiet år 2, jag är nöjd med min skola som
helhet, nöjdhetsindex 2

31,7

14,5

-

7,5

79,0

79,7

Andel invånare som deltar i vuxenutbildning, %

-

6,0

Pågående yrkeshögskoleutbildningar i egen regi
eller i samarbete med andra utbildningsaktörer

3

4

Deltagares upplevelse av folkhögskolan
- nöjdhetsindex

Bokslut
2020

Budgetavvikelse
7 131

MEDARBETARE
Antal anställda

2021

2020

441

445

varav
- män

178

178

- kvinnor

263

267

- tidsbegränsat anst

124

129

Personalkostnad, tkr

252 046

237 231

Personalkostnad i % av verksamhetens kostnader

44

43

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

4,3

4,6

1 På grund av pandemin erbjöds inga sommarkurser
2 Enkäten görs vartannat år
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Vuxenstuderande SFI, antal

Budget
2021

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

Socialnämnden
SOCIALFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE: ROLF ÖSTRÖM (M)
FÖRVALTNINGSCHEF: MARICA GARDELL

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

VIKTIGARE HÄNDELSER
Även 2021 blev ett år som till stor del
kom att präglas av pandemin. Smittspridningen har varit låg i verksamheterna. Ett
omfattande arbete med vaccinering, testning, smittspårning och god efterlevnad
av hygienrutiner ligger bakom detta. Det
var färre ansökningar om insatser både
när det gäller hemtjänst och särskilda boenden, främst under våren.
Flera verksamheter ställde under våren om till digitalt för att kunna fortsätta
möta brukare, klienter, patienter och anhöriga. Några exempel var MiniMarias
föräldragrupper, familjehemssekreterares
möten med familjehem, ickevåldsgrupp
för män och hälsofrämjande enhetens digitala träffar för personer 65+.
Socialförvaltningen vann Region Gotlands förnyelsepris. Bidraget, de äldres
ögon, handlade om att elever spelade in
filmer till särskilda boenden på Gotland.
Projektet är ett samarbete mellan Film på
Gotland, Södervärnsskolan, Romaskolan
och ESF-projektet Digital äldreomsorg.
Socialförvaltningen vann också årets temapris medskapande med bidraget brukardelaktighet daglig verksamhet.
Många utbildningssatsningar pågår
och några exempel är äldreomsorgslyftet,
valideringen till undersköterska, introduktionsutbildning till arbete inom vård
och omsorg för 100 sommarvikarier samt
utbildning i Sign of Safety för medarbetare inom individ- och familjeomsorgen.
Förvaltningen har också ett nära samarbete med socionomprogrammet vid Uppsala
universitet Campus Gotland och har också anställt studentmedarbetare.
Från januari till december ökade antalet heltidsanställda från 1 096 till 1 159 av
förvaltningens totalt 1 643 anställda. Ambitionen är att så många som möjligt har
en heltidsanställning.
Rekrytering- och bemanningsenheten
har gått samman med utbildnings- och arbetslivsförvaltningens vikariepool. Detta
för att samordna och stärka rekryteringen
av timvikarier.
Flera stora utvecklingsarbeten inom
digitalisering är på gång. Några exempel är
digital akthantering, nya e-tjänster, läke-
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medelsautomater, planeringsverktyg och
verksamhetssystemet Treserva i mobilen.
Genom ESF-projektet Digital äldreomsorg har särskilda boenden, både i regionens och privat regi, fortsatt sitt arbete
med att höja personalens digitala kompetens. Projektet avslutas i februari 2022.
Under året har bygget av det nya korttidsboendet på Korpen i Visby kommit
långt. Beräknad inflyttning är i april 2022.
Byggstart har också inletts för den nya entrén vid individ- och familjeomsorgens
verksamheter på Polhemsgatan i Visby.
Tre äldreboenden fick nya verksamhetsutövare då vårdföretaget Attendo tog över
driften av Hemse äldreboende och Iliansgården från Region Gotland. Vardaga tog
över driften av Katthammarsviks äldreboende från vårdföretaget Norlandia.

MÅLUPPFYLLELSE
Socialförvaltningen har genom sitt grunduppdrag och arbete med aktiviteter i verksamhetsplanen bidragit till att uppfylla regionens mål inom alla målområden. 2021
präglas av pandemin men förvaltningen
uppnår en förbättrad måluppfyllnad jämfört med 2020. Ur samhällsperspektivet
har förvaltningen, i samarbete med andra
förvaltningar, arbetat med att främja skolnärvaron och utbildat över 500 medarbetare i Första hjälpen till psykisk hälsa. Det
har varit fokus på våld i nära relationer
och genom en ökad budgetram för 2022
kan en långsiktig och hållbar verksamhet
skapas. Ur verksamhetsperspektivet visar
brukarundersökningarna resultat i nivå
med riket. Brukarundersökningar inom
äldreomsorgen har dock inte genomförts
2021. Arbetet med att förbättra verksamheternas processer pågår och förvaltningen behöver bli bättre på att beskriva
resultatet för de verksamheten är till för.
Digitaliseringen har ökat och är en del av
verksamheten med olika former av välfärdteknik samt digitala lösningar.
Ur medarbetarperspektivet har året
inneburit ett stort fokus på kompetensutveckling. Förvaltningen har bedrivit ett
målmedvetet kompetensförsörjningsarbete i enlighet med kompetensförsörjningsplanen. Under året har kompetensförsörj-

ningen av sjuksköterskor och socionomer
stärkts, medan det har varit fortsatt svårt
att förse äldreomsorgen med undersköterskor. Det fortsatt stora behovet av undersköterskor beror framför allt på pandemin
och den stora kompetensutvecklingssatsning som görs inom äldreomsorgslyftet.
Ett flertal verksamheter har haft det fortsatt pressat på grund av pandemin och
svårigheter att bemanna.

EKONOMI
Socialförvaltningens ekonomi har förbättrats ytterligare och resultatet mot budget är
ett överskott på 39 mnkr (16 mnkr, 2020).
Nettokostnaden ökar med 2,4 % vilket är
mindre än ökningen av budgetramen. Förvaltningens goda ekonomi beror till stora
delar på effekter av pandemin samt ökade
statsbidrag i form av covidersättning och
bidrag riktade till äldreomsorgen för kompetensutveckling och kvalitetshöjning. 		
Personalkostnaderna ökar med drygt
2 %. Det är viss överanställning under
pandemin, övergången till heltider pågår
samtidigt som arbetet med effektiv bemanning fått stå tillbaka. Kostnaden för köp av
verksamhet ökar med 8 %, ökningen avser
äldreomsorg och LSS-verksamhet.
Det är ett stort överskott för äldreomsorgen vilket beror på färre insatser än
budgeterat, en effekt av pandemin, samt
tillskott av statsbidrag. För LSS-verksamheten redovisas ett stort underskott,
trots tillskott av budgetmedel. Kostnadsökningen är över 6 % och beror främst på
placeringar i bostad med särskild service
LSS. LSS-verksamheten bedrivs med
mycket låga kostnader nationellt sett. De
låga kostnaderna i relation till underskott
riskerar att kvaliteten påverkas negativt.
Nettokostnaden för individ- och
familjeomsorgen minskar även om det
fortfarande är ett underskott mot budget. Arbetet med att minska antalet placeringar inom barn- och ungdomsvården
ger lägre kostnader. Även kostnaderna för
försörjningsstödet och beroendevården
har minskat men det kan vara tillfälligt.
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stora omsorgsbehov. Det kan även finnas en
effekt av pandemin på det sättet att det finns
uppskjutna behov inom främst äldreomsorg.
Hemsjukvården kommer tillsammans
med bland annat vårdcentralerna arbeta
fram en primärvårdsplan som en utav flera
aktiviteter i den färdplan och målbild som
tagits fram i God och nära vård. God och

nära vård omfattar hela förvaltningen.
Behovet av bostäder för flera målgrupper ökar. Antal beviljade nätter på härbärget har ökat. Under 2022 kommer individoch familjeomsorgen kartlägga behovet.

Foto: Region Gotland/Anna Sofia Hakeberg

Bemanning kommer fortsatt att vara en
stor utmaning inom flera verksamheter.
Detta gör att förvaltningen behöver hitta
nya sätt att arbeta och nyttja de resurser
som finns.
Den demografiska utvecklingen kommer att göra sig påmind genom förväntade

Emil Techel på Roma äldreboende har under hela pandemin använt munskydd vid brukarnära arbete. Här sitter han och pratar med Margareta Lindgren.

2021

2020

Äldreomsorg och personer med
psykisk funktionsnedsättning enligt SoL
Totalt antal brukare

3 316

3 208

Budget
2021

Bokslut
2021

Bokslut
2020

Verksamhetens intäkter

819 138

875 387

896 651

Verksamhetens kostnader

469

440

Hemtjänst, antal brukare

1 711

1 673

Hemtjänst, antal timmar

Internränta

654

Kommunbidrag

Hemsjukvård, antal inskrivna patienter

481

551

Årets resultat

2 006

2 260

189

190

Antal brukare daglig verksamhet

323

315

Antal brukare personlig assistans

125

135

Individ- och familjeomsorg
Antal placerade barn-ungdomar
familjehem, stadigvarande

90

93

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

96

100

2 243

2 388

Anmälningar barn-ungdomar
Antal placerade vuxna missbrukare

32

25

Antal hushåll med försörjningsstöd

1 193

1 324

244

328

-3 157

-225

-230

-253

1 468 460 1 468 460

618 630

660

Antal brukare bostad med särskild service

-3 008

-1 468 460 -1 429 456 -1 395 379

575 287

Omsorg om funktionsnedsatta enligt LSS

-2 956

Verksamhetens nettokostnader

Särskilt boende, antal platser
Hemsjukvård, antal patienter enstaka hembesök

-2 284 417 -2 301 604 -2 288 620

Avskrivningar

varav
- under 65 år

RESULTATRÄKNING, tkr

1 411 502

0

39 004

16 123

10 022

486

2 213

MEDARBETARE

2021

2020

Antal anställda

1 643

1 700

Nettoinvesteringar

varav
- män
- kvinnor

335

319

1 308

1 381

- tidsbegränsat anst

146

207

Personalkostnad, tkr

898 689

879 837

Personalkostnad i % av verksamhetens kostnader

39

38

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

8,1

9,2

varav
- i åldern 18-24 år
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE: MATS-OLA RÖDÉN (L)
FÖRVALTNINGSCHEF: MARIE LOOB
VIKTIGARE HÄNDELSER
Pandemin har präglat ytterligare ett år i
hälso- och sjukvården och tidvis hög belastning har påverkat allt från bemanning
till prioriteringar. Under året har även arbetet med vaccinering pågått.
Pandemin och de restriktioner som följt
med den ledde till en ovanligt tuff sommar
för hälso- och sjukvården. Många besökare
innebar att behovet av vård ökade. Detta
tillsammans med parallella patientflöden
och utmaningar med att klara bemanningen, gjorde att sommaren upplevdes som den
mest ansträngda någonsin.
Efter sommaren drog sedan en tidig säsong för RS-virus, och andra säsongsvirus
igång som ledde till ökat tryck på framför
allt barnavdelningen under hösten. Att
så många barn drabbats har även lett till
mycket vab för den egna personalen, vilket
varit utmanande bemanningsmässigt.
Under våren tog regionen över 1177
Vårdguiden på telefon. Beslut fattades under året om tillfälliga paviljonger som ska
lösa lokalbristen och främst möjliggöra utökade lokaler för akutmottagningen. Under sensommaren blev det också klart att
Ambulans Samariten AB tar över ambulanssjukvården från och med 1 maj 2022.
Året har förutom pandemin präglats
av omställningen mot God och nära vård
samt förändringsresan. Inom förändringsresan har förvaltningen bland annat arbetat med en organisationsförändring som
ska leda till en mer patientsäker vård och
bättre arbetsmiljö för medarbetarna, samt
tydligare roller och bättre samverkan.

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

MÅLUPPFYLLELSE
Hälso- och sjukvården har genom sina aktiviteter under året bidragit till utveckling
av det gotländska samhället. Pandemin
har påverkat mycket men trots det har en
hel del genomförts och förvaltningen har
förflyttat sig i riktning mot målen. Inom
vissa områden har samverkan stärkts mellan verksamheter och förvaltningar. Ett
bra exempel är God och nära vård där flera
förvaltningar ingår i programledningen
och arbetar tillsammans. Ett annat är Första linjen där hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen arbetar
nära varandra. Genom aktivt arbete med
barnkonventionen har förvaltningen höjt
kompetensen och hela processen kring
covid har hanterats på ett mycket bra sätt.
Områden där förvaltningen inte når ända
fram är utskrivning av färdigbehandlade
patienter och inom kunskapsstyrningen
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där genomförandekraften behöver öka.
Katastrof- och pandemiplanerna är uppdaterade och arbetet med att minska antibiotikaförskrivning har fortsatt.
Även inom verksamhetsperspektivet har
förvaltningen förflyttat sig i rätt riktning.
Tillgängligheten har trots hög arbetsbelastning varit god och även om Gotland backar
i de mål som satts upp för cancervården så
ligger vi ändå bäst till i Sverige. Utvecklingspotential finns kring hur vi involverar medborgarna i verksamhetsutveckling. Något
som är angeläget är att kunna automatisera
överföringen till kvalitetsregister, för att
kunna frigöra resurser till annat, men det
har försenats på grund av pandemin. Inom
medarbetarmålen görs också förflyttningar
i rätt riktning, vilket också syns i resultaten
från medarbetarenkäten. Bemanningsfrågorna är en av de största utmaningarna för
hälso- och sjukvården framåt.

EKONOMI
Hälso- och sjukvårdens resultat för året
slutar på 13,7 mnkr (9,4 mnkr, 2020).
Jämfört mot budget avviker intäkter positivt med 195 mnkr och kostnader negativt med 180 mnkr. Största enskilda orsak
till avvikelsen är pandemin som bidragit
till höga intäkter och statsbidrag men
även kostnader för vård, vaccination och
prover. Övriga större avvikelser som inte
är relaterad till pandemin är kostnad för
inhyrd personal vilket beror på exempelvis
läkarbrist inom primärvården men även
brist på sjuksköterskor på avdelningar.
Det finns positiva avvikelser för intäkterna inom tandvården men även för såld
vård till andra regioner. Övriga större
kostnadsposter som läkemedel och utomlänsvård ligger i nivå med budget.
Nettokostnadsutvecklingen är 3 % jämfört mot 2020. En bidragande orsak till den
relativt låga utvecklingen är intäkter och
bidrag relaterat till pandemin. Utvecklingen av kostnader är höga 8 % jämfört mot
2020 där pandemin är en bidragande orsak.

UTVECKLING PÅ SIKT
Framåt finns osäkerheten kring pandemin
kvar, samtidigt som bland annat uppskjuten vård, behov av återhämtning, kompetensförsörjning, eftersatta utvecklingsbehov, omställning mot en god och nära vård
ska hanteras, vilket kommer att ställa stora
krav på hälso- och sjukvården under lång
tid framöver.

Den demografiska utvecklingen kommer
att påverka förvaltningen på många sätt,
både ekonomiskt och möjligheter till att
bemanna vårdens verksamheter. Inom
tandvården är det tydligt att tandvårdsbehovet hos de äldre patienterna kommer att
öka kraftigt.
Ett mer hälsofrämjande, förebyggande och proaktivt arbetssätt är också en
utveckling som kan ge ett mer ändamålsenligt och effektivt resursutnyttjande.
Samhället i stort, inte minst hälso- och
sjukvården, har en viktig roll både i det
hälsofrämjande och förebyggande arbetet.
Omställningen mot en god och nära vård
är en långsiktig stegvis process som kommer att kräva stor uthållighet från alla
inblandade. Invånare, medarbetare, verksamheter och politiker behöver dra åt samma håll. Gotlands litenhet och fördelar av
att vara en samlad region/kommun ger
goda förutsättningar till överblickbarhet,
samarbete och integrerade lösningar.
Flera utmaningar finns även inom digitaliseringsområdet, där pandemin till viss del
hjälpt till att ta kliv framåt. Förvaltningen
kommer behöva ta hand om nya initiativ och
utvecklingsmöjligheter för att möta den efterfrågan som finns från medborgarna.
Kunskapsstyrningen är ett annat område där genomförandekraften behöver
öka, liksom införandet av de personcentrerade sammanhållna vårdförloppen.
Pandemin har påverkat takten på införandet, och framöver finns behov av resursförstärkning.
En grundläggande förutsättning för
att hälso- och sjukvården ska fungera väl
är att det finns tillgång till personal med
rätt kompetens. Att människor vill utbilda sig för att arbeta, och stanna kvar, inom
hälso- och sjukvården är därför centralt,
inte minst inom primärvården.
Trots plusresultat så finns, i förhållande till nämndens uppdrag, ett underliggande underskott på cirka 40 mnkr. En
stor del av det är kopplat till behovet av
att bemanna med hyrpersonal, och det är
tyvärr inte realistiskt att tro att hyrberoendet kommer att kunna minska kraftigt
de närmaste åren med tanke på hur arbetsmarknaden ser ut.

Foto: Region Gotland/Magne Hovland
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På Visby lasarett finns bland annat akutmottagningen. Verksamheten omfattar modern akutsjukvård med cirka 18 000 besök per år.

RESULTATRÄKNING, tkr

Budget
2021

Bokslut
2021

Bokslut
2020

62 239

Verksamhetens intäkter

678 973

873 867

731 207

75 598

Verksamhetens kostnader

2021

2020

Antal läkarbesök primärvård

62 220

Antal läkarbesök specialistvård

80 666
5 992

6 436

Antal läkarbesök på akutmottagning

21 902

20 736

Antal vårdtillfällen somatisk vård

10 564

9 701

Antal vårddagar somatisk vård

Antal läkarbesök psykiatri

Internränta

Årets resultat

Antal vårdtillfällen psykiatrisk vård

772

925

Nettoinvesteringar

4 157

3 713

Genomsnitt - Diagnosrelaterade grupper (DGR)
Antal besök Folktandvården

5,38

4,01
6 891

0,79

0,77

40 706

42 057

-1 217

-1 409

-1 251

1 821 038 1 821 038 1 768 135

3,95

6 399

-22 427

Kommunbidrag

38 324

3,92

Antal operationer

-24 564

-1 821 038 -1 807 355 -1 758 727

41 420

Medelvårdtid psykiatrisk vård, dagar

-23 166

Verksamhetens nettokostnader

Medelvårdtid somatisk vård, dagar

Antal vårddagar psykiatrisk vård

-2 475 628 -2 655 249 -2 466 256

Avskrivningar

0

13 683

9 408

53 405

26 351

34 523

MEDARBETARE

2021

2020

Antal anställda

1 616

1 577

varav
- män
- kvinnor
- tidsbegränsat anst
Personalkostnad, tkr

266

265

1 350

1 312

206

217

1 147 510 1 064 077

Personalkostnad i % av verksamhetens kostnader

43

43

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

5,4

6,3
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REGIONFULLMÄKTIGE I REGION GOTLAND

Revisorerna i Region Gotland

regionfullmäktige i Region Gotland
Revisionsberättelse förTill år
2021

Revisionsberättelse för år 2021
Vi har under år 2021 granskat regionstyrelsens och nämndernas verksamhet och helägda
kommunala bolag.
Granskningen har vad avser regionen utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och regionens revisionsreglemente.
Granskningen har haft den omfattning och inriktning som redovisas i bilagan "Revisorernas
redogörelse" och därtill fogade bilagor.
Revisorerna ska bedöma om resultatet är förenligt med fullmäktiges finansiella mål och de
verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Vi bedömer att
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt
i och med att regionens positiva resultat når upp till överskottsmålet. Vi bedömer att
verksamheternas måluppfyllelse är ojämn och endast delvis förenlig med de verksamhetsmål
för god ekonomisk hushållning som fastställts samt att den interna kontrollen inte varit helt
ändamålsenlig och har utvecklingsbehov. Vår sammanfattande bedömning är att regionen
sammantaget uppfyller lagens krav för god ekonomisk hushållning.
Vi tillstyrker att regionstyrelsen och nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa
organ beviljas ansvarsfrihet.
Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.
Vi tillstyrker att regionens årsredovisning godkänns.
Visby i april 2022

Mats Ågren

Carin Backlund

Ann-Marie Karedus

Barbro H Ronsten

Carina Lindberg

Håkan Moon

Lena Simonson

Ranita Gustafsson

Sonia Landin

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse (bilaga 1).
Förteckning över de sakkunnigas rapporter som successivt förmedlats till kommunfullmäktige (bilaga 2).
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter från kommunens helägda bolag.
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Vaccinering mot allvarlig sjukdom av Covid-19 har pågått under hela året. Gotland har legat i framkant vad gäller
antalet vaccinerade och vaccinationsviljan har varit hög. I slutet av året var 91 % av den gotländska befolkningen
över 12 år vaccinerade med en första dos.

Region Gotland
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