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Ärenden:
1.

Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering. Upprop

2.

Ny ersättare i regionfullmäktige

3.

Delårsrapport 2014:2

4.

Strategisk plan och budget 2015-2019

5.

Låneram 2015

6.

Regler för partistöd

7.

Muddringsarbete i Klintehamns hamn

8.

Slutredovisning Fole skola, Fole St. Ryftes 1:19

9.

Slutredovisning Kilåkern särskilt boende, Othem Kilåkern 2, projekt 10560

10.

Köpekontrakt för Visby Adjutanten 3

11.

Förslag till nytt konsortialavtal samt ny bolagsordning för Gotlands Energi AB
(val av ledamöter och ersättare i styrelsen behandlas under ärende 19)

12.

Tillägg till gällande regler för flaggning

13.

Inrättande av en tjänst som barnlots. Motion av Anna Andersson (C)

14.

Uppställningsplats för husbilar i Klintehamns gästhamn. Motion av Håkan
Onsjö (M)

15.

Nya föreskrifter för den s.k. ”gröna betalsäcken”. Motion av Rune Fröling (M)

16.

Busslinje till flygplatsen och Snäckområdet. Motion av Inger Harlevi (M) och Håkan
Onsjö (M)

17.

Utveckla cykelvägarna på Gotland. Motion av Stefan Nypelius (C)

18.

Sammanträdesordning 2015

19.

Nyval av:
a)

Ledamöter i Gotlandshem Värme AB fr.o.m. 2014-03-19 t.o.m.
bolagsstämman 2019

b)

Ombud till årsstämma, ersättare för ombud till årsstämma, ledamöter i
delegation för samråd vid årsstämman, ledamöter och ersättare i styrelsen,
lekmannarevisor samt ersättare för lekmannarevisor för Gotlands Energi AB
med dotterbolag mandatperioden 2015/2016

20.

Medborgarförslag; nyinkomna

21.

Medborgarförslag; beslutade

22.

Eva Nypelius (C) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) om undersökning av grundvatten på Gotland.

23.

Eva Nypelius (C) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) om grundvattentäkt i Fröjel.

24.

Jonas Niklassons (C) interpellation till socialnämndens ordförande Hanna Westerén
(S) om situationen för bostadslösa EU-migranter på Gotland.

25.

Elin Bååths (FI) interpellation till regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S)
om de hemlösa EU-migranternas situation på Gotland.

26.

Anna Hrdlickas (M) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) om nedmontering av gatubelysning på enskilda vägar.

27.

Inger Harlevis (M) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell
(S) om villkor för utförare av upphandlad persontrafik.

28.

Eva Nypelius (C) interpellation till regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S)
om landsbygdssäkring av beslut.

29.

Mats Hedströms (M) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) om parkeringsproblem i Slite. (Bordlagd från föregående sammanträde)

30.

Information:
• Laglighetsprövning, parkeringstaxa för miljöbilar. Högsta
förvaltningsdomstolen Mål nr. 6647-13 (Tidigare mål nr. 14273-11)

31.

Eventuella frågor

32.

Eventuella nya motioner och interpellationer

Kallelsen med handlingarna finns tillgängliga på Region Gotlands hemsida www.gotland.se,
att hämtas i receptionen, Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby, eller beställas per tfn 26 93 35.
Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna till Rådhuset,
Visborgsallén 19, Visby för att lyssna på debatten. Välkomna att ta del av
regionfullmäktiges ärenden.
Visby den 21 november 2014
Conny Kristensen Gahnström
Ordförande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-11-28

Handlingar till

Ärende 2

Ny ersättare i regionfullmäktige
Innehåll
• Länsstyrelsens protokoll 2014-10-29 från sammanräkning som utvisar att
Hjalmar Croneborg (MP) blir ny ersättare i regionfullmäktige.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-11-28

Handlingar till

Ärende 3

Delårsrapport 2014:2
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-10-30, § 298
• Ledningskontoret 2014-10-09
• Delårsrapport 2014:2
• Regionens revisorers granskning av delårsrapport 2014-10-28

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-10-30
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06--08, 10

Rs § 298
Au § 276

Delårsrapport 2014:2
RS 2014/501

- Ledningskontoret 2014-10-09

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Delårsrapporten 2014:2 fastställs.

•

Nämnderna ska vidta kostnadsbesparande åtgärder så att det ekonomiska resultatet
vid årets slut blir positivt. De nämnder som lämnat en prognos som är positiv eller
helt i balans ska redovisa ett resultat som överstiger denna.

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden tillåts överskrida tilldelad rambudget med 4,2 mnkr
med anledning av oförutsedd regeländring avseende moms på luftburen ambulansverksamhet.

•

Regionstyrelsen/ledningskontoret ska löpande föra en dialog med hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden om möjligheten att uppnå ekonomisk balans.

•

Alla nämnder ska lämna en extra månadsrapport för oktober. Rapporten ska vara
inriktad på ekonomi och innehålla en heltäckande intäkts- och kostnadsanalys.

Ledningskontoret har upprättat en delårsrapport för perioden januari till augusti 2014
samt en prognos för helåret. Prognosen visar på ett underskott på 21 miljoner kronor
(mnkr).
Nämnderna redovisar ett prognostiserat resultat på -35 mnkr. Det är sämre än i majrapporten då den samlade prognosen var +2 mnkr för nämnderna. Underskotten
återfinns inom vård- och omsorgsnämnderna som sammantaget räknar med ett
underskott på 61 mnkr. Övrig verksamhet har inte tillräckliga buffertar för att täcka upp
det stora underskottet.

forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-10-30
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06--08, 10

Rs § 298 forts
Au § 276

I samband med delårsrapport 1 samt månadsrapport april togs beslut om återhållsamhet
och ekonomisk medvetenhet enligt nedan:
−

Nämndernas ekonomiska resultat ska vara positivt jämfört med budget vid årets slut.

−

Nämnderna ska avsätta buffert för oförutsedda kostnadsökningar eller intäktsminskningar. I delårsrapport 2 ska nämnderna redovisa hur buffertkravet hanterats.

−

Regionstyrelsen/ledningskontoret ska löpande föra en dialog med hälso- och sjukvårdsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om möjligheterna att
uppnå ekonomisk balans vid årets slut.

−

Regionstyrelsens förvaltningar får i uppdrag att återkomma till delårsrapport 2 med
förslag på hur beslutade besparingar genom effektivare lokalanvändning samt
effektivare fordonsanvändning ska verkställas.

Även i samband med majrapporten togs beslut att:
−

Beslut enligt delårsrapport 1/2014 ska genomföras (RS 2014-05-26 § 140).

Ledningskontoret anser att nämndernas prognos, som visar på ett negativt resultat för
2014 trots ovanstående beslut, är mycket bekymmersam. Fortsatt stor återhållsamhet
krävs för att nå en budget i balans. Enligt beslutad tidplan finns ingen ekonomisk
rapport för oktober. För att kunna följa utvecklingen läggs ytterligare en månadsrapport
efter oktober fram vid regionstyrelsens sammanträde 2014-11-26.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/501

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Ulrika Jansson

Datum 9 oktober 2014

Regionstyrelsen

Delårsrapport 2014:2

Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•

•

•

•

Delårsrapporten godkänns
Nämnderna ska vidta kostnadsbesparande åtgärder så att det ekonomiska
resultatet vid årets slut blir positivt. De nämnder som lämnat en prognos
som är positiv eller helt i balans ska redovisa ett resultat som överstiger
denna.
Hälso- och sjukvårdsnämnden tillåts överskrida tilldelad rambudget med
4,2 mnkr med anledning av oförutsedd regeländring avseende moms på
luftburen ambulansverksamhet.
Regionstyrelsen/ledningskontoret ska löpande föra en dialog med hälsooch sjukvårdsnämnden och socialnämnden om möjligheten att uppnå
ekonomisk balans.
Alla nämnder ska lämna en extra månadsrapport för oktober. Rapporten
ska vara inriktad på ekonomi och innehålla en heltäckande intäkts- och
kostnadsanalys.

Bakgrund

Ledningskontoret har upprättat en delårsrapport för perioden januari till
augusti 2014 samt en prognos för helåret. Prognosen visar på ett underskott på
21 mnkr.
Nämnderna redovisar ett prognostiserat resultat på -35 mnkr. Det är sämre än i
majrapporten då den samlade prognosen var +2 mnkr för nämnderna.
Underskotten återfinns inom vård- och omsorgsnämnderna som sammantaget
räknar med ett underskott på 61 mnkr. Övrig verksamhet har inte tillräckliga
buffertar för att täcka upp det stora underskottet.
I samband med delårsrapport 1 samt månadsrapport april togs beslut om
återhållsamhet och ekonomisk medvetenhet enligt nedan:
•

Nämndernas ekonomiska resultat ska vara positivt jämfört med budget vid
årets slut.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

1 (2)

Ärendenr RS 2014/501

Ledningskontoret
Region Gotland

•

Nämnderna ska avsätta buffert för oförutsedda kostnadsökningar eller
intäktsminskningar. I delårsrapport 2 ska nämnderna redovisa hur
buffertkravet hanterats.

•

Regionstyrelsen/ledningskontoret ska löpande föra en dialog med hälsooch sjukvårdsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om
möjligheterna att uppnå ekonomisk balans vid årets slut.

•

Regionstyrelsens förvaltningar får i uppdrag att återkomma till delårsrapport
2 med förslag på hur beslutade besparingar genom effektivare
lokalanvändning samt effektivare fordonsanvändning ska verkställas.

Även i samband med beslut kring majrapporten togs beslut att:
•

Beslut enligt delårsrapport 1:2014 ska genomföras (RS 2014-05-26 § 140).

Bedömning

Det är mycket bekymmersamt att nämnderna, trots ovanstående beslut lämnar
en prognos som visar på ett negativt resultat för 2014. Fortsatt stor
återhållsamhet krävs för att nå en budget i balans. Enligt beslutad tidplan finns
ingen ekonomisk rapport för oktober. För att kunna följa utvecklingen läggs
ytterligare en månadsrapport efter oktober fram.

Ledningskontoret

Jan Björinge
regiondirektör

2 (2)

Delårsrapport 2
2014
avser perioden januari-augusti

Region Gotland delårsrapport 2 - 2014

Innehållsförteckning
Sammanfattning

4

Balanserat styrkort som styrmodell

5

Princip för redovisning av måluppfyllelse

6

Signalsystem

6

Ekonomiperspektivet

7

Resultat och prognos

7

Investeringar

8

Uppföljning av framgångsfaktorer

8

Brukare/kund- och processperspektivet

10

God hälsa – vård på lika villkor

13

Goda sociala villkor under livet

15

God lärmiljö – god grund för livslångt lärande

18

Kultur och fritid

21

God bebyggd miljö

22

God infrastruktur

23

God livsmiljö

24

God trygghet och säkerhet

25

Stödjande processer

26

Medarbetare och ledareperspektivet

27

Antal anställda

27

Sjukfrånvaro

28

Uppföljning av arbete mot målet - regiongemensamma aktiviteter

28

Samhällsutvecklingsperspektivet

31

Uppföljning av arbete mot visionsmålen
1.
2.
3.
4.
5.

31

Minst 59 000 bor på Gotland
Gotlänningarnas välstånd ligger i nivå med rikets genomsnitt
Gotland är den naturliga platsen i Östersjöregionen
Självskattad hälsa och psykiskt välbefinnande ligger över riksgenomsnittet
Miljö- och klimatarbete på Gotland rankas topp tio i landet

Sammanfattning av nämndernas delårsrapporter

31
31
33
33
34
36

Regionstyrelsen – Ledningskontoret

36

Regionstyrelsen – Serviceförvaltningen

36

Tekniska nämnden - Samhällsbyggnadsförvaltningen

37
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Tekniska nämnden – Teknikförvaltningen

38

Byggnadsnämnden

38

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

39

Kultur- och fritidsnämnden

39

Barn- och utbildningsnämnden

40

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

40

Socialnämnden

41

Hälso- och sjukvårdsnämnden

41

Patientnämnden

41

Överförmyndarnämnden

42

Region Gotlands bolag

42

AB GotlandsHem

43

Gotlands Energi AB

44

Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB

45

Wisby Strand Congress & Event Gotland AB
Inspiration Gotland AB

45
45

Sifferdel med resultat- och balansräkning

46
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Delårsrapport 2 2014 – förvaltningsberättelse
Sammanfattning
Målet för ekonomiperspektivet är att ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. Bedömningen är att målet inte uppnås.
Den ekonomiska helårsprognosen för regionen är vid delåret -21 mnkr. Prognosen är mycket
bekymmersam och innebär att åtgärder för att minska kostnadsutflödet under hösten måste
vidtas.
Nämnderna redovisar i sina prognoser totalt ett underskott med -35 mnkr mot budgeten. Det är
en försämring mot den prognos som presenterades i samband med majrapporten med 37 mnkr.
Nämndernas budgetavvikelse för perioden januari – augusti uppgår till +38 mnkr. Regionens
totala resultat för perioden är +75 mnkr. Det höga resultatet i perioden beror till stor del på att
semester- och ferielöneskulden når sitt bottenläge efter sommaren då de flesta tagit ut sin
semester samt uppburit ferielön.
Måluppfyllelsen för brukarperspektivet bedöms liksom tidigare vara grön, dvs. ”det här är vi bra
på”. Det är många verksamheter som genomför brukarundersökningar under hösten varför måluppfyllelsen får anses vara oförändrad sen årsredovisningen 2013. Målet i processperspektivet
bedöms som gul dvs. ”det här är vi inte tillräckligt bra på”. Inom den flesta områden är kvaliteten
godtagbar och i vissa avseenden mycket god. Det finns dock tjänster som avsevärt skulle kunna
förbättras, särskilt med tanke på de resurser som verksamheterna förfogar över.
För första gången presenteras även resultat som hämtats från SKL:s undersökning ”Kommunens
kvalitet in korthet, KKIK”. I KKIK redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva Gotlands kvalitet och effektivitet i
jämförelse med andra kommuner. Gotland står sig väl i jämförelse, i synnerhet när det gäller
servicenivåer inom hemtjänst och brukarnöjdhet inom äldreomsorg. Andelen återvunnet
materialavfall, öppettider för bibliotek och personaltäthet inom förskola är också exempel där
Gotland ligger på topp. Vår tillgänglighet och service via telefon och e-post, kostnader för förskoleverksamhet och måltidsfrågor inom LSS och särskilt boende är förbättringsområden.
Antalet månadsanställda har ökat med 92 personer jämfört med samma period föregående år. Till
största delen är det visstidsanställningar. Sjukfrånvaron ligger på ungefär samma nivå som föregående år, 4,5 %. Vid årsskiftet hade 98 % av regionens medarbetare önskad sysselsättningsgrad, en
hög siffra vid en nationell jämförelse.
Den lokala löneöversynen är klar med samtliga fackförbund. Utfallet i årets löneöversyn ökar
lönenivån med 2,8 % inklusive den satsning som gjort på strukturella åtgärder, framförallt satsning på jämställda löner.
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Balanserat styrkort som styrmodell
Inom Region Gotland används balanserat styrkort som verktyg för att få koncernen att arbeta
mot samma mål. Det balanserade styrkortet är en strukturerad metod för att styra mot och följa
upp de mål som pekats ut som strategiskt viktiga för att nå den gemensamma visionen. Bedömningen av vad som skapar värde för regionen görs utifrån flera olika perspektiv. I Region
Gotlands styrkort finns perspektiven brukare/kunder, processer, medarbetare/ledare, samhällsutveckling samt ekonomi.
För varje perspektiv finns ett övergripande mål. Visionen och de övergripande målen är gemensamma för alla nivåer i regionen. Till varje mål kopplas ett antal framgångsfaktorer.
Framgångsfaktorerna beskriver vad verksamheten måste vara bra på/lyckas med för att respektive mål ska nås. Framgångsfaktorerna ska vara få och väl valda. De utgör områden som
verksamheten bedömt som avgörande att lägga kraft på för att nå målet. För att veta om man
lyckats med sin framgångsfaktor förses varje framgångsfaktor med mätetal som beskriver vad
som ska mätas och vad som ska uppnås (mätetalets målnivå).
Målen, framgångsfaktorerna och mätetalen följs upp årsvis, eller i vissa fall oftare i samband med
månads- och delårsrapporter.
Regionfullmäktige har beslutat om ett koncernstyrkort och respektive nämnd har beslutat om
nämndstyrkort. Via styrkorten kommuniceras värderingar, vision, strategier och målbilder för fem
perspektiv som är gemensamma för hela koncernen.
Regionfullmäktige beslutade om ett koncernstyrkort för perioden 2011-2015 i april 2011.
De koncerngemensamma målen i styrkortet är:
Samhällsutveckling: Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke
Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och
respektfullt bemötta
Processer ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara kommuner och
landsting
Medarbetare och ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtidens
utmaningar
Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv

Regionen är enligt kommunallagen skyldig att ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en
god ekonomisk hushållning och i planen för ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse
för en god ekonomisk hushållning anges. Inom ramen för regionens balanserade styrkort får anses att begreppet ”God ekonomisk hushållning” analyseras. I ekonomiperspektivet redovisas de
finansiella målen.
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Princip för redovisning av måluppfyllelse
Ekonomiperspektivet

Ekonomiperspektivet följs upp genom att Region Gotlands ekonomiska läge analyseras utifrån
målet att ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.
Brukare/Kund och Processperspektivet

Både process- och brukare/kundperspektivet i styrkortet beskriver hur väl Region Gotland
skapar nytta för dem som kommer i kontakt med våra verksamheter. Kortfattat - vad får
invånarna för kvalitet och service för sina skattepengar. Brukare/kundperspektivet beskriver hur
de som använder regionens tjänster upplever kvalitén och processperspektivet bygger på verksamheternas faktiska resultat och jämförelser med andra kommuner och landsting.
Analysmodellen som används bygger på att jämföra tjänst för tjänst, utifrån ett brukare/kundoch ett processperspektiv.
Medarbetarperspektivet

I medarbetarperspektivet bygger flera av framgångsfaktorerna och mätetalen på den medarbetarenkät som görs under hösten vilket gör att bedömning av måluppfyllelse i medarbetarperspektivet
görs vid årsbokslutet. I denna rapport beskrivs en del av de centrala aktiviteter som genomförts
under perioden som ett led i arbetet att nå målet.
Samhällsutvecklingsperspektiv

Målet för samhällsutvecklingsperspektivet är ”Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har
ett starkt varumärke”. Delmål för 2011 -2015
•
•
•
•
•

Minst 59 000 bor på Gotland
Gotlänningarnas välstånd ligger i nivå med rikets genomsnitt
Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen
Självskattad hälsa och psykiskt välbefinnande ligger över riksgenomsnittet
Miljö- och klimatarbete på Gotland rankas topp tio i landet

I delårsrapporten har ledningskontorets aktiviteter som genomförts som ett led i arbetet för att
nå visionsmålen följts upp. Aktiviteterna är fastslagna i ledningskontorets verksamhetsplan och
här beskrivs status på var och en av åtgärderna.
Samhällsperspektivet följs upp i sin helhet med framgångsfaktorer och mätetal i årsredovisningen.
Signalsystem

Hur väl Region Gotland lyckats nå målen visas genom signalfärger som ska tolkas enligt följande.

Grön ska tolkas som ”det här är vi bra på”
Gul ska tolkas som ”det här är vi inte tillräckligt bra på”
Röd ska tolkas som ”det här är vi inte bra på, åtgärder krävs”
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Ekonomiperspektivet
Målet för ekonomiperspektivet är att ekonomin är uthållig och i
balans ur ett generationsperspektiv
Måluppfyllelsen bedöms som röd dvs. åtgärder krävs.

En ekonomi i balans är ett särskilt uppdrag för 2014. Redovisning av uppdraget sker i ledningskontorets delårsrapport.
Resultat och prognos

Den ekonomiska helårsprognosen för regionen är vid delåret -21 mnkr. Prognosen är mycket
bekymmersam och innebär att åtgärder för att minska kostnadsutflödet under hösten måste
vidtas.
Nämnderna redovisar i sina prognoser totalt ett underskott med -35 mnkr mot budgeten. Det är
en försämring mot den prognos som presenterades i samband med majrapporten med 37 mnkr.
Den största förändringen har socialnämnden som hade en nollprognos i maj, men som nu prognostiserar -25 mnkr. Även hälso- och sjukvårdsnämnden har försämrat sin prognos från -9
mnkr till -36 mnkr. Förbättrade prognoser lämnar regionstyrelsens förvaltningar, tekniska nämnden samt utbildningsnämnderna. Dessa väger dock inte upp de stora försämringar som skett
inom vård- och omsorgsverksamheterna.
Nämndernas budgetavvikelse för perioden januari – augusti uppgår till +38 mnkr. Regionens
totala resultat för perioden är +75 mnkr. Det höga resultatet i perioden beror till stor del på att
semester- och ferielöneskulden når sitt bottenläge efter sommaren då de flesta tagit ut sin
semester samt uppburit ferielön. Balanskravet för perioden är uppfyllt enligt
balanskravsutredningen, se not 9 i resultat- och balansräkningen.
Den räntebärande långfristiga låneskulden uppgår till 405 mnkr, varav skulden i den skattefinansierade verksamheten uppgår till 325 mnkr. Likviditeten är för närvarande god, checkräkningskrediten utnyttjas inte. Räntekostnaderna för den långfristiga upplåningen på årsbasis
prognostiseras till 13,5 mnkr, vilket är 12 mnkr lägre än budgeterat. Den genomsnittliga räntan på
låneportföljen i slutet av augusti uppgick till 3,2 procent. Ingen amortering har skett under
perioden.
Nettokostnadsökning

Den totala nettokostnadsökningen i perioden, efter finansnetto och med hänsyn tagen till jämförelsestörande poster som reavinster, reaförluster och förändring av semesterlöneskuld, är 4,8
procent. Nettokostnadsökningen enbart för nämnderna är 4,5 procent. Intäkterna har ökat i en
lägre takt än för samma period föregående år, samtidigt som kostnaderna har ökat i en högre takt.
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Investeringar

Den totala investeringsbudgeten för 2014 inklusive kompletteringsbudget och vissa tilläggsanslag
uppgår till 581,8 mnkr. Detta är en mycket hög investeringsvolym. Nettoinvesteringar är redovisade med 190,2 mnkr för perioden, cirka 33 procent av den totala investeringsbudgeten. Enligt
nämndernas/förvaltningarnas uppskattning kommer cirka 455 mnkr att ha utnyttjats till årsskiftet
– se tabell nedan. Tidigare år har utfallet på helår blivit betydligt lägre än prognosen vid delår 2.
Investeringsprognos för helåret 2014 enligt nämnder/förvaltningar (tkr)
Nämnd/Förvaltning
RS/LK
RS/SF

Investerings
budget 2014

Förbrukat
31/8

Prognos
helår

Budget
2013

Bokslut
2013

25 546

311

6 511

19 791

707

20 662

4 361

18 462

16 688

11 466

TN/TKF*

310 439

123 641

240 495

307 886

151 705

TN/SBF*

134 941

41 828

105 433

95 658

67 268

2 000

15

500

600

611

BN/SBF
MHN/SBF

200

0

0

200

0

KFN/KFF

1 300

401

1 300

5 168

4 960

BUN/BUF

40 545

10 670

40 545

12 800

11 752

GVN/GVF

4 687

2 053

4 687

6 630

6 443

SON/SOF

4 825

603

4 825

4 193

535

HSN/HSF
Totalt samtliga investeringar

36 623

6 295

32 348

19 190

16 024

581 768

190 178

455 106

488 804

271 471

* Inkluderar investeringar i affärsdrivande verksamhet: VA-verksamhet, avfallshantering samt den affärsdrivande delen av
hamnen.

Uppföljning av framgångsfaktorer
God ekonomisk hushållning

Ekonomisk uppföljning har skett enligt fastlagd plan. Uppföljning av måluppfyllelse har gjorts i
delår 1 och 2.
Kraftsamla så att samtliga nämnder har ekonomisk balans

I samband med delårsrapport 1 samt månadsrapport april togs beslut om återhållsamhet och
ekonomisk medvetenhet enligt nedan:
•
•
•

•

Nämndernas ekonomiska resultat ska vara positivt jämfört med budget vid årets slut.
Nämnderna ska avsätta buffert för oförutsedda kostnadsökningar eller intäktsminskningar. I
delårsrapport 2 ska nämnderna redovisa hur buffertkravet hanterats.
Regionstyrelsen/ledningskontoret ska löpande föra en dialog med hälso- och sjukvårdsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om möjligheterna att uppnå
ekonomisk balans vid årets slut.
Regionstyrelsens förvaltningar får i uppdrag att återkomma till delårsrapport 2 med förslag på
hur beslutade besparingar genom effektivare lokalanvändning samt effektivare fordonsanvändning ska verkställas.

Även i samband med beslut kring majrapporten togs beslut att:
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•

Beslut enligt delårsrapport 1:2014 ska genomföras (RS 2014-05-26 § 140).

Det är mycket bekymmersamt att nämnderna, trots dessa beslut, lämnar en prognos som visar på
ett negativt resultat för 2014.
Fördela resurser utifrån demografi och nyckeltal (ex kvalitet och produktivitet)

Resursfördelningsmodell används vid budgetfördelning till skolverksamheten inom förskola,
fritidsverksamhet, grund- och gymnasieskola, äldreomsorg samt hälso- och sjukvård.
Strategisk planering av investeringar

Investeringsnivån för 2014 inklusive kompletteringsnivån ligger på en för hög nivå utifrån egenfinansiering av anslagsfinansierade investeringar. Budgeten kommer inte att utnyttjas. Fortsatt
diskussion om realismen i äskanden kontra vad som kan utföras är viktig. Anvisningar och arbete
inför budgetering av investeringar framåt utvecklas.
Styrning och kontroll av gemensamma resurser (lokaler, transporter, IT och tele)

Gemensam transportorganisation är igång.
Redovisning av mätetal

Värdering

a) Ett ekonomiskt resultat som långsiktigt uppgår till 2 % av nettokostnaden

Prognosen för 2014 är negativ. Framförallt beror det på uteblivna intäkter i jämförelse med
2013, både centralt och i nämndsverksamheten. Resultatet uppnår inte målet för resultatnivån.

RÖD

b) Skattefinansierade investeringar är egenfinansierade till 100 %

Årets investeringsprognos ligger på 455 mnkr netto, vilket är betydligt högre än 2013 (271).
De skattefinansierade investeringarna är för tillfället egenfinansierade.

c)

Bibehålla soliditeten på minst 45 % och sätta av för att trygga framtida pensioner

GUL
Mäts inte i delårsrapporten

Kommenteras inte i delårsrapporten

d) Nettokostnadsökning i nivå med jämförbara kommuner/landsting i
riket
Den totala nettokostnadsökningen för Region Gotland kan inte jämföras med andra
kommuner då den innehåller både primärkommunal och landstingskommunal verksamhet.
Egen jämförelse mellan åren kommenteras i texten ovanför.
Kostnadsjämförelser per tjänst kommenteras under måluppfyllelsen i processperspektivet.

VIT

e) Respektive nämnd har en buffert motsvarande 1 % av nettoramen

Avsättning till buffert gjordes vid årets början av miljö- och hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden, tekniska nämnden, ledningskontoret, serviceförvaltningen, kultur- och
fritidsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt socialnämnden. Alla har inte
avsatt 1 %. Totalt uppgår den budgeterade bufferten till 17 mnkr vilket är 0,4 procent av
budgeterad nettoram.

f)

GUL

Regelbundna avstämningar och uppföljningar enligt plan

Alla nämnder har lämnat in rapporter och uppföljningar enligt plan. Delårsrapport har skrivits
två gånger under året för perioderna januari – mars och januari - augusti.

GRÖN

g) Investeringsplanen ska bli mer långsiktig

Investeringsprocessen fortsätter att utvecklas. Budgetbeslut tas för två år, plan beslut för
ytterligare tre år. Trots det är investeringsplanen fortfarande för kortsiktig.
Utfallet för investeringar tom augusti är lågt, både i förhållande till budget och till helårsprognos.
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Brukare/kund- och processperspektivet
Mål: Brukare/kunder upplever att de får tjänster av god kvalitet, är
informerade, delaktiga och respektfullt bemötta
Måluppfyllelsen bedöms som GRÖN

Mål: Processer ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med
jämförbara kommuner och landsting
Måluppfyllelsen bedöms som GUL

I Region Gotlands årsredovisning 2013 konstaterades att målet för brukare/kundperspektivet var
uppnått. Brukarundersökningar visade överlag goda resultat och regionens verksamheter stod sig
väl i jämförelser. För att höja resultatet ännu mer pekades delaktighet och information ut som
särskilda förbättringsområden. Även tillgänglighet var ett område som skulle kunna förbättras
inom delar av organisationen, undantaget hälso- och sjukvården som i jämförelser stod sig
mycket väl.
För processperspektivet var resultaten mer skiftande under 2013 och målet uppfylldes inte fullt
ut. Inom perspektivet bedöms regionens tjänster både utifrån kvalitet och utifrån produktivitet.
Förklaringen till att vi inte uppfyllde målet 2013 ansågs vara en oförmåga att skapa resultat
genom att fullt ut ha kostnadseffektiva processer. Det fanns flera exempel på kostnadseffektiva
verksamheter exempelvis äldreomsorgen och primärvården men det konstaterades att kostnadsnivåerna räknat per invånare för specialistsjukvården, förskola och fritidshem var höga i
jämförelse med andra kommuner och landsting.
Slutsatser 2014

Mätningar som hittills genomförts under 2014 bekräftar bilden som tidigare uppföljningar visat.
Resultaten visar att brukare/kunder är nöjda med Region Gotlands verksamheter. Den faktiska
kvalitetsnivån på vad vi levererar till invånarna är mer skiftande beroende på verksamhet. Inom
välfärdsverksamheterna skola, vård och omsorg är kvaliteten godtagbar och i vissa avseenden till
och med mycket god. Det finns dock tjänster som avsevärt skulle kunna förbättras, särskilt med
tanke på de resurser som verksamheterna förfogar över jämfört med liknande kommuner och
landsting. Inom flera områden är även den egna kostnadsutvecklingen högre än i riket. Det betyder att kostnaderna ökar för varje år, eller annorlunda uttryckt, så satsar vi årligen mer resurser än
andra även om resultaten av detta ännu inte förbättrats i samma utsträckning. Tillgänglighet och
service på telefon och e-post kvarstår som ett förbättringsområde där flera verksamheter kan
förbättra sig.
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Servicemätning via telefon och e-post

Gotland gjorde i höstas en servicemätning inom ramen för Kommunens kvalitet i korthet,
KKIK, för att undersöka servicenivån i teleservice och e-posthantering. Mätningen ger ett antal
bilder av regionens service och beskriver vad som händer när någon tar kontakt med regionen via
telefon och e-post och ställer en enkel fråga. Resultatet för Gotland jämfördes med liknande
kommuner.
Det visade sig att Gotland inom de flesta områden hade en lägre servicenivå än andra kommuner
och ansträngningar för att ringa in problemen och hitta förbättringsåtgärder påbörjades. Som en
uppföljning på höstens resultat genomfördes en extra servicemätning återigen i maj 2014. I
diagrammet nedan visas Gotlands resultat för november- och för majmätningen samt
genomsnittligt resultat från kommuner i samma storlek.
Gotland maj-14

Tillgänglighet telefon
100

Gotland nov-13

80
Tillgänglighet E-post

60

Svar på frågan

40

Kommuner i
samma storlek

20
0

Bemötande

Information

Intresse och
engagemang

Tillgänglighet telefon:

Andel lyckade kontaktförsök med en handläggare, ingen tidsgräns. Telefonsvarare räknas ej

Svar på frågan:

Andel som erhållit svar på de frågor man haft vid genomförda sökningar

Information:

Andel handläggare som lämnar god information vid kontakt (ger merinformation; hänvisningar,
tips och idéer)

Intresse och
engagemang:

Andel handläggare som uppfattas som intresserade och engagerade i personen som frågar och
dess frågeställning

Bemötande:

Andel handläggare som uppfattas som tillmötesgående, trevliga, hjälpsamma och trovärdiga

Resultaten har utvecklats positivt sen första mätningen men fortfarande finns förbättringspotential. Gotland når ännu inte upp till samma nivå som jämförbara kommuner. Regionen har
flera kontaktkanaler (Säg vad du tycker, Regionupplysning och kundtjänster av olika slag), men
kontakterna kanaliseras ofta till samma mängd handläggare som tidigare. Det innebär att det
behövs tydligare styrning av den stora mängden samtal till större kundtjänstgrupper med bättre
teknikstöd. Kombinerat med servicemätningar sker nu regelbundet egna samtalsmätningar och
förbättringsarbetet har hög prioritet i organisationen.
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Jämförelse av servicegrad mellan regionens verksamheter

Servicemätningen visar skilda resultat mellan olika förvaltningar, se diagram nedan. Samtliga telefonsamtal har inkommit via den samordnade förvaltningsintegrerade kundtjänsten via regionens
huvudtelefonnummer och har därefter slussats vidare beroende på fråga. Skillnaderna kan dels
förklaras av hur förvaltningen prioriterat att bygga "sin" kundtjänst men också på den totala
mängden inkommande samtal som förvaltningen tar emot.
Tillgänglighet och svar på frågan, april 2014
Andel lyckade kontaktförsök och andel svar på enkel fråga
Bygglov

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Ledningskontor

Gymnasie/Komvux

Tillgänglighet

Förskola

Svar på frågan
Grundskola

Kultur och fritid

Individ och familj

Handikapp

Miljö och hälsa

Äldreomsorg

Gator och vägar

Den låga andelen svar på frågan, beror främst på andel som fått kontakt med någon handläggare
är låg. (inget svar = dåligt svar, sett ur invånarperspektiv).
Intresse och bemötande, april 2014
Andel handläggar med intresse och engagemang samt andel med gott bemötande

Bygglov

100

Ledningskontor

Förskola

80

Intresse
Bemötande

60

Gymnasie/Komvux

Grundskola

40
20
0

Kultur och fritid

Individ och familj

Handikapp
Äldreomsorg

Miljö och hälsa
Gator och vägar

Bemötandet hos handläggarna har oftast bedömts som god eller medelgod. Tyvärr även som
dåligt. I drygt hälften av kontakterna uppfattas intresset och engagemanget som gott. Andelen är
något över mätningen i november, men något under snittet för likvärdiga kommuner.
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God hälsa – vård på lika villkor

Processen God hälsa – vård på lika villkor omfattar olika tjänster inom offentlig hälso- och sjukvård på Gotland inklusive utförare i enskild regi som t.ex. privata vårdcentraler. Även tandvården
ingår i processen som ligger under Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvar.
VOLYMER I URVAL *

1:a halvåret 2014

1:a halvåret 2013

Antal operationer

3 851

3 502

Antal DRG-poäng, somatisk slutenvård

5 551

5 084

Vårddagar psykiatrisk vård

5 333

3 308

Vårdtillfällen psykiatrisk vård

346

266

Medelvårdtid psykiatrisk vård

15,4

12,4

Gotland
(PuK -värde)

Medel samtliga
landsting

Patienter som anser att aktuellt behov av sjukvård
blivit tillgodosett

82

82

Patienters upplevelse av delaktighet i beslut om vård
och behandling.

79

79

Patienters upplevelse av att ha blivit bemött med
respekt.

90

90

Patienters upplevelse av att ha fått tillräcklig
information.

75

77

Patienters upplevelse av väntetid.

80

79

Patienters upplevelse av behandlingen.

95

90

Patienters upplevelse av att personalen tar hänsyn
till önskemål om behandling.

88

90

Patienters upplevelse av information kring skötsel av
tänder.

94

90

Patienters upplevelse av information om kostnader.

79

90

Patienters upplevelse av möjligheten att påverka dag
och tidpunkt för besök.

88

90

Patienters upplevelser av bemötandet.

98

90

Gotland

Medel samtliga
landsting

7%

9%

Kostnad kr/invånare, primärvård

3 289

4 002

Kostnad för specialiserad psykiatrisk vård kr/invånare

1 697

2 164

490

541

Andel läkarbesök inom 7 dagar, primärvård

91%

92%

Andel som får kontakt med primärvården samma dag, primärvård

84%

91%

Andel patienter med trycksår, somatisk vård

13%

14%

Vistelsetid på akutmottagning, andel under 4h

77%

80%

*urvalet görs utifrån de mått som förändrats mycket under perioden

1

RESULTAT - brukarupplevelse
Primärvård

Tandvård

RESULTAT – kvalitet och kostnad
Andel patienter med vårdrelaterade infektioner, somatisk vård

Kostnad för tandvård kr/invånare

Kostnad för specialiserad somatisk vård kr/invånare

1

13 558

Patientupplevd kvalitet

13

12

226
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•

Resultaten av den undersökta patientupplevda kvaliteten ligger i stort sett i nivå med
övriga landet. Ett utvecklingsområde, både nationellt och på Gotland, är att öka
patientens delaktighet i planering av den egna vården samt att förbättra informationen till
patienterna.

•

Män är mer positiva än kvinnor gällande förtroende, helhetsintryck, delaktighet, bemötande, information och upplevd nytta av vården, medan kvinnor är mer positiva än män
gällande tillgänglighet. Skillnaderna är dock små och kan ligga inom felmarginalen. Över
tid har resultaten förbättrats, vilket återspeglar de förbättringsåtgärder som verksamheterna genomfört.

•

Den årliga medborgarundersökningen Vårdbarometern visar att Gotland ligger i nivå med
riket inom områdena ”tillgång till sjukvård” och ”förtroende för vården”. I stor utsträckning anser den gotländska befolkningen också att väntetiderna till besök och
behandling är rimliga och nivån är över rikets.

•

Gotland har under 2014 uppnått fortsatt mycket god tillgänglighet som tillhör rikets
främsta och uppfyller målen för kömiljard och vårdgaranti. Telefontillgängligheten till
regionens vårdcentraler uppvisar dock fortfarande behov av förbättring.

•

I en sammanfattande indexberäkning av resultaten från Öppna jämförelser 2013 placerade sig Gotland på en 6:e plats av rikets 21 landsting. Inom de medicinska
resultatområdena diabetesvård, handläggning av patienter med benskörhet samt minska
antalet självmord fanns förbättringsbehov och under året har förbättringsåtgärder riktats
dit. Nya resultat finns ännu inte tillgängliga.

•

SCB:s sammanställning av intäkter och kostnader inom landsting och kommun 2013 visar
att kostnadsnivån mätt som kostnad per invånare för den somatiska specialistvården fortfarande är på en högre nivå än i andra landsting, men gapet har minskat något.
Kostnadsnivåerna för primärvården, psykiatrin och tandvården är fortsatt på lägre nivå än
genomsnittet i riket.

•

Ökningen av medelvårdtiden och vårddagarna inom psykiatrin förklaras av att man ännu
inte hittat ett bra vårdalternativ till en ny grupp av patienter (flickor med självskadebeteende). Det återstår att se om/hur de ökade volymerna inom psykiatrin kan komma
att påverka kvaliten och kostnadsnivån inom området.
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Goda sociala villkor under livet

Tjänsterna inom processen ska bidra till goda livsvillkor under livet för människor som vistas på
Gotland. Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, individ- och
familjeomsorg och överförmyndarverksamhet.
Resultat från ”Kommunens kvalitet i korthet” 2

Gotland (%)

Medel (%)

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn

88

84

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn

92

91

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utred. eller insats
andel

82

80

Gotland (%)

Medel (%)

100

65

56

32

den äldre själv kan välja tid för nattvila

100

97

den äldre själv kan välja tid för uppstigning på morgonen

Boendeplatser (%) i särskilt boende där…
den äldre erbjuds tid utifrån sina egna önskemål dagligen
den äldre har möjlighet till internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten

100

96

den äldre erbjuds daglig utevistelse

95

79

som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helg

31

30

som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar

53

49

som erbjuder sammanboende för maka/make

51

73

närstående till avlidna personer som erbjudits eftersamtal

52

60

avlidna som hade någon närvarande vid dödsögonblicket

81

88

den äldre serveras kvälls/nattmål

71

91

Gotland (%)

Medel (%)

92

90

den boende har inflytande över maten

100

93

den boende kan ta emot gäster alla kvällar efter kl. 21.00

100

99

det är möjligt att bli sambo eller få hjälp att hitta gemensam lägenhet på annat
boende

100

91

den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför
bostaden

86

68

den boende har möjlighet till internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten

89

68

Boendeplatser (%) enl. LSS § 9.9 där…
den boende ges möjlighet till aktiviteter som kräver personalstöd efter kl. 21.00
minst en gång i mån.

den boende har tillgång till egen brevlåda som posten levererar till

79

81

hot eller våld mot brukare inte förekommit på boendet under de sex senaste
månaderna

77

74

alla på boendet har möjlighet att äta huvudmål tillsammans minst en gång per
vecka

74

92

2

Grön markering innebär att Gotlands värde ligger bland de 25 procent kommuner med bäst värde, Röd markering innebär att värdet ligger bland

de 25 procent kommuner med sämst värde, Gul markering innebär att Gotlands värde ligger bland de 50 procenten däremellan.
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Gotland (%)

Medel (%)

att välja man eller kvinna för personlig hygien

Ja

Ja

att välja tid för insats

Ja

Ja

städning, omfattning

Två r.o.k.

Två r.o.k.

Hemtjänsttagaren erbjuds…

Ja

Ja

>1 gång/mån.

>1 gång/mån.

möjligheten att följa med vid dagligvaruinköp

Ja

Ja

vid behov trygghetsringning/telefonservice

Ja

Ja

Invånare 65+ år erbjuds social dagverksamhet

Vardag

Vardag

Invånare 65+ år med demenssjukdom erbjuds biståndsbedömd dagverksamhet
vid behov

Vardag

Vardag

Ja

Ja

dusch två gånger eller mer per vecka
ledsagarservice

Invånare 65+ år med syn- och hörselskada erbjuds stöd och rådgivning vid behov
dagligvaruinköp

1 gång/v

1 gång/v

promenader

1 gång/v.

>1 gång/v.

Var 3:e vecka

Var 3:e vecka

städning, frekvens

Nej

Nej

Varannan
vecka

Varannan
vecka

Ingen

Ingen

1:a halvåret
2014

1:a halvåret
2013

Andel av 65-w år med omsorg i ordinärt boende

7,4%

11,7%

Andel av 65-w år med omsorg i särskilt boende

3,7%

4,3%

452 300

406 300

2 097

2 344

Antal hushåll med socialbidrag varav i åldern 18-24 år

352

386

Antal barn i hushåll med ekonomiskt bistånd

584

672

1 021

448

Antal personer enl. LVM

7

2

Antal vårddygn enl. SOL

3 469

4 081

Gotland

Jämförelse

2 110

2 823

822

797

213 127

240 256

335

431

Kostnad kr/per invånare 65+, hemtjänst

15 858

18 826

Kostnad säbo äldreomsorg exkl. lokalkostnad per inv. 65+

25 342

26 859

678 427

649 994

Kostnad säbo per vårddygn inkl HSL, egen regi, kr

1 688

1518

Andel slutförda barnutredningar inom 4 månader

66%

26%

7%

1%

0

0

välja personal som talar hemtjänsttagarens språk
tvätt, frekvens
service som t.ex. gräsklippning, snöskottning eller fixartjänst

VOLYMER I URVAL

Antal timmar hemtjänst (inkl natt), avrundat.
Totalt antal biståndsmottagare

Antal vårddygn LVM

*urvalet görs utifrån de mått som förändrats mycket under perioden

RESULTAT – kvalitet och kostnad
Kostnad exkl. lokalkostnad boende enl. LSS kr/inv 0-64 år
Kostnad daglig verksamhet, kr/inv 0-64 år
Kostnad kr/per vårdtagare, hemtjänst
Kostnad kr/beviljad timme egen regi, hemtjänst

Kostnad säbo per vårdtagare, kr

Andel icke verkställda beslut inom 3 månader, barnutredningar
Andel icke verkställda beslut inom 3 månader, missbrukarvård
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•

Serviceutbudet på särskilt boende är bättre än genomsnittsresultatet för liknande kommuner inom äldreomsorg. Jämfört med det egna resultatet vid förra mätningen har också
resultatet förbättrats avsevärt, men anses fortfarande att kunde förbättras ytterligare.
Gotlands sammanvägda resultat dras bland annat ned av en låg andel boendeplatser där
det erbjuds minst en organiserad gemensam aktivitet per helgdag och minst två på vardagar, samt att en låg andel av närstående till avlidna har erbjudits eftersamtal. Resultatet
påverkas positivt av att den äldre själv kan välja tid för nattvila och uppstigning på morgonen. Gotland utmärker sig speciellt jämfört med likande kommuner genom att en hög
andel av boenden erbjuder daglig utevistelse och att brukaren erbjuds tid utifrån eget
önskemål.

•

Gotlands kostnad per invånare för särskilt boende är lägre än genomsnittet för liknande
kommuner inom äldreomsorg.

•

Serviceutbudet inom hemtjänsten är lägre än genomsnittet för liknande kommuner inom
äldreomsorg och också lägre än det egna resultatet vid förra mätningen. Frekvens och
omfattning av städning och frekvens av tvätt drar ned resultatet, samt att brukarna inte
erbjuds välja personal som talar brukarens språk eller att man erbjuder service som gräsklippning, snöskottning eller fixartjänst. Negativt för resultatet är också att social
dagverksamhet för äldre och för dementa bara erbjuds under vardagar.

•

Under våren och sommaren har en tydlig minskning av både antal hushåll och antal
personer med behov av ekonomiskt bistånd skett. En förklaring kan vara att fler unga
vuxna och vuxna arbetat under sommarmånaderna. Ännu är det för tidigt att säga om
nivån bibehålls eller förändras ytterligare framöver. Satsningarna på en
arbetsmarknadsenhet och starkare myndighetssamverkan borde kunna ge effekter längre
fram.

•

Två tredjedelar av insatserna inom beroendevården ges till män, en del unga. Inom
beroendevården har antalet personer som placerats på institution ökat jämfört med
tidigare år.

•

Brukarundersökningar genomförs under hösten 2014
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God lärmiljö – god grund för livslångt lärande

Processen God lärmiljö utgörs av pedagogiska tjänster – från förskola till vuxenutbildning. Det är
Barn- och utbildningsnämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som ansvarar för
att alla barn och elever erbjuds en god lärmiljö i likvärdiga verksamheter av god kvalitet som
främjar barn och elevers positiva utveckling och lärande.
Gotland

Medelvärd
e

Barn per årsarbetare i förskolan, antal

4,7

5,4

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för
ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, lägeskommun,
andel (%)

80

75

Elever i åk 6 som deltagit i alla delprov som fått lägst betyget E för
ämnesprovet i engelska, lägeskommun, andel (%)

96

93

Elever i åk 6 som deltagit i alla delprov som fått lägst betyget E för
ämnesprovet i svenska, svenska som andraspråk, engelska och
matematik hemkommun, genomsnittlig andel (%)

95

93

Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, hemkommun,
andel (%)

90,1

87,5

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för
ämnesproven i svenska, svenska som andraspråk och matematik,
hemkommun, genomsnittlig andel (%)

73

70

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för
ämnesprovet i matematik, lägeskommun, andel (%)

67

66

Elever i åk 6 som deltagit i alla delprov som fått lägst betyget E för
ämnesprovet i matematik, lägeskommun, andel (%)

95

93

Elever i åk 6 som deltagit i alla delprov som fått lägst betyget E för
ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, lägeskommun,
andel (%)

95

93

78,2

77,2

Resultat från ”Kommunens kvalitet i korthet” 2013 3

Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, inkl. IV, andel
(%)
Elever i årskurs 8: Sammanvägt resultat - elevernas syn på skolan och
undervisningen, andel (%)

79

77

Kostnad i förhållande till andel som ej fullföljer ett gymnasieprogram,
tkr/elev

26,3

25,2

Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng

380

361

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)
Kostnad förskola, tkr/inskrivet barn

3

53

70

140,0

125,6

Grön markering innebär att Gotlands värde ligger bland de 25 procent kommuner med bäst värde, Röd markering innebär att värdet ligger bland

de 25 procent kommuner med sämst värde, Gul markering innebär att Gotlands värde ligger bland de 50 procenten däremellan.
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1:a halvåret 2014

1:a halvåret
2013

2 147

2 236

Antal barn i enskild verksamhet förskola

434

464

Antal barn i kommunalt familjedaghem

15

53

4 397

4 330

Antal elever i kommunal grundsärskola

49

50

VOLYMER
Antal barn kommunal förskola

Antal elever i kommunal grundskola
Antal barn i kommunal skolbarnomsorg

2 147

2 025

Antal elever i Kulturskolan

1 263

1 222

Antal årselever i kommunal gymnasieskola

1 599

1 752

Antal årselever i fristående gymnasieskola

230

295

4 900

5 145

307

316

Antal deltagarveckor, folkhögskolan
Antal studerande långa kurser, folkhögskolan

RESULTAT – brukarupplevelse

Gotland

Målnivå

Nöjd elevindex, gymnasieskola

66

≥65

Elevinflytandeindex, gymnasieskola

71

≥70

65%

≥60%

Nöjdhetsindex, komvux

81

87

Studerande nöjda med utbildningen, folkhögskola

78

76

Demokrati-index, folkhögskola

74

71

Index avseende att de som arbetar på skolan skall lyssna på deltagarna, folkhögskola

80

76

Andel gymnasieelever som upplever att de möter lärare med höga
förväntningar

RESULTAT – kvalitet och kostnad

Gotland

Målnivå

Andel elever i åk 9 med fullständiga betyg, %

77

≥90

flickor

79

88

pojkar

77

75

Andel elever med behörighet till gymnasiet, %

85

≥90

flickor

86

92

pojkar

85

84

15,3

≤10

Andel elever i årskurs 6 utan betyg A-E i betygsatta ämnen, %
Ranking i SKL:s Öppna jämförelser (grundskola)

85

≤ 100

Andel gymnasieelever med minst godkänt i alla kurser i
gymnasieskolan

80

70

Andel elever som fullföljer gymnasiestudier inom fyra år

87

84

Genomsnittligt jämförelsetal (betygsvärdet)

14,7

14,3

flickor

15,2

15,0

pojkar

14,2

13,8

Sammanvägt index för folkhögskolans mål

74

72

Grundläggande vuxenutbildning, andel som slutfört kurs

59

54

Gymnasial vuxenutbildning/ påbyggnadsutbildning, andel som slutfört
kurs

80

71
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4

•

Tillgången på plats till förskolan har under våren 2014 varit mycket ansträngd. Tillfälliga,
och i vissa fall akuta lösningar, har möjliggjort att ytterligare barnomsorgsplatser tillskapats. Behovet av förskoleplatser har också ökat på landsbygden, främst i orterna närmast
Visby.

•

Grundskolans resultat har försämrats jämfört med tidigare år. Både när det gäller andelen
elever med gymnasiebehörighet och andelen elever som lämnade grundskolan med fullständiga betyg är resultaten lägre än tidigare. Av elever utan fullständiga betyg var det ca
30 % som saknade betyg endast i ett ämne. Pojkarnas resultat har ökat något medan
andelen flickor som inte fått betyg i alla ämnen är lägre än tidigare år, detta innebär att
skillnaden mellan pojkar och flickor har minskat.

•

SKL gör varje år en sammanvägd ranking mellan Sveriges 290 kommuner utifrån en
mängd resultatindikatorer för grundskolan. I den ranking som presenterades under våren
2014 låg Gotland på plats 85, en kraftig förbättring jämfört med tidigare års rankingar.
Orsaken är bl. a förbättrade betygsresultat läsåret 2012/2013 jämfört med året innan.
(Årets betygsresultat påverkar Öppna jämförelser 2015)

•

Skillnaden mellan de kommunala skolorna på Gotland är i år större än förra läsåret. På
skolnivå är det Södervärnsskolan och Klinteskolan som har högsta andelen elever med
fullständiga betyg av de kommunala skolorna. Klinteskolan och Södervärnsskolan har
även den största andelen elever med gymnasiebehörighet.

•

Kostnaden för grundskolan på Gotland ligger i nivå med jämförbar kommungrupp men
högre jämfört med riket. Undervisningskostnaderna på Gotland ligger i nivå med jämförbara kommuner. Att Gotland, i likhet med jämförbar kommungrupp, har högre kostnader
än riket kan ha sin förklaring i att vi har många mindre enheter.

•

2014 ökade det genomsnittliga betygsvärdet från gymnasieskolan, jämförelsetalet, med
fyra tiondelar till 14,7. Skillnaden mellan pojkar och flickor var 1,0 till flickornas fördel. 4
Andelen elever med grundläggande behörighet till högskolan är högre på Gotland än för
riket och jämförbara kommuner.

•

41 procent av kursdeltagarna i grundläggande vuxenutbildning avbröt kursen 2013. Siffran är hela 18 procentenheter högre än föregående år. Jämförelsesiffror för riket finns
inte, men måluppfyllelsen 9 procentenheter lägre än turism- och besökskommungruppen
vilket tyder på att avbrotten ökar även hos andra. Motsvarande avhopp inom gymnasial
vuxenutbildning var 15 procent.

•

Gotland har en högre utbildningskostnad för gymnasieskola än riket men den är lägre i
jämförelse med turism- och besöksnäringsgruppen. Kostnadsutvecklingen är högre på
Gotland än i riket, men gapet har minskat de senaste åren. Lokalkostnaderna är knappt 20
procent högre än riket. Kostnaderna för skolmåltider har ökat med 55 procent mellan
2010-2013, men ligger i nivå med riket.

Jämförelsetalet är det genomsnittliga betygsvärdet i ett examensbevis från gymnasieskolan. Värdet kan variera mellan 0-20. Mellan 2010-2013

har nivån varierat mellan 14,0-14,3, vilket varit några tiondelar högre än riket.
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•

Tillgängligheten till komvux är god. Samtliga vuxenstuderande har fått önskad utbildning.
När det gäller gymnasieskolan har 87 % erbjudits den utbildning de önskat, vilket är fler
än förväntat med tanke på det minskade utbildningsutbudet.

•

Överlag visar mätningar att elever inom gymnasieskolan, komvux och folkhögskolan är
nöjda med utbildningens kvalitet, graden av delaktighet och upplever sig bli respektfullt
bemötta.

•

Alla brukarundersökningar inom förskola, grundskola och kulturskola görs under hösten
och de senaste resultaten redovisades i årsredovisningen för 2013.

Kultur och fritid

Processen kultur och fritid omfattar verksamheter som arbetar för att stärka alla människor och
människors livskvalitet, utveckla samhället och fördjupa demokratin genom att inspirera till och
möjliggöra upplevelser, möten och meningsfull fritid. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för
processen.
Resultat från ”Kommunens kvalitet i korthet” 2013 5

Gotland

Medelvärde

Huvudbibliotekets öppethållande utöver 08-17 på vardagar,
timmar/vecka

21

12

Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar,
timmar/vecka

18

26

VOLYMER

1:a halvåret 2014

Totalt antal deltagare, ungdomsgårdar

1:a halvåret 2013

19 350

21 514

varav flickor

38 %

45 %

varav pojkar

62 %

54 %

varav hen

0,0 %

0,4 %

Antal uthyrda timmar – idrottsplatser

4 424

3 874

736

918

Totalt antal medialån – fysiska

334 880

354 625

Totalt antal medialån – digitala

4 960

2 400

Antal uthyrda timmar – Visby ishall

RESULTAT – kvalitet och kostnad

Gotland

Jämförelse

Antal öppna timmar i veckan på ungdomsgård/1000 inv. i åldern
13 – 19 år

35

28

Antal timmar/vecka som huvudbiblioteket har öppet utöver tiden
08-17 på vardagar?

20

12

Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar,
timmar/vecka

19

26

100 %

95 %

Nettokostnad per fysiskt boklån, kr

53,2

54,6

Nettokostnad per fysisk besökare biblioteket

56,3

62,8

Andel simskoleelever som erhållit diplom grundkurs (exkl.
skolelever)

5

Grön markering innebär att Gotlands värde ligger bland de 25 procent kommuner med bäst värde. Röd markering innebär att värdet ligger bland

de 25 procent med sämst värde. Gul markering innebär att Gotlands värde ligger bland de 50 procenten däremellan.
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•

En viktig kvalitetsaspekt inom kultur och fritidsområdet är tillgänglighet i olika former.
Mätningar visar att tillgängligheten till bibliotek, ungdomsgårdar är bättre än till simhallar,
föreningslokaler och idrottsanläggningar.

•

Antalet besökare på ungdomsgårdarna har minskat något under 2014, i synnerhet när det
gäller flickor. Fenix noterar även att publiken vid konserter och andra arrangemang
huvudsakligen består av killar

•

Nettokostnaden för boklån har minskat något. Bättre förmåga att planera och göra inköp
tros vara förklaringen till detta. Att nettokostnaden per fysisk besökare till biblioteken har
sjunkit beror på ökat antal besökare till följd av bättre programutbud och förbättrad tillgänglighet.

God bebyggd miljö

Processen God bebyggd miljö hålls ihop av byggnadsnämnden och omfattar planering av markanvändning, bygglovhantering och tillsyn över byggande.
1:a halvåret
2014

1:a halvåret
2013

Antal beslut om bygglov utom plan, bostads- och fritidshus

52

50

Antal beslut om Förhandsbesked

41

25

Antal beslut om Bygglov inom plan, planavvikelse

84

106

208

238

VOLYMER

Antal beslut om Bygglov inom plan, planenliga
Antal planbesked
Totalt antal inkomna ärenden

RESULTAT – kvalitet och kostnad

16

6

941

1148

2014

2013

Andel lämnade beslut inom 10 veckor för:
Bygglov utom plan, bostads- och fritidshus

75%

74%

Förhandsbesked

59%

48%

Bygglov inom plan, planavvikelse

80%

72%

Bygglov inom plan, planenliga

93%

94%

Gotland

Jämförelse

Brukarnas upplevelser av att respektfullt bemötta

54

65

Brukarnas upplevelser av att de är informerade

55

61

Brukarnas upplevelser av att tjänsterna är tillgängliga

54

64

Brukarnas upplevelser av att de får tjänster god kvalitet

50

60

RESULTAT – brukarupplevelse

•

Målet om att klara de handläggningstider som finns angivna i lagstiftningen (10 veckor)
uppnås inte för alla ärendetyper . Resultatet har dock förbättrats över den tid som
uppföljning har gjorts. Det förbättringsarbete som har bedrivits inom enheten har gett
mätbara resultat.
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•

Antalet planbesked har ökat markant och kraven på handläggningstider i PBL klarats för
samtliga ärenden som har kommit in under perioden.

•

Insiktsmätningen har genomförts vid tre tillfällen med följande resultat för området Bygglov: resultaten har tydligt förbättrats mellan de två senaste undersökningarna från NKI
2013(43) till 2014 (50) men fortfarande ligger Gotland lägre än snittet. Förändringen
mellan de två senaste undersökningarna gäller för samtliga delar av brukarupplevelser.
Särskilt stor är förändringen för områdena tillgänglighet och effektivitet.

God infrastruktur

Processen God infrastruktur ligger inom tekniska nämndens ansvarsområde och omfattar kollektivtrafik, skötsel av gator, vägar och parker, vattenproduktion, behandling av avloppsvatten,
slamtömning av enskilda avlopp, avfallshantering, markupplåtelser samt hamntjänster och bredbandsutbyggnad.
Resultat från ”Kommunens kvalitet i korthet” 2013 6

Gotland

Medelvärde

Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl.
biologisk behandling, andel (%)

58

36

Återvinningscentralens öppethållande utöver 08-17 på vardagar,
timmar/vecka

13

11

1:a halvåret
2014

1:a halvåret
2013

13

12

18 854

18 291

9 493

7 946

Godsmängd Klintehamn hamn, ankommande, ton

17 183

15 067

Godsmängd Klintehamn hamn, avgående, ton

90 292

69 145

VOLYMER
Antal lastfartyg Visby exkl. oljehamn
Godsmängd, Visby, ankommande, ton
Godsmängd Visby hamn, avgående, ton

50

60

55 796

47 529

Levererad vattenmängd, m3

2 755 765

2 782 628

Debiterad vattenmängd, m3

2 326 930

2 190 000

Behandlad mängd avlopp, m3

4 490 958

4 325 249

2014

2013

4

0

Kryssningsbesök antal, st.
Kryssningspassagerare, st.

RESULTAT – kvalitet och kostnad
Antal otjänliga vattenprover
Vinterväg hållning kr/inv.

112

150,1

Enskilda vägar utan statsbidrag kr/inv.

22

25

Enskilda vägar med statsbidrag kr/inv.

161

180

6

Grön markering innebär att Gotlands värde ligger bland de 25 procent kommuner med bäst värde, Röd markering innebär att värdet ligger bland

de 25 procent kommuner med sämst värde, Gul markering innebär att Gotlands värde ligger bland de 50 procenten däremellan.
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RESULTAT – brukarupplevelse (inom m arkupplåtelse)

2014

2013

Brukarnas upplevelser av att de är informerade

62

56

Brukarnas upplevelser av att tjänsterna är tillgängliga

63

59

Brukarnas upplevelser av att respektfullt bemötta

61

60

Brukarnas upplevelser av att de får tjänster god kvalitet

59

55

•

Många delar av God Infrastruktur har en ökad belastning under sommarmånaderna, där
framförallt upplåtelser i samband med Almedalsveckan har ökat kraftigt senare år.

•

Myndighetsområdet Markupplåtelse har fått ökade NKI värden för varje genomförd mätning i Insiktsundersökningen.

God livsmiljö

Inom processen God livsmiljö finns tjänster såsom tillsyn, rådgivning, information och förebyggande arbete inom miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsområde. Ansvarig nämn är Miljöoch hälsoskyddsnämnden.
1:a halvåret
2014

1:a halvåret
2013

355

176

3 282

3 002

478

394

2014

2013

Brukarnas upplevelser av att respektfullt bemötta

72

71

Brukarnas upplevelser av att de är informerade

64

63

Brukarnas upplevelser av att tjänsterna är tillgängliga

65

65

Brukarnas upplevelser av att de får tjänster god kvalitet

66

62

VOLYMER
Miljöfarlig verksamhet, inspektioner/besök
Totalt antal inkomna ärenden till Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Antal prövade avloppsanläggningar

RESULTAT – brukarupplevelse

•

Myndighetsområdet Miljö- och hälsoskydd får i den Insiktsmätning som genomförts
under våren Nöjd-kund-index 64, vilket är en ökning med fyra enheter från 2013. Alla
serviceområden som undersökts har fått godkänt.
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God trygghet och säkerhet

Skydd och säkerhet är en förutsättning för hög livskvalitet och trygghet för människor på Gotland. Inom processen Trygghet och god säkerhet finns tjänster såsom räddningstjänst och andra
insatser av förebyggande karaktär och Tekniska nämnden är ansvarig.
1:a halvåret
2014

1:a halvåret
2013

Antal larm

784

470

Antal yttranden från förebyggande räddningstjänst

105

105

Antal tillsynsbesök enligt LSO och LBE

194

194

2

26

2014

2013

99%

99%

Svar inom 10 dagar

100%

100%

Antal tillsynsbesök enligt plan (LSO, LBE)

100%

100%

RESULTAT – brukarupplevelse

2014

2013

Företagares upplevelser om regionens information, brandtillsyn, NKI

72

61

Företagares upplevelser om regionens tillgänglighet,
brandtillsyn, NKI

72

63

Företagares upplevelser om regionens bemötande, brandtillsyn, NKI

79

73

Medelvärde för serviceområdet Brandtillsyn Insikt 2013

74

65

VOLYMER

Tillstånd explosiva varor
RESULTAT – kvalitet och kostnad
Andel av befolkningen som nås inom 30 minuter

•

Myndighetsområdet Brandtillsyn får i den Insiktsmätning som genomförts under våren
Nöjd-kund-index 74, vilket är en ökning med 8 enheter från 2013. På alla serviceområden
som undersökts har Gotland fått högre värden än medel.

•

God trygghet och säkerhet uppfyller kvalitetsmåtten delvis vad gäller att kunna nå befolkningen inom 30 minuter. Det finns inte alltid finns full bemanning att tillgå, särskilt inom
vissa distrikt. Det innebär att det vid utryckning inte alltid finns tillgång till rätt bemanning med rätt kompetens.
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Stödjande processer

Stödprocessen omfattar serviceförvaltningens och teknikförvaltningens interna service till regionens förvaltningar. Tjänsterna som ingår är fastighetsförvaltning, IT och telefoni, ledningsstöd,
måltidsförsörjning och logistik.
Resultat från ”Kommunens kvalitet i korthet” 2013 7

Gotland

Medelvärde

21

16

39,3

37,0

1:a halvåret
2014

1:a halvåret
2013

Region Gotlands förbrukning av vatten (m3)

108 126

122 333

Region Gotlands förbrukning av värme (kWh)

26 135

28 630

Region Gotlands förbrukning av el (kWh)

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)
Miljöbilar, andel av kommunens personbilar och lätta lastbilar enl. MFS

VOLYMER

18 045

19 235

Antal ärenden i PA-supporten

665

952

Antal rekryteringsärenden

151

142

RESULTAT – kvalitet och kostnad

2014

2013

Vattenförbrukning per ytenhet (lit/m2)

297,2

294,6

Värmeförbrukning per ytenhet (kWh/m2)

68,8

70,2

Elförbrukning per ytenhet (kWh/m2)

46,1

46,1

Andel ekologiska livsmedel i % av totalt livsmedelsinköp

18

21

Andel Gotlands producerade livsmedel i % av totalt livsmedelsinköp

16

16

Andel svenskt kött i % av totala köttinköpet

82

89

Servicenivå DAP (digital arbetsplats)

84%

87%

Andel samtal besvarade direkt i PA – supporten

30%

36%

33

14

Andel miljöfordon (el och biogas) av leasingfordon, %

•

Under perioden har regionens inköp av ekologiska livsmedel i förhållande till totalt
livsmedelsinköp minskat.

•

Sedan årsskiftet har antalet biogasdrivna leasingbilar ökat. Vid årets slut kommer cirka
140 av regionens drygt 300 leasingbilar vara biogasbilar. Bytet till biogasdrivna fordon har
under året medfört att ca 30 m3 bensin och diesel har kunnat ersättas vilket motsvarar ett
minskat koldioxidutsläpp på ca 70 ton per år.

•

Kundnöjdheten har ökat något vid jämförelse med förra året. Det är dock mer än hälften
av serviceförvaltningens tjänster som inte klarar det satta målet på minst 90 procent nöjda
kunder. Tre fjärdelar av alla tjänster har 80 procent eller fler kunder nöjda.

7

Grön markering innebär att Gotlands värde ligger bland de 25 procent kommuner med bäst värde, Röd markering innebär att
värdet ligger bland de 25 procent kommuner med sämst värde, Gul markering innebär att Gotlands värde ligger bland de 50
procenten däremellan.
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Medarbetare och ledareperspektivet
Målet för perspektivet Medarbetare/Ledare är: Medarbetare och
ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta
framtidens utmaningar
En övergripande bedömning av måluppfyllelsen har inte gjorts då ingen
medarbetarundersökning genomförts under perioden. Vid utvärderingen som
gjordes i samband med årsbokslutet 2013 var värderingen gul.

Målet följs upp utifrån följande framgångsfaktorer
•

Coachande ledare som skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling, god kvalitet,
effektivitet och arbetsglädje

•

Ta tillvara på medarbetarnas kreativitet och innovationer

•

Stärka kompetensförsörjningen på kort och lång sikt

•

Arbetsvillkor som ökar attraktiviteten

•

Möjliggöra karriärutveckling

•

Säkra likabehandling

Resultaten kan mätas först i årsredovisningen då mätetalen till stor del bygger på den årliga regiongemensamma medarbetarenkät som genomförs under oktober. Vid bokslutet 2013 bedömdes
måluppfyllelsen som gul, dvs. ”det här är vi inte tillräckligt bra på”. I den här rapporten redovisas
antal anställda och sjukfrånvaro i perioden samt en del av de regiongemensamma aktiviteter som
genomförts som ett led i arbetet att nå en högre grad av måluppfyllelse.
Antal anställda

Antalet månadsanställda har ökat jämfört med samma period föregående år. Merparten av
ökningen för tillsvidareanställda hänför sig till hälso- och sjukvårdsförvaltningen (+19),
samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen (+18). Utbildningsförvaltningarna har
samtidigt minskat antal tillsvidareanställda med 32 medarbetare pga. vikande elevantal. Antalet
årsarbetare har ökat mer än antalet anställda vilket förklaras av att medarbetarnas sysselsättningsgrad ökat något.
Antal anställda (månadsanställda)
2013-08-31

2014-08-31

Diff.

Tillsvidareanställda

5 568

5 584

+16

Visstidsanställda

536

612

+76

Totalt

6 104

6 196

+92
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Antal årsarbetare enligt sysselsättningsgrad (månadsanställda)
2013-08-31

2014-12-31

Diff.

Tillsvidareanställda

5 231,76

5 256,64

+24,88

Visstidsanställda

473,14

551,19

+78,05

Totalt

5 704,90

5 807,83

+102,93

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron den senaste 12 månadersperioden, aug 2013-juli2014, är i stort sett oförändrad
jämfört med året innan och ligger på 4,45 %.
Sjuktal %

Kvinnor

aug 2012juli2013

aug 2013juli2014

Diff.

Diff. (%)

5,02

4,96

-0,06

-1.15%

Män

3,03

2,74

-0,29

-9,61 %

Totalt

4,56

4,45

-0,11

-2,42 %

Uppföljning av arbete mot målet - regiongemensamma aktiviteter

Följande aktiviteter har pågått eller pågår under året som ett led i arbetet för att förbättra måluppfyllelsen.
Framgångsfaktor: Coachande ledare som skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling, god
kvalitet, effektivitet och arbetsglädje
Utveckla och tydliggöra chefs- och ledarrollen inom Region Gotland.

Detta arbete inkluderar såväl organisatoriska som personliga förutsättningar. Inriktningen i detta
arbete är att chefer ska fokusera på verksamhetens utveckling och kvalitet.
Utbildning i coachande ledarskap genomförs kontinuerligt.
Utveckling av introduktionsprogram för nya chefer

Samtliga nya chefer inbjuds till regionövergripande introduktionsdag. Upplägget är under omarbetning och det finns ett utkast till ny introduktion. Avsikten är att den omarbetade
introduktionen ska genomföras första gången tidig vår 2015.
Framgångsfaktor: Ta tillvara på medarbetarnas kreativitet och innovationer
Förnyelsepris för att stimulera utvecklingsarbetet på regionens arbetsplatser

Det nuvarande årliga förnyelsepriset kommer att kompletteras med synliggörande av goda exempel som lyfts fram förslagsvis varje månad. Formerna för hur detta ska gå till tas fram under
hösten.

28

Region Gotland delårsrapport 2 - 2014

Utbildning i medarbetarskap

Tydligt uttalade förväntningar på medarbetarskapet är en viktig förutsättning för att nå god kvalitet och resultat i verksamheten. En gemensam utbildning för regionens medarbetare tas fram
under hösten. I första skedet fokuseras på en introduktion för nya medarbetare men denna
kommer sedan att utvecklas för att kunna riktas till alla medarbetare. Utbildningen bygger på Elearning kompletterat med möten för fördjupning inom vissa områden.
Samverkansutbildning för att utveckla delaktighet

Serviceförvaltningen har i samarbete med ledningskontoret tagit fram en samverkansutbildning.
Denna har genomförts i en första omgång under våren. Utbildningen erbjuds förvaltningarna
som stöd för att utveckla samverkan på arbetsplatsen och med fackliga företrädare.
Framgångsfaktor: Stärka kompetensförsörjning på kort och lång sikt
Samverkan mellan arbetsgivare på Gotland

Ett arbetsgivarnätverk för samverkan mellan större arbetsgivare på Gotland etablerades under
våren. Inspiration Gotland koordinerar nätverket som har träffats vid några tillfällen under året.
Flera av öns större arbetsgivare medverkar.
Arbetsmarknadskunskap för högstadiet

En förstudie inför beslut om införande av Arbetsmarknadskunskap genomförs under hösten.
Den inkluderar lektioner i arbetsmarknadskunskap för elever i åk 9, föräldramöten och möten
med andra arbetsgivare för att säkerställa fortsatt samarbete.
”Framtid Gotland”, studie- och yrkesmässa för, 8:or och 9:or inför gymnasievalet. Region Gotland är en av deltagarna.
En ny form av studie- och yrkesmässa för avgångsklasserna på gymnasiet kommer att arbetas
fram. Region Gotland är en av deltagarna.
Planeringen av en arbetsgivarmässa för studenter på Campus Gotland har inletts. Kommer att
genomföras i februari 2015.
Framgångsfaktor: Arbetsvillkor som ökar attraktiviteten
Heltid som norm – deltid en möjlighet

Vid årsskiftet hade 98 % av regionens medarbetare önskad sysselsättningsgrad, en hög siffra vid
en nationell jämförelse. Denna måluppfyllelse har tagits upp och ifrågasatts av de fackliga organisationerna och regionen ska därför arbeta vidare med frågan. En förstudie har genomförts under
augusti-september för att klargöra faktorer som påverkar måluppfyllelsen. Resultatet av förstudien kommer att diskuteras vid en work shop i slutet av september med målsättning att ta fram
åtgärder för att nå ”Heltid som norm – deltid en möjlighet”.
Området är politiskt prioriterat.
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Löneöversyn

Den lokala löneöversynen är klar med samtliga fackförbund. Utfallet i årets löneöversyn ökar
lönenivån med 2,8 % inklusive den satsning som gjort på strukturella åtgärder, framförallt satsning på jämställda löner. Årets jämställdhetssatsning har bl.a. gjorts på gruppen lärare men också
på sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, socialsekreterare och vissa chefsgrupper.
Lönekartläggning och analys efter årets löneöversyn visar på ett behov av fortsatta satsningar för
att åstadkomma jämställda löner .
Framgångsfaktor: Möjliggöra karriärutveckling
Vägen till ledarskap

Chefsförsörjning är en strategisk fråga och möjligheten att stimulera medarbetare till nya utmaningar är avgörande för att klara chefsförsörjningen framöver. En blandning av extern rekrytering
och intern rörlighet skapar de bästa förutsättningarna för en god chefsförsörjning och ett väl fungerande ledarskap.
För att stimulera medarbetare till chefsuppdrag genomförs varje en utbildning för blivande chefer. Kandidater nomineras från förvaltningarna och urvalet sker enligt en utarbetad process som
leds av ledningskontoret. En ny omgång genomförs med start i september.
Framgångsfaktor: Säkra likabehandling
Jämställdhet

Regionens interna jämställdhetsarbete granskades av Diskrimineringsombudsmannen (DO)under
våren. Efter kompletteringar i redovisningen från regionen godkändes det interna jämställdhetsarbetet men med uppmaningen att ta fram en långsiktig handlingsplan för jämställda löner.
En jämställdhetsplan för 2014 har fastställts med inriktning att ta fram en plan för perioden 20152017. Arbetet påbörjas under hösten.
Jämställda löner

Regionens lönekartläggning visar att det finns löneskillnader som inte kan påvisas är sakligt grundade. Ett centralt utrymme på 0,5 % av den totala lönesumman har avsatts ett antal år för att
fördelas på ett sätt som bidrar till jämställda löner. Fördelningen för 2015 fastställs av regionfullmäktige i samband med budgetbeslutet.
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Samhällsutvecklingsperspektivet
Målet för samhällsutvecklingsperspektivet är att Gotland utvecklas i linje
med visionsmålen och har ett starkt varumärke.
Måluppfyllelsen har inte utvärderats inför delårsrapport 2 2014. Vid utvärderingen som
gjordes i samband med årsbokslutet 2013 var värderingen gul.

Uppföljning av arbete mot visionsmålen
1. Minst 59 000 bor på Gotland

Uppföljningen vid bokslutet 2013 visade att Gotlands befolkning hade minskat med 80 invånare i
jämförelse med 2012 och ny folkmängd var 57 161 invånare. Den främsta orsaken till befolkningsminskningen var att det föddes färre barn och fler dog. Flyttnettot var däremot positivt.
Under 2013 flyttade 2 212 personer till ön medan 2 158 personer flyttade ut. Flyttningar är den
komponent som har störst och snabbast påverkan på befolkningsutvecklingen på kort sikt.
Ledningskontorets planerade åtgärder 2014

Status på de planerade åtgärderna

Genomföra en undersökning rörande Gotlands attraktionskraft för inflyttare.

Undersökningen är beställd av Inspiration Gotland AB
och redovisas i slutet av september 2014.

Genomföra en förstudie om ökat flyktingmottagande
på Gotland.

Förstudien genomförd. Det övergripande ansvaret för
flyktingmottagande ligger nu på gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Ledningskontoret arbetar under
hösten med berörda förvaltningar för att utveckla
mottagandet inom ramen för gällande överenskommelse med arbetsförmedling och länsstyrelse.

Utveckla strategi och arbetssätt för att arbeta för
nyetableringar av företag.

Ej genomfört men påbörjas när ny projektledare anställs på Inspiration Gotland AB den 1 september.

Genomföra en varumärkesundersökning som uppföljning på varumärkesarbetet.

Undersökningen är beställd av Inspiration Gotland AB
och redovisas i slutet av september 2014.

Genomföra en analys som grund för en framtida strategi rörande serviceorter och periferi på Gotland.

Inte genomfört på grund av resursbrist. Eventuellt bör
frågan återföras till regionstyrelsen rörande precisering
och förväntan på uppdraget.

2. Gotlänningarnas välstånd ligger i nivå med rikets genomsnitt

Uppföljningen vid bokslutet 2013 visade att Gotlands bruttoregionprodukt/invånare var näst
lägst bland länen före Blekinge. I stort har Gotland följt rikets utveckling, men på en lägre nivå.
Den disponibla inkomsten på Gotland ligger lägre än riksgenomsnittet. Gotland ligger på en
delad 18 plats bland länen tillsammans med Västerbotten. Sett till måtten för ekonomisk tillväxt
kan konstateras att regionen ännu inte uppnått målnivån om att ligga i nivå med rikets genomsnitt
när det gäller ekonomiskts välstånd. I sammanhanget finns andra mått som är intressanta att titta
på nämligen de som är kopplade till faktorer som är förutsättningar för tillväxt. Tillgång till
kapital är förhållandevis god men tillgång på arbetskraft upplevs som ett problem inom olika områden. Det konstaterades att gotlänningarnas utbildningsnivå är lägre än rikets. Entreprenörskapet

31

Region Gotland delårsrapport 2 - 2014

var fortsatt starkt men företagsklimatet upplevs som dåligt. Positivt är den snabba utbyggnaden
av fibernätet på landsbygden vilket avsevärt förbättrar förutsättningar för företagande.
Ledningskontorets planerade åtgärder 2014

Status på de planerade åtgärderna

Fortsatt uppdrag att hålla ihop, driva på och följa upp
arbetet med ”Förenkla - helt enkelt”.

Detta pågår och fortsätter året ut. Ledningskontoret
har ordförandeskapet i styrgruppen för projektet och
arbete pågår för att under hösten överföra projektet
till ordinarie linjearbete.

Genomföra den fortsatta handlingsplanen för” Förenkla
- helt enkelt”.

För ytterligare fördjupning se rapport om genombrottsområden 2014.
Införa en nyordning för hantering av Region Gotlands
företagsstöd, dvs. lägga ut beredningen av ansökningar på Almi.

Utvecklingsarbete pågår och ärendet kommer att tas
upp för beslut i regionstyrelsen i slutet av året.

Vidareutveckla och förädla Science Park Gotlands
verksamhet rörande parkverksamheten.

Diskussioner förs i styrelsen. Handlar bland annat om
samverkan med Uppsala universitet.

Genomföra kartläggning inom livsmedelsindustrin
rörande utvecklingsförutsättningar och samverkan.

Utredningen i princip genomförd och ska slutrapporteras i september.

Genomföra och medfinansiera det nationella programmet ”Främja kvinnors företagande” på Gotland.

De sista finansieringsbesluten är fattade men externa
aktörer genomför fortfarande projekt.

Stödja bredbandsutbyggnaden i enlighet med
strategin.

Detta pågår och beslut fattas löpande.

Revidering av bredbandsstrategin.

Utgår enligt regionstyrelsebeslut och återkommer inom
ramen för projektet ”Digital agenda”.

Medverka till framtagande av Regional Digital agenda.

Pågår, direktiv fastställt, projektorganisation etablerad
och arbete i delprojektgrupper pågår.

Stödja initiativ inom näringslivet för att öka exportmognaden.

Insatser på gång genom European Enterprise Network.

Genomföra utredning rörande förutsättningar att skapa
ett grönt centrum på Lövsta.

Utredningen är slutförd och affärsmodell framtagen,
ärendet återrapporteras till regionstyrelsen i
september.

Färjetrafiken – påverka kommande upphandling

Avtal finns. I linje med tidigare godkänd aktivitetsplan
”God tillgänglighet är viktigt för hela Sverige” fortsatta
aktiviteter för genomslag för gotländska ståndpunkter.

Utveckla jämställdhetsintegrering i det regionala tillväxtarbetet.

Avser primärt projektmedelshanteringen och nya blanketter och ny handledning, fastställs under hösten.

Kostnadsproblematik för godstransporter (Gotlandstillägget)

Pågår

Fåröbron – bevaka finansiering

Förstudie har tagits fram. Trafikverket ska besluta om
fortsättning.

Utveckla formerna för samverkan med Uppsala Universitet Campus Gotland i syfte att utbildningsutbudet så
långt som möjligt ska möta regionala kompetensbehov.

Dialog förs kontinuerligt inom ramen för kompetensplattformen. Ledningskontoret har initierat ett internt
forum för dialog med förvaltningarna kring deras
samarbete med Uppsala Universitet.

Inom ramen för arbetsmarknadsforum följa upp och
revidera handlingsplan för Region Gotland inom det
arbetsmarknadspolitiska området.

Arbetsmarknadsforum följer kontinuerligt upp handlingsplanen. Revidering påbörjas under hösten.
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Projektleda en kvalitativ undersökning av näringslivets
kompetensbehov i samverkan med den regionala
kompetensplattformen.

Undersökningen är genomförd och presenteras för
näringslivsrådet i september.

3. Gotland är den naturliga platsen i Östersjöregionen

Uppföljningen för 2013 visade en nedgång i antal gästnätter med drygt 2 procent. Det totala
resandet till och från Gotland ökade med 1 procent jämfört med år 2012. Ett något lägre resande
med båt men en ökning på flyget. Under 2013 ägde 14 kongresser rum på Wisby Strand. Därtill
genomfördes uppskattningsvis 27 möten på över 50 personer.

Ledningskontorets planerade åtgärder 2014

Status på de planerade åtgärderna

Fortsatt utveckling av Region Gotland som värd för
Almedalsveckan. Stärka kansliorganisationen, driva
förbättrat kalendariesystem och utveckling av ny hemsida samt utveckla strategi för närvaro i sociala
medier. Utökat samarbete kring app funktion.

Kansliorganisationen har förstärkts med ökade personella resurser året runt. Kalendariesystemet har
utvecklats inför årets Almedalsvecka. Ny hemsida
lanserades under våren. Ny funktion som visar ett
twitterflöde integrerades i denna. Nytt avtal rörande
officiell status för app tecknades också under våren.

Införa ny arbetsform för att arbeta för fler evenemang,
särskilt utanför säsongen juni-augusti.

En evenemangsgrupp är etablerad och en evenemangssamordnare är anställd.

Undersöka samverkansförutsättningarna med intresserade aktörer för att öka kryssningstrafiken.

Samverkansförutsättningarna är undersökta och har
ingått som del i beslutsunderlag i beslut om att godkänna förslag till avtal med CMP.

Stödja aktörer som vill utöka cykelturismen

Detta har genomförts genom ett projekt i samhällsbyggnadsförvaltningens regi.

4. Självskattad hälsa och psykiskt välbefinnande ligger över riksgenomsnittet

Befolkningens hälsa påverkas främst av de grundläggande livsvillkoren såsom bostadsmiljö,
utbildning och arbete. Arbetslöshet är en starkt bidragande orsak till ohälsa. Det finns även ett
samband mellan utbildningsnivå och nedsatt hälsa. Uppföljning 2013 visade att färre gotlänningar
hade eftergymnasial utbildning än riksgenomsnittet. Rökning, otillräcklig fysisk aktivitet och riskabel alkoholkonsumtion är bland de levnadsvanor som bidrar mest till ohälsa och sjukdom.
Uppföljning 2013 visade att både rökning och fetma var vanligare både bland gotländska kvinnor
och gotländska män än genomsnittet bland i riket. Andelen gotlänningar med riskabel alkoholkonsumtion är i nivå med riksgenomsnittet.
Ledningskontorets planerade åtgärder 2014

Status på de planerade åtgärderna

Följa upp och föreslå revideringar av det folkhälsopolitiska programmet.

Uppföljningsintervjuer genomförda under våren. Kvantitativa data sammanställs under hösten.

Medverka till att etablera ny organisation och vidareutvecklad arbetsform för en hälsofrämjande hälso- och
sjukvård.

Ett hälsofrämjande sjukvårdsråd är inrättat. Ledningskontoret deltar i detta råd.

Leda och vidareutveckla samverkansstrukturer för
arbete med levnadsvanor och hälsa. Under 2014 foku-

Under hösten utbildas diplomerade tobaksavvänjare.
Deltagare är medarbetare inom hälso- och sjukvården,
hälsocoacher på gym, ungdomsverksamheten kultur-
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seras särskilt fysisk aktivitet.

och fritidsförvaltningen, skolsköterskor på gymnasiet
samt Idrottsförbundet och SISU. Fysisk aktivitet –
Former för samverkan under utveckling. Matvanor – en
bred referensgrupp följer kunskapsutvecklingen och
initierar utvecklingsarbete/uppföljning. Sexuell hälsa –
en samverkansgrupp identifierar utvecklingsbehov och
genomför fortbildningar.

Överväga om ytterligare insatser såsom yrkesintroduktionsanställningar kan bidra till att minska
arbetslösheten bland unga.

Regionstyrelsen har överlämnat till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden att i en förstudie pröva
möjligheten att stödja förvaltningar som vill använda
sig av yrkesintroduktionsanställningar och uttalar
vikten av att alla nämnder/förvaltningar utnyttjar
systemet med yrkesintroduktionsanställningar. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått i uppdrag
att stödja förvaltningarna i detta arbete.

I samråd med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen påbörja planeringen för att permanenta
Ungdomskrafts verksamhet.

Regionfullmäktige har beslutat att verksamheten ska
permanentats.

Bevaka utvecklingsfrågor om bemötande, livsvillkor
och hälsa bland HBTQ-personer på Gotland i samverkan med RFSL och länsstyrelsen.

Region Gotland har i samverkan med länsstyrelsen
arrangerat en seminariedag om goda exempel. Region
Gotland har övertagit initiativet och initierat en kartläggning av HBTQ-personers livsvillkor på Gotland.
Färdig november 2014.

Ta fram ett övergripande och samlat program för
”trygghet och säkerhet på Gotland”.

Pågår och beräknas klart 2015.

Leda genomförandet av Tryggare Gotland

Pågår. Aktiviteter genomförda och planeras. Nytt avtal
under framtagande.

I samarbete med polismyndigheten och andra berörda
verksamheter utveckla uppföljningsindikatorer och
handlingsprogram för kvinnofrid.

Genomförs hösten 2014.

5. Miljö- och klimatarbete på Gotland rankas topp tio i landet

Uppföljningen 2013 visade att Gotland placerade sig på plats 53 i tidningen Miljöaktuellt ranking
av miljöarbetet i Sveriges kommuner, en förbättring med 15 placeringar jämfört med 2012. I
kategoriindelningen (som följer SKL:s indelning) placerades sig Gotland på första plats av
gruppens 20 kommuner.
Region Gotland är ekokommun med miljöprogram och politiskt gällande klimatmål, en miljöinriktad översiktsplan, åtgärdsprogram för enskilda avlopp, egna energikrav vid ny- och tillbyggnad,
satsar på lokal naturvård, har separat insamling av matavfall, tillgång till förnybara drivmedel och
ställer miljökrav vid upphandling. Regionen är diplomerad som Fairtrade Island.
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För att hamna i topp på Miljöaktuellts kommunjämförelse skulle Region Gotland behöva ha: fler
nöjda kunder i miljötillsynen, högre andel skolor med grön flagg, klättra högre i ekomatsligan,
delta i skräpplockardagar, miljökrav i resepolicy och strategi för resfria möten, tydligare miljöledningssystem, strategi för grön IT, rutiner för uppföljning av de miljökrav som ställs vid
upphandling, bedriva strategiskt arbete enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram samt bedriva
miljöutbildning för näringslivet.
Planerade åtgärder 2014

Status på de planerade åtgärderna

Uppföljning av åtgärder i nuvarande miljöprogram.

Rapporten ”Miljönyckeltal 2014” redovisar utvecklingen
för 19 indikatorer/nyckeltal på miljöområdet samt ett
antal goda exempel. Av de 65 åtgärdsförslagen i
nuvarande miljöprogram har drygt 40 procent
genomförts eller pågår löpande. Av de 36 åtgärdsförslag som Region Gotland råder över bedöms 13
stycken ha genomförts eller pågår löpande.

Fortsatt arbete med att ta fram ett nytt miljöprogram.

Politisk workshop i regionfullmäktige genomfördes i
mars. Uppdrag till ledningskontoret att inrätta en
förvaltningsövergripande arbetsgrupp. Inriktning miljöprogram klar till arbete med styrkort för ny
mandatperiod.

Antagande av energiplan.

Energi 2020, energiplan för Region Gotland antogs av
regionfullmäktige i juni.

Delta i arbetet med att ta fram en strategi och handlingsprogram för biogasutvecklingen på Gotland.

Biogasstrategi och handlingsplan biogas fastställda av
RS i juni, samtidigt med ”Regler för drivmedel”, 20142017, för att styra omställningen enligt syftet med
biogasstrategin.

Delta i arbetet med att ta fram en resepolicy inom
ramen för CERO-projektet.

CERO-processen pågår men på låg fart. Den utgörs av
klimatekonomiska åtgärder enligt energiplanen: t.ex.
Space Time reseportal, resvaneundersökningar och ny
resepolicy. Samverkansforum hittills är t.ex. fordonstransportråd.

Godkännande av skyddsområde för Visbys grundvattentäkter i regionstyrelse/regionfullmäktige.

Återremitterad till tekniska nämnden. Förhoppningsvis
återkommer den till ledningskontoret under hösten.

Delta i arbetet med vattenrelaterade projekt tillsammans med länsstyrelsen.

Ramprojekt ”Vatten på Gotland” plus sju delprojekt
startade med deltagande av Region Gotland. Total
budgetram 7,5 mnkr 2014-2017, finansiering från
Havs- och vattenmyndigheten. Årligt öppet dialogseminarium med det gotländska samhället.

Delta i utvecklingen av Gotland Fairtrade Island.

Gotland omdiplomerad våren 2014 för fjärde året i rad.
Utvecklingen är beroende av att alla organisationer
driver frågorna internt. Ny ”ambassadörs”- utbildning
planeras i höst. Ledningskontoret hjälper skolor som
vill arrangera temadagar.
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Sammanfattning av nämndernas delårsrapporter
Här följer en kort sammanfattning av nämndernas/förvaltningarnas delårsrapporter. För mer
information om nämndernas verksamheter och måluppfyllelse hänvisas till respektive nämnds
delårsrapport.
Regionstyrelsen – Ledningskontoret

Kontorets budgetavvikelse på årsbasis bedöms f n uppgå till +6,7 mnkr. Utöver bufferten om
+0,7 mnkr förklaras överskottet av personalrelaterade orsaker (vakanser etc.) + 1,5 mnkr, generella anslag som inte beräknas åtgå i budgeterad omfattning (företagshälsovård, partistöd och IT)
+4,0 mnkr, samt i övrigt en allmän återhållsamhet +0,5 mnkr.
För perioden januari-augusti, uppgår det justerade resultatet till +5,0 mnkr vilket i huvudsak hänförs till motsvarande anslag som för helårsprognosen.
Av investeringsutrymmet på ca 25,5 mnkr beräknas f n ca 6,5 mnkr åtgå under året. Investeringsbudgeten omfattar i huvudsak strategiska IT-investeringar.
Vid bedömning utifrån styrkortet kan säjas att kontoret ligger över målnivån vad gäller ekonomi,
samt medarbetare/ledare. Beträffande övriga perspektiv krävs ett fortsatt utvecklingsarbete.
Det samlade resultatet för politikerorganisationen prognostiseras till +0,8 mnkr.
Regionstyrelsen – Serviceförvaltningen

Årsprognosen visar på ett överskott på 8,0 mnkr och resultatet för delår 2 är 7,5 mnkr. Överskottet kan härledas till vakanta tjänster, ännu ej genomförda investeringar, minskade
kapitalkostnader, samt en till viss del onyttjad buffert.
Ett nytt regelverk är antaget och förväntas leda till tydligare styrning av serviceförvaltningens
tjänster. Under året har arbete på gått inom förvaltningen i syfte att implementera regelverket.
Exempelvis har underlag för ramjusteringar gällande kostnader för tjänster i kategori 1 beslutats.
Förvaltningen har under perioden genomfört ett par större projekt kopplat till teknik och system.
All telefoni lyftes i början på året över i en gemensam telefoniplattform hos en leverantör. Även
ett projekt gällande förändring av it-plattform är igångsatt samt byte av delar i regionens HRsystem.
Fem nya chefstjänster har tillsatts under året och två nya avdelningar bildades i våras. Syftet med
den nya organisationen är att skapa tydligare fokus på de stora processerna.
Kundenkäterna visar att kunder och brukare är nöjda med de tjänster som förvaltningens verksamheter levererar. Vid jämförelse med andra kommuner har tjänsterna en kostnadseffektiv
verksamhet med nöjda kunder.
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Tekniska nämnden - Samhällsbyggnadsförvaltningen

Den ekonomiska prognosen för tekniska nämndens verksamheter inom samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) visar på ett överskott i driftbudgeten med 4,8 mnkr. Periodens resultat för
januari – augusti är positivt med 26,0 mnkr, vilket kan jämföras med samma period föregående år
då resultatet var 12,0 mnkr. Resultatförbättringen hänförs i huvudsak till ökade intäkter inom
VA-verksamheten samt det ekonomiska utfallet inom mark och stadsmiljö.
Tekniska nämndens investeringsutgifter inom SBF beräknas bli 105,4 mnkr, vilket är inom ramen
för investeringsbudgeten som uppgår till 134,9 mnkr. Investeringsutgifterna för perioden januariaugusti uppgår till 41,8 mnkr. Det kan jämföras med föregående år då investeringarna uppgick till
37,4 mnkr.
Nämndens nettodriftkostnader är 6,4 % lägre jämfört med föregående års delårsresultat. Det kan
konstateras att intäkterna har utvecklats i en snabbare takt än kostnaderna. Intäkterna ökar med
5,4 % jämfört med föregående år och kostnaderna med 1,5 %.
Den ekonomiska prognosen för tekniska nämnden visar på ett positivt resultat med 4,8 mnkr. I
föregående års delårsrapport nr 2, prognostiserade ett underskott med -2,5 mnkr. Resultatet i
årsbokslutet blev ett överskott med 6,8 mnkr.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under perioden förenklat processer, förbättrat bemötande
och tillgänglighet i kundkontakter, samt genomfört kompetensutveckling av medarbetare och
chefer.
Från och med januari har parkeringsvakterna börjat använda handdatorer istället för att skriva
parkeringsanmärkningar för hand. Det nya systemet ökar kvalitén eftersom det är svårare att
skriva fel på anmärkningen när alla gatunamn och adresser finns inlagda i systemet. Systemet gör
arbetet mer effektivt och det är enklare att följa upp statistik. Ekonomin inom parkeringsbevakningen ser betydligt bättre ut i år och ekonomisk balans kommer att uppnås.
I arbetet med Almedalsveckan har utveckling skett när det gäller markplatser, totalt har antalet
platser ökat med 210 % på två år. Intäkterna för Almedalsveckan uppgår till 3,5 mnkr under perioden, vilket kan jämföras med föregående års intäkt på 2,4 mnkr. Samtidigt har NKI (NöjdKund-Index) för ärendegruppen markupplåtelse förbättrats i de Insiktsmätningar som har
genomförts, från NKI 49 till 59.
I våras antog Regionfullmäktig nya avfallsföreskrifter och en ny avfallstaxa. Förvaltningen har
tillsammans med utförarna implementerat de nya bestämmelserna och taxan för avfallstjänsterna
inom latrin respektive slam som trädde i kraft den 1 april. Arbetet med att införa motsvarande för
hushållssopor i kärl och container pågår och väntas vara i praktisk tillämpning under december i
år.
Räddningstjänsten har under perioden fortsatt att arbeta med införandet av handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. Rekryteringar har genomförts och 12 personer har anställts som skall
börja sin tjänstgöring i januari 2015.
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Tekniska nämnden – Teknikförvaltningen

Den ekonomiska prognosen visar på ett överskott på 2 mnkr. Det bedömda överskottet hänförs
helt till fastighetsförvaltningen medan förvaltningens egna skattefinansierade uppdrag fortfarande
har en ofullständig finansiering och kommer att visa ett underskott.
De två första tertialen har passerat enligt planerna utan några större avvikelser inom verksamhetsområdena. Aktiviteten inom alla verksamheter har varit hög. Inom VA-området har gjorts
stora ansträngningar för att säkra produktionen efter ett antal driftstörningar. Uppdrag avseende
utredningar och förberedelser för Gotlandsbåtens nyttjande av hamnområdet och bryggerilokalisering i hamnstationens lokaler har tagit mycket tid och resurser i anspråk.
Behovet av ersättningsrekryteringar och kompetensutveckling har fått förnyad aktualitet. Ett antal
rekryteringar av medarbetare och chefer har kunnat genomföras under det första halvåret. Antalet
medarbetare har därför ökat med 7 personer jämfört med motsvarande period 2013.
Byggnadsnämnden

Den ekonomiska prognosen för byggnadsnämnden visar att utfallet för driftbudgeten 2014 blir
ett underskott på c:a -30 tkr gentemot fastställd budget, vilket är en försämring jämfört med
resultatet i årsredovisningen 2013. För att Byggnadsnämnden skall redovisa ett positivt resultat
vidtar förvaltningen nu åtgärder för att stärka den ekonomiska styrningen.
Byggnadsnämndens har inte haft några investeringsutgifter under perioden. Investeringsbudgeten
för 2014 uppgår till 2 000 tkr. Enligt investeringsprognosen kommer investeringsutgifterna att
uppgå till c:a 500 tkr.
Periodens resultat för byggnadsnämnden är positivt med 693 tkr
Nämndens nettodriftkostnader är 2,8 % lägre jämfört med föregående års delårsresultat. Förklaringen till de sänkta nettodriftkostnaderna är höjda intäkter då taxan justerades från och med 1
augusti 2013.
Inga ärendetyper avseende bygglov klarar kravet på 10 veckors handläggningstid fullt ut men
andelen har förbättrats kontinuerligt över tiden för samtliga ärendetyper. Det arbete som bedrivs
inom enheten har gett resultat vad gäller handläggningstiden.
Kravet på handläggningstid för ärendetypen planbesked klaras för samtliga ärenden.
Den sista delen av kvarteret Sergeanten A7 är ute på samråd. Planen syftar till att möjliggöra byggande av 250 – 300 nya bostäder i olika boendeformer, en förskola och inom en del av området
planeras för verksamheter och småindustri.
Övergången till kommunlicens för ArcGIS har förenklat administrationen och ökat användningen av de geografiska systemen.
Inom ramen för arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Östergarnslandet har tillsammans med ledningskontoret en modell för utökad dialog studerats.
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Ett arbete pågår inom Samhällsbyggnadsförvaltningen med en strukturplan för Visborg. Arbetet
bedrivs gemensamt med ledningskontoret. Det innebär att det tas fram ett styrdokument som
visar genomförandet av Visborgsområdet under den närmaste 10-årsperioden.
Resultaten i den senaste Insikt har förbättrats både för Region Gotland och för myndighetsområdet bygglov. För bygglov har NKI ökat från 43 i undersökningen 2013 till 50 i den senaste
undersökningen från 2014.
Antalet anställda har ökat inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ökningen av visstidsanställda
beror främst på utökat antal sommarvikarier på kundtjänst samt tillsättningen av tillfälliga administrativa resurser. Några tjänster har varit vakanssatta och har under perioden blivit tillsatta.
Några tjänster är nyinrättade.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Den ekonomiska prognosen för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamheter inom samhällsbyggnadsförvaltningen visar att utfallet för 2014 kommer att bli positivt. Prognosen för 2014 är
ett överskott med 324 tkr.
Periodens resultat för miljö- och hälsoskyddsnämnden är positivt med 1 176 tkr, vilket förklaras
av lägre driftkostnader än beräknat. De lägre driftkostnaderna beror till största delen på lägre personalkostnader.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har uppnått målen i styrkortet i kundperspektivet.
Målen i perspektivet processer följs upp i årsredovisningen.
Personalstatistiken för perioden januari-augusti 2014 visar att 43 personer arbetar med frågor
inom miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarområde.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer att klara buffertkravet på 1 %.
Kultur- och fritidsnämnden

Den ekonomiska helårsprognosen för kultur- och fritidsnämnden bedöms hamna i nivå med
budget. Resultatet i perioden visar ett överskott på 1,1 mnkr.
Universitetsbiblioteksverksamheten på Almedalsbiblioteket är sedan årsskiftet en del av Uppsala
universitetsbibliotek och Almedalsbiblioteket är numera ett integrerat folk- och universitetsbibliotek. På Gotlands länsbibliotek har en ny tjänst som biblioteksutvecklare inrättats. Den nya
bibliotekslagen trädde i kraft vid årsskiftet 2013/2014.
Kulturavdelningen har medverkat i flera utvecklingsinriktade sammanhang, bland annat i frågan
om införandet av Kultur på recept och av en barnkulturgaranti, utveckling av Roma Kungsgård
samt utökad samverkan mellan kultur och turism.
På ungdomsgårdssidan har en större satsning gjorts på norr där Fårösunds ungdomsgård numera
ingår i konceptet Kustateljén.
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Under året tillsattes de chefer som fritidsavdelningen varit utan en längre tid. Steg har tagits i
riktning mot utveckling av nya system för stöd- och bidragsfrågor, tele/it och bokning. Badenheten arbetar med grundläggande frågor om organisation, struktur och rutiner.
I juni 2014 flyttade kultur- och fritidsförvaltningen från Lövsta till lokaler på hamnen i Visby.
Barn- och utbildningsnämnden

Den ekonomiska helårsprognosen för barn- och utbildningsnämnden pekar på ett överskott på
3,2 mnkr.
Den uppmärksamhet som riktas mot skolans område kan ingen undgå. Reformerna har kommit
slag i slag vilket ställer stora krav på huvudmannen då bland annat vissa av reformerna har kompletterats med nya beslut och förändringar. Skolfrågan är en av 2014-års stora valfrågor och flera
omfattande förslag som påverkar skolområdet är att vänta.
I SKL:s ranking av grundskola placerade sig Gotland på plats 85, vilket är en avsevärd förbättring
jämfört med tidigare år då vi var på plats 184. Målet enligt styrkortet är att ligga bland de 100
bästa kommunerna.
I förvaltningen finns nu 54 förstelärare, som på rektors uppdrag kommer att bidra i förbättringsarbete och lärande ute i verksamheterna.
För att bättre kunna samverka kring insatser för barn och elever fortsätter arbetet med att upprätta samordnade individuella planer (SIP) tillsammans med HSF och SOF.
Behovet av förskoleplatser varierar över ön, men efterfrågan är stor i Visby med omnejd. Mycket
tid åtgår för att försöka finna både kort- och långsiktiga lösningar.
Analys över bemanningsbehoven pågår och en kompetensförsörjningsplan för perioden 2015 –
2024 kommer att presenteras för BUN i december
Regiondirektören har tagit initiativ till att bilda en ny förvaltning utgående från dagens barn- och
utbildningsförvaltning och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning. Arbetet med att förbereda den nya förvaltningen har inletts så att denna ska kunna bildas den 1 januari 2015 om
Regionfullmäktige så beslutar.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Prognosen för GVN för helåret 2014 är ett nollresultat vilket är en förbättring sedan delårsrapport 1 med 650 tkr. Prognosen betyder att styrkortets mål om en ekonomi i balans för året
kommer att uppnås för GVN. Prognosen innebär också att GVN följer det åtgärdsprogram som
fastställts i strategisk plan och budget 2014-2016. Planen är att till år 2016 anpassa skolformen
gymnasiets organisation utifrån en minskad budgetram på 18 mkr på grund av färre elever.
Nämnden klarar i stort brukar-/kundmålen i styrkortet enligt de mätningar som genomförts
under delår 2. Bl.a. när det gäller jämförelsetal på gymnasieskolan, tillgängligheten till utbildning,
hur nöjda eleverna är med den utbildning de får och graden av inflytande. Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet har minskat. Andelen deltagare som hoppar av kurser i den
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grundläggande vuxenutbildningen ökar. Den totala genomsnittliga kostnaden för den kommunala
gymnasieutbildningen per utbildningsplats har ökat men differensen till riket minskar. Det
genomsnittliga sjuktalet i verksamheterna har minskat något.
Socialnämnden

Trots återhållsamhet och besparingar kommer socialnämnden inte att nå balans i ekonomin 2014.
De stigande behov vi såg i våras var inte tillfälliga utan har tvärtom ökat markant inom ett flertal
områden. Ett större antal brukare inom flera områden och ett mer omfattande vård- och
omsorgsbehov ger ett negativt resultat på -17 miljoner kronor för perioden.
Behovsökningen märks tydligt inom bland annat hemtjänsten, hemsjukvården, placeringar av
barn och vuxna samt daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Inom personlig
assistans LSS har antalet brukare närmast fördubblats sedan förra året inte minst till följd av Försäkringskassans stramare tolkning av regelverken.
Årets volymökningar uppskattas till en kostnad på drygt 30 mnkr. Den snabba ökningen är
omöjlig att täcka med besparingar. Viss förbättring kan uppnås med hjälp av statliga prestationsersättningar och ej nyttjade stimulansmedel. Tillsammans med återhållsamhet och vidtagna
besparingar är förvaltningens bedömning att årets underskott kan stanna vid -25 mnkr.
Hälso- och sjukvårdsnämnden

För perioden januari- augusti är den ekonomiska avvikelsen – 22,7 miljoner. Helårsprognosen
2014 är - 36 miljoner.
Gotlänningarna har överlag ett gott förtroende för vården. Flera aktiviteter har under perioden
genomförts för att öka medborgares och patienters delaktighet vid utformandet av vården exempelvis medborgardialoger om den gotländska vården och s.k. ”Rådslag cancer”.
För att upprätthålla patientsäkerheten har under perioden tagits beslut om att öppna extra vårdplatser . Under senare delen av sommaren har söktrycket på vården varit högre än föregående år.
Under försommaren har en flerårig strukturplan antagits för att säkra en långsiktig vårdstruktur
utifrån befolkningens behov, kvalitet och befintliga ekonomiska ramar. Tillgängligheten är fortsatt god liksom den patientupplevda kvaliteten. Inom många medicinska resultatområden
föreligger goda resultat medan en del områden uppvisar ett förbättringsbehov där prioriterade
och riktade förbättringsåtgärder har påbörjats. Patientsäkerhetssatsningar leder till förbättrad och
säkrare sjukvård även om alla delmål ännu inte har uppnåtts.
Patientnämnden

Patientnämnden har ekonomisk balans men arvodena till stödpersoner har ökat då antal uppdrag
har ökat markant vilket gör att budgeten blir ansträngd.
Under perioden har nämnden haft tre sammanträden. Adjungerad vid nämndens sammanträden
är chefläkare Gunnar Ramstedt.
Regionfullmäktige beslutade 2014-06-16 att skolhälsovården inte ska ingå i nämndens uppdrag
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Kansliet har under ett års tid varit bemannat med en handläggare mot tidigare 1,5 tjänst. From
2014-09-01 kommer kansliet åter att bemannas med 1,5 tjänst.
Ingen kundundersökning kommer att göras under 2014. Årliga kundundersökningar tar en alltför
stor del av kansliets resurser i anspråk.
Överförmyndarnämnden

Nämndens budget 2014 omfattar totalt 6 944 tkr som fördelas enligt följande; 2 779 tkr kansli, 3
911 tkr arvoden och 254 tkr nämnden. Prognosen för året är ett resultat i enlighet med budget.
Under våren skickades en enkät ut till samtliga gode män och förvaltare och kansliet fick 230 st.
svar. Resultatet är glädjande, resultatet för NKI är 76 vilket får anses som ett mycket högt värde
för en myndighets om har som huvuduppgift att granska och kontrollera.
Under våren har handläggningstiderna setts över och relevanta mätetal har tagits fram. Då flera
rutiner har förändrats i grunden var de tidigare handläggningstiderna irrelevanta. De handläggningstider som har tagits fram är:
•

Första kontakten med myndigheten skall kunna erhållas varje helgfri vardag

•

Yttrande om god man/förvaltare skall sändas till Gotlands tingsrätt inom 5 arbetsdagar från
det att kompletta underlag inkommit

•

Årsräkningar som har inkommit innan den 1:a mars med kompletta underlag ska vara granskade till 100 % senast 6 månader från ankomst

•

Beslut gällande uttagstillstånd ska behandlas inom 10 arbetsdagar

Samtliga av dessa mål har uppfyllts.
Den 31 augusti 2014 hade myndigheten 680 registrerade godmans-/förvaltarskapsärenden och 220 förmynderskapsärenden. Under perioden har 99 ärenden avslutats och
19 byten av god man har skett. Den 31 augusti var 35 stycken ärenden under utredning,
det vill säga ännu ej beslutade i tingsrätten.
Granskningen av årets årsräkningar går enligt plan. Samtliga årsräkningar har inkommit till kansliet tidigare än andra år och mer kompletta än tidigare. Det har totalt inkommit 615 årsräkningar.
Den 29 augusti har 417 årsräkningar granskats alternativt begärts komplettering om. Samma
datum 2013 hade 314 årsräkningar granskats. Förutom årsräkningar har kansliet granskat 57
sluträkningar. Det är en redovisning som hanteras på samma sätt men är en sista redovisning från
ställföreträdaren därför att uppdraget är avslutat av någon anledning.

Region Gotlands bolag
Nedan redovisas halvårsbokslut för de bolag där Region Gotland har ett bestämmande eller betydande inflytande. Med betydande inflytande avses de fall där regionens röstandel i bolaget överstiger 20 procent. Företag vars verksamhet är av obetydlig omfattning, det vill säga att Region
Gotlands andel av omsättning och omslutning är mindre än 2 procent av skatteintäkter och gene-

42

Region Gotland delårsrapport 2 - 2014

rella statsbidrag har undantagits. Med anledning av detta har Stiftelsen Gotlandsmusiken, Almi
Företagspartner AB och Gotlands Stuveri AB undantagits.
AB GotlandsHem

AB GotlandsHem är ett av Region Gotland helägt kommunalt bostadsföretag vars verksamhet
består av ägande och förvaltning av fastigheter. Företaget äger 5 302 lägenheter, varav 210 studentlägenheter, 21 lägenheter i boförening och 226 blockuthyrda lägenheter samt 410 lokaler. 1
103 lägenheter återfinns utanför Visby.
•

Periodens nettoomsättning 193,0 Mkr

•

Periodens resultat 10,8 Mkr

•

Investeringar i anläggningstillgångar 25,7 Mkr

•

Låneportföljen har minskat med 0,3 Mkr

•

Bostadsbeståndet har ökat totalt med 2 nya lägenheter i Hemse

•

Beslut är taget att återställa en kontorslokal i Hemse till 7 lägenheter

•

Beslut är taget att utöka antal ungdomslägenheter till 100 st.

•

Beslut är taget att sänka åldern till bostadskön från 18 till 16 år

Resultatet för första halvåret blev bättre än budget, det är främst den milda vintern och våren
som har medfört betydlig lägre kostnader för el, vatten och värme. Riksbankens sänkning av
reporäntan och en bättre marknadsutveckling av låneräntorna medförde även att lånekostnaderna
blev lägre än budgeterat. Kostnaderna för underhållsprojekt och nyproduktion följer den planerade investerings- och finansieringsplaneringen.
Utveckling framåt

•

Genomförande av nyproduktion i kvarteret Adjutanten, Visby med 84 inflyttningsklara lägenheter under vintern 2015.

•

Högskolan på Gotland har gått samman med Uppsala universitet 1 juli 2013 och verksamheten
i Visby är nu en del av universitetet, med namnet Uppsala universitet Campus Gotland. Vi
följer utvecklingen av samarbetet för att uppmärksamma ett ev. utökat behov av studentbostäder.

•

Vi fortsätter genomlysa AB GotlandsHems verksamhet och organisation under andra halvåret
i syfte att utveckla företaget.

•

Avvaktar resultat av utökade markprover för PCB-sanering.

•

Hyresförhandlingar under oktober månad.

•

Byte av fasadmaterial kommer att innebära asbestsaneringar.
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Gotlands Energi AB

Rörelseresultatet för GEAB-koncernen är 82,3 mnkr vilket är 2,7 mnkr under budget. Utfallet för
investeringar är 93,1 mnkr vilket är 4,1 mnkr över budget. Resultatet för Värme ligger över budget trots att året hittills har varit 10 % varmare än ett normalår. Detta främst pga. lägre
produktionskostnader än budget. Bredband har haft många nyanslutningar och är något över
budget. Resultatet för Elnät ligger under budget; främst på grund av höga störningskostnader
samt hittills låga anslutningsavgifter. Resultatet på Entreprenad ligger över budget då orderingången har varit god under första halvan av året. Elsälj har ett högre resultat än budget tack
vare ett ökat antal kunder samt ett bra förvaltningsresultat.
Värme ligger under budget med 2,9 mnkr avseende investeringar pga. att årets revisioner fortfarande pågår och ännu ej är helt fakturerade. Inom elnät är investeringarna hittills 8 mnkr över
budget.
Utfallet för SAIDI (medelavbrottstid i minuter per kund) och SAIFI (medelavbrottsfrekvens)
ligger båda högt efter augusti, då sommaren har varit rik på åska vilket har lett till fler strömavbrott än normalt.
Arbete med ny legal och funktionell struktur från 2015-01-01 pågår enligt plan i projekt GO2015
(Geab Organisation 2015).
Ägarmöte genomfördes under Almedalsveckan. Störst fokus lades på diskussion kring projekt
GO2015 samt GEAB:s roll i samband med kommande vindkraftsutbyggnad.
GEAB genomförde två seminarier under Almedalsveckan; ett tillsammans med samarbetspartners i projekt SmartGridGotland och ett tillsammans med lokala samarbetspartners för
utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar på Gotland. Båda evenemangen anses av GEAB som
välbesökta och lyckade.
Extern revision av ledningssystemen i arbetsmiljö, miljö och kvalitet genomfördes i maj med
lyckat resultat.
Tillsynsbesök av Energimarknadsinspektionen hölls i juni avseende de uppgifter som legat till
grund för att fastställa beslut om intäktsram för tillsynsperioden 2012-2015.
Utveckling framåt

I forsknings- och utvecklingsprojektet SmartGridGotland pågår tekniska installationer för att
möjliggöra forskning i delprojekten marknadstest, integration av vindkraft samt elkvalitet med
distribuerad generering. Dessutom pågår en dialog mellan samarbetspartners kring addendum
och leveransavtal för etapp 2a.
Arbete med Projekt Produktionsnät fortskrider med dialog med SvK, projektering, samråd och
nätstudier för att möta kommande vindkraftsutbyggnad på Gotland.
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Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB

Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB (GNEAB)ska vara ett verktyg för att marknadsföra och utveckla Gotland som en attraktiv etableringsort för företag och ska arbeta för att
underlätta företagsetableringar i regionen samt bedriva rådgivning och serviceverksamhet i näringslivsfrågor. Bolaget har två helägda dotterbolag. Det ena är Wisby Strand Congress & Event
Gotland AB som äger och förvaltar kongresshallen. Driften av kongresshallen sköts av ett annat
privat företag. Det andra dotterbolaget är Inspiration Gotland AB och har som huvudsaklig verksamhet att marknadsföra Gotland som besöks- och inflyttningsort samt att bedriva turistbyrå,
Convention Bureau, inflyttarservice och annan besöksfrämjande verksamhet.
Moderbolaget GNEAB har en ansträngd ekonomi eftersom det finns stora vakanser i lokalerna
på Telefonen 5.
Resultatet kommer att bli negativt som budgeterat men det är osäkert hur mycket eftersom det
tillkommer hyresgäster efter hand. Beslut har tagits på att alla fastigheter i bolaget ska säljas och
den processen pågår. Önskemålet är att det ska bli klart innan året är slut.
Utveckling framåt

Beslutet att sälja fastigheterna kommer troligtvis leda till att bolaget antingen blir vilande eller att
det kvarstår som moderbolag till Inspiration Gotland och Wisby strand men utan egen verksamhet.
Wisby Strand Congress & Event Gotland AB

Resultatet och prognosen för bolaget kommer i stort att följa föregående år. En viss kostnadsökning kan uppstå pga. ökat fastighetsunderhåll under hösten. Intäkterna ligger i nivå med
tidigare år men kan minska något under andra halvåret pga. kontorslokalen på övre plan som i
nuläget saknar hyresgäst fr.o.m. september. Inga större händelser har skett under perioden. En
vattenskada har gjort att en del av golvet på nedre plan behövts läggas om.
Utveckling framåt

Fastigheten är nu sju år gammal och återinvesteringar i inventarier och viss utrustning kommer
att behöva göras inom de närmaste åren. Främst är det inom ljud och ljus, kök och lös inredning.
Inspiration Gotland AB

Bolaget har utestående intäkter i form av projektmedel på knappt tre miljoner och partneravgifter
på knappt en miljon som gör att årsprognoser ser ut att ge ett resultat som stämmer med budgeterat. Ytterligare ett projekt från jordbruksverket kommer att genomföras under hösten som gör
att intäkter och kostnader ökar med ca 1,2 miljoner men resultatet kommer vara det samma.
Bolaget har tagit över ansvaret för studentboendeförmedlingen från Studentkåren Rindi samt
anställt en företagslots fr.o.m. hösten.
Utveckling framåt

Projektverksamheten kommer att minska något kommande år och en stabilare verksamhet har
etablerat sig. Ett ökat bidrag från Region Gotland fr.o.m. 2015 gör att vi får täckning för den
utökade verksamheten med företagslotsning.
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Sifferdel med resultat- och balansräkning
På följande sidor redovisas:

-

Ekonomisk prognos och utfall per nämnd

-

Budget och utfall per verksamhet

-

Investeringsutgifter per verksamhet

-

Resultaträkning

-

Finansieringsanalys

-

Balansräkning

-

Noter

-

Resultat och balansräkning koncern

-

Redovisningsprinciper
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181

91
724

196

766
859

Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningensnämnden

Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

2 886

90
694

14
8

Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Summa

13
91

5
117

2 848

783
882

14
7

104

14
91
-12

15
96
-5

122

93

38

-17
-23

15

1
30

0
1

-8
26

18

1
5
7

13

Utfall Avvikelse
jan-aug
jan-aug
2014
2014

106

Budget
jan-aug
2014

Tekniska nämnden
varav
Teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Regionstyrelsen
varav
Politikerorganisation
Ledningskontoret
Serviceförvaltningen

Nämnd

Sammanställning summa netto per nämnd, mnkr

4 364

1 149
1 288

293

133
1 110

21
12

8
175

183

26
149
0

175

Budget
2014

4 399

1 174
1 324

293

133
1 107

21
12

6
170

176

25
142
-8

159

-35

-25
-36

0

0
3

52

1
5

-6

-1
6

0
2

18
7

2
5
0
0

24

1
13
7

1
7
8
7

20

Bokslut
2013

16

Prognos
Helårs2014 avvikelse

Budget och utfall per verksamhet janaug 2014, mnkr
11
12
13
14
15
1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2
30
31
32
35
36
38
39
3
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
4
51
52
53
54
55
59
5
61
62
6

Nämnd- och styrelseverksamhet
Stöd till politiska partier
Revision
Nämndadministration
Övrig politisk verksamhet
Politisk verksamhet
Infrastruktur, skydd mm
Fysisk o tekn. planering
Teknisk verksamhet
Särskilda uppdrag skattefinansierade
Gatu- och Väghållning
Parkverksamhet
Näringslivsfrämjande åtgärder
Miljö- och hälsoskydd
Räddningstjänst
Övrig infrastruktur
Infrastruktur, skydd mm
Gemensam verksamhet fritid och kultur
Kulturverksamhet
Fenomenalen Sience Center
Biblioteksverksamhet
Fritidsverksamhet
Ungdomsverksamhet
Kulturskolan
Fritid och kultur
Central administration
Förskola
Pedagogisk omsorg
Fritidshem
Förskoleklass
Obligatoriska skolan
Gymnasieutbildning
Vuxenutbildning
Uppdragsutbildning
Folkhögskola
Pedagogisk verksamhet
Gemensamt SOF
Vård och omsorg enl SOL
Insatser enligt LSS
Individ och familjeomsorg
Handläggning
Bostadspolitiska frågor
Vård och omsorg
Flyktingmottagning
Arbetsmarknadsåtgärder
Särskilt riktade insatser

Periodens
budget netto
9,9
4,6
2,3
5,3
9,9
31,9
-0,3
13,5
-7,3
1,9
31,3
13,3
17,5
6,3
31,7
0,5
108,3
4,1
22,5
0,0
20,3
32,4
11,0
8,0
98,4
59,6
212,0
2,0
48,5
25,1
356,8
166,3
18,0
0,2
13,0
901,6
40,2
436,5
130,6
134,6
12,7
6,2
760,8
0,3
8,0
8,1

Periodens Avvikelse mot
utfall netto
budget
9,9
6,5
1,5
4,1
8,4
30,3
-2,5
13,8
-10,7
1,0
31,6
15,3
16,0
4,6
31,1
1,4
101,6
4,3
22,4
0,0
18,3
33,6
10,7
8,6
98,0
17,3
211,4
3,2
50,5
24,6
359,0
166,2
16,6
-0,1
12,9
861,0
27,0
445,0
137,2
150,2
12,6
5,9
777,8
-0,5
6,7
6,2

0,0
-1,9
0,8
1,2
1,5
1,6
2,2
-0,3
3,4
0,9
-0,3
-2,0
1,5
1,7
0,6
-0,9
6,7
-0,2
0,1
0,0
2,0
-1,2
0,3
-0,6
0,4
42,3
0,6
-1,2
-2,0
0,5
-2,2
0,1
1,4
0,3
0,1
40,6
13,2
-8,5
-6,6
-15,6
0,1
0,3
-17,0
0,8
1,3
1,9

Årsbudget
netto
18,6
7,0
3,4
7,9
14,8
51,6
-0,4
20,3
-11,0
2,8
46,9
19,9
26,3
9,4
47,6
0,1
162,5
6,2
30,4
0,0
30,4
48,6
16,5
12,1
144,3
89,3
318,0
3,0
72,7
37,7
548,7
261,1
27,1
0,3
19,5
1377,5
60,2
654,7
196,0
201,0
19,1
9,3
1141,0
0,0
12,0
12,1

Budget och utfall per verksamhet janaug 2014, mnkr
70
71
72
73
74
75
79
7
80
81
82
83
84
85
86
87
8
91
92
94
97
9

Affärsverksamhet
Näringsliv och bostäder
Hamnverksamhet
Buss- och biltrafik
Vatten och avlopp
Avfallshantering
Lövsta Landsbygdscentrum
Affärsverksamhet
Primärvård
Specialiserad somatisk vård
Specialiserad psykiatrisk vård
Tandvård
Övrig hälso- o sjukvård
Medicinsk service
Försörjningsverksamhet
Administrativ service
Hälso- och sjukvård
Regiongemensam verksamhet
Regiongemensam administration
Fastighetsförvaltning
Försörjningsverksamhet
Gemensam verksamhet
Summa

Periodens
budget netto
0,0
1,3
3,3
45,6
0,0
0,5
3,4
54,2
86,3
417,3
57,8
15,2
61,2
101,2
95,7
24,2
859,1
63,6
0,0
0,0
0,0
63,6
2886,0

Periodens Avvikelse mot
utfall netto
budget
0,0
-1,6
3,0
47,3
5,8
5,5
2,3
39,8
97,8
427,0
60,9
16,6
65,2
106,6
96,1
11,6
881,8
62,7
-8,4
0,0
-3,0
51,3
2847,8

0,0
2,9
0,3
-1,7
-5,8
-5,0
1,1
14,4
-11,5
-9,7
-3,1
-1,4
-4,0
-5,4
-0,4
12,6
-22,7
0,9
8,4
0,0
3,0
12,3
38,2

Årsbudget
netto
0,0
2,0
5,0
68,4
0,0
0,1
5,1
82,3
129,5
624,5
86,7
22,9
91,8
151,8
143,5
36,4
1287,0
107,2
0,0
0,0
0,0
107,2
4364,5

Investeringsutgifter per verksamhet 2014 jan-aug, tkr
Inkomster Utgifter
Utfall
Utfall
Kod

Verksamhet

11
20
21
22
24
25
27
28
30
35
36
39
40
41
45
46
47
49
51
52
53
54
71
72
73
74
75
79
80
86
87
91
92
94
97

Nämnd- och styrelseverksamhet
Infrastruktur, skydd mm
Fysisk o tekn. planering
Teknisk verksamhet
Gatu- och Väghållning
Parkverksamhet
Miljö- och hälsoskydd
Räddningstjänst
Gemensam verksamhet
Biblioteksverksamhet
Fritidsverksamhet
Kulturskolan
Central administration
Förskola
Obligatoriska skolan
Gymnasieutbildning
Vuxenutbildning
Folkhögskola
Gemensamt SOF
Vård och omsorg enl SOL
Insatser enligt LSS
Individ och familjeomsorg
Näringsliv och bostäder
Hamnverksamhet
Buss- och biltrafik
Vatten och avlopp
Avfallshantering
Lövsta Landsbygdscentrum
Primärvård
Försörjningsverksamhet
Administrativ service
Regiongemensam verksamhet
Regiongemensam administration
Fastighetsförvaltning
Försörjningsverksamhet
Summa

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
552,2
15,0
6 281,8
20 393,7
860,8
0,0
279,7
122,1
42,2
33 860,2
39,5
4 258,9
3 272,8
3 550,1
1 128,6
11 444,9
27,4
0,0
25 243,1
59,2
82,1
78,6
5 531,2
148,0
34 733,3
0,0
792,8
0,0
1 741,3
7 946,7
309,3
4 013,3
19 982,7
3 386,4
190 177,9

Netto
Utfall

0,0
552,2
15,0
6 281,8
20 393,7
860,8
0,0
279,7
122,1
42,2
33 860,2
39,5
4 258,9
3 272,8
3 550,1
1 128,6
11 444,9
27,4
0,0
25 243,1
59,2
82,1
78,6
5 531,2
148,0
34 733,3
0,0
792,8
0,0
1 741,3
7 946,7
309,3
4 013,3
19 982,7
3 386,4
190 177,9

Netto
Årsbudget

800,0
9 157,0
1 200,0
12 079,0
59 485,0
5 656,0
200,0
6 252,0
1 000,0
0,0
68 478,0
75,0
10 345,0
13 947,0
19 001,0
24 947,0
12 731,0
770,0
4 825,0
29 692,0
180,0
0,0
792,0
35 860,0
5 371,0
68 177,0
4 080,0
780,0
2 867,0
16 525,0
38 236,0
25 494,0
6 014,0
69 003,0
27 749,0
581 768,0

Nettoavvikelse

800,0
8 604,8
1 185,0
5 797,2
39 091,3
4 795,2
200,0
5 972,3
877,9
-42,2
34 617,8
35,5
6 086,1
10 674,2
15 450,9
23 818,4
1 286,1
742,6
4 825,0
4 448,9
120,8
-82,1
713,4
30 328,8
5 223,0
33 443,7
4 080,0
-12,8
2 867,0
14 783,7
30 289,3
25 184,7
2 000,7
49 020,3
24 362,6
391 590,1

Region Gotland
Resultaträkning, mnkr
Utfall
jan-aug 2014

Utfall
jan-aug 2013

Prognos Rev Budget
2014
2014

Bokslut
2013

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

not 1,8
not 2,8
not 3,8

763,1
-3 468,3
-145,3
-2 850,5

763,6
-3 333,4
-150,3
-2 720,1

4 012,0
-8 207,0
-214,0
-4 409,0

4 100,0
-8 227,0
-216,0
-4 343,0

1 406,6
-5 097,1
-237,3
-3 927,8

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

not 4
not 5
not 6
not 7, 8

2 205,9
718,8
15,6
-14,8
75,0

2 125,9
668,2
16,0
-78,2
11,8

3 311,0
1 078,0
21,0
-22,0
-21,0

3 286,0
1 091,0
16,0
-49,0
1,0

3 179,2
1 002,6
22,5
-99,9
176,6

0,0
0,0
75,0

0,0
0,0
11,8

0,0
0,0
-21,0

0,0
0,0
1,0

0,0
0,0
176,6

Utfall
2014-08-31

Utfall
2013-12-31

75,0

176,6

145,3
46,0
-10,5
7,7
1,0
264,5

237,3
110,5
-127,9
0,0
-23,7
372,8

not 12

-5,4

-0,4

not 13

81,0

-13,4

not 14

-169,7
170,4

-10,8
348,2

-190,2
0,0
11,8
-178,4

-271,4
0,0
325,3
53,9

not 16

0,3

-0,8

Långfristig upplåning
Amortering
Förutbetalda intäkter
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

not 17
not 18

0,0
0,0
4,7
5,0

0,0
-287,5
44,1
-244,2

Årets kassaflöde

not 19

-3,0

157,9

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

not 9

Finansieringsanalys, mnkr
Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster
Avskrivningar
Avsättningar
Realisationsvinster
Realisationsförluster
Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Förändring av förråd och exploateringstillgångar
(ökn -, minskn +)
Förändring av kortfristiga fordringar och placeringar
(ökn -, minskn +)
Förändring av kortfristiga skulder (ökn +, minskn -)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringar
Investeringsutgifter
Inköp av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansiering
Förändring av långfristiga fordringar

not 3
not 10

not 11

not 15

Balansräkning, mnkr
TILLGÅNGAR

Utfall
2014-08-31

Utfall
2013-12-31

not 20

10,3

12,7

not 21
not 22
not 23

2 770,6
289,4
70,4
3 140,7

2 716,9
305,9
70,7
3 106,2

not 24
not 25
not 26
not 27
not 28

22,2
5,7
334,9
121,7
169,0
653,5

22,5
0,0
418,6
118,9
172,0
732,0

3 794,2

3 838,2

1 823,2
75,0
1 898,2
28,0
1 870,2

1 646,6
176,6
1 823,2
28,0
1 795,2

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Exploateringstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

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

not 29

Avsättningar
Avsättning för pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar

not 30
not 31

643,6
17,8
661,4

597,6
17,8
615,4

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

not 32
not 33

685,4
549,2
1 234,6

680,7
718,9
1 399,6

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

3 794,2

3 838,2

STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensförbindelser
not 34
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998
not 35
Framtida leasingkostnader
not 36

1 201,5
2 621,1
21,1

1 201,5
2 690,6
22,4

Noter, Region Gotland
jan-aug 2014

jan-aug 2013

21,8
303
84,6
248,7
53,7
10,5
40,8
763,1

22,1
289,0
84,7
264,2
50,7
4,7
48,2
763,6

Not 2 - Verksamhetens kostnader, mnkr
Material, inventarier
Bidrag, transfereringar
Entreprenader, köp av verksamhet
Konsulter
Personalkostnader
Arbetsgivaravgifter
Förändring pensionsavsättning
Utbetalda pensioner
Pensionskostnad individuell del
Särskild löneskatt pensioner
Förändring semesterlöneskuld
Förbrukningsmaterial
Reaförlust avyttring tillgångar
Övriga verksamhetskostnader
Summa verksamhetens kostnader

jan-aug 2014
-58,7
-140,4
-558,7
-30,3
-1441,6
-439,7
-32,7
-68,9
-65,3
-42
39,7
-205,5
-7,7
-416,5
-3 468,3

jan-aug 2013
-58,3
-144,4
-551,0
-24,7
-1 370,5
-417,2
-24,3
-68,3
-61,0
-51,5
34,5
-199,3
0,0
-397,4
-3 333,4

Not 3 - Avskrivningar, mnkr
Avskrivningar byggnader
Avskrivning maskiner och inventarier
Nedskrivning av anläggningstillgångar
Summa avskrivningar

jan-aug 2014
-98,5
-46,8
0
-145,3

jan-aug 2013
-97,9
-52,6
0,2
-150,3

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

jan-aug 2014
2 199,6
-3,4
9,7
2 205,9

jan-aug 2013
2 131,7
9,7
-15,5
2 125,9

Not 5 - Statsbidrag och utjämning, mnkr
Inkomstutjämning
Strukturbidrag
LSS-utjämning
Fastighetsavgift
Kostnadsutjämning
Regleringsavgift/-bidrag
Summa statsbidrag och utjämning

jan-aug 2014
601,8
109
1,9
78,2
-71,4
-0,7
718,8

jan-aug 2013
602,7
104,7
2,5
76,8
-126,9
8,4
668,2

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

jan-aug 2014
10,8
2,2
2,4
0,2
15,6

jan-aug 2013
10,4
2,4
3,0
0,2
16,0

Not 1 - Verksamhetens intäkter, mnkr
Försäljningsmedel
Avgifter och taxor
Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljning av verksamhet och entreprenader
Reavinster
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter

Not 7 - Finansiella kostnader, mnkr
Räntekostnad långfristiga lån
Räntekostnad kortfristiga lån
Räntekostnad pensioner
Övriga räntekostnader
Förlust avyttr finansiella tillgång
Övriga finansiella kostnader
Kreditivränta
Summa finansiella kostnader

jan-aug 2014
-8,9
0,0
-4,3
-0,4
0,0
-1,5
0,3
-14,8

jan-aug 2013
-16,4
0,0
-59,8
-0,7
-0,3
-1,5
0,5
-78,2

Not 8 - Jämförelsestörande poster, mnkr

jan-aug 2014

jan-aug 2013

Reavinster
Summa jämförelsestörande intäkter

10,5
10,5

4,7
4,7

Reaförluster
Effekt av sänkt diskonteringsränta pensionsskuld
Summa jämförelsestörande kostnader
Summa jämförelsestörande poster

-7,7
0
-7,7
2,8

0,0
-63,2
-63,2
-58,5

jan-aug 2014
75,0
-10,5
0,0
64,5
0,0
0
64,5
0,0
64,5
0,0

2013
176,6
-127,9
0,0
48,7
-28,0
63,2
83,9
0,0
83,9
0,0

Not 10 - Avsättningar, mnkr
Pensionsavsättning inkl löneskatt
Avsättning återställning pågående deponier
Summa

2014-08-31
46,0
0,0
46,0

2013-12-31
111,8
-1,3
110,5

Not 11 - Övriga ej kapitalpåverkande poster, mnkr
Återbet. investeringsmoms skatteverket sålda fastigheter
Korrigering av nedskrivning från föregående år
Omklassificering av mark till exploateringstillgång
Summa

2014-08-31
0,0
0,0
1,0
1,0

2013-12-31
-23,5
-0,2
0,0
-23,7

Not 12 - Förändr av förråd och exploateringstillgångar, mnkr
Ingående förråds- och exploateringstillgångar
Utgående förråds- och exploateringstillgångar
Förändring

2014-08-31
22,5
27,9
-5,4

2013-12-31
22,1
22,5
-0,4

Not 13 - Förändring av kortfristiga fordringar och
placeringar, mnkr
Ingående kortfristiga fordringar
Utgående kortfristiga fordringar
Förändring

2014-08-31
537,5
456,5
81,0

2013-12-31
524,1
537,5
-13,4

Not 14 - Förändring av kortfristiga skulder, mnkr
Ingående kortfristiga skulder
Utgående kortfristiga skulder
Förändring

2014-08-31
718,9
549,2
-169,7

2013-12-31
729,7
718,9
-10,8

Not 15 - Försäljning av anläggningstillgångar, mnkr
Fastigheter och mark
Maskiner och inventarier
Summa

2014-08-31
11,5
0,3
11,8

2013-12-31
324,6
0,7
325,3

Not 16 - Förändring av långfristiga fordringar
Avser utlämnade lån, andelar och medlemsbevis
Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Summa

2014-08-31

2013-12-31

-0,3
0,6
0,3

-0,9
0,1
-0,8

Not 9 -Balanskravsutredning, mnkr
Periodens resultat enligt resultaträkningen
Reavinster
Reavinster enl undantagsmöjlighet
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Medel till resultatutjämningsreserv
Synnerliga skäl (ändrad RIPS-ränta pensionskuld)
Årets balanskravsresultat
Balanskravsunderskott från tidigare år
Summa
Balanskravsreslutat att reglera

Not 17 - Amorteringar, mnkr
Posten avser amorteringar och lösen av lån
Amortering
Lösen av lån
Förändring kortfristig del av amortering
Summa

2014-08-31

2013-12-31

0,0
0,0
0,0
0,0

-5,0
-287,5
5,0
-287,5

Not 18 - Förutbetalda intäkter, mnkr
Investeringsbidrag
Anslutningsavgifter
Periodens intäktsförda förutbetalda avgifter/bidrag
Summa

2014-08-31
3,8
7,4
-6,5
4,7

2013-12-31
19,0
31,8
-6,7
44,1

Not 19 - Förändring av likvida medel, mnkr
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Förändring

2014-08-31
172,0
169,0
-3,0

2013-12-31
14,1
172,0
157,9

Not 20 - Immateriella anläggningstillgångar, mnkr
Redovisat värde vid årets början
Justeringspost/omklassificering pågående
Årets avskrivningar
Investeringar
Årets avyttringar, utrangeringar och nedskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
IT-system
- varav externt förvärvade

2014-08-31
12,7
0,0
-2,4
0,0
0,0
10,3
64,9
-54,6
10,3

2013-12-31
10,6
11,1
-7,1
0,2
-2,1
12,7
64,9
-52,2
12,7

10,0

12,1

0,3

0,6

3-5 år

3-5 år

2014-08-31
2716,9
-1,0
-96,1
159,1
-8,3
2 770,6
4 792,4
-2 021,8
2 770,6

2013-12-31
2 848,7
-12,2
-146,6
208,9
-181,9
2 716,9
4 655,0
-1 938,1
2 716,9

48,0
1 444,9
927,7
189,3
42,6
118,0
0,1
2 770,6

41,3
1 495,3
872,0
137,9
34,2
119,1
17,1
2 716,9

10-50 år

10-50 år

- varav internt upparbetade
Avskrivningstider
Not 21 - Mark, byggnader och tekniska anläggningar, mnkr
Redovisat värde vid årets början
Justeringspost/omklassificering pågående
Årets avskrivningar
Investeringar
Årets avyttringar, utrangeringar och nedskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
varav
Markreserv
Verksamhetsfastigheter
Fastigheter affärsverksamhet
Publika fastigheter
Fastigheter annan verksamhet
Pågående investeringar
Exploateringsmark
Summa
Avskrivningstider

Not 22 - Maskiner och inventarier, mnkr
Redovisat värde vid årets början
Justeringspost/omklassificering pågående
Årets avskrivningar
Investeringar
Årets avyttringar, utrangeringar och nedskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
varav
Maskiner
Inventarier
Transportmedel och speciella anläggningar
Summa

2014-08-31
305,9
0,0
-46,8
31,0
-0,7
289,4
1 376,4
-1 087,0
289,4

2013-12-31
315,7
1,1
-71,8
62,4
-1,5
305,9
1 346,6
-1 040,7
305,9

9,6
248,9
30,9
289,4

9,9
267,6
28,4
305,9

3-20 år

3-20 år

Not 23 - Finansiella anläggningstillgångar, mnkr
Aktier
- AB GotlandsHem
- Gotlands Energi AB
- Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
- Gotlands Stuveri AB
- Almi Företagspartner AB
- Samtrafiken Sverige
- InfoMedica
- Visby Centrum AB
- Gotlands Filmfond AB
Utlämnade lån
Övrigt
Summa

2014-08-31
52,6
(16 900 tkr)
(35 000 tkr)
(210 tkr)
(210 tkr)
(25 tkr)
(30 tkr)
(150 tkr)
(50 tkr)
(80 tkr)
5,3
12,5
70,4

2013-12-31
52,6
(16 900 tkr)
(35 000 tkr)
(210 tkr)
(210 tkr)
(25 tkr)
(30 tkr)
(150 tkr)
(50 tkr)
(80 tkr)
5,0
13,1
70,7

Not 24 - Förråd, mnkr
Inventerat värde
Hjälpmedelscentral
Varuförsörjning
TKF utförarnas förråd
Lövsta gård; lagervaror
Lövsta gård; husdjur
Försäljning Folkhögskolan
Summa

2014-08-31

2013-12-31

13,3
3,9
0,6
2,2
2,0
0,2
22,2

13,0
4,1
1,8
1,5
1,9
0,2
22,5

Not 25 - Exploateringstillgångar, mnkr
Redovisat värde vid årets början
Omklassificering/justering
Årets investeringar
Försäljning/avyttring
Redovisat värde vid årets slut

2014-08-31
0,0
5,6
0,1
0,0
5,7

2013-12-31
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Not 26 - Kortfristiga fordringar, mnkr
Statsbidragsfordringar
Kundfordringar
Interimsfordringar
Mervärdesskatt
Avräkningar
Övrigt
Summa

2014-08-31
4,8
53,8
255,8
14,4
0,0
6,1
334,9

2013-12-31
7,0
56,0
342,4
12,0
0,3
0,9
418,6

Not 27 - Kortfristiga placeringar, mnkr
Pensionsmedel
Aktiefonder
Räntefonder
Obligationer
Summa

2014-08-31

2013-12-31

50,7
31,3
39,7
121,7

47,9
30,7
40,3
118,9

Avskrivningstider

Marknadsvärdet på Region Gotlands pensionsmedelsplaceringarna per 2014-08-31 uppgår till 143,2 mnkr varav
aktiefonder 60,4 mnkr, räntefonder 33,3 mnkr och obligationer 49,5 mnkr.

Not 28 - Kassa och bank, mnkr
Kassa
Bank
Summa

2014-08-31
0,5
168,5
169,0

2013-12-31
0,4
171,6
172,0

Not 29 - Övrigt eget kapital, mnkr
Pensionsreserv
Omstruktureringsreserv
Vatten och avloppsverksamhet
Övrigt eget kapital
Summa

2014-08-31
60,9
45,7
6,0
1 757,6
1 870,2

2013-12-31
60,9
45,7
0,9
1 687,7
1 795,2

Not 30 - Avsatt till pensioner, mnkr

2014-08-31

2013-12-31

475,2
46,7

383,3
101,6

41,7
4,1
0,0
1,1
-0,2
-7,5
514,4
124,8
639,2

38,0
11,3
51,3
1,3
-0,3
-9,7
475,2
115,3
590,5

5,7
0
0
-0,8
0
-1,3
0
3,6
0,9
4,4

7,6
0,1
0,1
-1,7
0
-0,3
-0,1
5,7
1,4
7,1

643,6
125,7

597,6
116,7

95,0

95,0

Not 31 - Andra avsättningar, mnkr
Deponier; åtgärder för efterbehandling
Ingående avsättning
Nya avsättningar
Ianspråktagna avsättningar
Utgående avsättning
Avsättningen beräknas tas i anspråk under 2014-2017

2014-08-31

2013-12-31

17,8
0,0
0,0
17,8

19,1
0,0
-1,3
17,8

Not 32 - Långfristiga skulder, mnkr
Långfristiga lån
Förutbetalda investeringsbidrag
Förutbetalda intäkter VA
Premieskuld Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag
Övriga långfristiga skulder
Summa

2014-08-31
405,0
88,9
154,5
36,9
0,1
685,4

2013-12-31
405,0
87,2
151,4
36,9
0,2
680,7

Avsatt till pensioner exkl ÖK-SAP
Ingående avsättning
Nya förpliktelser under året
varav
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Sänkning av diskonteringsränta
Pension till efterlevande
Övrig post
Årets utbetalningar
Utgående avsättning pensioner exkl ÖK-SAP
Löneskatt
Utgående avsättning pensioner exkl ÖK-SAP inkl löneskatt
Avsatt till särskild avtalspension (ÖK-SAP)
Ingående avsättning
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Utbetalningar
Arbetstagare som pensionerats
Ändrad samordning
Övrig post
Utgående avsättning för särskild avtalspension
Löneskatt
Utgående avsättning särskild avtalspension inkl löneskatt
Summa avsättning pensioner totalt inkl löneskatt
varav löneskatt
Aktualiseringsgrad, %

Not 33 - Kortfristiga skulder, mnkr
Leverantörsskulder
Pensionskostnad individuell del
Semesterlöneskuld
Interimsskulder
Checkräkningskredit
Kortfristig del av anläggningslån (nästa års amortering)
Personalens källskatt
Redovisad moms
Upplupna avgångsvederlag
Övrigt
Summa

2014-08-31
81,6
65,3
161,2
176,8
0,0
0,0
53,7
0,9
3,1
6,6
549,2

2013-12-31
148,7
92,0
200,9
205,9
0,0
0,0
46,0
12,0
9,4
4,0
718,9

Not 34 - Borgensförbindelser, mnkr
Regionens egna och närstående företag
Egna hem
Fastighetsinteckningar
Övriga
Summa

2014-08-31
1 190,1
1,4
0,0
10,0
1 201,5

2013-12-31
1 190,1
1,4
0,0
10,0
1 201,5

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 279 kommuner som per 2014-06-30 var medlemmar i
Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av
Region Gotlands ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per 2014-06-30 uppgick
Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 274 758,3 mnkr och totala tillgångar till 276 295,3 mnkr.
Regionens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 973,7 mnkr och andelen av de totala tillgångarna till
1 983,9 mnkr
Not 35 - Pensionsförpliktelser, mnkr
Ingående ansvarsförbindelse
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Utbetalningar
Sänkning av diskonteringsränta
Aktualisering
Övrig post
Summa pensionsförpliktelse
Löneskatt
Utgående ansvarsförbindelse

2014-08-31
2 165,3
13,2
2,2
-56,9
0,0
0,7
-15,1
2 109,4
511,7
2 621,1

2013-12-31
2 027,0
22,4
40,7
-86,5
161,7
1,9
-1,9
2 165,3
525,3
2 690,6

2014-08-31

2013-12-31

10,7
10,4
0,0
21,1

13,5
8,9
0,0
22,4

I pensionsförpliktelsen ingår ej utlösta visstidspensioner för förtroendevalda.
Not 36 - Framtida leasingkostnader, mnkr
Operationella leasingavtal
Framtida minimileaseavgifter
Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år
Summa

Sammanställd redovisning, koncernen
Resultaträkning, mnkr

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

Koncern
utfall
delår 2014

Koncern
prognos
helår 2014

Koncern
utfall
2013

1 057,4
-3 635,9
-194,6
-2 773,1

4 496,2
-8 537,5
-288,1
-4 329,4

1 844,5
-5 357,1
-305,0
-3 817,6

2 205,9
718,8
5,7
-45,2
112,1

3 311,0
1 078,0
11,6
-78,9
-7,7

3 179,2
1 002,6
67,4
-155,8
275,8

0,0
0,0
112,1

0,0
0,0
-7,7

0,0
0,0
275,8

Balansräkning, mnkr

Koncern
utfall
delår 2014

Koncern
utfall
2013

10,3

12,7

4 571,6
322,2
45,3
4 949,4

4 515,7
325,6
34,9
4 888,9

27,5
5,7
382,9
121,7
224,6
762,4

28,9
462,1
129,0
190,3
810,3

5 711,8

5 699,2

2 134,7
112,1
2 246,8
28
2 218,8

1 858,9
275,8
2 134,7
28,0
2 106,7

655,9
48,1
704,0

609,9
48,1
658,0

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

2 072,5
688,5
2 761,0

2 037,6
868,9
2 906,5

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

5 711,8

5 699,2

STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensförbindelser
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998
Framtida leasingkostnader

1 202,8
2 621,1
8,9

1 210,8
2 690,6
22,4

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Exploateringstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
varav resultatutjämningsreserv
varav övrigt eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar

Region Gotland
AB GotlandsHem
GotlandHem Värme AB
Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
Wisby Strand Congress & Event Gotland AB
Inspiration Gotland AB
Gotlands Energi AB
Summa

Kostnader, intäkter, fordringar och skulder, mnkr

Region Gotland
AB GotlandsHem
GotlandHem Värme AB
Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
Wisby Strand Congress & Event Gotland AB
Inspiration Gotland AB
Gotlands Energi AB
Summa

Bidrag, tillskott och utdelningar, mnkr

Koncerninterna mellanhavanden

100%
100%
100%
100%
100%
25%

Ägd andel

100%
100%
100%
100%
100%
25%

Ägd andel

0,0

0,0
Säljare
3,3
15,7
1,9
0,8
0,0
7,2
15,1
44,0

Mottagna

Givna

Försäljning
Köpare
30,9
9,1
0,2
1,8
0,5
0,7
0,8
44,0

Ägartillskott

Lån

0,0

15,5

15,5

15,5

15,5

Givare Mottagare

0,0

10,0

Mottagna
10,0

1 181,7

0,6
1 181,7

42,1
75,0

Borgen
Givare Mottagare
1 181,7
1 064,0

10,0
10,0

Koncernbidrag
Utdelning
Givna Mottagna
Givna

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

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

Anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde reducerat med gjorda avskrivningar och
nedskrivningar. Avskrivningstiderna baseras på tillgångarnas beräknade ekonomiska livslängd och
med utgångspunkt från ”Rådet för kommunal redovisnings” skrift om avskrivningar. Linjär
avskrivningsmetod tillämpas. Komponentavskrivning tillämpas i endast vid reinvestering i
fastigheter. Ett utredningsarbete pågår för att införa komponentavskrivning.
Lånekostnader för årets investeringsutgifter inom den avgiftsfinansierade verksamheten har
aktiverats med 0,3 mkr, (internränta 4%). För övriga investeringar har inga lånekostnader
aktiverats. Beloppsgräns för investering är ett prisbasbelopp (2014: 44 400 kr).
För fastighetsinvesteringar påbörjas avskrivning i samband med ianspråktagandet. För övriga
investeringar påbörjas avskrivning vid följande årsskifte och inte i samband med att
anläggningstillgången tas i bruk under året, vilket avviker från Rådet för kommunal redovisnings
anvisningar.
Försäljning och köp av materiella anläggningstillgångar redovisas vid dagen för tillträdet.
Finansiella tillgångar

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

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

Regionens pensionsskuld redovisas enligt den lagstadgade "blandmodellen", vilket innebär att all
pension som intjänats före 1998 i tidigare pensionsavtal inte tas upp som avsättning, utan
redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen. Inom linjen redovisas även framtida förväntad

särskild löneskatt. Utbetalningar avseende pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
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 pensionsavtalet KAP-KL samt Sveriges kommuner och
landstings riktlinjer för beräkning pensionsskuld ”RIPS07”.
Avsättning för deponier

Framtida efterbehandlingsåtgärder för deponier redovisas som en avsättning i balansräkningen.
Planen för efterbehandlingsåtgärder revideras inför varje årsbokslut och avsättningen redovisas
med det nya beräknade värdet för de framtida åtgärderna. Värdet är beräknat baserat på vad
samtliga åtgärder skulle kosta att genomföra om de skulle genomförts på balansdagen.
Avsättningen i delårsbokslutet baseras på den plan som gällde vid senaste årsskiftet.
Semesterlöneskuld

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

Huvuddelen av regionens leasingavtal avser personbilar och lätta lastbilar med en avtalslängd på 3
år. Leasingavtalen har klassificerats som operationella i enlighet med rekommendation 13.1 från
Rådet för kommunal redovisning. Framtida leasingavgifter är upptagna inom linjen och framgår
av not 36.
Skatteintäkter

Periodisering av skatteintäkter har gjorts baserat på Sveriges Kommuners och Landstings
augustiprognos 2014 för skatteavräkningen 2014 samt justering av skatteavräkning 2013.
Reserveringar inom eget kapital

Av årets resultat 2005 på 81,9 mkr har 44,5 mkr avsatts för uppbyggnad av en pensionsreserv
inom det egna kapitalet. Av årets resultat 2006 på 70,7 mkr har avsatts 45,7 mkr för framtida
omstruktureringsomkostnader. Av årets resultat 2007 har reserverats ytterligare 16,4 mkr till
pensionsreserven inom det egna kapitalet. Reserveringarna avses att lösas upp framöver för att
matcha motsvarande framtida kostnader. Reserverade medel framgår av noten till Eget kapital.

Sammanställd redovisning

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

Utlåtande

Regionens revisorer
Region Gotland

2014-11-12

Till Regionfullmäktige

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2014
Vi revisorer har översiktligt granskat Region Gotlands delårsrapport per 201408-31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och mer inriktad på
analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av
bifogad revisionsrapport som utarbetats av PwC.
Resultatet för perioden är positivt med 75,0 mnkr, vilket är 63,2 mnkr högre än
motsvarande period föregående år. Den prognos som lämnas i delårsrapporten
för helår visar ett negativt resultat motsvarande – 21 mnkr.
I delårsrapporten saknas en bedömning av balanskravsresultatet utifrån
helårsprognosen. Bokförda reavinster i delårsbokslutet ska enligt
huvudprincipen avräknas resultatet i den balanskravsutredning som görs vid
bokslutet. Det innebär att från prognostiserat resultat om -21 mnkr ska intäkter
om ca 10,5 mnkr beaktas, vilket innebär ett prognostiserat resultat om ca -31,5
mnkr för år 2014 efter balanskravsjusteringar.
Utifrån genomförd granskning gör vi följande bedömning:
 I vår översiktliga granskning har det, med reservation för vad som beskrivs
nedan, inte framkommit några omständigheter som tyder på att delårsrapporten är upprättad i strid med lagens krav och god redovisningssed i
övrigt. Reservationen beror på att tidpunkten för aktivering av investeringar
inte är i enlighet med god redovisningssed samt att delårsrapporten inte
omfattar ett balanskravsresultat för år 2014. Därutöver kan konstateras att
samlad bedömning om huruvida målen för god ekonomisk hushållning
kommer att kunna uppnås vid årets slut saknas.
 Regionstyrelsen gör i delårsrapporen ingen samlad bedömning av
uppfyllelsen för de sju finansiella målen. Vi bedömer utifrån gjord
redovisning att resultatet i delårsrapporten och lämnad prognos till viss del
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är förenligt med de finansiella målen som regionfullmäktige beslutat i
budget för året.
 Regionstyrelsen gör i delårsrapporten ingen samlad bedömning av uppfyllelsen avseende verksamheten mot de av fullmäktige fastställda målen för år
2014. Vi bedömer utifrån gjord redovisning att resultatet i delårsrapporten
och lämnad prognos till viss del är förenligt med de verksamhetsmässiga
målen som regionfullmäktige beslutat i budget för året.
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1 Sammanfattande bedömning
PwC har på uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer granskat regionens delårsrapport för perioden 2014-01-01--2014-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2014.
Resultatet för perioden är positivt med 75,0 mnkr, vilket är 63,2 mnkr högre än motsvarande period föregående år. Förbättringen mellan delåren förklaras till stor del av
att det i delåret för 2013 ingick en kostnadspost om 63,2 mnkr som avsåg effekten av
sänkt diskonteringsränta för pensionsskulden.
Årsprognosen är negativ och uppgår till – 21 mnkr. Bokförda reavinster i delårsbokslutet ska enligt huvudprincipen avräknas resultatet i den balanskravsutredning som
görs vid bokslutet. Det innebär att från prognostiserat resultat om -21 mnkr ska intäkter om ca 10,5 mnkr beaktas, vilket innebär ett prognostiserat resultat om -31,5
mnkr för år 2014 efter balanskravsjusteringar.
I delårsrapporten saknas en bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen, vilket avviker från kraven i RKR nr 22. Vi kan därför inte uttala oss om det
prognostiserade balanskravsresultatet för Region Gotland.
Nämnder och styrelser redovisas en avvikelse mot budget om 35 mnkr enligt prognosen. För Regionstyrelsen beräknas ett överskott om 16 mnkr, medan det för Socialnämnden beräknas ett underskott om 25 mnkr och 36 mnkr för Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Det är enligt vår bedömning viktigt att det långsiktiga arbetet med att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna fortsätter. Ett enstaka år med negativt resultat
för nämnderna kan man klara av, men i ett längre perspektiv måste budgeten hållas
för att de finansiella målen ska nås
Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av regionens delårsrapport:


I vår översiktliga granskning har det, med reservation för vad som beskrivs
nedan, inte framkommit några omständigheter som tyder på att delårsrapporten är upprättad i strid med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
Reservationen beror på att tidpunkten för aktivering av investeringar inte är i
enlighet med god redovisningssed samt att delårsrapporten inte omfattar ett
balanskravsresultat för år 2014. RKRs rekommendation nr 22 följs således
inte i alla delar. Därutöver kan konstateras att samlad bedömning om
huruvida målen för god ekonomisk hushållning kommer att kunna uppnås vid
årets slut saknas.



Regionstyrelsen gör i delårsrapporten ingen samlad bedömning av uppfyllelsen för de sju finansiella målen. Ett av målen bedöms i delårsrapporten som
uppfyllt, två av målen har inte utvärderats i delårsrapporten, medan tre mål
bedöms som ”detta är vi inte tillräckligt bra på”. Målet om ett långsiktigt resultat om 2 procent av nettokostnaden bedöms inte kunna uppfyllas och i de-
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lårsrapporten framgår att åtgärder krävs för att minska kostnadsutflödet. Utifrån ovanstående bedömer vi att resultatet i delårsrapporten och lämnad
prognos till viss del är förenligt med de finansiella målen som regionfullmäktige beslutat i budget för året.


Regionstyrelsen gör i delårsrapporten ingen samlad bedömning av uppfyllelsen avseende verksamheten mot de av fullmäktige fastställda målen för år
2014. Vi kan inte uttala oss om graden av måluppfyllelse då alla mål inte följs
upp i delårsrapporten. Utifrån de mål som redovisas så bedömer vi att resultatet i delårsrapporten och lämnad prognos till viss del är förenligt med de
verksamhetsmässiga målen som regionfullmäktige beslutat i budget för året.
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1 Inledning
1.1. Bakgrund
Kommuner och landsting är enligt den kommunala redovisningslagen (KRL), skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för
verksamheten från årets början.
KL 9 kap 9 a §
Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap.
20 a § skall behandlas av fullmäktige och årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten
och årsbokslutet.
Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska resultatet och uppfyllelsen av fullmäktiges mål för ekonomi och verksamhet.

1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Granskningen syftar till att bedöma om delårsrapporten ger svar på följande revisionsfrågor.


Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?



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



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

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv
för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild.
Granskningen är översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen
för den information som ingår i delårsrapporten. Då vår granskning därför inte varit
fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma.

1.3 Revisionskriterier
Regionstyrelsen är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten som enligt
8 kap 20 a § KL ska behandlas av regionfullmäktige.
Granskningen av delårsrapporten innebär en bedömning av om rapporten följer:




Kommunallagen och lag om kommunal redovisning
Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22 samt god
redovisningssed i övrigt
Fullmäktigebeslut avseende god ekonomisk hushållning
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1.4 Metod
Granskningen har utförts genom
-

Intervjuer med berörda tjänstemän

-

analys av relevanta dokument

-

översiktlig granskning och analys av det siffermässiga bokslutet per 2014-0831 samt av resultatprognosen för året

-

översiktlig analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning
som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige
fastställda målen

Granskningen är inte lika omfattande som granskningen av årsredovisningen utan
mer översiktlig. Granskningen är dessutom mer inriktad på analytisk granskning än
på substansgranskning.
Rapporten är faktagranskad av personal på ledningskontoret, serviceförvaltningen
och hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Oktober 2014
Region Gotland
PwC

4 av 12

2 Granskningsresultat
2.1 Rättvisande räkenskaper och god
redovisningssed
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari-augusti vilket är i
överensstämmelse med KRL.
Regionens delårsrapport består förutom förvaltningsberättelse av resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. Driftredovisningen presenteras per nämnd och
investeringsredovisning per verksamhet. Vidare ingår en sammanställd redovisning,
vilket uppfyller kraven enligt RKR nr 22. Dock redovisas inte uppgifterna för ”koncernen” jämte siffrorna för regionen.
Vi har noterat att balansräkningen per augusti 2014 enbart är jämförd med bokslut
2013. Som stöd för detta hänvisar regionen till RKR nr 22. KRL anger att utfallet för
jämförbar period ska redovisas, dvs utfallet per augusti föregående år. Vi rekommenderar att regionen fortsättningsvis redovisar utfallet för innevarande period jämfört
såväl med utfallet för motsvarande period föregående år som med årsbokslut vad avser balansräkningen.
I delårsrapporten saknas en bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen, vilket avviker från RKR 22 Delårsrapport.
Regionstyrelsen gör i delårsrapporten ingen samlad bedömning om huruvida målen
för god ekonomisk hushållning kommer att kunna uppnås vid årets slut
Vi har granskat ett urval poster bl a avseende periodiseringar som är gjorda i samband med delårsrapporten. Vi konstaterar att väsentliga poster har periodiserats korrekt med följande undantag:


Tillgångar (exkl. vissa fastighetsinvesteringar) aktiveras en gång per år vid följande årsskifte och inte i samband med att tillgången tas i bruk. Avsteget från
god redovisningssed kommenteras i redovisningsprinciperna.
Enligt uppgift är investeringar till ett värde om 110,6 mnkr avslutade per
augusti. Beloppet består av ca 80 mnkr i fastigheter samt ca 30 mnkr i inventarier. En uppskattning av avskrivningskostnaderna för dessa avseende januari-augusti 2014 torde högst uppgå till ca 3,6 mnkr och beror på avskrivningstid för respektive tillgång och tidpunkten för när anläggningen tas i bruk.
(Beloppet är på ungefär samma nivå som i förra delåret)



Det finns statsbidrag avseende hälso- och sjukvården som inte har periodiserats i delårsbokslutet pga osäkerhet avseende faktiskt utfall. Detta avser bl a
kömiljarden för augusti, patientsäkerhetssatsningen, sammanhållen vård och
omsorg om de mest sjuka äldre och stöd till riktade insatser inom området
psykisk ohälsa. Vidare har ersättning utifrån rehabiliteringsgarantin periodiserats t o m juni månad.
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Utfallet för kömiljarden bedöms enligt uppgift från hälso- och sjukvårdsförvaltningen uppgå till 5 – 17 mnkr, men vid tidpunkten för bokslutets upprättande skulle en eventuell uppbokning uppgå till 1 mnkr enligt förvaltningen.
Utfallet för mest sjuka äldre bedöms enligt uppgift från hälso- och sjukvårdsförvaltningen uppgå till drygt 5 mkr för år 2014. En periodisering av detta
hade inneburit ca 3,3 mnkr för delårsperioden. Detta belopp avser såväl hälsooch sjukvårdsförvaltningen som socialförvaltningen.
För patientsäkerhetssatsningen har man f n prognostiserat 0 i utfall, då man
är osäker på om man klarar grundkraven för att få detta statsbidrag. Vad gäller statsbidraget för psykisk ohälsa ingår ca 0,5 mnkr i helårsprognosen, men
inget har uppbokats i delårsbokslutet.
Som framgår ovan hade en uppbokning av statsbidragsfordringarna förbättrat
delårets resultat med åtminstone drygt 4 mnkr och då är fordran avseende
kömiljarden för augusti försiktigt beräknad med 1 mnkr.
Som positivt noteras att omklassificering har skett avseende exploateringstillgångarna. Dessa redovisas nu som omsättningstillgångar, vilket är i enlighet med god redovisningssed.

Bedömning
I vår översiktliga granskning har det, med reservation för det som beskrivs ovan, inte
framkommit några omständigheter som tyder på att regionens delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
Granskningen visar att regionens föreskrifter och anvisningar ger förutsättning för att
delårsrapporten ska uppfylla de krav som KRL ställer.
Vi rekommenderar att:








Rutinerna för aktivering av anläggningstillgångarna ses över i syfte att få en
mer korrekt hantering i enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation.
Det görs fortsättningsvis en periodisering i delårsbokslutet utifrån en
uppskattning av beräknat utfall för de statsbidrag som inte har periodiserats i
delårsbokslutet.
I delårsrapporten görs en bedömning av balanskravsresultatet utifrån
årsprognosen i enlighet med RKR nr 22.
I delårsrapporten görs en samlad bedömning av prognostiserad måluppfyllelse avseende fastställda mål för god ekonomisk hushållning för år 2014.
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2.2 Resultatanalys
I nedanstående tabell redovisas utfallet för de första åtta månaderna 2014, prognos
för utfallet för året samt avvikelsen mot budget.

Resultaträkning

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Delår

Delår

Förändring

Budget

Prognos

2013-08-31

2014-08-31

Delår 2014

helår 2014

helår 2014

763,6

763,2

-3 333,4

-3 468,3

Avvikelse
Mot
budget

-0,4

4 100

4 012

-88

134,9

-8 227

-8 207

20

-150,3

-145,3

-216

-214

-2 720,1

-2 850,5

130,4

-4 343

-4 409

-66

2 125,9

2 205,9

80,0

3 286

3 311

25

668,2

718,8

50,6

1 091

1 087

4

16,0

15,5

-0,5

16

21

5

-78,2

-14,8

-63,4

-49

-22

27

11,8

75,0

63,2

1

-21

-20

Extraordinära intäkter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Extraordinära kostnader

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,8

75,0

63,2

1

-21

-22

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster

Årets resultat

-5,0

Resultatet för perioden är 75,0 mnkr, vilket är 63,2 mnkr högre än motsvarande period föregående år. Förbättringen mellan delåren förklaras till stor del av att det i delåret för 2013 ingick en kostnadspost om 63,2 mnkr som avsåg effekten av sänkt diskonteringsränta för pensionsskulden. I periodens resultat 2013 ingår vidare realisationsvinster vid försäljning av mark och fastigheter med ca 4,7 mnkr. För år 2014
uppvisas för försäljning av mark och fastigheter reavinster om 10,5 mnkr och reaförluster om 7,7 mnkr, vilket innebär en positiv nettoeffekt om 2,8 mnkr för år 2014.
Årsprognosen är negativ och uppgår till -21,0 mnkr. I delårsrapporten saknas en bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen. Bokförda reavinster i delårsbokslutet ska enligt huvudprincipen avräknas resultatet i den balanskravsutredning som görs vid bokslutet. Det innebär att från prognostiserat resultat om -21 mnkr
ska intäkter om ca 10,5 mnkr beaktas, vilket innebär ett prognostiserat resultat om
-31,5 mnkr efter balanskravsjusteringar.
Resultat i årsprognosen om - 21,0 mnkr är 22 mnkr sämre än budget. Avvikelsen mot
budget förklaras i sin helhet av nämndernas prognoser, som uppgår till ett underskott
om 35 mnkr gentemot budget. För Regionstyrelsen beräknas ett överskott om 16
mnkr (10 mnkr), medan det för Socialnämnden beräknas ett underskott om 25 mnkr
(15 mnkr) och för Hälso- och sjukvårdsnämnden ett underskott om 36 mnkr (30
mnkr). (Se avsnitt 2.5)
Noteras också, utifrån beskrivningen i regionens delårsrapport, att socialnämnden
och hälso- och sjukvårdsnämnden har försämrat sina prognoser med stora belopp
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2

jämfört med den prognos som lämnades i maj. Båda nämnderna har i princip försämrat sina prognoser med 25 mnkr vardera.

2.3 God ekonomisk hushållning
Delårsrapporten i Region Gotland är upprättad utifrån regionens styrmodell balanserat styrkort och utgår från perspektiven:






Samhällsutveckling
Brukarna/kunderna
Processer
Medarbetare
Ekonomi1

Regionfullmäktige har beslutat om ett koncernstyrkort år 2011 som omfattar perioden
2011-2015 och respektive nämnd har beslutat om nämndspecifika styrkort. Via styrkorten kommuniceras värderingar, vision, strategier och målbild för fem perspektiv
som är gemensamma för hela koncernen.
Under ekonomiperspektivet och målet ”Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv” redovisas målen ur ett finansiellt perspektiv och uppföljningen av
dessa. Övriga perspektiv presenteras utifrån en uppföljning av de mål och framgångsfaktorer som regionfullmäktige fastställt.
Perspektiven brukare/kund och processer följs upp utifrån måluppfyllelse i båda perspektiven sammantaget.
Medarbetarperspektivet följs upp först i årsredovisningen. Motivet till detta är att de
medarbetarenkäter som ligger till grund för bedömningen genomförs under hösten.
Samhällsutvecklingsperspektivet följs upp i sin helhet först i årsredovisningen.

2.3.1 Finansiella mål
I delårsrapporten görs en avstämning mot regionens finansiella mål. Uppföljningen
är inte fullt ut strukturerad då vissa målvärden inte följs upp inom ekonomiperspektivet. Samlad bedömning av måluppfyllelsen görs inte i delårsrapporten.
Nedan redovisas måluppfyllelsen för framgångsfaktorn ”God ekonomisk hushållning”
med tillhörande målnivåer ur ett finansiellt perspektiv.

1

Här återfinns framgångsfaktorn ”God ekonomisk hushållning” med tillhörande målnivåer ur ett
finansiellt perspektiv.
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Finansiellt mål, fastställt av fullmäktige
i strategisk plan och budget 2011-2015

Prognos 2014

Måluppfyllelse

a) Ett ekonomiskt resultat som långsiktigt
2
uppgår till 2 procent av nettokostnaden .

Prognosen för 2014 är negativ, -21,0 mnkr, och förklaras
av uteblivna intäkter.

Regionstyrelsen bedömer att
prognostiserat resultat troligen
inte uppnår målets resultatnivå
och att åtgärder krävs för att
minska kostnadsutflödet.

b) Skattefinansierade investeringar är
egenfinansierade till 100 procent.

Årets investeringsprognos
ligger på 455 mnkr, netto,
vilket är en högre nivå jämfört
med föregående år (271
mnkr).

Regionstyrelsen bedömer målet
som ”det är vi inte tillräckligt bra
på”.
Tidigare år har utfallet på investeringar blivit lägre än prognosen vid delårsrapport 2.

Regionstyrelsen anger i sin
redovisning av måluppfyllelse
att skattefinansierade investe- Av redovisningen framgår inte
ringar är egenfinansierade.
tydligt andelen egenfinansierade investeringar, men i delårsrapporten anges att de skattefinansierade investeringarna för
tillfället är egenfinansierade.
c) Bibehålla soliditeten på minst 45 procent och sätta av för att trygga framtida
pensioner.

Målet mäts inte i delårsrapport 2.

Kan inte bedömas då målet
mäts/följs inte upp i delårsrapport 2.

d) Nettokostnadsökningen i nivå med
jämförbara kommuner/landsting i riket.

Målet kan inte följas upp i
delåret.

Kan inte bedömas då målet
mäts/följs inte upp i delårsrapport 2.

Nettokostnadsökningen per
sista augusti 2014 är 4,8 %,
därav uppgår ökningen för
nämnderna till 4,5 %.
Av redovisningen som görs i
delårsrapporten framgår att
den totala nettokostnadsökningen för Region Gotland
inte kan jämföras med andra
kommuner, då den omfattar
såväl primärkommunal som
landstingskommunal verksamhet.
e) Respektive nämnd har en buffert motsvarande 1 % av budgetramen.

Vid årets början avsatte MHN, Regionstyrelsen bedömer målet
BN, TN, KFN, GVN samt
som ”det är vi inte tillräckligt bra
på”.
SON buffert. Vidare avsatte
ledningskontoret och serviceförvaltningen en buffert.
Alla nämnder har således inte
avsatt någon buffert motsvarande 1 procent av nettoramen.
Målet uppnås inte i delåret
eller i lämnad årsprognos.

2

Budgeterade nettokostnader 2012 uppgår till 4 006,0 mnkr och ger ett ekonomiskt resultat på 80,1 mnkr.
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f) Regelbundna avstämningar och uppföljningar enligt plan.

Alla nämnder har lämnat in
rapporter och uppföljningar
enligt plan.

Regionstyrelsen bedömer målet
som uppfyllt.

g) Investeringsplanen ska bli mer långsiktig

Utveckling av investeringsprocessen pågår. Investeringsplanen bedöms trots ett
antal vidtagna åtgärder vara
alltför kortsiktig.
Utfallet för investeringar till
och med augusti är fortsatt
lågt, både i förhållande till
budget samt helårsprognos.

Regionstyrelsen bedömer målet
som ”det är vi inte tillräckligt bra
på”.

Regionstyrelsen gör bedömningen att måluppfyllelsen för målet inom ekonomiperspektivet: ”Att ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv” inte är
tillräckligt bra utan att åtgärder behövs. I delårsrapporten redovisas dock inte
samtliga målvärden och graden av måluppfyllelse för alla finansiella mål och det
framgår inte heller hur måluppfyllelsen för dessa kopplas till övergripande målet om
en uthållig ekonomi ur ett generationsperspektiv.
I samband med att Regionstyrelsen behandlade delårsrapport 1 i maj samt månadsrapport i april tog Regionstyrelsen bland annat beslut om att nämnderna ska avsätta
buffert för oförutsedda kostnadsökningar eller intäktsminskningar. I tabellen ovan
noteras att samtliga nämnder inte har lyckats med att avsätta en buffert.
Vidare noterats att det är svårt att bedöma måluppfyllelsen avseende målet om att ha
en nettokostnadsökning i nivå med jämförbara kommuner/landsting i riket, eftersom
Region Gotland omfattar såväl primärkommunal som landstingskommunal verksamhet.

Bedömning
Regionstyrelsen gör i delårsrapporten ingen samlad bedömning av uppfyllelsen för de
sju finansiella målen. Ett av målen bedöms i delårsrapporten som uppfyllt, två av
målen har inte utvärderats i delårsrapporten, medan tre mål bedöms som ”detta är vi
inte tillräckligt bra på”. Målet om ett långsiktigt resultat om 2 procent av nettokostnaden bedöms inte kunna uppfyllas och i delårsrapporten framgår att åtgärder krävs
för att minska kostnadsutflödet. Utifrån ovanstående bedömer vi att resultatet i delårsrapporten och lämnad prognos till viss del är förenligt med de finansiella målen som regionfullmäktige beslutat i budget för året.

2.4.1 Mål för verksamheten
Mål för verksamheten ingår i den av Regionfullmäktige fastställda plan och budget
för 2013-2015.
I delårsrapporten redovisar Regionstyrelsen en bedömning av måluppfyllelsen i perspektiven ”Brukare/kund” respektive ”Process”, ”Medarbetare/ledarperspektivet”
samt samhällsperspektivet. Samlad bedömning av måluppfyllelsen saknas.
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Bedömning
Regionstyrelsen gör i delårsrapporten ingen samlad bedömning av uppfyllelsen avseende verksamheten mot de av fullmäktige fastställda målen för år 2014. Vi kan inte
uttala oss om graden av måluppfyllelse då alla mål inte följs upp i delårsrapporten.
Utifrån de mål som redovisas så bedömer vi att resultatet i delårsrapporten och lämnad prognos till viss del är förenligt med de verksamhetsmässiga målen som regionfullmäktige beslutat i budget för året.

2.5 Nämndernas budgetuppföljning och prognos
Nämnderna redovisar ett underskott med -35 mnkr mot budget, vilket är en försämring jämfört med den prognos som lämnades i samband med majrapporten med 37
mnkr.
Utfall per sista augusti och prognos för nämndernas driftredovisning 2014 visas i
nedanstående tabell:
Driftsredovisning per
nämnd, mnkr

Budget

Delår

Avvikelse

Budget

Prognos

Avvikelse

2014-08-31

2014-08-31

delår 2014

helår 2014

helår 2014

helår 2014

Regionstyrelsen

106

93

13

175

159

16

Tekniska nämnden

122

104

18

183

176

7

Byggnadsnämnden

14

14

0

21

21

0

8

7

1

12

12

0

Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

91

90

1

133

133

0

724

694

30

1 110

1 107

3

196

181

15

293

293

0

Socialnämnden

766

783

-17

1 149

1 174

-25

Hälso-och sjukvårdsnämnden

859

882

-23

1 288

1 324

-36

2 886

2 848

38

4 364

4 399

-35

Summa

Av tabellen framgår att avvikelsen i prognosen mot budget är negativ. Här är det enligt vår bedömning viktigt att det långsiktiga arbetet med att anpassa verksamheten
till de ekonomiska ramarna fortsätter. Ett enstaka år med negativt resultat för nämnderna kan man klara av, men i ett längre perspektiv måste budgeten hållas för att de
finansiella målen ska nås
Socialnämnden redovisar att ett större antal av brukare inom flera områden har fått
ett mer omfattande vård – och omsorgsbehov. Behov inom bland annat hemtjänsten,
hemsjukvården, placering av barn och vuxna samt daglig verksamhet för personer
med funktionsnedsättning har ökat. Nämnden uppskattar att årets volymökning uppgår till en kostnad om 30 mnkr. Förbättring av resultatet kan uppnås med hjälp av
statliga prestationsersättningar, ej nyttjade stimulansmedel samt vidtagna besparingar. Trots detta bedömer nämnden att årets budgetavvikelse hamnar på - 25 mnkr.
Hälso- och sjukvårdsnämndens redovisar i delårsrapporten en avvikelse mot budget
om - 23 mnkr. Nämnden har under året tagit beslut om att öppna extra vårdplatser
samt att efterfrågan på vård har varit högre än fg år. Vidare har nämnden tagit fram
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en strukturplan för att långsiktigt säkra vårdstruktur utifrån befolkningens behov,
kvalitet och befintliga ekonomiska ramar. Trots detta bedömer nämnden att årets
underskott hamnar på -36 mnkr.

2014-10-28

________________________________

__________________________________

Viveca Karlsson

Carin Hultgren

Projektledare

Uppdragsledare
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-11-28

Handlingar till

Ärende 4

Strategisk plan och budget 2015-2019
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-10-30, § 299
• Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06--08 och 10, § 277
• Nämndernas underlag till strategisk plan och budget april 2014*
• Beredningsunderlag april 2014*
• Nämndernas underlag till höstens budgetavstämning. September 2014**
• Regionfullmäktiges direktiv och rekommendation till nämnderna
* Utsänt till regionfullmäktiges junisammanträde 2014
** Särskilt häfte (bifogas inte till RS ledamöter och ersättare som fått materialet
tidigare)

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-10-30
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06--08, 10

1 (11)

Rs § 299
Au § 277

Strategisk plan och budget 2015-2017
RS 2014/36

- Regionfullmäktige 2013-06-16, § 93
- Nämndernas underlag till höstens budgetavstämning
- Kompletterande underlag till strategisk plan och budget
- Ledningskontoret Förändringar i driftbudget 2014-10-09, reviderad 2014-10-21
- Ledningskontoret Driftkonsekvenser - mobilt parkettgolv i Nya sporthallen 2014-10-20
- Ledningskontoret Ekonomis effekt av ändrade årsarvoden för förtroendevalda, samt förändring i rådsstruktur
och ordförandeskap 2014-10-27
- Strategisk plan och budget kap. 4 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt regionfullmäktiges direktiv
och rekommendationer till nämnderna 2013-10-22

Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontorets förslag till rambudgetförändringar genomförs och inarbetas i
ramberäkning 2015.

•

Ledningskontoret har fått i uppdrag att, tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen, sammanställa praktiska och tekniska lösningar för nya sporthallens
golv och de ekonomiska konsekvenser dessa olika lösningar kan få för projektet.

•

Ledningskontoret ska dessutom klargöra lämplig motpart inom föreningslivet för
nödvändiga förhandlingar gällande nya sporthallen.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att inför budgetarbetet med 2016 års budget utreda
och ta fram förslag till strukturförändringar/effektiviseringar motsvarande 1 % av
budgetomslutningen, minst 44 mnkr. Arbetet bör ske utifrån kostnadsjämförelser,
översyn av gränsöverskridande processer och ett helhetsperspektiv utifrån Region
Gotlands ansvar och service till medborgarna.

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Förslag till driftbudget för 2015 fastställs.

•

Förslag till investeringsbudget för perioden 2015-2016 fastställs.

•

Förslag till strategisk plan för perioden 2015-2017 fastställs.

•

Budgetramen 2015 ökas med 750 000 kronor för ökade kostnader utifrån ändrade
årsarvoden för förtroendevalda, samt förändring kring struktur beträffande
regionråd och ordförandeskap.

•

Förslag till Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt regionfullmäktiges direktiv och
rekommendationer till nämnderna fastställs.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll
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Jäv

På grund av jäv deltar inte Lena Celion (M) i beslutet. Under paragrafen inträder Hanna
Canholm (M).

Arbetsutskottet har överlämnat förslag till strategisk plan och budget 2015-2017.
Ekonomidirektör Åsa Högberg, koncerncontrollers Ulrika Jansson och Niclas Ohlander
föredrog ärendet.
Förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt budgetdirektiv

Ledningskontoret har upprättat förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt
förslag till regionfullmäktiges direktiv och rekommendationer till nämnderna enligt
följande:
−

Nämnderna ska aktivt arbeta med verksamhetsutveckling och effektivisering i
syfte att minska kostnaderna med bibehållen kvalitet.

−

Nämnderna ska avsätta buffert för oförutsedda kostnadsökningar eller intäktsminskningar. Bufferten bör uppgå till en procent av nettobudgetramen i 2015
års budget. Detta är extra viktigt då regionens budgetresultat är lågt.

−

Serviceförvaltningen ska tillsammans med nämnderna arbeta för effektivisering
av administrativa och andra gemensamma processer för att undvika
suboptimering.

−

Nämnd/förvaltningsledning ska samordnat för hela förvaltningen beakta
potentialen i pensionsavgångar och naturlig rörlighet i rationaliseringsarbetet

−

Nyanställning och återbesättning av tjänster ska ske med restriktivitet

−

Budgetdisciplinen ska hållas.

Förslag till rambudgetförändringar

Nedanstående rambudgetförändringar är genomförda och inarbetade i ramberäkning
2015.
Transporter och fordon inom Region Gotland

Den tidigare beslutade besparingen på 5 miljoner kronor (mnkr) ska genomföras genom
att serviceförvaltningen ska spara 1 mnkr inom fordonsorganisationen och övriga
4 mnkr fördelas inom hela regionen efter antal bilar (de personbilar och lätta lastbilar
som är registrerade med Region Gotland som ägare 31 oktober 2014 samt har status i
trafik).
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Beloppen listas nedan.
Nämnd

Belopp (tkr)

Regionstyrelsen/serviceförvaltningen
(avkastningskrav)

1 203

Tekniska nämnden

1 551

Kultur- och fritidsnämnden

88

Barn- och utbildningsnämnden

115

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden

255
1 568

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Summa

220
5 000

Lokaler fackliga företrädare

Budgetmedel för lokaler fackliga företrädare omdisponeras från socialnämnden (SON
2014-09-16 § 98) med 140 tkr (tusen kronor) och från hälso- och sjukvårdsnämnden
(HSN 2014-09-15 § 515) med 116 tkr till regionstyrelsen/ledningskontoret.
Överföring av tjänst

En tjänst, motsvarande 139 tkr, överförs från socialnämnden (SON 2014-09-16 § 98) till
kultur- och fritidsnämnden från 2015-01-01. Kultur- och fritidsnämnden godkänner
överföringen under oktober månad 2014.
Justering av beslut om prismodell för serviceförvaltningen kategori 1 tjänster

Regionstyrelsen beslutade 2014-05-26 § 162 om en ombudgetering av anslag för tjänster
som utförs av serviceförvaltningen i kategori 1.
En justering av beloppen behövde nu göras på den del som avser VA- och avfallsverksamheten då gemensamma kostnader även i fortsättningen ska belasta de
avgiftsfinansierade verksamheterna.
En reducering av det beslutade beloppet på 6 885 tkr för tekniska nämnden behövde
göras med 2 120 tkr.
I beslutet om ny prismodell avsåg en del serviceförvaltningens egen del av de gemensamma kostnaderna i kategori 1. Det beloppet kvittas mot den generella prisökningen
som beslutats till 3900 tkr. Serviceförvaltningens priser är alltså oförändrade 2015
förutom måltidspriserna som höjs enligt serviceförvaltningens förslag.
Internhyra

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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I arbetsutskottets förslag till driftbudget medges en höjning av internhyran med
0,5 procent. Till följd av ovanstående förändring av prismodell nästa får fastighetsförvaltningsavdelningen lägre kostnader. De kostnaderna har tidigare legat i hyran som
en OH kostnad för fastighetsförvaltningsavdelningen.
Det innebär att sänkningen och den föreslagna höjningen tar ut varandra så att nettoeffekten blir oförändrad hyra för interna hyresgäster 2015.
Höjt PO-pålägg på arvoden till förtroendevalda

Till följd av regionfullmäktiges beslut (2014-04-28 § 70) om översyn av pension och
avgångsvederlag för politiker behöver driftbudgeten justeras.
Det nya pensionsavtalet för förtroendevalda innebär i korthet att nya förtroendevalda
efter valet 2014 tjänar in 4,5 procent av det arvode de får. Nuvarande personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) är 32 procent på arvoden. Från och med 2015 höjs det
med 4,5 procent + löneskatt dvs. 5,6 procentenheter till 37,6 procent.
Kompensation till nämnderna sker inom ramen för övrig personalkostnadskompensation.
Sporthallen

Kultur- och fritidsförvaltningen har inkommit med ytterligare information om nya
sporthallens golv.
Ekonomisk effekt av ändrade årsarvoden

Ändrade årsarvoden för förtroendevalda fr.o.m. 2015, samt den ändrade strukturen
beträffande regionråd och ordförandeskap i nämnder medför följande rambehov:

Förändring

Belopp (tkr)

Ändrade årsarvoden

800

Ändring i rådsstruktur/ordförandeskap

1 300

Totalt

2 100

Förslag på finansiering
Redan avsatta medel för ändrade årsarvoden i budgetförslag 2015

-700

Minskad kostnad för visstidspension (tidigare råd)

-650

Ökad ram

-750

Totalt

Justerande:

-2 100

Utdragsbestyrkande:
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Förslag till driftbudget

Yrkanden
Ordförande Åke Svensson (S) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag till driftbudget
(se tabell nedan) utökat med 750 tkr för ändrade årsarvoden (enligt ovan).
Eva Nypelius (C) yrkade bifall till eget förslag enligt tabell nedan.
Simon Härenstam (M) yrkade bifall till eget förslag enligt tabell nedan.
Mats-Ola Rödén (FP) yrkade bifall till eget förslag enligt tabell nedan.
Eva Nypelius, Simon Härenstam och Mats-Ola Rödén yrkade i borgerlig samverkan att
ledningskontoret får i uppdrag att inför budgetarbetet med 2016 års budget utreda och
ta fram förslag till strukturförändringar/effektiviseringar motsvarande 1 % av
budgetomslutningen, minst 44 mnkr. Arbetet bör ske utifrån kostnadsjämförelser,
översyn av gränsöverskridande processer och ett helhetsperspektiv utifrån Region
Gotlands ansvar och service till medborgarna.
P r oposi t i on och omr öst n i n g
Ordföranden ställde proposition på eget yrkande och Eva Nypelius yrkande, Simon
Härenstams yrkande och Mats-Ola Rödéns yrkande och fann att arbetsutskottets förslag
vunnit majoritet. Omröstnings begärdes. Ordföranden ställde proposition på om eget
yrkande skulle vara huvudförslag och Eva Nypelius, Simon Härenstams eller Mats-Ola
Rödéns yrkande skulle vara motförslag och fann att det egna yrkandet var huvudförslag
och att Eva Nypelius yrkande var motförslag. Ja för eget yrkande och Nej för Eva
Nypelius yrkande. Åtta ledamöter röstade JA: Hanna Westerén (S), Brittis Benzler (V), Leif
Dahlby (S), Lena Stenström (MP), Isabel Enström (MP), Meit Fohlin (S), Johnny Wiberg (S) och
Åke Svensson (S). Tre ledamöter röstade NEJ: Eva Nypelius (C), Stefan Nypelius (C) och Lars
Thomsson (C). Fyra ledamöter AVSTOD: Rune Fröling (M), Hanna Canholm (M), Simon
Härenstam (M) och Mats-Ola Rödén (FP). Arbetsutskottets förslag vann alltså majoritet.
Ordföranden ställde sedan proposition på Eva Nypelius, Simon Härenstams och MatsOla Rödéns yrkande i borgerlig samverkan och fann att detta bifallits.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Förslag till driftbudget 2015

Arbetsutskottets
förslag

S, MP, V
-19,0

C
-19,0

M
-19,0

FP
-19,0

13,0

26,0

13,0

26,0

Förändring internhyror

2,4

2,4

2,4

2,4

Övriga förändringar
RS: Ramminskning LK
RS: Avkastningskrav SF
TN: Justering tomhyra gymn.skolan kv Solrosen
BUN: Lokaleffektivisering
Finans: Ökade reavinster
Delsumma:

3,0
2,0
2,0
1,0
3,0

3,0
2,0
2,0
1,0
3,0

3,0
2,0
2,0
1,0
3,0

6,0
4,0
2,0
1,0
3,0

Utgångsläge inför avstämningen
Förändring personalkostnadskompensation

Förändringar av beslut RF § 93 2014-06-16

TN: Kollektivtrafik
SON: Sommarjobb
RS: Befolkningsutv., intäkter befolkningsökning
TN: Fastighetsavd PU o organisation pga
minskade lokalytor
BUN: Lönetillägg små skolor på landsbygden
BUN/GVN: Insatser mot psykisk ohälsa hos barn
och unga
SON: Konkurrensutsättning LSS
RS: Driftbidrag Inspiration Gotland, SKL avgift
omfördelning 0,2
HSN: Ej generellt ramtillskott

Delsumma

Ramtillskott

GVN: Lövsta (enligt beslut i RS)
SON: MiniMaria
HSN: MiniMaria

Delsumma

11,0

11,0

11,0

16,0

0,5
0,5
-

1,5
0,5
10,0

1,5
0,5
-

1,5
0,5
-

-

5,0
-

-1,5

-

-

-

-1,1
5,0

-

-

10,0

10,0

1,2
10,0

1,0

27,0

14,4

13,2

-2,0
-0,85
-1,15

-2,0
-0,85
-1,15

-2,0
-0,85
-1,15

-2,0
-0,85
-1,15

-

-4,0
-0,5
-3,0
-1,0

-4,0
-0,5
-3,0
-

-4,0
-0,5
-3,0
-

-4,0

-4,0

-4,0

-4,0

Ramtillskott C, M och FP

TN: Kollektivtrafik, halvtimmestrafik på
stomlinjer 1
KFN: Slite ishall driftsstöd 2
BUN: Regionalt stöd till skolor på landsbygden 3
RS: Insatser vision 2025, varumärket, Årets
Borgerlig samverkan
Borgerlig samverkan
3 Borgerlig samverkan
1
2

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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tillväxtkommun
KFN: Föreningsdrivna anläggningar och
samlingslokaler
TN: Räddningstjänst
TN: 2 t fri parkering och på Kajsan fritt året runt
TN: Kollektivtrafik fri från 2015-07-01
KFN: Aktivitets- och anläggningsstöd
HSN: Lättakut Hemse
HSN: Projekt hälsovård/hälsocentral
HSN: Förste sjuksköterskor

-

-1,0
-

-1,0
-

-2,0
-4,0
-6,5
-1,5
-2,5
-1,5
-4,3

8,5

-29,8

Delsumma

-

-9,5

Konkurrensutsättning LSS + Miljö o Byggnämnd
+ Hällarna (5,0+5,0+0,3)

-

-

-

10,3

23,4

52,9

28,3

34,1

4,4

33,9

9,3

15,1

Summa justeringar
Justerat resultat
Belopp angivna i miljoner kronor (mnkr).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Förslag till investeringsbudget

Regionfullmäktige tog i § 93 2014-06-16 beslut om investeringsbudget för 2015-2016
samt investeringsplan för 2017-2019.
Nämndernas investeringsbudget 2015 uppgår enligt detta beslut till sammanlagt till
422,4 mnkr, varav 343,9 mnkr i skattefinansierad verksamhet och 78,5 i affärsdrivande
verksamhet (vattenförsörjning och avloppshantering samt avfallshantering).
Nämnderna äskade medel för investeringar med 615 mnkr för 2016 och ytterligare 1 595
mnkr för perioden 2017-2019. Efter politisk beredning av nämndernas äskanden
beslutade regionfullmäktige om en ram för investeringar i skattefinansierad verksamhet
2016 med 310,7 mnkr (bruttoinvesteringar), varav 156 mnkr avser investeringar i lokaler.
Regionstyrelsen/ledningskontoret har för IT-investeringar, tekniska nämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen har för mark- och stadsmiljö, kollektivtrafik samt räddningstjänst
och teknikförvaltningen har för investeringar i egna fastigheter fått i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen med en prioritering och fördelning av investeringsram
2016. Avseende åren 2017-2019 behöver nämnderna, vid behov, justera den plan som
medföljt.
Totalt äskar nämnderna ytterligare investeringsmedel med 37,7 mnkr för år 2015.
Serviceförvaltningen har minskat sitt äskande med 2,9 mnkr för 2015 och flyttat fram
investering till 2017. Nettoökningen för investeringar 2015 är således 34,8 mnkr.
Arbetsutskottet förslag till investeringsbudget med följande förändring mot investeringsbudget fastställd i regionfullmäktige 2014-06-16:
−

Regionstyrelsens/ledningskontorets budget för IT minskas med 3,0 mnkr 2015 och
3,5 mnkr 2016 och dessa medel tillförs istället barn- och utbildningsnämnden.

−

Regionstyrelsens/serviceförvaltningens budgeterade medel 2015 minskas med 2,9
mnkr gällande kök i Västerhejde skola.

−

Tekniska nämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen ges medel för att öka tillgänglighet på öns stränder med 0,5 mnkr för både 2015 och 2016.

−

Tekniska nämndens/tekniska förvaltningens investeringsbudget inkluderar medel för
kryssningskaj i Visby hamn med 16 mnkr 2015 och 107 mnkr 2016. Nämndens
äskande om medel för muddring i Klintehamn tidigareläggs med 20,0 mnkr för 2015
och 40 mnkr för 2016.

−

Kultur- och fritidsnämndens budget inkluderar i förslaget 3,3 mnkr för investeringar i
sporthallen under 2015.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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−

Barn- och utbildningsnämndens budgeterade medel för Västerhejde skola minskas
med 23 mnkr för 2016. Ledningskontoret har även i § 278 fått i uppdrag att
komplettera utredningen om lokalutnyttjande vid Västerhejde.

−

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges ökade medel för Lövsta under 2015
med 1,0 mnkr och för ombyggnad vid gymnasieskolan kv Solrosen med 7,0 mnkr
under 2016. Nämnden förutsätts återanvända så mycket som möjligt av byggnadens
inventarier.

−

Hälso- och sjukvårdsnämndens budget ökas med 6,0 mnkr 2015 och 11,6 mnkr 2016,
för lokalanpassningar inom psykiatrin.

−

Barn- och utbildningsnämndens, socialnämndens och hälso- och sjukvårdsnämndens
potter för mindre verksamhetsanpassningar minskas med 1 mnkr vardera under 2016.

Totalt innebär förslaget ökning av investeringsbudget med 43,9 mnkr för 2015 till totalt
466, 3 mnkr och med 140,1 mnkr för 2016 till totalt 533,3 mnkr.
Yrkanden
Ordförande Åke Svensson (S) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag till
investeringsbudget 2015-2016.
Mats-Ola Rödén (FP) yrkade tillägg med 3 miljoner för analysutrustning till Hemse
lättakut.
Ordförande ställde proposition på arbetsutskottets förslag till investeringsbudget och
fann att det hade vunnit bifall.
Ordförande ställde sedan proposition på Mats-Ola Rödéns yrkande och fann att det
avslagits.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Investeringsbudget 2015

(mnkr)
RF § 93

Regionstyrelsen
Ledningskontoret
-

pott

-

IT-investeringar

0,1

0,1

16,0

13,0

Serviceförvaltningen
-

pott

2,0

2,0

-

lokalförsörjningsplan

2,9

0,0

Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsförvaltning
-

anslagsfinansierad verksamhet, inkl pott

30,0

30,5

-

affärsdrivande verksamhet

78,5

78,5

8,0

8,0

Teknikförvaltningen
-

pott

-

enligt lokalförsörjningsplan

35,0

35,0

-

hamnverksamhet

12,0

48,0

-

sporthall

21,0

21,0

2,0

2,0

0,2

0,2

1,0

1,0

0

3,3

Byggnadsnämnden
-

fast pott

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
-

pott

Kultur- och fritidsnämnden
-

pott

-

inventarier sporthall

Barn- och utbildningsnämnden
-

pott

-

lokalförsörjningsplan

-

IT

7,0

7,0

20,7

20,7

3,0

6,0

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
-

pott

-

ombyggnad gymnasieskolan

-

Lövsta

-

IT

3,0

3,0

128,0

128,0

0

1,0

0,5

0,5

Socialnämnden
-

pott

3,0

3,0

-

lokalförsörjningsplan

4,5

4,5

Hälso- sjukvårdsnämnden
-

pott

15,0

15,0

-

lokalförsörjningsplan (inkl psykiatrin)

23,0

29,0

-

datortomografi

6,0

6,0

422,4

466,3

Investeringsbudget totalt
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Investeringsbudget 2016

(mnkr)
RF § 93

Regionstyrelsen
Ledningskontoret
-

pott

-

IT-investeringar

0,1

0,1

20,0

16,5

Serviceförvaltningen
-

pott

2,0

2,0

-

lokalförsörjningsplan

8,0

8,0

Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsförvaltning
-

anslagsfinansierad verksamhet, inkl pott

30,6

31,1

-

affärsdrivande verksamhet

82,5

82,5

8,0

8,0

Teknikförvaltningen
-

pott

-

enligt lokalförsörjningsplan

-

hamnverksamhet (inkl kryssningskaj)

40,0

40,0

5,0

152,0

2,0

2,0

0,2

0,2

1,0

1,0

Byggnadsnämnden
-

fast pott

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
-

pott

Kultur- och fritidsnämnden
-

pott

Barn- och utbildningsnämnden
-

pott

-

lokalförsörjningsplan

-

IT

7,0

6,0

25,0

2,0

3,0

6,5

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
-

pott

-

ombyggnad gymnasieskolan

-

IT

3,0

3,0

102,0

109,0

0,3

0,3

3,0

3,0

12,0

11,0

Socialnämnden
-

pott

-

lokalförsörjningsplan

Hälso- sjukvårdsnämnden
-

pott

18,0

17,0

-

lokalförsörjningsplan (inkl psykiatrin)

12,0

23,6

-

IT

0,5

0,5

-

MRT-kamera

8,0

8,0

393,2

533,3

Investeringsbudget totalt
Expedieras:

Ledningskontoret - ekonomi

Justerande:
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Au § 277

Strategisk plan och budget 2015-2019
RS 2014/36

- Regionfullmäktige 2013-06-16 § 93
- Nämndernas underlag till höstens budgetavstämning
- Kompletterande underlag till strategisk plan och budget
- Ledningskontoret 2014-10-09

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Förslag till driftbudget för 2015 fastställs.

•

Förslag till investeringsbudget för perioden 2015-2016 fastställs.

•

Förslag till strategisk plan för perioden 2015-2017 fastställs.

•

Ledningskontorets förslag till rambudgetförändringar genomförs och inarbetas i
ramberäkning 2015.

Stefan Wramner (M), Lars Thomsson (C) och Mats-Ola Rödén (FP) avstår att delta i beslutet.

Ekonomidirektör Åsa Högberg, koncerncontrollers Ulrika Jansson och Niclas Ohlander
presenterade prognoser och förutsättningar inför den fortsatta beredningen av strategisk
plan och budget 2015-2017.
Socialdirektör Marica Gardell och hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Dalemar föredrog
också delar av ärendet.
Förslag till rambudgetförändringar
Transporter och fordon inom Region Gotland

Den tidigare beslutade besparingen på 5 miljoner kronor (mnkr) ska genomföras genom
att serviceförvaltningen ska spara 1 mnkr inom fordonsorganisationen och övriga
4 mnkr fördelas inom hela regionen efter antal bilar. Beloppen listas nedan.
Nämnd
Regionstyrelsen/serviceförvaltningen

Belopp (tkr)
1 300

Tekniska nämnden

893

Kultur- och fritidsnämnden

58

Barn- och utbildningsnämnden

116

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden

70
2 238

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Summa

Justerare:

325
5 000

Utdragsbestyrkande:
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Lokaler fackliga företrädare

Budgetmedel för lokaler fackliga företrädare omdisponeras från socialnämnden (SON
2014-09-16 § 98) med 140 tkr (tusen kronor) och hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN
2014-09-15 § 515) 116 tkr till regionstyrelsen/ledningskontoret.
Överföring av tjänst

En tjänst, motsvarande 139 tkr, överförs från socialnämnden (SON 2014-09-16 § 98) till
kultur- och fritidsnämnden från 1 januari 2015. Kultur- och fritidsnämnden godkänner
överföringen under oktober.
Justering av beslut om prismodell för serviceförvaltningen kategori 1 tjänster

Regionstyrelsen beslutade 2014-05-26 § 162 om en ombudgetering av anslag för tjänster
som utförs av serviceförvaltningen i kategori 1.
En justering av beloppen behöver nu göras på den del som avser VA- och
avfallsverksamheten då gemensamma kostnader även i fortsättningen ska belasta de
avgiftsfinansierade verksamheterna.
En reducering av det beslutade beloppet på 6 885 tkr för tekniska nämnden behöver
göras med 2 120 tkr.
I beslutet om ny prismodell avsåg en del serviceförvaltningens egen del av de
gemensamma kostnaderna i kategori 1. Det beloppet kvittas mot den generella
prisökningen som beslutats till 3900 tkr. Serviceförvaltningens priser är alltså
oförändrade 2015 förutom måltidspriserna som höjs enligt serviceförvaltningens förslag.
Förslag till driftbudget

Ordförande Åke Svensson (S) presenterade sitt, Brittis Benzlers (V) och Stefaan de Maeckers
(MP) samlade förslag till driftbudget.
Ordförande ställde proposition på förslaget till driftbudget och fann att det hade vunnit
majoritet. Företrädarna för moderaterna, centerpartiet och folkpartiet avstod från att ta
ställning till förslaget och förklarade att de avser att återkomma vid ärendets beredning i
regionstyrelsen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Förslag till driftbudget 2015

S, MP, V

Utgångsläge inför avstämningen

-19,0

Förändring personalkostnadskompensation

13,0

Förändring internhyror

2,4

Övriga förändringar
RS: Ramminskning LK
RS: Avkastningskrav SF
TN: Justering tomhyra gymnasieskolan kv Solrosen
BUN: Lokaleffektivisering
Finans: Ökade reavinster
Delsumma:

3,0
2,0
2,0
1,0
3,0

Förändringar av beslut RF § 93 2014-06-16
TN: Kollektivtrafik
SON: Sommarjobb

Delsumma

11,0
0,5
0,5

1,0

Ramtillskott

GVN: Lövsta (enligt beslut i RS)
SON: MiniMaria
HSN: MiniMaria

-2,0
-0,85
-1,15

Summa justeringar

23,4

Delsumma

-4,0

Justerat resultat

4,4

Belopp angivna i miljoner kronor (mnkr).

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Förslag till investeringsbudget

Regionfullmäktige tog i § 93 2014-06-16 beslut om investeringsbudget för 2015-2016
samt investeringsplan för 2017-2019.
Nämndernas investeringsbudget 2015 uppgår enligt detta beslut till sammanlagt till
422,4 mnkr, varav 343,9 mnkr i skattefinansierad verksamhet och 78,5 i affärsdrivande
verksamhet (vattenförsörjning och avloppshantering samt avfallshantering).
Nämnderna äskade medel för investeringar med 615 mnkr för 2016 och ytterligare 1 595
mnkr för perioden 2017-2019. Efter politisk beredning av nämndernas äskanden
beslutade regionfullmäktige om en ram för investeringar i skattefinansierad verksamhet
2016 med 310,7 mnkr (bruttoinvesteringar), varav 156 mnkr avser investeringar i lokaler.
Regionstyrelsen/ledningskontoret har för IT-investeringar, tekniska
nämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen har för mark- och stadsmiljö, kollektivtrafik
samt räddningstjänst och teknikförvaltningen har för investeringar i egna fastigheter fått
i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen med en prioritering och fördelning av
investeringsram 2016. Avseende åren 2017-2019 behöver nämnderna, vid behov, justera
den plan som medföljt.
Totalt äskar nämnderna ytterligare investeringsmedel med 37,7 mnkr för år 2015.
Serviceförvaltningen har minskat sitt äskande med 2,9 mnkr för 2015 och flyttat fram
investering till 2017. Nettoökningen för investeringar 2015 är således 34,8 mnkr.
Ordförande Åke Svensson (S) presenterade förslag till investeringsbudget med följande
förändring mot investeringsbudget fastställd i regionfullmäktige 2014-06-16:
−

Regionstyrelsens/ledningskontorets budget för IT minskas med 3,0 mnkr 2015 och
3,5 mnkr 2016 och dessa medel tillförs istället barn- och utbildningsnämnden.

−

Regionstyrelsens/serviceförvaltningens budgeterade medel 2015 minskas med 2,9
mnkr gällande kök i Västerhejde skola.

−

Tekniska nämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen ges medel för att öka
tillgänglighet på öns stränder med 0,5 mnkr för både 2015 och 2016.

−

Tekniska nämndens/tekniska förvaltningens investeringsbudget inkluderar medel för
kryssningskaj i Visby hamn med 16 mnkr 2015 och 107 mnkr 2016. Nämndens
äskande om medel för muddring i Klintehamn tidigareläggs med 20,0 mnkr för 2015
och 40 mnkr för 2016.

−

Kultur- och fritidsnämndens budget inkluderar i förslaget 3,3 mnkr för investeringar i
sporthallen under 2015.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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−

Barn- och utbildningsnämndens budgeterade medel för Västerhejde skola minskas
med 23 mnkr för 2016. Ledningskontoret har även i § 278 fått i uppdrag att
komplettera utredningen om lokalutnyttjande vid Västerhejde.

−

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges ökade medel för Lövsta under 2015
med 1,0 mnkr och för ombyggnad vid gymnasieskolan kv Solrosen med 7,0 mnkr
under 2016. Nämnden förutsätts återanvända så mycket som möjligt av byggnadens
inventarier.

−

Hälso- och sjukvårdsnämndens budget ökas med 6,0 mnkr 2015 och 11,6 mnkr 2016,
för lokalanpassningar inom psykiatrin.

−

Barn- och utbildningsnämndens, socialnämndens och hälso- och sjukvårdsnämndens
potter för mindre verksamhetsanpassningar minskas med 1 mnkr vardera under 2016.

Totalt innebär förslaget ökning av investeringsbudget med 43,9 mnkr för 2015 till totalt
466, 3 mnkr och med 140,1 mnkr för 2016 till totalt 533,3 mnkr.
Ordförande ställde proposition på förslaget till investeringsbudget och fann att det hade
vunnit majoritet. Företrädarna för moderaterna, centerpartiet och folkpartiet avstod från
att ta ställning till förslaget och förklarade att de avser att återkomma vid ärendets
beredning i regionstyrelsen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Investeringsbudget 2015 - Förslag S, MP och V

(mnkr)
RF § 93

S-MP-V

Regionstyrelsen
Ledningskontoret
-

pott

-

IT-investeringar

0,1

0,1

16,0

13,0

Serviceförvaltningen
-

pott

2,0

2,0

-

lokalförsörjningsplan

2,9

0,0

Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsförvaltning
-

anslagsfinansierad verksamhet, inkl pott

30,0

30,5

-

affärsdrivande verksamhet

78,5

78,5

8,0

8,0

Teknikförvaltningen
-

pott

-

enligt lokalförsörjningsplan

35,0

35,0

-

hamnverksamhet

12,0

48,0

-

sporthall

21,0

21,0

2,0

2,0

0,2

0,2

1,0

1,0

0

3,3

Byggnadsnämnden
-

fast pott

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
-

pott

Kultur- och fritidsnämnden
-

pott

-

inventarier sporthall

Barn- och utbildningsnämnden
-

pott

-

lokalförsörjningsplan

-

IT

7,0

7,0

20,7

20,7

3,0

6,0

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
-

pott

-

ombyggnad gymnasieskolan

-

Lövsta

-

IT

3,0

3,0

128,0

128,0

0

1,0

0,5

0,5

Socialnämnden
-

pott

3,0

3,0

-

lokalförsörjningsplan

4,5

4,5

Hälso- sjukvårdsnämnden
-

pott

15,0

15,0

-

lokalförsörjningsplan (inkl psykiatrin)

23,0

29,0

-

datortomografi

6,0

6,0

422,4

466,3

Investeringsbudget totalt

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Investeringsbudget 2016 - Förslag S, MP och V

(mnkr)
RF § 93

S-MP-V

0,1

0,1

20,0

16,5

Regionstyrelsen
Ledningskontoret
-

pott

-

IT-investeringar

Serviceförvaltningen
-

pott

2,0

2,0

-

lokalförsörjningsplan

8,0

8,0

Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsförvaltning
-

anslagsfinansierad verksamhet, inkl pott

30,6

31,1

-

affärsdrivande verksamhet

82,5

82,5

Teknikförvaltningen
-

pott

-

enligt lokalförsörjningsplan

-

hamnverksamhet (inkl kryssningskaj)

8,0

8,0

40,0

40,0

5,0

152,0

2,0

2,0

0,2

0,2

1,0

1,0

Byggnadsnämnden
-

fast pott

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
-

pott

Kultur- och fritidsnämnden
-

pott

Barn- och utbildningsnämnden
-

pott

-

lokalförsörjningsplan

-

IT

7,0

6,0

25,0

2,0

3,0

6,5

3,0

3,0

102,0

109,0

0,3

0,3

3,0

3,0

12,0

11,0

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
-

pott

-

ombyggnad gymnasieskolan

-

IT

Socialnämnden
-

pott

-

lokalförsörjningsplan

Hälso- sjukvårdsnämnden
-

pott

18,0

17,0

-

lokalförsörjningsplan (inkl psykiatrin)

12,0

23,6

-

IT

0,5

0,5

-

MRT-kamera

8,0

8,0

393,2

533,3

Investeringsbudget totalt

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Resultatplan 2014-2016, mnkr (löpande priser)
Bokslut

1 Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar
2 Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Prognos*

Budget

Plan

Plan

2013

2014

2015

2016

2017

-3 691

-4 195

-4 295

-4 449

-4 616

-237

-214

-214

-219

-224

-3 928

-4 409

-4 509

-4 668

-4 840

3 Skatteintäkter

3 179

3 311

3 437

3 588

3 717

4 Bidragsinkomster

1 003

1 078

1 097

1 123

1 145

5 Finansiella intäkter
5 Finansiella kostnader

23

21

16

16

16

-100

-22

-38

-55

-65

177

-21

3

4

0

6 Besparingskrav
7 Årets resultat

27

Nedan kommenteras de poster som redovisas i resultatplanen
1. Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar: Verksamhetens nettokostnader justerade
för interna poster mellan huvudprogrammet "Finansiering" och nämnderna. Posten finansförvaltningen
omfattar intäkter och kostnader i finansieringsbudgeten under rubriken Övriga intäkter och kostnader.

-4 141

-4 399

-4 514

-4 552

-4 588

kapitalkostnader

nämnderna**

339

326

326

326

326

finansförvaltningen

-126

111

-122

-107

-109

prisökningsreserv

0

0

0

-36

-72

personalkostnadsreserv

0

0

0

-78

-156

-3 691

-4 195

-4 295

-4 449

-4 616

summa

2. Avskrivningar: Planenliga avskrivningar beräknade på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden.
3. Skatteintäkter: Egna kommunalskatteintäkter
4. Bidragsinkomster: Omfattar inkomstutjämning, kostnadsutjämning, sysselsättningsstöd, LSS- utjämningsbidrag,
strukturbidrag och reglering samt fastighetsavgift.
5. Finansiella intäkter och kostnader: Här redovisas ränteintäkter på utlånade medel och aktieutdelning samt
räntekostnader för kommunens upplåning samt ränta på avsättning till pensioner.
7. Årets resultat: Årets resultat är liktydigt med förändringen av eget kapital.
* Enligt Delårsrapport 2-2014 (januari- augusti).
** Total budgetram för nämndernas verksamheter 2015 uppgår till 4 514 mkr.

Finansieringsplan 2015-2017,

m nk r (löpande priser)
Bokslut

Prognos*

Budget

Plan

Plan

2013

2014

2015

2016

2017

Den löpande verksamheten
Resultat

177

-21

3

4

0

Avskrivningar

237

214

214

219

224

Avsättningar för pensioner
Realisationsvinster
Realisationsförluster
Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital exkl likvida medel

110

63

64

71

85

-128

-14

-18

-15

-15

0

0

0

0

0

-24

0

0

0

0

372

242

263

279

294

-25

0

0

0

0

347

242

263

279

294

-271

-455

-467

-533

-400

0

0

0

0

0

325

20

20

20

20

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Övriga investeringsinkomster

0

0

0

0

0

54

-435

-447

-513

-380

-1

-1

0

0

0

0

0

100

100

100

-287

-30

0

0

0

44

23

20

20

20

-244

-8

120

120

120

157

-201

-64

-114

34

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringar
Investeringsutgifter
Inköp av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansiering
Förändring av långfristiga fordringar
Långfristig upplåning
Amortering
Förutbetalda intäkter
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

* Enligt Delårsrapport 2-2014 (januari-augusti)

Balansplan 2015-2017
Bokslut

Prognos*

Budget

Plan

Plan

2013

2014

2015

2016

2017

Anläggningstillgångar

3 106

3 347

3 600

3 914

4 090

Omsättningstillgångar

732

400

400

400

400

3 838

3 747

4 000

4 314

4 490

1 823

1 802

1 805

1 809

1 809

177

-21

3

4

0

598

661

746

817

902

18

19

19

19

19

616

680

765

836

921

Långfristiga skulder

680

655

755

855

955

Kortfristiga skulder

719

610

675

814

805

Summa skulder

1 399

1 265

1 430

1 669

1 760

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

3 838

3 747

4 000

4 314

4 490

47,5

48,7

45,7

42,4

40,8

-22,6

-20,5

-17,8

-15,6

-14,7

Balansplan 2015-2017, mnkr (löpande priser)

Tillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
- därav årets resultat
Avsättningar
Avsättningar till pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar
Skulder

Soliditet, %**
Soliditet, %***

* Enligt Delårsrapport 2-2014 (januari-augusti)
** Exkl pensionsförpliktelser intjänade före år 1998
*** Inkl pensionsförpliktelser intjänade före år 1998. (2 593 mnkr 2014, 2 538 mnkr 2015,
2 504 mnkr 2016, 2 488 mnkr 2017).

Finansieringsbudget 2015, m nkr (löpande priser)
enligt skatteprognos 2014-10-03 samt regionstyrelsen 2014-10-30
Konto

Bokslut

Budget

Budget

Budget

Budget

2013

2014

2015

2016

2017

0,1
127,7
0
92,7

0,0
15,0
10,0
0,0

0,0
18,0
13,2
0,0

0,0
15,0
13,2
0,0

0,0
15,0
13,2
0,0

220,5

25

31,2

28,2

28,2

675,7
-628,2
137
-92

684,0
-650,5
135,0
-95,0

722,0
-685,0
144,0
-102,0

744,0
-705,0
148,0
-106,5

766,0
-727,0
153,0
-111,5

-22,3
-2,6
0
-24,4
-21,8
-1,8
-30,4
2,6
-9,6
-86,5
-1,7

-23,0

-25,0

-26,0

-27,0

-5,0
-25,0
-11,0
-2,0
-38,0
0,0
0,0
-100,0
0,0

-5,0
-26,0
-12,0
-2,5
-40,0
0,0
0,0
-103,2
0,0

-5,0
-27,0
-12,0
-2,5
-35,0
0,0
0,0
-106,5
0,0

-5,0
-28,5
-15,0
-2,5
-41,0
0,0
0,0
-112,0
0,0

-0,8
-1,0
0,0
0,0

-1,0
-1,0
-1,0
-1,0

-1,0
-1,0
-1,0
-1,0

-1,0
-1,0
-1,0
-1,0

-1,0
-1,0
-1,0
-1,0

0,0
0,0
0,0
-1,9

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
-78,0
0,0
0,0

0,0
-78,0
0,0
0,0

-109,7

-134,5

-138,7

-215,5

-232,5

3197,6
-18,4

3 292,0
-6,0

3 437,0
0,0

3 588,0
0,0

3 717,0
0,0

3179

3286

3437

3588

3717

904,1
157,1
0,0
12,6
3,7
115,6
-190,5
0,0
0,0

916,0
164,0
0,0
12,0
2,0
118,0
-14,0
-107,0
0,0

929,0
164,0
0,0
5,0
0,0
123,0
-20,0
-100,0
-4,0

977,0
164,0
0,0
0,0
0,0
123,0
-37,0
-100,0
-4,0

1 021,0
166,0
0,0
0,0
0,0
123,0
-60,0
-101,0
-4,0

1002,6

1091

1097

1123

1145

Övriga intäkter

3213
382
8621

Återvunna fordringar
Realisationsvinster (fastighetsfsg)
Avkastningskrav resultatenheter
Övrigt

Summa
Kostnader

56121
56122
56131
56132

Interndeb arbetsgivaravgift
Utbet arbetsgivaravgifter
Interndebitering individuell del
Pensionsutbetalning individuell del

56133
5073
5151
5633
5635
5712
5721
5722
5731
5732
5733

Löneskatt individuell del
Avgångsvederlag inkl PO
Förändring semesterlöneskuld
Löneskatt utbet pensioner
Löneskatt pensionsavsättning
Pensionsförsäkr. Alt KAP-KL
Förändring pensionsavsättning
Förändr garantipensionskuld
Pensionsutbetalningar
Pensionsutbetalningar intj före -98
Förvaltningsavgift pensioner
(ÖKSAP)
Förvaltningsavgift KPA
Ekologiska livsmedel
Kundförluster
Intern ränta Geab, AB GotlandsHem

5739
6443
7351
796
782
5051
5052

Realisationsförlust
Personalkostnadsreserv
Reserv oförutsett
Övrigt

Summa
Skatter

801
8051

Kommunalskatt
Skatteavräkning, prognos

Summa
Generella statsbidrag

8210
822
823
824
826
828
834
835
836
Summa

Inkomstutjämning
Strukturbidrag
Införandebidrag
Regleringsbidrag
Bidrag LSS-utjämning
Fastighetsavgift
Regleringsavgift
Kostnadsutjämning
Avgift LSS-utjämning

Finansiella intäkter

8411
8421
8422
8423
8425
845
8495

Utdelning på aktier och andelar
Ränta utlämnade lån
Ränta på utlåning
Ränta likvida medel
Ränta pensionsmedelsförvaltning
Ränta på kundfordringar
Avgift borgensåtagande
Övrigt

Summa

10,4
0,3
0,0
0,8
2,8
0,7
4,0
3,4

9,0
0,1
0,2
1,0
2,0
0,3
3,0
0,0

9,0
0,1
0,2
1,0
2,0
0,3
3,0
0,0

9,0
0,1
0,2
1,0
2,0
0,3
3,0
0,0

9,0
0,1
0,2
1,0
2,0
0,3
3,0
0,0

22,4

15,6

15,6

16

15,6

Finansiella kostnader

8424
8521
8522
8523
8524
8525

Kreditivränta
Ränta långfristiga lån
Ränta beräknad upplåning
Ränta kortfristiga lån
Ränta avräkningskonto
Ränta långfristiga lån, affärsdrivande

1,4
-17,2
0
0
-0,6
-14,5

1,0
-25,0
-1,0
-1,0
-1,3
0,0

1,0
-20,0
-1,0
-1,0
-1,3
0,0

1,0
-25,0
-1,0
-1,0
-1,3
0,0

1,0
-30,0
-1,0
-1,0
-1,3
0,0

8531
8532
8533
857

Ränta årets pensionsavsättningar
Ränta lån pensionsinlösen
Ränta avsättning LÖF
Avgifter banktjänster
Övrigt

-62,2
-3,4
-0,7
-0,5
-1

-15,0
-3,5
-3,0
-0,4
0,0

-12,0
0,0
-3,0
-0,4
0,0

-24,0
0,0
-3,0
-0,4
0,0

-29,0
0,0
-3,0
-0,4
0,0

-98,7

-49,2

-37,7

-55

-64,7

-11,1

0,0

0,0

4205,2

4233,9

4404,4

4485

4608,6

-4 141,0
338,7
-237,3

-4 362,0
339,0
-214,0
0,0
6,3

-4 513,6
326,0
-214,0
0,0
0,0

-4 552,0
326,0
-219,0
-36,0

-4 588,0
326,0
-224,0
-150,0

176,6

3,2

2,8

3,6

-27,4

Summa

Övrigt**
SUMMA

Nämnderna
Fördelade kapitalkostnader
Avskrivningar
Prisökningsreserv
Centralt reserverade poster*
ÅRETS RESULTAT

*Enligt Ramberäkning RS 2013-10-30
** Nedskrivning anläggning (-11,1).

Ramberäkning 2015 per nämnd/förvaltning,
REGION GOTLAND

beslutade av regionstyrelsen 141030

Just budget
2014

Justeringar
enligt plan

ResursfördelIndexningsmodeller uppräkn*

se spec se bilaga

se bilaga

se spec

Regionstyrelsen
Politikerorganisation
Ledningskontor
Serviceförvaltning

-26 155
-148 441
0

2 900

Teknisk nämnd
Byggnadsnämnd
Miljö- o hälsoskyddsnämnd

-182 489
-21 237
-12 623

-2 000

Besparing
2015

Ramtillskott

Verksamhets
förändring 2015

se spec

se spec

-300
-1 100

258
-56 097

-420
-836

-23 717
-203 674
0

Personalkostnads
komp 2015**

Budget
2015

Plan
2016

Plan
2017

jmf -15

jmf -15

100

100

-200

3 000

-2 800

1 551

-6 110
-110
-110

2 665

-619
-263
-220

-189 802
-21 610
-12 953

88
1 115
255

-5 660
-1 440
-7 760

1 320
12 523
6 102

-1 274
-16 564
-2 003

-139 528
-1 126 501
-293 714

-4 000
-3 100
-1 664

-4 000
-8 600
-2 132

Kultur- och fritidsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Gymn & vuxenutbildnnämnd

-133 470
-1 110 199
-293 261

-5 100
3 879

-532
-6 836
-926

Socialnämnd
Hälso- och sjukvårdsnämnd

-1 148 921
-1 287 599

-11 772
-16 000

-6 738
-3 900

1 568
220

-3 370
-22 990

12 852
14 387

-15 856
-13 945

-1 172 237
-1 329 827

-13 700
-16 000

-27 800
-32 000

Summa nämnder/förvaltn

-4 364 395

900

-28 993

-21 932

7 797

-48 950

-5 990

-52 000

-4 513 563

-38 364

-74 432

Gemensamt/finansförv
Totalt inkl gemensamt

10 000
-4 354 395

5 000
5 900

-28 993

-5 990
-27 922

-1 797
6 000

-48 950

5 990
0

-52 000

13 203
-4 500 360

0
-38 364

0
-74 432

* Kompensation sker för externa avtal samt för ökade internpriser. Ingen generell kompensation för övriga prisökningar.
** Summerad personalkostnadskompensation för den generella uppräkningen, arvodesökningar samt jämställdhetssatsningar.

Bilaga till ramberäkning 2015: justeringar av budget 2014 samt indexuppräkning
Justeringar
Budget 2014 Kap.kostn Ev övriga Just budget
budget 2014
just 131231 justeringar
2014

Indexuppräkning, tkr

RS
Politikerorg
LK
SF

-26 155
-148 438
0

-3

-26 155
-148 441
0

RS
Politikerorg
LK
SF

TN
BN
MHN

-177 893
-20 920
-12 684

-4 596
-317
61

-182 489
-21 237
-12 623

TN
BN
MHN

KFN
BUN
GVN

-132 986
-1 109 503
-293 865

-484
-696
604

SON
HSN

-1 149 509
-1 289 986

588
2 387

-133 470
-1 110 199
-293 261
0
-1 148 921
-1 287 599

Summa

-4 361 939

-2 456

0

-4 364 395

Gem/finans
Totalt

10 000
-4 351 939

-2 456

0

10 000
-4 354 395

Summa
Gemensamt
ofördelat
Totalt

Lokalkostn

Internpriser
SF+TKF

Externa S:a indexavtal uppräkning

-200

0
-200
0

-2 500

-300

-2 800
0
0

KFN
BUN
GVN

-2 636
-126

-532
-4 200
-800

-532
-6 836
-926

SON
HSN

-538
-100

-6 200
-3 800

-6 738
-3 900

0

-5 900

-16 032

-21 932

-2 100
-2 100

-3 890
-9 790

0
-16 032

-5 990
-27 922

Samtliga serviceförvaltningens internpriser förutom måltidspriserna blir oförändrade 2015
då OH kostnaden sänks till följd av regionstyrelsens beslut om att förändra prismodell
för kategori 1 tjänster

Ramberäkning 2015 per nämnd/förvaltning
Specifikation över förändringar som påverkar nämndernas ramar
Beslutade av regionstyrelsen 141030

NÄMNDERNAS RAMAR 2014

-4 361 939

Ej fördelade poster upptagna under finansförvaltningen 2014 som påverkar nämnderna:

besparing transportorganisationen
lokaleffektivisering

5 000
5 000
Netto

INTEGRERAD BUDGET 2014 INKL GEM

10 000
-4 351 939

JUSTERINGAR AV BUDGET 2014
Justering för kapitalkostnader (inv tom 131231)

-2 456

JUSTERINGAR 2015 ENLIGT FLERÅRSPLAN
Pol org: Valnämnden återföring engångsanslag
TN, tomhyra Solrosen
TN, justering tomhyra Solrosen
Effektivare lokalanvändning

2 900
-4 000
2 000
5 000

RESURSFÖRDELNINGSMODELL enl plan 2014-2016
BUN
- förskola
- fler elever grundskola
- färre barn på fritidshem
- pedagogisk omsorg

2 700
-7 000
-1 100
800

GVN
- färre elever kommunal gymnasieskola
- fristående skola
- interkommunal ersättning

8 655
-4 782
-6

HSN: resursfördelningsmodell medicinteknisk utveckling
SON: resursfördelningsmodell äldreomsorg
Netto
Justeringar resursfördelningsmodell jmf med plan
BUN
justering förskola
justering grundskola
justering fritidshem
GVN
- justering kommunala gymnasieskolan
SON
-äldreomsorg
Summa justering resursfördelningsmodell

-16 000
-11 900
-22 733

5 400
-5 600
-300

12

128
-360

INDEXUPPRÄKNING INTERNA PRISER & EXTERNA AVTAL
Externa avtal LK
Externa avtal TN
Externa avtal KFN
Externa avtal BUN
Externa avtal GVN
Externa avtal SON
Externa avtal HSN

-200
-300
-532
-4 200
-800
-6 200
-3 800

Indexuppräkning internhyror
Lägre OH kostnader

-2 100
2 100

Serviceförvaltningen
Måltidsförsörjning
Generell prisuppräkning
Netto SF

-3 400
-3 890
-7 290

Netto SBF

-600
-1 600
-300
-2 500

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ökade lönekostnader TKF
Ökad skötsel av parker TKF
Ökad drift gator och vägar TKF

Summa interna prisjusteringar och externa avtal

-25 822

RAMTILLSKOTT
RS/pol: ökat anslag för revision
RS/LK: arbete med HBTQ frågor
engångsanslag
RS/LK: driftbidrag Inspiration Gotland
TN/SBF: räddningstjänst
TN/SBF: kollektivtrafik
TN/SBF: städning stränder
TN/SBF: skötsel parker, Botaniska trädgården
KFN: Bergmancenter
KFN: driftkostnader nya sporthallen
KFN: ungdomsgård Fårösund
BUN: IT i skolan
GVN: filmsatsning i Fårösund
GVN: permanenting av ungdomskraft
GVN: resursförstärkning till följd av utökat arbetsmarknadsuppdrag
GVN: förstärkning naturbruksutbildning Lövsta
GVN: Gotlands Folkhögskola/Livskraft
GVN: samordna flyktingmottagande
GVN: Bildandet av Grönt Centrum
SON: BARNSAM, placerade och socialt utsatta barns skolgång
SON: sommarjobb
SON: ramtillskott MiniMaria
HSN: markbunden ambulans
HSN: avtal med Skandionkliniken
HSN: kompensation för moms flygande transporter
HSN: ramtillskott MiniMaria
HSN: generellt ramtillskott

-150
-100
-1 000
-4 000
-1 000
-500
-500
-400
-5 000
-150
-1 000
-150
-1 500
-700
-1 500
-800
-1 000
-2 000
-1 500
-500
-850
-6 000
-1 200
-4 200
-1 150
-10 000

Förändring av arvodesregler samt förändring kring regionråd
RS/pol
TN
BN
MHN
KFN
BUN
GVN
SON
HSN
Summa ramtillskott
BESPARING
RS/LK: generell ramminskning
RS/SF: avkastningskrav
BUN: lokaleffektivisering
Fordon
RS/SF: avkastningskrav
TN:
KFN:
BUN:
GVN:
SON:
HSN
Finans
Summa besparing

-150
-110
-110
-110
-110
-440
-110
-520
-440
-48 950

3 000
2 000
1 000

1 203
1 551
88
115
255
1 568
220
-5 000
6 000

VERKSAMHETSFÖRÄNDRING
Effekt av ny prismodell för köp av tjänster från serviceförvaltningen i kategori 1
RS/LK
-55 713
RS/Pol
130
RS/SF
3 890
TN/SBF
1 912
TN/TKF
753
KFN
1 459
BUN
12 523
GVN
6 102
SON
12 573
HSN
14 271
Summa
-2 100
Lokaler fackliga företrädare RSau § 277 2014-10-10
RS/LK
SON
HSN

-256
140
116

Överföring av tjänst RSau § 277 2014-10-10
SON
KFN

139
-139

Utbildningsbidrag till partier Rsau § 286 2014-10-10
RS/Pol
RS/LK

128
-128

PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING 2015
Personalkostnadsökningar 1,5%
Jämställdhetssatsning 0,5%
Summa

-39 000
-13 000
-52 000

RAM BUDGET 2015

-4 500 360

RAMJUSTERINGAR ÅREN 2016-2017 (jmf med budget 2015)
2016
-3 100
-1 164
-16 000
-13 700
-33 964

2017
-8 600
-1 632
-32 000
-27 800
-70 032

* Består av:
- förskola, BUN
- grundskola, BUN
- fritidshem, BUN

4 300
-6 400
-1 000

5 300
-11 800
-2 100

-färre elever kommunal gymnasieskola, GVN
-fristående skola, GVN
-interkommunal ersättning, GVN

1 165
-2 193
-136

946
-2 193
-385

Övrigt
RS/LK: engångsanslag HBTQ arbete
GVN: samordna flyktingmottagande
KFN: hyra nya sporthallen
Summa övrigt

100
-500
-4 000
-4 400

100
-500
-4 000
-4 400

-38 364

-74 432

BUN, resursfördelningsmodell*
GVN, resursfördelningsmodell*
HSN, resursfördelningsmodell
SON, resursfördelningsmodell
Summa

Total summa ramjusteringar 2016-2017

Nämndernas investeringar 2015-2019
Förslag 2015

Förslag 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

100

100

100

100

100

3 000
5 500

3 000
4 000

3 000
4 000

3 000
4 000

3 000
4 000

3 000

3 000

2 000

RS/Ledningskontoret
Pott

IT-investeringar
Reinvestering
Underhåll av IT-infrastruktur
PC- som tjänst
IT i skolan reinvest
Nytt Office-paket

9 800

Nya IT - projekt
Dubblering datahall o kritiska funktioner
Informationssäkerhetsverktyg (LIS)

2 500
1 000

Pågående projekt
Ny IT plattform inom RG
Volymökning skolan
Digital långtidslagring/ e-arkiv
Rambudget 2016 och framåt
Summa IT

13 000

16 500

19 800

4 800
14 800

5 900
14 900

Summa RS/LK

13 100

16 600

19 900

14 900

15 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

8 000

2 900

4 500

4 800
1 200

RS/Serviceförvaltningen
Pott

Investeringar enligt lokalförsörjningsplanen
pågående projekt
Västerhejde skolas kök
nya äskanden
Säveskolans kök
Stenkyrka skolas kök
Endre skolas kök
Havdhem skolas kök
Investeringspott kök
CPG
Strandgärdet
TerraNovaskolan
Högbyskolan
Oasen, Hemse
Stånga skola
Öja skola
Gråbo ÄB
Vänge skola
Lärbro skola
Café Korpen
Södervärnskolan
Summa investeringar enl lokalförsörjningsplanen
Summa RS/sf

3 000
5 200
2 200
2 800
600
2 700
1 200
200
400
5 300
275

275
1 700

0

8 000

3 175

13 475

12 100

2 000

10 000

5 175

15 475

14 100

Sida 1

Investeringar 2015-2019

Förslag 2015

Förslag 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

600

600

600

600

600

Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Pott

Övriga byggnads- och
anläggningsinvesteringar
Mark- och stadsmiljö
Pågående projekt
Ospec gator o vägar
Beläggningsprogram
Enskilda vägar förbättrin
Trafiksäkerhetsåtg enl LTP
Enkelt avhjälpta hinder
Säkra skolvägar
Cykelplan Visby
Belysn åtgärdsprogram
Visborg infrastruktur park
Utveckling serviceorter
Upprustning parker ospec
Lekutrustning
Bad & besökpl uppr & förändr
Nya äskanden
Murgrönan Aktivitetspark
Summa Mark- och stadsmiljö

500
2 000
1 000
2 200
500
800
300
3 000
6 300
800
500
500
1 100

500

2 000
21 500

500

0

0

0

Kollektivtrafik
Pågående projekt
Hpl-stolpar landsb trafik
Busstation Visby
Summa Kollektivtrafik

500
4 000
4 500

0

0

0

0

Räddningstjänsten
Pågående projekt
Brand o räddnmateriel (pott)
Övningsplats
Nya äskanden
First responder
Summa Räddningstjänst
Summa mark o stadsmiljö, räddningstjänst,
kollektivtrafik
Summa SBF anslagsfinansierad vht

1 000
1 500
1 400
3 900

0

0

0

0

30 500

30 000
31 100

30 000
30 600

30 000
30 600

30 000
30 600

Sida 2

Investeringar 2015-2019

Förslag 2015

Förslag 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

2 000
5 000
5 000
2 000
2 000
7 000
2 000
4 000
1 000
12 000

2 000

2 000

2 000

2 000

5 000
1 000
2 000

5 000
2 000
2 000

3 000
1 000
1 500

5 000
2 000
2 500

2 000

2 000

1 500

2 500

10 000

3 000
2 000

3 000

10 000

10 000
2 500

45 000
5 000

45 000
5 000

61 000

67 000

Investeringar i affärsdrivande verksamhet
VA-verksamhet
Pågående projekt
Ledningsutb ospec
Ire By VA förproj
Sanering VA-ledn nät
Vatten regionala nätet
Ombyggnad vattenverk
F-sund omb vattenverk/pst
Omb Reningsverk, vitesförlägg
Herrvik VV Östergarn
Fårö-Sudersand ARV
Klintehamn avl ren verk
Nya äskanden
Fårö vattenförsörjning
Fårösunds avlreningsverk
Lärbro Slite vattenledning
Lickershamn vattenverk
Tingstäde-Visby vattenledning
Gotlands vattenförsörjning
Gnisvärd VA-utbyggnad
Roma kyrkby VA
Roma dagvatten
Katthammarsviks ARV
Kvarnåkershamn-Klintehamn VA-led
Burgsvik-Nisseviken VA-ledn
Visby Annelund avloppsp
Summa VA
Avfallshantering
Pågående projekt
Slite deponi
Återvinningscentraler
Avveckl spilloljedepå Gute
Nya äskanden
Roma avfallsanläggning
Rambudget 2015
Summa Avfall
Summa affärsdrivande verksamhet

Summa samhällsbyggnadsförvaltningen

500
4 000

2 500
5 000
15 500
4 000
73 500

3 500
500
13 000
2 000
5 000
5 000
14 000
1 000
1 500
77 500

20 000
3 500
5 000

9 000
12 000
78 000

4 000

2 000
1 000
1 000

2 000
1 000
2 000

1 000

1 000

5 000

5 000

5 000

5 000
5 000

5 000
5 000

78 500
109 000

82 500
113 600

83 000
113 600

66 000
96 600

72 000
102 600
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Investeringar 2015-2019

Förslag 2015

Förslag 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

10 000
18 500
1 000
3 000
1 500

13 000
18 000

Teknikförvaltningen
Fordon och maskiner reinvesteringar (pott)

Investeringar fastighetsägaransvar
OVK
Energibesparande åtgärder EPC
Upprustning skolgårdar
Reinvesteringar
Konvertering olja
Konvertering el
Reinv biobränsleanläggning
Rambudget 2016 och framåt
Summa lokalförsörjningsplan

1 000

5 000
1 000
1 000
2 000

35 000

40 000

40 000
40 000

40 000
40 000

40 000
40 000

16 000

107 000
3 000
110 000

117 000
2 000
119 000

20 800
2 000
22 800

2 000
2 000

Övriga byggnads- och
anläggningsinvesteringar
Hamnverksamhet (affärsdrivande )
Pågående projekt
Kryssningskaj
Förbättringsåtgärder Visby hamn
Summa investeringar Visby
Hamnverksamhet (anslagsfinansierad )
Muddring vändzon och inre hamn
Rep av kaj, ny spont 360 m (100'/m)
Summa investeringar Klintehamn

16 000

20 000
12 000
32 000

40 000
40 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000
2 000

1 000
1 000

2 000
2 000

2 000
2 000

Summa hamnverksamhet

48 000

152 000

120 000

24 800

4 000

Summa teknikförvaltningen

91 000

200 000

168 000

72 800

52 000

200 000

313 600

281 600

169 400

154 600

RoRo ramp och dykdalb
Apotekskajen
Summa investeringar Slite
Katthammarsvik
Förbättringsåtgärder övriga hamnar
Summa investeringar Övrig hamnar

Summa tekniska nämnden
Tekniska nämnden pågående byggnation
Sporthall
Summa
Summa tn inkl byggnation

0

21 000
21 000

0

0

0

0

221 000

313 600

281 600

169 400

154 600
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Investeringar 2015-2019

Förslag 2015

Förslag 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Byggnadsnämnden
Pott

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Summa byggnadsnämnden

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Pott

200

200

200

200

200

Summa miljö- och hälsoskyddsnämnden

200

200

200

200

200

Pott
Inventarier sporthall

1 000
3 300

1 000

1 000

1 000

1 000

Summa kultur- och fritidsnämnden

4 300

1 000

1 000

1 800

1 000

0

23 000
800

54 000
800

33 000
800

20 000
400
54 200

Kultur- och fritidsnämnden
Investeringar enligt lokalförsörjningsplanen

800

Barn- och utbildningsnämnden
Investeringar enligt lokalförsörjningsplanen
Pågående projekt
Västerhejde skola
Västerhejde skola utrustning
Förskoleplatser
A7/Serganten förskola

10 900

Kulturskolan
Tofta förskola inkl tillfälliga lokaler Eskelhem

9 800

2 000
10 000

Nya äskanden
Alléskolan Humlegårdsskolan
Alléskolan Humlegårdsskolan utrustning
Summa lokalförsörjningsplan

20 700

2 000

33 800

10 000
400
65 200

IT-investeringar

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 500

3 500

3 500

3 500

Summa IT investeringar

6 000

6 500

6 500

6 500

6 500

Mindre verksamhetsanpassningar (pott)

3 000

2 000

2 000

3 000

3 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

33 700

14 500

46 300

78 700

67 700

IKT Strategi - ledning/administration
IKT Strategi - moderna digitala klassrum
IKT Strategi - bredband landsbygdsskolor
IKT Strategi - kringutrustning
IKT Strategi - reinv undervisning PC
IT- Volymökning i skolan
IKT Strategi - lärplattor

Investeringar i maskiner, inventarier
Pott

Summa barn- och utbildningsnämnden

Sida 5

Investeringar 2015-2019

Förslag 2015

Förslag 2016

128 000
1 000

109 000

500

300

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

1 800
300

300

300

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Investeringar enligt lokalförsörjningsplanen
Ombyggnad Sävehuset
Lövsta

IT-investeringar
Lärardatorer
Samtliga skolformer

Investeringar i maskiner, inventarier
Återanskaffning / Inventarier (pott)

Summa gvn

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

132 500

112 300

5 100

3 300

3 300

3 000

3 000

Socialnämnden
Investeringar enligt lokalförsörjningsplanen
Gruppboende Terra Nova
Äldreboende Hemse, 10 pl
Gruppbostad LSS
Äldreboende Visby , 50pl
Ensamkommande flyktingbarn boende
till/ombyggnad IFO
Mindre verksamhetsanpassningar (pott)

9 000
markanvisning
2 500
2 000

2 000

2 000

Investeringar i maskiner, inventarier
Arbetsmiljöåtgärder mm (pott)

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Summa son

7 500

14 000

5 000

6 000

6 000

0

0

5 000

5 000

4 000
2 000
6 000

4 000
2 000
11 000

5 000

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Investeringar enligt lokalförsörjningsplanen
Mindre ombyggnader (pott)
Arbetsmiljöverket, slutenvård
Psykiatri slutenvård
Lokalförsörjningsplan 2015
Centralkassa entre, Korpen
Rehabnheten Korpen
Summa lokalförsörjningsplan
Mindre ombyggnader/ lokalanpassningar
IT-investeringar

10 000
19 000

23 600

29 000

23 600

3 000

2 000
500

2 000

3 000

12 000
6 000

15 000

15 000

15 000
6 000

Investeringar i maskiner, inventarier
Övrig medicinteknisk utrustning (pott)
Datortomografi utrustning
MRT-Kamera, rtg

8 000

Skelett undersökningsutrust, rtg

Summa hsn

10 000

50 000

49 100

33 000

35 000

5 000

Investeringsbudget totalt

466 300

533 300

399 275

326 775

268 900

varav affärsdrivande exkl hamn
varav anslagsfinansierat

78 500
387 800

82 500
450 800

83 000
316 275

66 000
260 775

72 000
196 900

Rambudget lokalförsörjning 2015

Sida 6

Investeringar 2015-2019

Ärendenr. RS 2014/36

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 2014-10-23

4. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt
regionfullmäktiges direktiv och rekommendationer till
nämnderna
Region Gotlands verksamhetsidé är att:
Ansvara för hälso- och sjukvård, utbildning, kultur, social och ekonomisk
välfärd
Erbjuda god offentlig service med tillgänglighet, valfrihet och kvalitet som
kännetecken
Svara för en rättsäker myndighetsutövning som inger förtroende
Ansvara för en hållbar regional utveckling som baseras på resurseffektivitet
För att klara detta är det av största betydelse att regionen har en balanserad
ekonomi som grund för en långsiktig, hållbar och stabil utveckling.
Region Gotland tillämpar principerna för målstyrning och använder balanserad
styrning som metod. Regionfullmäktige beslutar om den övergripande visionen
och de övergripande målen. Nämnderna upprättar utifrån detta egna styrkort
för mandatperioden plus ett år och ska regelbundet följa upp
framgångsfaktorer och måluppfyllelse.
4.1 Regionens vision och styrkort för mandatperioden

Kommunfullmäktige fastställde i juni 2008 den nya visionen för Gotland år
2025:
Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats, präglad av
närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust.
De övergripande målen i visionen som ska uppnås år 2025 för hela Gotland är:
• Minst 65 000 invånare bor på Gotland.
• Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet.
• Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen.
• Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.
• Gotland är en världsledande öregion i miljö- och klimatfrågor.
Regionfullmäktige fastställde den 26 april 2011 ett nytt koncernstyrkort för
perioden 2011-2015.
Region Gotlands gemensamma mål för de fem perspektiven i det balanserade
styrkortet, och som gäller för samtliga verksamheter under mandatperioden, är:
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•
•
•
•
•

Samhällsutveckling, Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har
ett starkt varumärke
Brukare/kunder, Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god
kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta
Processer, Processer ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med
jämförbara kommuner och landsting
Medarbetare/ledare, Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar
och utvecklas för att möta framtidens utmaningar
Ekonomi, Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv

Samhällsutveckling

Delmål för perspektivet samhällsutveckling under perioden 2011 – 2015 är:
• Minst 59 000 bor på Gotland
• Gotlänningarnas välstånd ligger i nivå med rikets genomsnitt
• Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen
• Självskattad hälsa och psykiskt välbefinnande ligger över riksgenomsnittet
• Miljö- och klimatarbete på Gotland rankas topp tio i landet
Nämnderna uppmanas att bidra med aktiviteter inom sina
verksamhetsområden för att uppnå delmålen för perioden.
Nämnderna uppmanas att förverkliga beslutade verksamhetsnära program,
implementera regionövergripande program och planer samt genomföra
åtgärder som leder till ökad tillväxt.
Nämnderna uppmanas även att bidra till att skapa en utvecklad och mer
samordnad företagsservice genom fortsatt arbete med Förenkla helt enkelt.
Syftet är att göra ständiga förbättringar inom områdena handläggningstider,
tillgänglighet, bemötande samt kommunikation och information.
Vidare uppmanas nämnderna att vidta åtgärder utifrån medborgarnas
upplevelser enligt medborgarundersökningen, bland annat avseende former för
förbättrad dialog och inflytande.
Brukare/kunder

Nämnderna uppmärksammas på att utvecklingen av systematiska
brukarundersökningar ska fortsätta för att fånga brukarnas/kundernas behov
och upplevelse av om brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet,
är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta. Nämnderna uppmanas att jämföra
sina resultat mot tidigare år, mot jämförbara kommuner/landsting och riket.
Vidare uppmanas nämnderna att ta fram mål för och följa upp
brukarnas/kundernas tillgänglighet till tjänsterna. Med tillgänglighet menas
såväl fysisk tillgänglighet som gott bemötande och lättåtkomlig och förståelig
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information. De nämnder som har myndighetsuppdrag ska fastställa och följa
upp mål avseende handläggningstider i form av servicegarantier.
Processer

Nämnderna uppmärksammas på att processerna ska visa resultat av god
kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara kommuner och landsting.
Nämnderna är också ansvariga för att skapa förutsättningar att kommunicera
och utveckla gränssnitt mot andra interna och externa verksamheter.
Nämnderna ska aktivt arbeta med verksamhetsutveckling och effektivisering i
syfte att minska kostnaderna med bibehållen kvalitet. Fokus ska finnas på att ta
fram och redovisa målnivåer för verksamhetens produktivitet, kvalitet och
kostnader. Nämnderna ska även redovisa förändringar över tiden och i
jämförelse med andra kommuner, landsting samt nationella mål.
Medarbetare & ledare

Alla nämnder ska löpande bedriva förändrings- och utvecklingsarbete inom
HR-området. Arbetet styrs dels av lagar och avtal, dels av politiska
styrdokument. Alla nämnder ska arbeta för att uppnå det övergripande målet
medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtidens
utmaningar.
Nämnderna rekommenderas att aktivt arbeta med att skapa effektiva och
attraktiva arbetsplatser med coachande ledare där medarbetarna trivs och
upplever arbetsglädje, möjliggöra karriärutveckling och säkra likabehandling.
Ett led i detta är att ta fram och genomföra åtgärdsplaner utifrån
medarbetarenkäterna.
Alla nämnder uppmanas att fullfölja systemet med ledar- och
medarbetarkontrakt samt medarbetarsamtal och kompetensplaner. Ledarnas
åtagande har förtydligats. I ledarkontrakten framgår tydligare åtagande, ansvar
och konsekvenser för uppdraget att leda verksamhet och medarbetare samt ta
ansvar för ekonomin.
Ekonomi
Balanskravet

Balans ska föreligga mellan tillgängliga ekonomiska resurser och den
verksamhet som bedrivs. Med hänsyn till samhällsutvecklingen både utifrån
den demografiska utvecklingen samt medborgarnas ökade förväntningar krävs
det ett ständigt pågående utvecklings- och effektiviseringsarbete för att
kostnadsnivån inte ska öka. Det finansiella målet och framgångsfaktorerna
enligt regionens styrkort utgör således grundläggande restriktioner för driftoch investeringsverksamheten. Utifrån dessa mål och restriktioner har
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nämnderna tilldelats ekonomiska ramar inom vilka verksamheterna ska
bedrivas.
Nämnderna ska verka för god ekonomisk hushållning. Ett sätt är att införa
buffertar inom sina budgetramar. Bufferten, för oförutsedda kostnadsökningar
eller intäktsminskningar, bör uppgå till 1 procent av nettobudgetramen i 2015
års budget.
Vid befarad negativ avvikelse ska nämnderna agera snabbt och vidta
åtgärder. Detta är synnerligen angeläget för att säkra regionens totala
ekonomiska balans.
Investeringar och finansiellt igångsättningstillstånd

Regionen ska ha ett positivt finansiellt flöde och ska samtidigt sträva efter att
minimera den långfristiga upplåningen. Styrning av de finansiella flödena ska
bland annat ske genom att nämnd före igångsättande av byggnads- och
anläggningsinvesteringar med investeringsutgift som överstiger 3 mnkr ska
inhämta finansiellt igångsättningstillstånd hos ekonomidirektören enligt
delegationsbeslut, regionfullmäktige 2013-06-17, §65.
Nämnderna ska alltid beakta vilka konsekvenser investeringar har på
driftkostnaderna, både negativa och positiva.
Konflikt mellan verksamhetens mål och resurser

Vid konflikt mellan verksamhetens mål och de ekonomiska resurserna är de
ekonomiska resurserna överordnade verksamhetsmålen. Ekonomin är den
restriktion som sätter gränser för måluppfyllelsen och verksamhetens inriktning
och omfattning.
Nämnderna ska löpande revidera mål och servicenivåer för att anpassa
verksamheten till de ekonomiska ramarna. Nämnd har ansvar för att
rapportera om den inte kan uppfylla de mål och åtaganden som
regionfullmäktige beslutat om och även föreslå åtgärder.

4.2 Stabil ekonomi i ett långsiktigt perspektiv
Region Gotlands budgetresultat för 2015 är mycket svagt och förutsätter att
utvecklingen under året är stabil. Ökningen av skatteunderlaget de närmaste
åren ser ut att ske i långsam takt. Nämnderna måste kontinuerligt arbeta med
effektiviseringar för att kunna ge utrymme för verksamhetsutveckling. Det
finns under överskådlig tid inte utrymme för expansion av verksamhet utan att
omprioritera resurser.
Ledningskontoret följer den samhällsekonomiska utvecklingen som fortfarande
är mycket osäker, även om EU-området ser något stabilare ut än tidigare.
Planeringen framåt måste nödvändigtvis utgå från dagens prognoser vilket
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betyder att nämnderna måste planera för effektivisering av processerna och
översyn av utbudet för att kunna möta kostnadstrycket framåt.
Regionfullmäktiges direktiv till nämnderna:

•
•

•

•

•
•

Nämnderna ska aktivt arbeta med verksamhetsutveckling och
effektivisering i syfte att minska kostnaderna med bibehållen kvalitet.
Nämnderna ska avsätta buffert för oförutsedda kostnadsökningar eller
intäktsminskningar. Bufferten bör uppgå till en procent av
nettobudgetramen i 2015 års budget. Detta är extra viktigt då regionens
budgetresultat är lågt.
Serviceförvaltningen ska tillsammans med nämnderna arbeta för
effektivisering av administrativa och andra gemensamma processer för att
undvika suboptimering.
Nämnd/förvaltningsledning ska samordnat för hela förvaltningen beakta
potentialen i pensionsavgångar och naturlig rörlighet i
rationaliseringsarbetet
Nyanställning och återbesättning av tjänster ska ske med restriktivitet
Budgetdisciplinen ska hållas.

4.3 Kvittering av budgetramar för 2015

Regionstyrelsens ordförande ska tillsammans med regiondirektören formellt
överlämna 2015 års budgetramar till varje nämnd (ordförande och
förvaltningschef). Detta sker vecka 3 och 4, 2015.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-11-28

Låneram 2015
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-10-30, § 351
• Ledningskontoret 2014-10-10

Handlingar till

Ärende 5

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-10-30

Rs § 351

Låneram 2015
RS 2014/36

- Ledningskontoret 2014-10-10

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Följande punkter avseende finansiella transaktioner 2015 fastställs:
o

Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till 100 miljoner kronor

o

Regionstyrelsen äger rätt att ta tillfälliga lån upp till ett belopp om 300 miljoner
kronor

o

Regionstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 300 miljoner kronor.

o

Regionstyrelsen bemyndigas att inom en ram av 5 miljoner kronor anvisa
medel ur Region Gotlands eget kapital.

Enligt Region Gotlands finanspolicy beslutar regionfullmäktige årligen i årsbudget om
regionens totala lånevolym. I lånevolymen ingår befintlig lånestock vid budgetårets
ingång jämte beräknad utökning av lånestocken under budgetåret för finansiering av
nyinvesteringar m.m. Regionfullmäktiges beslut om regionens årsbudget och hur stor
del av investeringsutgifterna som skall lånefinansieras utgör grunden för regionens
upplåning.

Expedieras:

Ledningskontoret - ekonomi

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/36

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 2014-10-10

Regionstyrelsen

Låneram 2015
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om följande punkter
avseende finansiella transaktioner 2015:
• Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till 100 miljoner kronor
• Regionstyrelsen äger rätt att ta tillfälliga lån upp till ett belopp om 300
miljoner kronor
• Regionstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 300 miljoner kronor.
• Regionstyrelsen bemyndigas att inom en ram av 5 miljoner kronor anvisa
medel ur Region Gotlands eget kapital.
Bakgrund

Enligt Region Gotlands finanspolicy beslutar regionfullmäktige årligen i
årsbudget om regionens totala lånevolym. I lånevolymen ingår befintlig
lånestock vid budgetårets ingång jämte beräknad utökning av lånestocken
under budgetåret för finansiering av nyinvesteringar m.m. Regionfullmäktiges
beslut om regionens årsbudget och hur stor del av investeringsutgifterna som
skall lånefinansieras utgör grunden för regionens upplåning.

LEDNINGSKONTORET

Jan Björinge
regiondirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-11-28

Regler för partistöd
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-10-30, § 308
• Ledningskontoret 2014-09-17

Handlingar till

Ärende 6

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-10-30
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06--08, 10

Rs § 308
Au § 286

Regler för partistöd 2015
RS 2014/272

- Ledningskontoret 2014-09-17

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Regler för partistöd antas enligt Arvodeskommitténs förslag.

Regionstyrelsens Arvodeskommitté har beslutat att föreslå regionstyrelsen att anta ett
regelverk för partistöd fr.o.m. 2015. Förslaget är anpassat efter de ändringar som gjorts i
kommunallagen. Förslaget innehåller dock ingen förändring av de beräkningsprinciper
som tidigare tillämpats i regionen förutom att det utbildningsbidrag som partierna
tidigare fick rekvirera i särskild ordning nu är inkluderat i stödbeloppet.
Arvodeskommitténs förslag

o Nya regler för Region Gotlands partistöd föreslås införas enligt följande.
1. Partistöd ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. Endast
mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen ska beaktas
vid fördelningen av partistödet. Partistöd får bara ges till ett parti som är en
juridisk person.
2. Stödet ska användas för att stärka de politiska partiernas ställning i den
kommunala demokratin och användas för politisk verksamhet med anknytning
till Region Gotland.
3. Fullmäktige ska varje år i samband med budget fastställa partistödets storlek för
kommande året enligt principen 200 procent av prisbasbeloppet föregående år
multiplicerat med antal mandat med tillägg av ett utbildningsbidrag på 1 800
kronor per mandat.
4. Till varje parti utbetalas dels ett grundstöd på 200 000 kronor och resterande del
fördelas på antalet mandat per parti samt ett utbildningsbidrag om 1 800 kronor
per mandat.
5. Fullmäktige ska i samband med november månads budgetbeslutet även besluta
om utbetalning i början av januari av respektive partis hela partistöd inkl
utbildningsbidrag.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-10-30
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06--08, 10

Rs § 308 forts
Au § 286

6. De politiska partier som är mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig
redovisning, som visar att stödet har använts för det ändamål, som anges i
punkt 2. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till
fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång och lämnas
till regionstyrelsens registrator. Första redovisningen ska avse år 2014
7. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger
en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens
rapport ska bifogas redovisningen. Fortsatta utbetalningar av partistöd verkställs
inte, om parti inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt denna
punkt.
8. Parti som efter val upphört att vara representerat i fullmäktige ska ha partistöd
ett år efter representation upphörde med 50 % av det belopp partiet erhöll året
innan.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/272

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan Olsson

Datum 17 september 2014

Regionstyrelsen

Regler för partistöd
Förslag till beslut

Regler för partistöd antas enligt Arvodeskommitténs förslag.
Bakgrund
Kommunalt partistöd

Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin. Det finns ingen
skyldighet att ge ut partistöd men alla kommuner, landsting och regioner gör
det idag. Syftet med partistödet är inte att helt avlasta partierna deras eget
ansvar för finansieringen av verksamheten. Stödet avser uteslutande den
partiverksamhet som är anknuten till kommunen. Kommunfullmäktige
bestämmer partistödets former och omfattning men får inte utforma stödet så
att otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti, 2 kap. 9-10 §§ KL.
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen gäller från och med
mandatperioden 2014-2018. Med de nya reglerna blir det möjligt att:
• proportionellt begränsa partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna
en eller flera av sina platser i fullmäktige från och med 2014 års val,
(tomma stolar)
• fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa
att stödet använts för sitt ändamål
• fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet
• fullmäktige får, i de i förväg antagna reglerna för partistöd, besluta om att
stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en
redovisning respektive en granskningsrapport.
Mer finns att läsa om partstöd i SKLs cirkulär 14:12.
Utbetalning av partistödet

•

Partistöd utbetalas till alla partier som fått mandat och som tagit plats i
fullmäktige.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

1 (3)

Ärendenr RS 2014/272

Ledningskontoret
Region Gotland

•

Stödet betalas ut under de år partiet är representerat i fullmäktige och som
längst under ett år efter det att representationen upphört.

Utformning av partistödet

Stödet får inte, enligt kommunallagen "utformas så att det otillbörligt
gynnar eller missgynnar ett parti". Det baseras därför på en blandning av
grundstöd och stöd baserat på antalet mandat. Den exakta utformningen och
nivån varierar mellan kommuner, landsting och regioner.
Exempelvis kan utformningen av partistödet i kommuner vara enligt följande:
• ett grundbidrag som är lika för alla partier i kommunen
• ett bidrag baserat på antalet mandat
Hur stor del av partistödet som är grundbidrag respektive bidrag per mandat
kan också variera mellan kommunerna.
Region Gotlands regler för partistöd har under många år varit konstruerade så
att stödets sammanlagda storlek beräknats enligt principen 200 procent av
prisbasbeloppet föregående år multiplicerat med antal mandat i fullmäktige.
Regionen har valt att ha 71 mandat i fullmäktige fastän 61 är det lägsta antal
som föreskrivs i kommunallagen. För 2015 blir då summan 44 400x2x71=
6 304 800 kr.
Till varje parti utbetalas ett fast grundstöd på 200 000 kronor. Resten av
totalbeloppet fördelas proportionellt mellan fullmäktigepartierna efter antalet
mandat respektive parti har.
Därtill har partierna rätt till ett utbildningsbidrag på ca 1800 kr per vald
förtroendevald/mandat, 71x1 800=127 800 kr.
Regionstyrelsens Arvodeskommitté har tagit ram ett förslag, se nedan, till nya
regler för partistöd i Regions Gotland utifrån de nya reglerna i kommunallagen.
Någon förändring av tidigare beräkningsprinciper innehåller inte förslaget,
förutom att utbildningsbidraget föreslås bli ett generellt stöd som inte behöver
rekvireras i särskild ordning. Därigenom bibehålls också regeln att visst
partistöd utbetalas till parti som efter val upphört att vara representerat i
fullmäktige.
”Arvodeskommitténs beslut

•

Nya regler för Region Gotlands partistöd föreslås införas enligt följande.

1. Partistöd ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige.
Endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap.
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Ärendenr RS 2014/272

Ledningskontoret
Region Gotland

vallagen ska beaktas vid fördelningen av partistödet. Partistöd får bara ges
till ett parti som är en juridisk person.
2. Stödet ska användas för att stärka de politiska partiernas ställning i den
kommunala demokratin och användas för politisk verksamhet med
anknytning till Region Gotland.
3. Fullmäktige ska varje år i samband med budget fastställa partistödets
storlek för kommande året enligt principen 200 procent av prisbasbeloppet
föregående år multiplicerat med antal mandat med tillägg av ett
utbildningsbidrag på 1 800 kronor per mandat.
4. Till varje parti utbetalas dels ett grundstöd på 200 000 kronor och
resterande del fördelas på antalet mandat per parti samt ett
utbildningsbidrag om 1 800 kronor per mandat.
5. Fullmäktige ska i samband med november månads budgetbeslutet även
besluta om utbetalning i början av januari av respektive partis hela partistöd
inkl utbildningsbidrag.
6. De politiska partier som är mottagare av partistöd ska årligen lämna en
skriftlig redovisning, som visar att stödet har använts för det ändamål, som
anges i punkt 2. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december
och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens
utgång och lämnas till regionstyrelsens registrator. Första redovisningen ska
avse år 2014
7. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen
ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.
Granskarens rapport ska bifogas redovisningen. Fortsatta utbetalningar av
partistöd verkställs inte, om parti inte lämnar redovisning och
granskningsrapport enligt denna punkt.
8. Parti som efter val upphört att vara representerat i fullmäktige ska ha
partistöd ett år efter representation upphörde med 50 % av det belopp
partiet erhöll året innan.”
Bedömning

Ledningskontoret ställer sig bakom Arvodeskommitténs förslag och
rekommenderar att det antas i sin helhet.
Ledningskontoret

Jan Björinge
regiondirektör
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Handlingar till

Ärende 7

Muddringsarbete i Klintehamns hamn
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-10-30, § 301
• Tekniska nämnden 2014-09-30, § 203

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-10-30
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06--08, 10

Rs § 301
Au § 279

Muddringsarbete i Klintehamns hamn
RS 2014/285

- Tekniska nämnden 2014-09-30, § 203
- Tekniska förvaltningen 2014-09-24

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Tekniska nämnden beviljas investeringsmedel för muddring och utveckling av
Klintehamns hamn om 20,0 miljoner kronor 2015 och 40,0 miljoner kronor 2016.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att, till vårens budgetberedning, återkomma med
rapport om vilka möjligheter som finns för Klintehamns hamn att öka sina intäkter.

I Klintehamn planeras en muddring av farled, vändzon och hamnområde. Dialog har
förts med Sjöfartsverket angående ansvar för farleden och finansiering av muddring.
Trafikverket har i Nationella planen för transportsystemet 2014-2025 avsatt medel för
finansiering av farleden till Klintehamn. Regionen har sedan tidigare erhållit förhandsbeslut om att Trafikverket avsatt upp till 35 miljoner kronor (mnkr) 2015/2016 för sin
del av muddringen. Tekniska nämnden har fattat beslut om avtal som utgör överenskommelse mellan Region Gotland, Trafikverket och Sjöfartsverket om samarbete samt
finansiering för att reglera och genomföra muddringsprojekt av hamnbassäng och den
allmänna farleden till Klintehamn. Syftet med projektet är att öka säkerheten och
kapaciteten i farleden och hamnen i Klintehamn. Projektet kan även ge möjlighet att
pröva alternativ markanvändning i delar av Visby hamn.
För att farledsprojektet skall göra det möjligt att fullt ut använda de större fartyg som
kan gå i en utbyggd farled – och därmed sänka transportkostnaderna – krävs även vissa
investeringar i hamnen bland annat ett större och djupare vändområde för fartygen och
utbyggda ytor för godsupplag.
Enligt projektets kostnadsuppskattning så blir Region Gotlands del av projektet
60 mnkr (20 mnkr 2015 och 40 mnkr 2016).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-09-30

TN §

203

AU §

128

Muddringsarbete i Klintehamns hamn

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden godkänner avtalet mellan Trafikverket, Sjöfartsverket och
Region Gotland avseende samarbete, finansiering och genomförande av muddring
vid Klintehamns hamn.

•

I enlighet med RS beslut 2014-05-26, § 147, hänskjuta finansieringen, 20 Mkr 2015
och 40 Mkr 2016, till höstens budgetavstämning.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
I Klintehamn planeras en muddring av farled, vändzon och hamnområde. Dialog har
förts med Sjöfartsverket under många år för att staten ska ta ansvaret för farleden och
finansiera muddringen av den.
Trafikverket har i Nationella planen för transportsystemet 2014-2025 avsatt medel för
finansiering av farleden till Klintehamn. Regionen har sedan tidigare erhållit
förhandsbeslut om att Trafikverket avsatt upp till 35 Mkr 2015/2016 för sin del av
muddringen. Upprättat avtal utgör överenskommelse mellan Region Gotland,
Trafikverket och Sjöfartsverket om samarbete samt finansiering för att reglera och
genomföra muddringsprojekt av hamnbassäng och den allmänna farleden till
Klintehamn. Syftet med projektet är att öka säkerheten och kapaciteten i farleden och
hamnen i Klintehamn. Projektet kan även ge möjlighet att pröva alternativ
markanvändning i delar av Visby hamn.
För att farledsprojektet skall göra det möjligt att fullt ut använda de större fartyg som
kan gå i en utbyggd farled – och därmed sänka transportkostnaderna – krävs även vissa
investeringar i hamnen bland annat ett större och djupare vändområde för fartygen och
utbyggda ytor för godsupplag.
Dom för aktuella åtgärder erhölls från mark- och miljödomstolen 2014-09-17.
Enligt projektets kostnadsuppskattning så blir Region Gotlands del av projektet 60 Mkr
(20 Mkr 2015 och 40 Mkr 2016).
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-09-30

Forts § 203
Förvaltningens bedömning är att det är ett väl genomarbetat avtal som föreligger.
Staten gör långtgående åtagande i den operativa verksamheten, vilket bedöms som
mycket positivt, då regionen därmed kan ta del av deras stora erfarenhet vad gäller
muddringsprojekt.
Avtalet innebär att projektet genomförs med gemensam styrgrupp, och att bland annat
projektledaren avdelas från Sjöfartsverket.
Näringsidkarna inom skogs- och jordbrukproduktion har sedan decennier valt att samla
sina verksamheter på Gotland till Klintehamn. Lantmännen står också inom de
närmaste åren inför ytterligare stora investeringar i sin verksamhet där. För att den
gotländska näringen i framtiden skall kunna fortsätta konkurrera, är det viktigt med en
väl fungerande infrastruktur, där också sjösäkerheten förbättras genom att Piancs
rekommendationer uppfylls.
____
Hamnchef TKF, Mats Eriksson föredrog ärendet vid arbetsutskottet och delade ut
presentationen ”Information TN – Klintehamns hamn muddring”.
Arbetsutskottet hänsköt ärendet till tekniska nämnden utan eget beslut.
___
Protokollsutdrag:
RS+avtalet+TKF:s skrivelse

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr TN 2012/2128

Teknikförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Hamnavdelningen

Datum 24 september 2014

Tekniska nämnden

Muddringsarbeten i Klintehamns hamn
Förslag till beslut

Teknikförvaltningen föreslår att Tekniska nämnden beslutar att:
• Godkänna avtalet mellan Trafikverket, Sjöfartsverket och Region
Gotland avseende samarbete, finansiering och genomförande av
muddring vid Klintehamns hamn.
• I enlighet med RS beslut 2014-05-26, § 147, hänskjuta finansieringen,
20 Mkr 2015 och 40 Mkr 2016, till höstens budgetavstämning.
• Ärendet förklaras omedelbart justerat.
Sammanfattning

I Klintehamn planeras en muddring av farled, vändzon och hamnområde.
Dialog har förts med Sjöfartsverket under många år för att staten ska ta
ansvaret för farleden och finansiera muddringen av den.
Trafikverket har i Nationella planen för transportsystemet 2014-2025 avsatt
medel för finansiering av farleden till Klintehamn. Regionen har sedan tidigare
erhållit förhandsbeslut om att Trafikverket avsatt upp till 35 Mkr 2015/2016
för sin del av muddringen. Bifogat avtal utgör överenskommelse mellan Region
Gotland, Trafikverket och Sjöfartsverket om samarbete samt finansiering för
att reglera och genomföra muddringsprojekt av hamnbassäng och den
allmänna farleden till Klintehamn. Syftet med projektet är att öka säkerheten
och kapaciteten i farleden och hamnen i Klintehamn. Projektet kan även ge
möjlighet att pröva alternativ markanvändning i delar av Visby hamn.
För att farledsprojektet skall göra det möjligt att fullt ut använda de större
fartyg som kan gå i en utbyggd farled – och därmed sänka
transportkostnaderna – krävs även vissa investeringar i hamnen bland annat ett
större och djupare vändområde för fartygen och utbyggda ytor för godsupplag.
Dom för aktuella åtgärder erhölls från mark- och miljödomstolen 2014-09-17.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-tn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Ärendenr TN 2012/2128

Region Gotland

Enligt projektets kostnadsuppskattning så blir Region Gotlands del av
projektet 60 Mkr (20 Mkr 2015 och 40 Mkr 2016).
Förvaltningens bedömning är att det är ett väl genomarbetat avtal som
föreligger. Staten gör långtgående åtagande i den operativa verksamheten vilket
bedöms som mycket positivt då regionen därmed kan ta del av deras stora
erfarenhet vad gäller muddringsprojekt.
Bakgrund

Klintehamn är allmän hamn enligt vad som framgår av Sjöfartsverket (SJÖFS
1992:9). Staten svarar genom Sjöfartsverket för farleden till hamnen fram till
hamnområdet. Åtgärder i farleden utanför hamnområdet som gör att farleden
uppfyller Piancs rekommendationer är ett statligt ansvar. Förbättringar och
kapacitetshöjande åtgärder utöver denna nivå är en fråga gemensamt för
hamnen och staten såväl när det gäller val av åtgärdsnivå som åtgärdernas
finansiering. Beslut om den statligt finansierade delen av investeringar i
farleden fattas (sedan Trafikverket bildades) inom ramen för den statliga
infrastrukturplaneringen.
Den nuvarande hamnen i Klintehamn och farleden dit tillåter bara relativt små
fartyg att trafikera hamnen vilket leder till att transportkostnaderna blir högre
än om större fartyg kunde användas. Detta försämrar
konkurrensförutsättningarna för berörda näringar, främst jord- och skogsbruk.
Dessutom ger de nuvarande högre sjötransportkostnaderna ekonomiska
incitament att flytta fartygsanlöp till Visby som kan angöras av större fartyg. En
sådan utveckling står emellertid i strid med Region Gotlands utvecklingsplaner.
Tvärtom önskar Region Gotland flytta nuvarande transporter av bulkgods från
Visby till Klintehamn för att möjliggöra en bättre stadsutveckling i Visby.
Hanteringen av bulkgods i Visby genererar också tunga lastbilstransporter i
centrala Visby.
Hamnen planeras för en fartygsstorlek som bedöms vara trolig i framtiden för
hamnar av Klintehamns storlek. Aktuell fartygstyp, ”Klintemax”, har tagits
fram av SSPA och har längden 115 m, bredden 16,5 m och 6,0 m i djupgående.
Planerade åtgärder innebär muddring av farled och vändzon/hamnbassäng.
Farleden kommer att breddas från ca 43 m till 53 m genom muddring ner till
7,3 m. Vändzonen i den nya hamndelen innebär att vändcirkeln utvidgas till
205 m i diameter och fördjupas till 6,8 m. Vidare planeras muddring i befintlig
hamnbassäng (Yttre hamnen) så att ett enhetligt djup på -6,0 m erhålls.
Sammanfattningsvis planeras följande muddringar:
-Muddring av befintlig hamn ner till - 6,0 m vattendjup (idag är djupet ca - 5,0-
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Region Gotland

6,0 m)
-Muddring i vändzon och hamnbassäng ner till - 6,8 m (idag olika djup mellan
ca -3,0 – 5,5 m)
-Muddring i farled ner till - 7,3 m (idag är farleden ca - 5,5 m och i området
som breddas är den ca – 3,5 till - 5,5 m)."
Bedömning

Det har varit ett långsiktigt mål för hamnutvecklingen på Gotland att kunna
genomföra ett gemensamt muddringsprojekt innefattade farled och
hamnområde i Klintehamns hamn med staten. Det i syfte att få ett
kostnadseffektivt genomförande samt tillvara ta de synergier som bedöms
uppstå.
Näringsidkarna inom skogs- och jordbrukproduktion har sedan decennier valt
att samla sina verksamheter på Gotland till Klintehamn. Lantmännen står
också inom de närmaste åren inför ytterligare stora investeringar i sin
verksamhet där. För att den gotländska näringen i framtiden skall kunna
fortsätta konkurrera är det viktigt med en väl fungerande infrastruktur där
också sjösäkerheten förbättras genom att Piancs rekommendationer uppfylls.
Avtalet innebär att projektet genomförs med gemensamt, styrgrupp, och att
bland annat projektledaren avdelas från Sjöfartsverket.
Förvaltningens bedömning är att det är ett väl genomarbetat avtal som
föreligger. Staten gör långtgående åtagande i den operativa verksamheten vilket
bedöms som mycket positivt då regionen därmed kan ta del av deras stora
erfarenhet vad gäller muddringsprojekt.
Ekonomisk analys

Trafikverket och Sjöfartsverket har tagit fram en samhällsekonomisk
bedömning som beslutsunderlag för att ta in projekt i den statliga planen för
infrastruktur. Nedan utdrag ur rapporten, TRV 2013/81241, TRV008
”Huvudscenariot i kalkylen bygger på att godsvolymen utvecklas enligt den
nationella prognos som Trafikverket tagits fram inför den nu pågående
nationella infrastrukturplaneringen 2014-2025. I en känslighetsanalys belyses
utfallet om godsvolymerna förblir oförändrade under hela kalkylperioden.
Den samhällsekonomiska kalkylen visar att det kombinerade farleds- och
hamnprojektet är svagt lönsamt i huvudscenariot liksom i scenariot med
nolltillväxt av godsmängden. Nettonuvärdeskvoten i huvudscenariot har
beräknats till +0,47 och i nolltillväxtscenariot till +0,19.
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Projektet beräknas också leda till minskade utsläpp till luft. I huvudscenariot
minskar utsläppen av koldioxid (under hela kalkylperioden) med ca 13 900 ton,
svaveloxider med 9 ton, kväveoxider 272 ton och VOC med ca 9 ton. Det
samhällsekonomiska värdet av dessa utsläppsminskningar har beaktats i den
samhällsekonomiska kalkylen.
Den inventering av icke prissatta effekter som gjorts indikerar att dessa
sammantaget bidrar positivt i en samlad samhällsekonomisk bedömning. Detta
positiva bidrag förstärker projektets lönsamhet vid en samlad
samhällsekonomisk bedömning.”
Förslaget innebär i grunden inte några tillkommande volymer och ökade
intäkter utan det handlar framför allt om flytt av verksamhet från Visby till
Klintehamns hamn. Kapitalkostnaderna (60 Mkr, avskrivning 50 år, ränta 4%
rak avskrivning) bedöms efter att muddringsprojektet är genomför att öka med
i genomsnitt ca 2,4 Mkr per år. Några ytterligare ökade driftkostnader bedöms
inte uppstå.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Förvaltningschef

Bilaga:

Mats Eriksson
Hamnchef

Avtal om samarbete, finansiering och genomförande av muddring vid
Klintehamns hamn, Gotland
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Ärende 8

Slutredovisning Fole skola, Fole
St. Ryftes 1:19
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-10-30, § 321
• Ledningskontoret 2014-09-04
• Tekniska nämnden 2014-06-04, § 142

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-10-30
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21

Rs § 321
Au § 301

Slutredovisning Fole skola, Fole St. Ryftes 1:19
RS 2014/371

- Tekniska nämnden 2014-06-04 § 142
- Ledningskontoret 2014-09-04

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Slutredovisning för investeringsprojekt Fole skola godkänns.

Tekniska nämnden har i protokollsutdrag överlämnat slutredovisning för följande
projekt:
−

Fole skola, projekt 10526. Utökning av förskola två avdelningar samt
verksamhetsanpassning mm.

Projekt
Fole skola,
projekt 10526

Produktionskalkyl

Produktionskostnad

32 070 000

31 889 616

Över/underskott
180 384

Ledningskontoret tillstyrker att slutredovisningarna godkänns och att anslagsöverskott
regleras mot regionens Eget kapital.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/371

Ledningskontoret
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 2014-09-04

Regionstyrelsen

Slutredovisning Fole skola, Fole St. Ryftes 1:19
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Slutredovisning för investeringsprojekt Fole skola godkänns.
Bakgrund

Tekniska nämnden har i protokollsutdrag överlämnat slutredovisning för
följande projekt:
• (§ 142), Fole skola, projekt 10526. Utökning av förskola två avdelningar
samt verksamhetsanpassning mm.

Projekt
Fole skola, projekt
10526

Produktions- Budget
kalkyl
32 070 000

(kronor)
Produktions- Överkostnad
/underskott
31 889 616

Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker att slutredovisningarna godkänns och att
anslagsöverskott/-underskott regleras mot regionens Eget kapital.
LEDNINGSKONTORET

Jan Björinge
regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

180 384

Protokoll

Tekniska nämndens arbetsutskott 2014-06-04

TN §

142

AU §

76

Slutredovisning Fole skola Fole St. Ryftes 1:19, projekt
10526, utökning förskola två avdelningar samt
verksamhetsanpassning mm

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden beslutar föreslå regionstyrelsen att slutredovisningen tillstyrks
och överlämnas till regionfullmäktige för beslut

Teknikförvaltningen överlämnar slutredovisning avseende Fole skola
Fole St. Ryftes 1:19, projekt 10526, Utökning förskola två avdelningar samt
verksamhetsanpassning mm.
Beräknad produktionskostnad uppgick till
Nedlagda kostnader uppgår till
Avvikelse

___
Protokollsutdrag:
RS+slutrapport

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

32 070 000 kr
31 889 616 kr
+ 180 384 kr

Slutrapport
Projekt

Fole skola 10526, Fole St. Ryftes 1:19

Projektägare

Region Gotland, Teknikförvaltningen

Projektledare
Bakgrund, syfte
och projektmål

Alf Johansson
Att utöka förskolan med två avdelningar samt verksamhetsanpassning och
totalrenovering av skolan. Utbyte av samtliga installationer el, vs och vent.
Förbättring av den yttre miljön.

Tillvägagångssätt

Ovanstående har genomförts som en totalentreprenad.

TKR

Ekonomi (tkr och
timmar)
 Budget

32 070 000

 Utfall

31 889 616

 Avvikelse

Tid (tim)

Kommentar

+180 384

Resultat och
Projektet har pågått åren 2008-2012 och har genomförts inom tidplan och budget.
analys
 Måluppfyllnad
 Tid
 Analys av
avvikelser
Rekommendationer
framåt från
projektledaren

Övrigt

Projektet har utökats år 2009 med 800 tkr på grund av mögelskador.

Slutrapport godkänd

Datum

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet

621 81 VISBY

Visby

0498-26 90 00 (växel)

www.gotland.se

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-11-28
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Ärende 9

Slutredovisning Kilåkern särskilt boende,
Othem Kilåkern 2, projekt 10560
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-10-30, § 322
• Ledningskontoret 2014-09-04
• Tekniska nämnden 2014-06-04, § 143

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-10-30
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21

Rs § 322
Au § 302

Slutredovisning Kilåkern särskilt boende, Othem Kilåkern 2,
projekt 10560
RS 2014/374

- Tekniska nämnden 2014-06-04, § 143
- Ledningskontoret 2014-09-04

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Slutredovisning för investeringsprojekt Kilåkern godkänns.

Tekniska nämnden har i protokollsutdrag överlämnat slutredovisning för följande
projekt:
−

Kilåkern särskilt boende, Othem Kilåkern 2, projekt 10560, ombyggnad till 20
lägenheter särskilt boende.

Projekt
Kilåkern särskilt
boende, projekt 10560

Produktionskalkyl
14 300 000

Produktionskostnad
14 057 125

Över/underskott
242 875

Ledningskontoret tillstyrker att slutredovisningarna godkänns och att anslagsöverskott
regleras mot regionens Eget kapital.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/374

Ledningskontoret

1 (1)

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 2014-09-04

Regionstyrelsen

Slutredovisning Kilåkern särskilt boende, Othem Kilåkern
2, projekt 10560
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Slutredovisning för investeringsprojekt Kilåkern godkänns.
Bakgrund

Tekniska nämnden har i protokollsutdrag överlämnat slutredovisning för
följande projekt:
• (§ 143), Kilåkern särskilt boende, Othem Kilåkern 2, projekt 10560,
ombyggnad till 20 lägenheter särskilt boende.

Projekt
Kilåkern särskilt
boende, projekt 10560

Produktions- Budget
kalkyl
14 300 000

(kronor)
Produktions- Överkostnad
/underskott
14 057 125

Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker att slutredovisningarna godkänns och att
anslagsöverskott/-underskott regleras mot regionens Eget kapital.
LEDNINGSKONTORET

Jan Björinge
regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19
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242 875

Tekniska nämndens arbetsutskott 2014-06-04

TN § 143
AU §

Protokoll

Slutredovisning Kilåkern särskilt boende, Othem
Kilåkern 2, projekt 10560, ombyggnad till 20
lägenheter särskilt boende

77

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden beslutar föreslå regionstyrelsen att slutredovisningen tillstyrks
och överlämnas till regionfullmäktige för beslut.

Teknikförvaltningen överlämnar slutredovisning avseende Kilåkern särskilt boende,
Othem Kilåkern 2, projekt 10560, Ombyggnad till 20 lägenheter särskilt boende.
Beräknad produktionskostnad uppgick till 14 300 000 kr
Nedlagda kostnader uppgår till
14 057 125 kr
Avvikelse
+ 242 875 kr
___
Protokollsutdrag:
RS+slutrapport

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Slutrapport
Projekt

Kilåkern, Särskilt boende 10560, Othem Kilåkern 2

Projektägare

Region Gotland, Teknikförvaltningen

Projektledare
Bakgrund, syfte
och projektmål

Alf Johansson
Uppdrag i enlighet med SOF´s beställning att bygga 20 lägenheter för särskilt
boende.

Tillvägagångssätt

Ovanstående har genomförts som totalentreprenad.

TKR

Ekonomi (tkr och
timmar)
 Budget

14 300 000

 Utfall

14 057 125

 Avvikelse

Tid (tim)

Kommentar

+242 875

Resultat och
Projektet har pågått åren 2008-2012 och har genomförts inom tidplan och
analys
 Måluppfyllnad budget.
 Tid
 Analys av
avvikelser
Rekommendationer
framåt från
projektledaren

Övrigt

Slutrapport godkänd

Datum

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet

621 81 VISBY

Visby

0498-26 90 00 (växel)

www.gotland.se

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-11-28

Handlingar till

Ärende 10

Köpekontrakt för Visby Adjutanten 3
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-10-30, § 319
• Ledningskontoret 2014-09-28
• Tekniska nämnden 2014-08-29, § 166

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-10-30
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21

Rs § 319
Au § 299

Köpekontrakt för Visby Adjutanten 3
RS 2014/490

- Regionstyrelsen 2013-03-27, § 75
- Tekniska nämnden 2014-08-29, § 166
- Ledningskontoret 201-09-28

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Upprättat köpekontrakt med AB Gotlandshem för fastigheten Visby Adjutanten 3
till ett överenskommet pris om 6,6 miljoner kronor godkänns.

Regionstyrelsen beslutade 2013-03-27 i § 75 att godkänna markanvisningsavtal med AB
Gotlandshem. Avtalet ger Gotlandshem möjlighet att bebygga det anvisade området
med bostäder till ett överenskommet markpris om 900 kronor/kvadratmeter för den
bruttoarea som bygglovet medger.
Parterna har upprättat ett köpekontrakt vilket i huvudsak behandlar följande:
−

Till grund för köpekontraktet ligger detaljplan för kv. Adjutanten m.fl.

−

Exploatören förvärvar i enlighet med upprättat köpekontrakt fastigheten Visby
Adjutanten 3.

−

Beviljat bygglov medger 7 337 kvadratmeter bruttoarea. Med detta som grund har
köpeskillingen bestämts till 6 600 000 kr.

−

Köparen har ett genomförande- och kostnadsansvar och ska vid vite senast inom 2 år
ha uppfört nybyggnation inom fastigheten.

−

Regionen bygger ut vatten-, spill- och dagvattenledningar till vilka exploatören har att
ansluta.

−

Fastigheten överlåtes med tillträde 1 december 2014, under förutsättning att
köpeskilling erlagts.

Utbyggnaden av kvarteret Adjutanten ställer krav på att regionen bygger ut infrastruktur
i enlighet med vad som upptagits i exploateringsbudgeten i regionens exploateringsplan.
De totala kostnaderna för genomförandet av exploateringen inom kv. Adjutanten och
kommande detaljplan för kv. Sergeanten beräknas komma att uppgå till omkring
45 miljoner kronor. Tidigare upprättad exploateringskalkyl visar att kommande
markförsäljning kommer att inbringa intäkter som sett under hela utbyggnadsperioden
kommer att ge full kostnadstäckning för exploateringsprojektet.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-10-30
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21

Rs § 319 forts
Au § 299

Tekniska nämnden har i beslut i augusti (TN § 166 2014-08-29) föreslagit regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt.
Ledningskontoret konstaterar att föreslaget köpekontrakt med AB Gotlandshem är
upprättat i enlighet med de intentioner som fastlades i det markanvisningsavtal som
parterna tecknade 2013, såväl när det gäller markpris som markområde.
Ledningskontoret har inget att erinra när det gäller föreslaget köpekontrakt och föreslår
regionstyrelsen att godkänna köpekontraktet för beslut i regionfullmäktige.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/490

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 28 september 2014

Regionstyrelsen

Visby Adjutanten 3. Köpekontrakt
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner upprättat
köpekontrakt med AB Gotlandshem för fastigheten Gotland Visby
Adjutanten 3 till ett överenskommet pris om 6,6 miljoner kronor.

Bakgrund

Regionstyrelsen beslutade 2014-03-27(RS§75) att godkänna
markanvisningsavtal med AB Gotlandshem. Avtalet ger Gotlandshem
möjlighet att bebygga det anvisade området med bostäder till ett
överenskommet markpris om 900 kr/kvm för den bruttoarea som bygglovet
medger.

Parterna har upprättat ett köpekontrakt (bilaga 1) vilket i huvudsak behandlar
följande:
-

Till grund för köpekontraktet ligger detaljplan för kv Adjutanten mfl.
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Ärendenr RS 2014/490

Ledningskontoret
Region Gotland

-

Exploatören förvärvar i enlighet med upprättat köpekontrakt
fastigheten Visby Adjutanten 3 enligt kartskiss ovan.

-

Beviljat bygglov medger 7337 kvm BTA. Med detta som grund har
köpeskillingen bestämts till 6 600 000 kr.

-

Köparen har ett genomförande- och kostnadsansvar och ska vid vite
senast inom 2 år ha uppfört nybyggnation inom fastigheten.

-

Regionen bygger ut vatten-, spill- och dagvattenledningar till vilka
exploatören har att ansluta.

-

Fastigheten överlåtes med tillträde 1 december 2014, under
förutsättning att köpeskilling erlagts.

Utbyggnaden av kvarteret Adjutanten ställer krav på att regionen bygger ut
infrastruktur i enlighet med vad som upptagits i exploateringsbudgeten i
regionens exploateringsplan. De totala kostnaderna för genomförandet av
exploateringen inom kv Adjutanten och kommande detaljplan för kv
Sergeanten beräknas komma att uppgå till omkring 45 miljoner kronor.
Tidigare upprättad exploateringskalkyl visar att kommande markförsäljning
kommer att inbringa intäkter som sett under hela utbyggnadsperioden kommer
att ge full kostnadstäckning för exploateringsprojektet.
Tekniska nämnden har i beslut 2014-08-29 (TN§166) föreslagit regionstyrelsen
att föreslå regionfullmäktige att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt.
Bedömning

Ledningskontoret konstaterar att föreslaget köpekontrakt med AB
Gotlandshem är upprättat i enlighet med de intentioner som fastlades i det
markanvisningsavtal som parterna tecknade 2013, såväl när det gäller markpris
som markområde. Ledningskontoret har inget att erinra när det gäller
föreslaget köpekontrakt och föreslår regionstyrelsen att godkänna
köpekontraktet för beslut i regionfullmäktige.

LEDNINGSKONTORET

Jan Björinge

Regiondirektör

2 (2)

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-08-29

TN §

166

AU §

96

Försäljning av Visby Adjutanten 3

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden föreslår att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige
godkänner upprättade köpeavtal med Gotlandshem för fastigheten Gotland
Visby Adjutanten 3 (f.d. del av Artilleriet 1:33) till ett pris av 6,6 miljoner kronor.

Till grund för rubricerade avtal ligger detaljplan för ”Kv Adjutanten m fl (del av Visby
Artilleriet 1:33)” samt markanvisningsavtal med Gotlandshem där det överenskomna
markpriset är 900 kr/kvm för den bruttoarea (BTA) som bygglovet medger
(Rs § 75, 2013-03-27).
Då bygglovet medger 7337 kvm BTA har köpekontrakt för Visby Adjutanten 3
upprättats med köpeskillingen 6 600 000 kr.
Förslaget får ekonomiska konsekvenser, innebärande att intäkterna delfinansierar
anläggandet av infrastrukturen inom kvarteret Adjutanten.
___
Protokollsutdrag:
RF/RS+avtal

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-11-28

Handlingar till

Ärende 11

Förslag till nytt konsortialavtal samt ny
bolagsordning för Gotlands Energi AB
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-10-30, § 343
• Ledningskontoret 2014-10-17 med förslag till konsortialavtal och
bolagsordning
• Nu gällande konsortialavtal och bolagsordning

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-10-30
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21

Rs § 343
Au § 324

Nytt konsortialavtal samt ny bolagsordning för Gotlands Energi AB
RS 2014/484

- Regionstyrelsen 2014-09-25, § 279

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Upprättat förslag till konsortialavtal mellan Vattenfall AB och Region Gotland
avseende parternas samverkan i Gotlands Energi AB godkänns.

•

Upprättat förslag till bolagsordning för Gotlands Energi AB godkänns.

•

Den i Konsortialavtalets avsnitt 2.3, 2 st, beskrivna årliga diskussionen och
överenskommelsen om utdelning och koncernbidrag ska inom Region Gotland
åligga regionstyrelsen.

•

Beslut enligt ovan fattas under förutsättning att Region Gotland representeras i
Gotlands Energi AB:s styrelse med två ordinarie ledamöter och två ersättare samt en
ledamot och en ersättare i respektive dotterbolag.

Vattenfall förvärvade 1978 samtliga aktier i AB Gotlands Kraftverk. Samtidigt namnändrades bolaget till Gotlands Energiverk AB, numera Gotlands Energi AB (GEAB).
Genom ett konsortialavtal mellan Vattenfall och kommunen 1977 sålde kommunen
Visby Elverks distributionsanläggningar m.m. till Vattenfall som i sin tur överlät dessa
till GEAB. Som betalning fick kommunen 25 % av aktierna i GEAB.
När elmarknaden avreglerades i början på 2000-talet förhandlade kommunen och
Vattenfall om GEABs uppdelning av försäljnings- resp. nätverksamheten i olika bolag
utifrån de nya förutsättningarna som då gällde. Förhandlingarna rörde även GEAB:s rätt
enligt konsortialavtalet att bygga ut och bibehålla ledningar och nätstationer på
kommunens mark utan att betala ersättning. Resultatet blev ett nyttjanderättsavtal där
GEAB skulle ersätta kommunen med ca 300 000 kronor per år för det intrången som
kablar och fjärrvärmeledningar m.m. förorsakar. Även ett nytt konsortialavtal träffades
från 2004 med en femårig förlängningsklausul.
GEABs styrelse har nu gjort en översyn av bolagsstrukturen för att få en så effektiv
styrning som möjligt. VD:n Jenny Larsson har då fått ett uppdrag att se över bolagsorganisationen så att den också är anpassad efter dagens EU-lagstiftning avseende
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-10-30
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21

Rs § 343 forts
Au § 324

nätbolagets särställning gentemot koncernbolagen som hanterar elförsäljning respektive
annan produktionsverksamhet och också är anpassad efter lagen om upphandling för
energisektorn.
Kort kan förslaget beskriver så här. Elhandeln som i dag hanteras i dotterbolaget
Gotlands Elförsäljning AB berörs inte utan ligger kvar som tidigare. Elnätsverksamheten som i dag hanteras i moderbolaget GEAB förs över till dotterbolaget
Gotlands Energientreprenad AB som byter namn till Gotlands Elnät AB. Den i
sistnämnda bolags bedrivna entreprenadverksamhet delas upp mellan elnätsföretaget
och moderbolaget GEAB. Moderbolaget tar också över ägar-, service- och
kundfunktioner som tidigare legat på Gotlands Energientreprenad AB.
Förutom de mer lagstyrda delarna av det förslag som Vattenfall/GEAB presenterar så
finns vissa frågor som berör regionen som minoritetsägare på visst sätt. Vad innebär
förändringarna för Region Gotland när det gäller dess inflytande och information från
styrelsearbetet med det minskade antalet styrelseledamöter är en fråga som kan ställas?
Hur påverkas regionens möjligheter till framtida ekonomiska avkastning från
aktieinnehavet i GEABs när verksamheternas huvudsakliga intäktsmassa flyttas till
dotterbolagen? I den nya strukturen flyttas GEAB-koncernens huvudsakliga intäkter
(näthandel ca 70 % av omsättningen 2012 + en liten elhandel ca 2 % 2012) från
moderbolaget GEAB (där regionen har sitt aktieinnehav) till de två dotterbolagen.
Kommer GEABs utökade satsningar gentemot vindkraftsbranschen att finansieras
genom ”indragen avkastning” eller alternativt ökat ägarbidrag?
För regionens del bör den årliga diskussion och överenskommelse om utdelning och
koncernbidrag som anges i avsnitt 2.3, 2 st åligga regionstyrelsen.
Ledningskontoret fick i RS § 279 2014-09-25 i uppdrag att i samråd med Gotlands
Energi AB utarbeta förslag till konsortialavtal och bolagsordning efter Vattenfalls
förslag om förändringar inom Gotlands Energi AB. Organisationsförändringarna är
föranledda av ändrad lagstiftning på EU-nivå gällande upphandling. Efter samråd har
förslag till nytt konsortialavtal samt ny bolagsordning inkommit.

forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-10-30
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21

Rs § 343 forts
Au § 324

Arbetsutskottet ansåg att Region Gotland bör vara representerad med två ledamöter och
två ersättare i Gotlands Energi AB:s styrelse och en ledamot och ersättare i respektive
dotterbolag.
Expedieras:

Ledningskontoret - kansli
Ledningskontoret - ledning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/484

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan Olsson

Datum 17 oktober 2014

Regionstyrelsen

Förslag från Vattenfall om flyttad verksamhet inom GEABs
koncernbolag, Gotlands Energi AB, nytt konsortialavtal och
bolagsordning
Förslag till beslut

•
•
•

Upprättat förslag till konsortialavtal mellan Vattenfall AB och Region
Gotland avseende parternas samverkan i Gotlands Energi AB godkänns.
Upprättat förslag till bolagsordning för Gotlands Energi AB godkänns.
Den i Konsortialavtalets avsnitt 2.3, 2 st, beskrivna årliga diskussionen och
överenskommelsen om utdelning och koncernbidrag ska inom Region
Gotland åligga regionstyrelsen.

Bakgrund

Vattenfall förvärvade 1978 samtliga aktier i AB Gotlands Kraftverk. Samtidigt
namnändrades bolaget till Gotlands Energiverk AB, numera Gotlands Energi
AB (GEAB). Genom ett konsortialavtal mellan Vattenfall och kommunen
1977 sålde kommunen Visby Elverks distributionsanläggningar m.m. till
Vattenfall som i sin tur överlät dessa till GEAB. Som betalning fick kommunen
25 % av aktierna i GEAB.
När elmarknaden avreglerades i början på 2000-talet förhandlade kommunen
och Vattenfall om GEABs uppdelning av försäljnings- resp. nätverksamheten i
olika bolag utifrån de nya förutsättningarna som då gällde.
Förhandlingarna rörde även GEABs rätt enligt konsortialavtalet att bygga ut
och bibehålla ledningar och nätstationer på kommunens mark utan att betala
ersättning. Resultatet blev ett nyttjanderättsavtal där GEAB skulle ersätta
kommunen med ca 300 000 kronor per år för det intrången som kablar och
fjärrvärmeledningar m.m. förorsakar.
Även ett nytt konsortialavtal träffades från 2004 med en femårig
förlängningsklausul.
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/484

Region Gotland

GEABs styrelse har nu gjort en översyn av bolagsstrukturen för att få en så
effektiv styrning som möjligt. VD:n Jenny Larsson har då fått ett uppdrag att
se över bolagsorganisationen så att den också är anpassad efter dagens EUlagstiftning avseende nätbolagets särställning gentemot koncernbolagen som
hanterar elförsäljning respektive annan produktionsverksamhet och också är
anpassad efter lagen om upphandling för energisektorn.
Kort kan förslaget beskriver så här. Elhandeln som i dag hanteras i
dotterbolaget Gotlands Elförsäljning AB berörs inte utan ligger kvar som
tidigare. Elnätsverksamheten som i dag hanteras i moderbolaget GEAB förs
över till dotterbolaget Gotlands Energientreprenad AB som byter namn till
Gotlands Elnät AB. Den i sistnämnda bolags bedrivna entreprenadverksamhet
delas upp mellan elnätsföretaget och moderbolaget GEAB. Moderbolaget tar
också över ägar-, service- och kundfunktioner som tidigare legat på Gotlands
Energientreprenad AB.
Här lämnas en kortfattad beskriver över de större förändringar som finns i det
nya konsortialavtalet och bolagsordningen för moderbolaget GEAB.
KONSORTIALAVTALET
1.6, 6-7 st: Nya stycken som förtydligar att dotterbolaget Gotlands Elnät AB
har begränsningar i moderbolagets styrmöjligheter pga ellagens och EU-regler
om unbundling. "EU ger ut elmarknadsdirektiv som bland annat syftar till att säkerställa
konkurrens på lika villkor mellan olika aktörer på elmarknaden. En förutsättning för detta är att
monopolverksamhet och konkurrensutsatt verksamhet hålls isär. Regler om unbundling (åtskillnad)
har därför tagits in i den nationella svenska lagstiftningen. Reglerna medför bland annat krav på
tydlig uppdelning mellan eldistribution och elhandel." Hämtat från Vattenfalls hemsida.

2.2.1, 2 st: Tidigare bestämmelse om målet för Bolagets (moderbolaget GEAB)
soliditet har nu även utsträckts till att omfatta respektive dotterbolag.
Avsnittet 2.3 om Utdelning har fått nya bestämmelser.
1 st Samma "Parterna är överens om att den del av resultatet, som inte
erfordras för att bibehålla eller uppnå avsedd kapitalstruktur skall delas ut till
ägarna." 2 st innehöll tidigare en regel som begränsade möjligheten att använda
vinsten till höjning av det egna kapitalet i stället för att ge utdelning till ägarna. Regeln
nu borta.

Nya 2 st lyder "Parterna är vidare överens om att frågan om utdelning från
Bolaget samt frågan om koncernbidrag från dotterbolag skall för varje
verksamhetsår bli föremål för diskussion och överenskommelse mellan
parterna.”

2 (4)

Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/484

Region Gotland

Nya 3 st lyder "Parterna är vidare införstådda med att verksamheten i dotterbolaget, Gotlands Elnät AB, står under tillsyn av Energimarknadsinspektionen
(Ei). Ei beslutar på förhand om en intäktsram för en 4 års period samt kommer
att reglera vilken avkastning på dotterbolagets kapitalbas (anläggningar) som
anses vara skälig och rimlig. Parterna är överens om att nu gällande och senare
ny/ändrad lagstiftning för nyss nämnd verksamhet skall följas."
Nya 4 st "Kan parterna inte uppnå en överenskommelse i enlighet med andra
stycket ska bestämmelsen i punkt 5 sista stycket tillämpas." Punkt 5 sista
stycket säger: "Om parterna inte kan uppnå enhällighet vad gäller ovan i denna punkt 5 angivna
frågor skall frågan behandlas vid en andra bolagsstämma eller ett andra styrelsemöte som då skall
äga rum med sådant mellanrum att frågan kan hinna diskuteras inom respektive parts organisation
och mellan företrädare för parterna. Vid sådan andra bolagsstämma eller sådant andra styrelsemöte
fordras inte enighet enligt denna punkt 5."

Avsnitt 3 Bolagets styrelse och revisorer
3.1 Minskning av antalet styrelseledamöter ska ske, från nu 8 (varav regionen 3)
till 4 (varav regionen 1). Bolagsordningen säger dock lägst 4, högst 8. Smidigare
att arbeta med en mindre styrelse enligt VD.
Avsnittet 9 Service- och leveranssäkerhet tas bort varför numreringen på
efterföljande avsnitt konsekvensändras. Lyder i dag: "Parterna är överens om
att samtliga Bolagets kunder skall garantera hög service och god
leveranssäkerhet."
BOLAGSORDNINGEN för Gotlands Energi AB
6 § Antal ledamöter i styrelsen som tidigare, dvs lägst 4 högst 8 men som anges
ovan i Konsortialavtalet 3.2 så är tänkt att det framöver endast ska vara 4
ledamöter, varav 1 från Regionen. Färre suppleanter i styrelsen från tidigare
högst 8, till nu högst 4. Bestämmelsen om minsta antalet ledamöter för
beslutsmässighet borttagen. Tidigare mer än hälften av ledamöterna.
Bedömning

Förutom de mer lagstyrda delarna av det förslag som Vattenfall/GEAB
presenterar så finns vissa frågor som berör regionen som minoritetsägare på
visst sätt. Vad innebär förändringarna för Region Gotland när det gäller dess
inflytande och information från styrelsearbetet med det minskade antalet
styrelseledamöter är en fråga som kan ställas?
Hur påverkas regionens möjligheter till framtida ekonomiska avkastning från
aktieinnehavet i GEABs när verksamheternas huvudsakliga intäktsmassa flyttas
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/484

Region Gotland

till dotterbolagen? I den nya strukturen flyttas GEAB-koncernens huvudsakliga
intäkter (näthandel ca 70 % av omsättningen 2012 + en liten elhandel ca 2 %
2012) från moderbolaget GEAB (där regionen har sitt aktieinnehav) till de två
dotterbolagen. Kommer GEABs utökade satsningar gentemot
vindkraftsbranschen att finansieras genom ”indragen avkastning” eller
alternativt ökat ägarbidrag?
För regionens del bör den årliga diskussion och överenskommelse om
utdelning och koncernbidrag som anges i avsnitt 2.3, 2 st åligga regionstyrelsen.
Ledningskontoret

Jan Björinge
regiondirektör
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1
Mellan VATTENFALL AB, org.nr. 556036-2138 nedan kallat Vattenfall,
och Region Gotland, org.nr. 212000-0803, nedan kallat Regionen, har denna
dag träffats följande

KONSORTIALAVTAL

1

BAKGRUND, ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

1.1

Gotlands Energi AB, kallas nedan Bolaget. Bolagets aktiekapital uppgår
idag till 15 000 000 kronor, fördelat på 150 000 aktier á nominellt 100
kronor. Vattenfall innehar 112 500 aktier och Regionen 37 500 aktier.

1.2

Genom detta Avtal är parterna överens om att reglera sin samverkan i
Bolaget.

1.3

Bolagsordningen för Bolaget skall ha den lydelse som framgår av Bilaga 1
till detta Avtal.

1.4

Alla aktier skall ha samma rätt. Varje aktie har en (1) röst.

1.5

Bolaget skall ha sitt säte och huvudkontor i Gotlands län.

1.6

Bolaget skall direkt eller genom dotter- och intressebolag bedriva
produktion, handel och distribution av energi samt tillhandahålla och
bedriva handel med produkter och tjänster inom områden som främjar,
stödjer eller kompletterar energiverksamheten.
Bolaget skall vidare genom dotter- och intressebolag äga och förvalta fast
och lös egendom samt bedriva annan med det föregående förenlig
verksamhet.
Parterna är överens om att detta Avtal skall i tillämpliga delar gälla för
Bolagets dotterbolag.
Bolagets verksamhet skall bedrivas i enlighet med av Bolagets styrelse
fastställd affärsplan.
Affärsplanen skall vara föremål för löpande översyn och ändras på sätt
styrelsen från tid till annan beslutar.
Parterna är införstådda med att dotterbolaget, Gotlands Elnät AB, endast får
instrueras och styras genom budget och affärsplan med hänsyn till reglerna
om unbundling i EU-direktiv och i ellagen och reglerna om unbundling skall
iakttas av såväl moderbolaget som dotterbolaget.

2
Vid tillsättandet av styrelser och VD i Bolaget och dotterbolagen skall
parterna följa vad som anges om unbundling (åtskillnad) i ellagen mellan
elnätsverksamhet och produktion av el samt elhandel.

2

EKONOMISKA RIKTLINJER

2.1

Lönsamhet
Parterna är överens om att verksamheten i Bolaget samt i dotterbolagen skall
med tillämpning av lagar, förordningar och föreskrifter bedrivas
affärsmässigt och effektivt för att uppnå marknadsmässig lönsamhet.

2.2

Finansiering

2.2.1 Bolagets verksamhet skall finansieras i första hand genom eget kapital,
internt tillförda medel och extern upplåning samt i andra hand genom
delägarlån, aktieägartillskott eller ökning av aktiekapitalet.
Målet för Bolagets samt respektive dotterbolags soliditet (definierad som
relation mellan eget kapital och balansomslutningen) bedöms och fastställs
av Bolagets samt respektive dotterbolags styrelse med hänsyn till vilken
utvecklingsfas och marknads/konjunkturfas som Bolaget samt respektive
dotterbolag befinner sig i.
2.2.2 Parterna är beredda att bistå med finansieringen av Bolaget i förhållande till
respektive parts innehav av aktier i Bolaget.
2.3

Utdelning
Parterna är överens om att den del av resultatet, som inte erfordras för att
bibehålla eller uppnå avsedd kapitalstruktur skall delas ut till ägarna.
Parterna är vidare överens om att frågan om utdelning från Bolaget samt
frågan om koncernbidrag från dotterbolag skall för varje verksamhetsår bli
föremål för diskussion och överenskommelse mellan parterna.
Parterna är vidare införstådda med att verksamheten i dotterbolaget,
Gotlands Elnät AB, står under tillsyn av Energimarknadsinspektionen(Ei).
Ei beslutar på förhand om en intäktsram för en 4 års period samt kommer att
reglera vilken avkastning på dotterbolagets kapitalbas (anläggningar) som
anses vara skälig och rimlig. Parterna är överens om att nu gällande och
senare ny/ändrad lagstiftning för nyss nämnd verksamhet skall följas.
Kan parterna inte uppnå en överenskommelse i enlighet med andra stycket
ska bestämmelsen i punkt 5 sista stycket tillämpas.

3
2.4

Nyemissioner
Vid nyemission skall part ha rätt att teckna nyemitterade aktier i proportion
till sitt tidigare aktieinnehav. Motsvarande skall gälla vid utgivande av konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning.

3

BOLAGETS STYRELSE OCH REVISORER

3.1

Bolagets styrelse skall vid detta Avtals undertecknande bestå av sex (6)
ledamöter och fyra (4) suppleanter. Vattenfall skall nominera fyra (4)
ledamöter och två (2) suppleanter och Regionen skall nominera två (2)
ledamöter och två (2) suppleanter. De sålunda nominerade ledamöterna och
suppleanterna skall väljas av bolagsstämman. Styrelsens ordförande skall
utses bland de ledamöter som valts enligt förslag av Vattenfall och vice
ordförande bland de ledamöter som valts enligt förslag av Regionen.
För respektive dotterbolag är parterna överens om att Vattenfall skall
nominera tre (3) ledamöter och två (2) suppleanter och Regionen skall
nominera en (1) ledamot och en (1) suppleant. Styrelsens ordförande skall
utses bland de ledamöter som valts enligt förslag av Vattenfall och vice
ordförande skall vara den ledamot som valts enligt förslag av Regionen.

3.2

Till revisorer i Bolaget utses en auktoriserad revisor jämte suppleant.
Parterna är överens om att Vattenfall som konsoliderar Bolaget skall avgöra
vilket revisionsbolag som skall anlitas. Dessutom har Vattenfall rätt att utse
en revisor jämte suppleant och Regionen har rätt att utse en revisor jämte
suppleant.

3.3

Bolagets styrelse skall sammanträda på begäran av styrelsens ordförande
eller på begäran av part. Styrelsen skall sammanträda minst 4 gånger om
året, inkluderat i samband med beslut om budget och framläggande av
årsbokslut.
Aktiebolagslagens regler gäller i övrigt beträffande kallelse till
styrelsesammanträden, protokoll från sådana sammanträden, arbetsordning
etc.

3.4

För Bolaget skall verkställande direktör utses. Styrelsen utser verkställande
direktör på förslag av Vattenfall. Vattenfall lämnar förslag till styrelsen efter
samråd med Regionen.

4

FIRMATECKNINGSRÄTT
Bolagets firma skall, förutom av styrelsen, tecknas av styrelsens ledamöter
minst två i förening på sätt styrelsen beslutar.

4
Verkställande direktören tecknar Bolagets firma enligt 8 kap 36 §
aktiebolagslagen.

5

BESLUT
Följande väsentliga beslut i Bolaget fordrar enighet mellan de närvarande
styrelseledamöterna respektive aktieägarna oavsett om de behandlas i
styrelse eller på bolagsstämma:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

ändring av Bolagets bolagsordning;
ändring av Bolagets aktiekapital samt nyemission av vad slag det vara
må;
ändring av föremålet eller huvudinriktningen för Bolagets verksamhet;
fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition
över Bolagets resultat;
avtal mellan Bolaget och part eller bolag inom parts koncern, utöver
sådana som faller inom Bolagets löpande verksamhet och är av mindre
betydelse;
utseende och entledigande av VD i Bolaget;
överföring av verksamhet från Bolaget till hel- eller delägt dotterbolag.
fastställande av fjärrvärmepris
bedrivande av verksamhet i hel- eller delägt dotterbolag och/eller
intressebolag.

Om parterna inte kan uppnå enhällighet vad gäller ovan i denna punkt 5
angivna frågor skall frågan behandlas vid en andra bolagsstämma eller ett
andra styrelsemöte som då skall äga rum med sådant mellanrum att frågan
kan hinna diskuteras inom respektive parts organisation och mellan
företrädare för parterna. Vid sådan andra bolagsstämma eller sådant andra
styrelsemöte fordras inte enighet enligt denna punkt 5.

6

ÖVERLÅTELSE AV AKTIER I BOLAGET
Överlåtelse av aktie till ny ägare får inte äga rum förrän aktien erbjudits
övriga aktieägare. Utövas inte förköpsrätten inom tre månader eller avstår
den förköpsberättigade dessförinnan från sin förköpsrätt, skall hinder inte
anses föreligga mot att låta aktien övergå i annans ägo varvid
bolagsordningens bestämmelser om hembudsskyldighet likväl skall gälla.
Vad i föregående stycke har angetts om överlåtelse av aktie gäller inte om
Vattenfall eller Regionen överlåter sitt aktieinnehav i Bolaget till av
Vattenfall eller Regionen helägt dotterbolag eller om överlåtelse sker vidare
till annat helägt dotterbolag eller om överlåtelse sker tillbaka till tidigare
ägare eller till Vattenfall eller Regionen. Vid sådan överlåtelse skall inte
heller hembuds- och lösningsreglerna i § 12 i Bolagsordningen tillämpas.

5
Part som överlåter aktie skall tillse att förvärvaren genom skriftligt
påtecknande inträder som part i detta Avtal.

7

POLICIES, RIKTLINJER MM

7.1

Med de begränsningar som kan följa av aktiebolagslagen, bolagsordning och
detta Avtal och med vederbörlig hänsyn till Regionens intresse som
minoritetsdelägare, skall Bolaget och styrelsen vid varje bolagsstämma
besluta om tillämpning av policies, instruktioner och riktlinjer som från tid
till annan gäller för Vattenfallkoncernen.

7.2

Parterna är vidare överens om att Bolaget skall tillämpa Vattenfalls
redovisningsprinciper. Bolagets redovisning skall även kunna tillgodose
Kommunens behov av uppgifter till Kommunens årsredovisning.

8

VARUMÄRKE
Parterna är ense om att Bolagets varumärke skall utgöras av ordet ”GEAB”
följt av Vattenfalls figurmärke i enlighet med Vattenfalls instruktion F1241,
Legal handling of trademarks, company names and domain names. Parterna
är vidare ense om att Bolagets domänadress skall vara
www.gotlandsenergi.se.
Ovannämnda varumärke och domännamn skall ägas av Vattenfall, som även
svarar för registreringsåtgärder, bevakning mot intrång och motsvarande.
Den närmare regleringen beträffande Bolagets nyttjande av varumärket och
domännamnet skall framgå av licensavtal som ingås mellan Vattenfall och
Bolaget. Bolaget har även rätt att använda annat varumärke eller
domännamn, om sådant nyttjande står i överensstämmelse med
Vattenfallkoncernens policies, instruktioner bl a ovan nämnda och riktlinjer,
eller efter särskilt beslut av parterna.

9

OFFENTLIGHETSPRINCIPEN OCH SEKRETESS

9.1

Regionen accepterar, efter önskemål från Vattenfall, att
offentlighetsprincipen inte skall gälla i Bolaget.

9.2

Parterna och Bolaget förbinder sig att inte sprida eller utnyttja information
om Bolagets verksamhet på annat sätt eller för annat ändamål än som
överenskommits mellan parterna och/eller Bolaget. Motsvarande gäller
beträffande information från Bolaget eller den andra parten som dessa
betecknat som konfidentiell.
Detta åtagande skall inte gälla

6

10

a)

information som är eller blivit allmänt känd genom publicering eller
användning; eller

b)

information som var i mottagande parts besittning redan innan
informationen avslöjades för den mottagande parten av den lämnande
parten; eller

c)

information som vid senare tidpunkt lagligen förvärvats av den
mottagande parten oberoende av den lämnande parten; eller

d)

information som part ålagts att uppge på grund av lagakraftvunnet
beslut meddelat av domstol eller myndighet eller som part är skyldig
att lämna till aktiebörs.

e)

för det fall utlämnande av handlingar skall ske enligt reglerna i 2 kap.
Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och Sekretesslagen.

TILLÄMPNING AV AVTALET
Parterna förbinder sig att på bolagsstämma, styrelsemöte och i övrigt tillse
att bestämmelserna i detta Avtal verkställs och fullföljs.

11

FÖRETRÄDE KONSORTIALAVTAL - BOLAGSORDNING
Mellan parterna gäller detta Avtal före bolagsordningen.

12

VILLKOR FÖR DETTA AVTALS GILTIGHET
Detta Avtal förutsätter för sin giltighet att det i sin helhet godkänns av
Vattenfalls styrelse och regionfullmäktige i Region Gotland genom
lagakraftvunnet beslut eller efter regionfullmäktiges beslut om
bemyndigande till regionstyrelsen, regionstyrelsens lagakraftvunna beslut.

13

AVTALSTID
Detta Avtal gäller från undertecknandet till och med 2019-12-31 och förlängs därefter med fem (5) år i sänder om det inte sägs upp till upphörande
senast ett (1) år före avtalstidens utgång. Uppsägning skall ske skriftligen.
Parternas avsikt är att detta Avtal skall gälla så länge som part äger aktier i
Bolaget.

14

FÖRTIDA UPPSÄGNING
Detta Avtal kan upphöra i förtid endast om

7

a)

parterna enats om Avtalets upphörande;

b)

part bryter mot bestämmelse i detta Avtal och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för den andra parten samt den första parten inte
vidtar rättelse inom 60 dagar efter det att den parten mottagit skriftlig
begäran därom; eller

c)

part inställer sina betalningar, försätts i konkurs eller annars kommer
på obestånd.

I de fall som avses under b) ovan äger den part som anmodat den andra parten vidtaga rättelse uppsäga Avtalet. Uppsägning på grund av omständigheter som nämns under b) ovan skall ske senast sex (6) månader efter det att
den uppsägningsberättigade parten erhöll kännedom om avtalsbrottet och
Avtalet skall uppsägas till tidpunkt, som inte understiger en (1) månad från
det att den andra parten erhöll del av uppsägningen.
I fall som avses under c) ovan äger sådan part, som inte kommit på obestånd, rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.
Om Avtalet uppsägs enligt b) eller c) och Avtalet därefter upphör att gälla
mot uppsagd part, har uppsägande part rätt att efter eget val antingen kräva
att den part som förorsakat uppsägningen erbjuder sina samtliga aktier i
Bolaget till förköp eller kräva att den part som förorsakat uppsägningen
förvärvar uppsägande parts samtliga aktier. I båda fallen skall värdet på
aktierna motsvara aktiernas verkliga värde.
Uppsägning enligt ovan skall ske skriftligen.

15

AKTIEBREVEN SOM SÄKERHET
Utan den andra partens föregående skriftliga medgivande förbinder sig envar
part att så länge detta Avtal gäller, inte pantförskriva sina aktier i Bolaget
eller vidta annan åtgärd som kan förhindra den andra parten att utnyttja sin
förköpsrätt eller hembudsrätt.

16

CESSION
Med undantag för vad som föreskrivits i punkt 6 får rättigheterna och
skyldigheterna enligt detta Avtal inte överlåtas av någon av parterna utan att
den andra parten dessförinnan lämnat sitt skriftliga godkännande.

17

ÖVRIGT

8
17.1 Överenskommelser om ändringar i och tillägg till detta Avtal skall ske
skriftligen genom tilläggsavtal, vederbörligen undertecknat av parterna.
17.2 Detta Avtal med därtill hörande bilagor utgör en uttömmande reglering av
parternas överenskommelse rörande samarbetet mellan parterna i Bolaget
och ersätter därmed alla tidigare avtal, överenskommelser och
korrespondens i saken.

18

TVIST
Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta Avtal eller därur
härflytande rättsförhållande skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt
Regler för Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut. Platsen för
skiljedomsförfarandet skall vara Stockholm. Skiljeförfarandet skall äga rum
på svenska.
Svensk lag skall vara tillämplig på detta Avtal.

********************

Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna erhållit
vardera ett.
............................. den ..............................
VATTENFALL AB

REGION GOTLAND

(publ)
.............................................

............................................

Gotlands Energi AB förbinder sig att i tillämpliga delar efterkomma detta Avtal,
varvid punkt 18 skall tillämpas även vid tvist mellan part och Bolaget.

........................ den ............................
GOTLANDS ENERGI AB

...............................................

556008-2157

BOLAGSORDNING
Antagen vid bolagsstämma

1 § Firma
Bolagets firma är Gotlands Energi Aktiebolag.
2 § Styrelsens säte
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Gotlands län.
3 § Verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller via hel- eller delägda
bolag, bedriva produktion, handel och distribution av energi samt tillhandahålla och
bedriva handel med produkter och tjänster inom områden som främjar, stödjer eller
kompletterar energiverksamheten.
Bolaget ska vidare genom dotter- och intressebolag äga och förvalta fast och lös
egendom samt bedriva annan med det föregående förenlig verksamhet.
4 § Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 12 000 000 och högst 48 000 000 SEK.
5 § Antal aktier
Bolaget skall ha lägst 120 000 och högst 480 000 aktier.
6 § Styrelseledamöter
Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter, utöver sådana
ledamöter som utses i annan ordning än av bolagsstämman.
7 § Styrelsesuppleanter
Styrelsen skall bestå av lägst en och högst fyra styrelsesuppleanter, utöver sådana
suppleanter som utses i annan ordning än av bolagsstämman.
8 § Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring jämte
koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes förhållanden samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på ordinarie
bolagsstämma för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under
det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, minst en och högst tre revisorer jämte
minst en och högst tre suppleanter. Av bolagets revisorer skall minst en vara
auktoriserad revisor. Även suppleanten för denne revisor skall vara auktoriserad
revisor. Till revisor eller revisorssuppleant kan även utses registrerat revisionsbolag.

9 § Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma, där fråga om ändring
av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och
senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall
utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
Kallelse skall innehålla förslag till dagordning, vilken skall ange de ärenden som
skall behandlas vid bolagsstämman jämte det huvudsakliga innehållet i varje
framlagt förslag, om inte förslaget rör fråga av mindre betydelse. Kallelsen skall
sändas med post brev till aktieägarnas senast kända adress. Till kallelsen skall
även fogas underlag inför bolagsstämman.
10 § Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är kalenderår.
11 § Ordinarie bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma hålles en gång om året före juni månads utgång.
Styrelsens ordförande eller vid förfall för hen, vice ordförande, skall vara ordförande
på bolagsstämman tills dess ordförande valts.
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden behandlas:
1.
Val av ordförande;
2.
Val av sekreterare och två justerare;
3.
Upprättande och godkännande av röstlängd;
4.
Framläggande och godkännande av dagordning;
5.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i
förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och
verkställande direktören;
7.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
8.
Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
9.
Val av styrelse och styrelsesuppleanter;
10. Fastställande, i förekommande fall, av antalet revisorer och revisorssuppleanter;
11. Fastställande, i förekommande fall, av arvoden till revisorerna;
12. Val, i förekommande fall, av revisorer och revisorssuppleanter;
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
12 § Hembudsförbehåll
Om aktie skulle på något som helst vis övergå till fysisk eller juridisk person som
inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas samtliga övriga
aktieägare till inlösen. Erbjudandet om hembud skall ske genom skriftlig anmälan
hos bolagets styrelse. Bevis om förvärvet av aktien skall därvid bifogas. Om aktien
förvärvats genom köp skall uppgift även lämnas om köpeskillingen.

Så snart aktien hembjudits enligt ovan, skall styrelsen omedelbart anteckna detta i
bolagets aktiebok samt underrätta aktieägarna härom genom rekommenderade
brev till de adresser som finns antecknade i aktieboken eller, i brist på sådan
adress, till adress som annars är känd för bolaget. Breven skall innehålla
uppmaning att aktieägare som önskar utöva lösningsrätten skall skriftligen anmäla
detta till styrelsen inom två månader från den dag då styrelsen underrättades om
förvärvet av aktien.
Aktieägare som inom ovan angiven tid underrättat styrelsen om sin önskan att
utöva lösningsrätten har rätt att förvärva de hembjudna aktierna. Lösningsrätten
skall enbart kunna omfatta hela den aktiepost som omfattas av erbjudandet om
hembud. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan
bestämmas genom lottning, verkställd genom notarius publicus. Om samtidigt flera
aktier hembjudits skall dock aktierna först, så långt möjligt, fördelas bland dem som
anmält lösningsanspråk. Fördelningen skall ske i proportion till tidigare aktieinnehav.
Lösenbeloppet för hembjudna aktier skall, om den hembudsskyldige förvärvat
aktierna genom köp, utgöras av köpeskillingen och i annat fall motsvara det pris
som kan påräknas för aktierna vid en försäljning under normala förhållanden vid tidpunkten för den hembudsskyldiges förvärv. Har parterna inte kunnat enas om
lösenbeloppet senast inom två månader från den dag lösningsanspråket anmäldes,
skall lösenbeloppet på begäran av part fastställas av skiljemän enligt gällande lag
om skiljeförfarande. Även annan tvist än om lösenbeloppet prövas i den ordning
gällande lag om skiljeförfarande stadgar.
Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i frågan om inlösen får
den som begärt inlösen skriftligen påkalla skiljeförfarande inom två månader från
den dag lösningsanspråk framställdes hos bolaget.
Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet
blev bestämt.
Under hembudstiden skall överlåtaren kunna utöva rösträtten och därmed
sammanhängande rättigheter för aktie som omfattas av hembudet.
Skulle inom föreskriven tid ingen anmäla önskan om att förvärva hembjuden aktie
eller, för det fall anmälan skett, sådan aktie ej förvärvats inom en månad från dagen
då lösenbeloppet överenskommits eller fastställts av skiljemän, har den som gjort
hembudet rätt att bli registrerad för aktien.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-11-28

Handlingar till

Ärende 12

Tillägg till gällande regler för flaggning
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-10-30, § 340
• Ledningskontoret 2014-09-25

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-10-30
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21

Rs § 340
Au § 320

Tillägg till gällande regler för flaggning
RS 2014/531

- Ledningskontoret 2014-09-25

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Tillägg till gällande regler för flaggning (KS 2009/413, § 151) fastställs i enlighet med
förslag nedan.

•

Förslaget träder i kraft från och med 1 november 2014.

En revidering av flaggreglerna beslutades av fullmäktige den 23 november 2009.
Reglerna omfattar regler för flaggning i huvudsak avseende den svenska flaggan och
Region Gotlands flagga. Vid revideringen 2009 lades även regler rörande flaggning med
EU-flagga och UNESCO-flagga till i riktlinjerna. Dessa båda flaggor flaggas med på
Österport under Europadagen respektive världsarvsdagen.
Ledningskontoret föreslår att reglera flaggning utöver dessa fyra alternativ genom att
göra ett tillägg till nu gällande flaggregler enligt följande:
Övriga flaggor
Flaggning med övrig flagga kan ske på Österport då det finns särskilda skäl. Syftet
ska vara att stödja oegennyttiga och icke-kommersiella ändamål och/eller
organisationer som främjar och har sin grund i mångfald, jämlikhet och
medmänsklighet. Tillämpningen ska vara restriktiv och ske efter särskild prövning.
Beslut om flaggning med övriga flaggor fattas av regionstyrelsens ordförande.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/531

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Ulrika Holm

Datum 25 september 2014

Regionstyrelsen

Tillägg till gällande regler för flaggning
Förslag till beslut

Att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fatta beslut om tillägg till
gällande regler för flaggning (KS 2009/413, § 151) i enlighet med förslag
nedan.
Förslaget föreslås träda i kraft från om med den 1 november 2014.
Bakgrund

En revidering av flaggreglerna beslutades av fullmäktige den 23 november
2009. Reglerna omfattar regler för flaggning i huvudsak avseende den svenska
flaggan och Region Gotlands flagga. Vid revideringen 2009 lades även regler
rörande flaggning med EU-flagga och UNESCO-flagga till i riktlinjerna. Dessa
båda flaggor flaggas med på Österport under Europadagen respektive
världsarvsdagen. Det har nu befunnits att det är befogat att reglera flaggning
utöver dessa fyra alternativ genom att göra ett tillägg till nu gällande flaggregler
enligt följande:
Övriga flaggor
Flaggning med övrig flagga kan ske på Österport då det finns särskilda skäl.
Syftet ska vara att stödja oegennyttiga och icke-kommersiella ändamål
och/eller organisationer som främjar och har sin grund i mångfald, jämlikhet
och medmänsklighet. Tillämpningen ska vara restriktiv och ske efter särskild
prövning.
Beslut om flaggning med övriga flaggor fattas av regionstyrelsens ordförande.
Ledningskontoret

Jan Björinge
regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-11-28

Handlingar till

Ärende 13

Inrättande av en tjänst som barnlots.

Motion av Anna Andersson (C)
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-10-30, § 328
• Motion 2014-03-31
• Ledningskontoret 2014-10-01
• Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-17, § 78
• Socialnämnden 2014-09-16, § 109
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-09-15, § 511

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-10-30
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21

Rs § 328
Au § 308

Motion. Inrättande av en tjänst som barnlots
RS 2014/183

- Motion 2014-03-31
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-09-15, § 511
- Socialnämnden 2014-09-16, § 109
- Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-17, § 78
- Ledningskontoret 2014-10-01

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets yttrande.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att göra webbplatsen sagagotland.se, Region
Gotlands webbplats för samarbete och gemensamt ansvar för barn och ungas
psykiska hälsa, mer lättillgänglig och då med speciell hänsyn tagen till barn och unga.

Anna Andersson (C) har i en motion föreslagit att en tjänst som barnlots ska inrättas i
Region Gotland med uppdraget att hjälpa barn och unga som mår dåligt att hitta rätt
hjälp. Motionens yrkande stödjer sig på Barnombudsmannens rekommendation att man
inom varje landsting/region inrättar en barnlots. Denna skulle utgöra en väg in i
vårdkedjan för barn och unga som mår dåligt.
En arbetsgrupp med representanter från barn- och utbildningsförvaltningen,
socialförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen och ledningskontoret har på
BarnSams uppdrag berett ärendet. BarnSam är ett samarbetsorgan inom Region Gotland
för förvaltningar m.fl. som möter barn och unga i sin verksamhet: socialförvaltning,
barn- och utbildningsförvaltning, hälso- och sjukvårdsförvaltning, gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltning och kultur- och fritidsförvaltning, samt folkhälsochef och
verksamhetsledare.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har lämnat förvaltningens yttrande som eget svar på
motionen. Sammantaget bedömer de med stöd av förvaltningen att det finns bra
lotsmöjligheter för barn- och unga och tillgång till vårdkedjan genom väl utbyggd
elevhälsa, webbplatsen Sagagotland.se och professionell samverkan. Sagagotland.se är
utvecklad av berörda förvaltningar inom BarnSam och är till för den som vill veta vart
man kan vända sig när ett barn eller en ungdom behöver hjälp.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-10-30
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21

Rs § 328 forts
Au § 308

Socialnämnden har föreslagit att motionen anses besvarad genom socialförvaltningens
tjänsteskrivelse. Sammantaget bedömer de, i likhet med de andra nämnderna, att det
redan finns bra lotsmöjligheter.
Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit att motionen ska avslås. Nämnden har i likhet
med de andra nämnderna bedömt att det redan finns bra lotsmöjligheter.
Ledningskontoret anför att, arbetsgruppens gemensamma bedömning är att, på grund av
Gotlands litenhet är det relativt tydligt för barn och unga vart de kan vända sig om de
behöver hjälp. Kontaktvägarna mellan de olika professionerna är också korta och väl
kända vilket underlättar för det lotsande som sker, exempelvis genom elevhälsans
försorg. Sagagotland.se är enligt arbetsgruppen ett bra instrument för att ta reda på vart
man kan vända sig. Dock finns det en utvecklingspotential. Sidan bör göras mer känd
och synlig, exempelvis bör en varaktig länk ligga på första sidan på gotland.se. Sidan bör
även kunna göras mer lättillgänglig för barn och unga genom att anpassas språkligt.
Den pågående utredningen om att eventuellt föra över första linjens insatser från barnoch ungdomspsykiatrin till primärvården bör visa om en ökad tydlighet för barn och
unga kan uppstå vid ett eventuellt överförande till primärvården. Likaså bör utredningen
bedöma om tillgängligheten till första linjens vård vid psykisk ohälsa kan förväntas öka.
Sammantaget bedömer arbetsgruppen att det redan finns bra lotsmöjligheter för barn
och unga och tillgång till vårdkedjan genom en väl utbyggd elevhälsa, sagagotland.se och
professionell samverkan. Därmed föreslås att motionen avslås.
Arbetsutskottet instämmer med ledningskontorets yttrande men vill understryka vikten av
att webbplatsen sagagotland.se görs mer tillgänglig, speciellt för barn och unga.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Motion till Gotlands Regionfullmäktige.

Ang. införande av barnlots
Barnombudsmannen presenterade i veckan sin rapport ”Bryt tystnaden” där myndigheten
undersökt samhällets stöd för barn och unga vid psykisk ohälsa. I studien har barn och unga
kommit tals om hur de upplever sig blivit bemötta av psykiatrisk vård, barn- och
ungdomspsykiatrin, elevhälsan och ungdomsmottagningar.
Barnombudsmannens slutsats är att vägen till stöd för unga ibland kan vara lång och krokig,
han rekommenderar därför att man inom varje landsting/region inrättar en barnlots. Denna
lots skall göra så att det finns en väg in i vårdkedjan för barn och unga som mår dåligt.
Detta är helt i linje med det arbete som redan görs inom Barnsam-nätverket och som bland
annat utmynnat i hemsidan sagagotland.se där man som barn, ung eller förälder kan söka
och kontakta den vård man behöver. Ibland är det dock svårt att orka hitta rätt, att orka ligga
på och att orka upprepa sin berättelse. Detta bör man kunna få hjälp med. Att ge Regionens
barn och unga tillgång till en barnlots kan ses som ytterligare ett tydligt steg för att hjälpa
och underlätta och ta till vara våra barn och ungas rättigheter när de mår dåligt.
Med anledning av ovanstående yrkar jag:
•

Att en barnlots inrättas inom Region Gotland med uppdraget att hjälpa barn och
unga som mår dåligt att hitta rätt hjälp.

Levide 2014-03-26

Anna Andersson
Centerpartiet

Ärendenr RS 2014/183

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Lisa Stark

Datum 1 oktober 2014

Regionstyrelsen

Motion. Inrättande av en barnlots inom Region Gotland
Förslag till beslut

Motionen avslås
Bakgrund

Anna Andersson, (c), föreslår regionfullmäktige att en barnlots inrättas inom
Region Gotland med uppdraget att hjälpa barn och unga som mår dåligt att
hitta rätt hjälp. Förslaget bygger på Barnombudsmannens (BO) rapport ”Bryt
tystnaden”. BO finner att vägen till stöd för unga ibland kan vara lång och
krokig och rekommenderar att varje landsting/region inrättar en barnlots.
Denna lots ska göra så att det finns en väg in i vårdkedjan för barn och unga
som mår dåligt.
I Region Gotland har berörda förvaltningar inom BarnSam utvecklat en
websida, sagagotland.se. Sidan är till för den som vill veta vart man kan vända
sig när ett barn eller en ungdom behöver hjälp. Här kan man dels hitta
information om olika typer av problem eller svårigheter som man kan ha som
barn och ungdom, och dels uppgifter om vilka verksamheter i Region Gotland
som har i uppgift att ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer och hur
man kan komma i kontakt med de verksamheterna. Tydliga länkar till
sagagotland.se ligger på första sidan för socialförvaltningen, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen.
När barn och ungdomar har insatser från både socialtjänsten och från hälsooch sjukvården finns det möjlighet att upprätta en samordnad individuell plan
(SIP). Behovet av SIP för ett barn eller ungdom kan inom Region Gotland
uppmärksammas av socialtjänsten- och hälso- och sjukvårdens verksamheter,
förskola, skola och kultur- och fritidsverksamhet. Inom ramen för Barnsam
har omfattande insatser gjorts i framtagande av förvaltningsgemensamma
rutiner och vid införande av SIP, i syfte att barn och ungdomar i behov av
särskilt stöd ska få de insatser som de behöver.
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E-post regiongotland@gotland.se
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/183

Region Gotland

Hälso- och sjukvårdens insatser till barn och ungdomar med psykisk ohälsa
kan delas in i första linjens vård respektive specialistvård. Sedan 2010 har BUP
på Gotland både specialist- och första linjeuppdraget för barn och ungdomar
med psykisk ohälsa. I juni beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden om ett
uppdrag till förvaltningen att utforma en plan för att eventuellt överföra första
linjens uppdrag även avseende psykisk ohälsa för barn och unga till
primärvården. Detta redovisas till nämnden i november 2014.
Barn- och utbildningsförvaltningen har en utbyggd elevhälsa. Det innebär att
varje rektor, skola och barn har ett helt elevhälsoteam att tillgå (skolkurator,
skolsköterska och skolpsykolog). Elevhälsoteamets yrkesgrupper har en
barnlotsfunktion redan idag.
Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för barns och ungdomars
uppväxtvillkor och kan erbjuda olika former av öppenvårdsinsatser till barn,
ungdomar och deras familjer om de behöver det. Exempel på
öppenvårdsinsatser är stöd från socialsekreterare, familjebehandling,
ungdomscoach, öppen förskola för barn och föräldrar och Tryggve
stödgrupper.
Inom socialförvaltningens verksamheter finns professionella som redan har ett
ansvar för att ”lotsa” barn, ungdomar och deras familjer till rätt verksamhet
eller myndighet och att samverka med andra verksamheter och myndigheter
när behov finns.
Ärendets beredning

En arbetsgrupp med representanter från hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen samt ledningskontoret
har på BarnSams uppdrag berett ärendet.
Yttrande har inhämtats från barn- och utbildningsnämnden, hälso- och
sjukvårdsnämnden och socialnämnden.
Bedömning

Arbetsgruppens gemensamma bedömning är att på grund av Gotlands litenhet
är det relativt tydligt för barn och unga vart de kan vända sig om de behöver
hjälp. Kontaktvägarna mellan de olika professionerna är också korta och väl
kända vilket underlättar för det lotsande som sker, exempelvis genom
elevhälsans försorg. Sagagotland.se är enligt arbetsgruppen ett bra instrument
för att ta reda på vart man kan vända sig. Dock finns det en
utvecklingspotential. Sidan bör göras mer känd och synlig, exempelvis bör en
varaktig länk ligga på första sidan på gotland.se. Sidan bör även kunna göras
mer lättillgänglig för barn och unga genom att anpassas språkligt.
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/183

Region Gotland

Den pågående utredningen om att eventuellt föra över första linjens insatser
från BUP till primärvården bör visa om en ökad tydlighet för barn och unga
kan uppstå vid ett eventuellt överförande till primärvården. Likaså bör
utredningen bedöma om tillgängligheten till första linjens vård vid psykisk
ohälsa kan förväntas öka.
Sammantaget bedömer arbetsgruppen att det redan finns bra lotsmöjligheter
för barn och unga och tillgång till vårdkedjan genom en väl utbyggd elevhälsa,
sagagotland.se och professionell samverkan. Därmed föreslås att motionen
avslås.

Ledningskontoret

Jan Björinge
regiondirektör
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Ärendenr BUN 2014/284

Barn- och utbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Per Stenström

Datum

18 augusti 2014

Barn- och utbildningsnämnden

Yttrande över motion om inrättande av en barnlots inom
Region Gotland
Förslag till beslut

Motionen avslås.
Bakgrund

Anna Andersson, (c), föreslår regionfullmäktige att en barnlots inrättas inom
Region Gotland med uppdraget att hjälpa barn och unga som mår dåligt att
hitta rätt hjälp. Förslaget bygger på Barnombudsmannens (BO) rapport ”Bryt
tystnaden”. BO finner att vägen till stöd för unga ibland kan vara lång och
krokig och rekommenderar att varje landsting/region inrättar en barnlots.
Denna lots ska göra så att det finns en väg in i vårdkedjan för barn och unga
som mår dåligt.
I Region Gotland har berörda förvaltningar inom BarnSam utvecklat en
websida, sagagotland.se. Sidan är till för den som vill veta vart man kan vända
sig när ett barn eller en ungdom behöver hjälp. Här kan man dels hitta
information om olika typer av problem eller svårigheter som man kan ha som
barn och ungdom, och dels uppgifter om vilka verksamheter i Region Gotland
som har i uppgift att ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer och hur
man kan komma i kontakt med de verksamheterna. Tydliga länkar till
sagagotland.se ligger på första sidan för socialförvaltningen, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen.
Hälso- och sjukvårdens insatser till barn och ungdomar med psykisk ohälsa
kan delas in i första linjens vård respektive specialistvård. Sedan 2010 har BUP
på Gotland både specialist- och första linjeuppdraget för barn och ungdomar
med psykisk ohälsa. I juni beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden om ett
uppdrag till förvaltningen att utforma en plan för att eventuellt överföra första
linjens uppdrag även avseende psykisk ohälsa för barn och unga till
primärvården. Detta redovisas till nämnden i november 2014.
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Barn- och utbildningsförvaltningen

Ärendenr BUN 2014/284

Region Gotland

Barn- och utbildningsförvaltningen har en utbyggd elevhälsa. Det innebär att
varje rektor, skola och barn har ett helt elevhälsoteam att tillgå (skolkurator,
skolsköterska och skolpsykolog). Elevhälsoteamets yrkesgrupper har en
barnlotsfunktion redan idag.
Ärendets beredning

En arbetsgrupp med representanter från hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen samt ledningskontoret
har på initiativ från BarnSam gemensamt berett ärendet.
Bedömning

Arbetsgruppens gemensamma bedömning är, att på grund av Gotlands
litenhet, är det relativt tydligt för barn och unga vart de kan vända sig om de
behöver hjälp. Kontaktvägarna mellan de olika professionerna är också korta
och väl kända vilket underlättar för det lotsande som sker, exempelvis genom
elevhälsans försorg. Sagagotland.se är enligt arbetsgruppen ett bra instrument
för att ta reda på vart man kan vända sig. Dock finns det en
utvecklingspotential. Sidan bör göras mer känd och synlig, exempelvis bör en
varaktig länk ligga på första sidan på gotland.se. Sidan bör även kunna göras
mer lättillgänglig för barn och unga genom att anpassas språkligt.
Den pågående utredningen om att eventuellt föra över första linjens insatser
från BUP till primärvården bör visa om en ökad tydlighet för barn och unga
kan uppstå vid ett eventuellt överförande till primärvården. Likaså bör
utredningen bedöma om tillgängligheten till första linjens vård vid psykisk
ohälsa kan förväntas öka.
Sammantaget bedömer arbetsgruppen att det redan finns bra lotsmöjligheter
för barn och unga och tillgång till vårdkedjan genom en väl utbyggd elevhälsa,
sagagotland.se och professionell samverkan. Därmed föreslås att motionen
avslås.

Anders Jolby
Skoldirektör
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Ärendenr SON 2014/194
RS 2014/183
HSN 2014/212
BUN 2014/284

Socialförvaltningen
Karl Risp

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 21 augusti 2014

Socialnämnden

Remiss av motion från regionstyrelsen. Inrättande av en
barnlots inom Region Gotland
Förslag till beslut

Socialnämnden avslår Anna Anderssons (C) motion om att införa en barnlots.
___________________________________________________________
Sammanfattning

Anna Andersson, (c), föreslår regionfullmäktige att en barnlots inrättas inom
Region Gotland med uppdraget att hjälpa barn och unga som mår dåligt att
hitta rätt hjälp. Förslaget bygger på Barnombudsmannens (BO) rapport ”Bryt
tystnaden”. BO finner att vägen till stöd för unga ibland kan vara lång och
krokig och rekommenderar att varje landsting/region inrättar en barnlots.
Denna lots ska göra så att det finns en väg in i vårdkedjan för barn och unga
som mår dåligt.
Bakgrund

I Region Gotland har berörda förvaltningar inom BarnSam utvecklat en
websida, sagagotland.se. Sidan är till för den som vill veta vart man kan vända
sig när ett barn eller en ungdom behöver hjälp. Här kan man dels hitta
information om olika typer av problem eller svårigheter som man kan ha som
barn och ungdom, och dels uppgifter om vilka verksamheter i Region Gotland
som har i uppgift att ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer och hur
man kan komma i kontakt med de verksamheterna. Tydliga länkar till
sagagotland.se ligger på första sidan för socialförvaltningen, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen.
När barn och ungdomar har insatser från både socialtjänsten och från hälsooch sjukvården finns det möjlighet att upprätta en samordnad individuell plan
(SIP). Behovet av SIP för ett barn eller ungdom kan inom Region Gotland
uppmärksammas av socialtjänsten- och hälso- och sjukvårdens verksamheter,
förskola, skola och kultur- och fritidsverksamhet. Inom ramen för Barnsam
har omfattande insatser gjorts i framtagande av förvaltningsgemensamma

Besöksadress Visborgsallén 19
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Socialförvaltningen

Ärendenr SON 2014/194

Region Gotland

rutiner och vid införande av SIP, i syfte att barn och ungdomar i behov av
särskilt stöd ska få de insatser som de behöver.
Hälso- och sjukvårdens insatser till barn och ungdomar med psykisk ohälsa
kan delas in i första linjens vård respektive specialistvård. Sedan 2010 har BUP
på Gotland både specialist- och första linjeuppdraget för barn och ungdomar
med psykisk ohälsa. I juni beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden om ett
uppdrag till förvaltningen att utforma en plan för att eventuellt överföra första
linjens uppdrag även avseende psykisk ohälsa för barn och unga till
primärvården. Detta redovisas till nämnden i november 2014.
Barn- och utbildningsförvaltningen har en utbyggd elevhälsa. Det innebär att
varje rektor, skola och barn har ett helt elevhälsoteam att tillgå (skolkurator,
skolsköterska och skolpsykolog). Elevhälsoteamets yrkesgrupper har en
barnlotsfunktion redan idag.
Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för barns och ungdomars
uppväxtvillkor och kan erbjuda olika former av öppenvårdsinsatser till barn,
ungdomar och deras familjer om de behöver det. Exempel på
öppenvårdsinsatser är stöd från socialsekreterare, familjebehandling,
ungdomscoach, öppen förskola för barn och föräldrar och Tryggve
stödgrupper.
Inom socialförvaltningens verksamheter finns professionella som redan har ett
ansvar för att ”lotsa” barn, ungdomar och deras familjer till rätt verksamhet
eller myndighet och att samverka med andra verksamheter och myndigheter
när behov finns.
Ärendets beredning

En arbetsgrupp med representanter från hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen samt ledningskontoret
har på BarnSams uppdrag berett ärendet.
Yttrande har inhämtats från barn- och utbildningsnämnden, hälso- och
sjukvårdsnämnden och socialnämnden.
Bedömning

Arbetsgruppens gemensamma bedömning är att på grund av Gotlands litenhet
är det relativt tydligt för barn och unga vart de kan vända sig om de behöver
hjälp. Kontaktvägarna mellan de olika professionerna är också korta och väl
kända vilket underlättar för det lotsande som sker, exempelvis genom
elevhälsans försorg. Sagagotland.se är enligt arbetsgruppen ett bra instrument
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Socialförvaltningen

Ärendenr SON 2014/194

Region Gotland

för att ta reda på vart man kan vända sig. Dock finns det en
utvecklingspotential. Sidan bör göras mer känd och synlig, exempelvis bör en
varaktig länk ligga på första sidan på gotland.se. Sidan bör även kunna göras
mer lättillgänglig för barn och unga genom att anpassas språkligt.
Den pågående utredningen om att eventuellt föra över första linjens insatser
från BUP till primärvården bör visa om en ökad tydlighet för barn och unga
kan uppstå vid ett eventuellt överförande till primärvården. Likaså bör
utredningen bedöma om tillgängligheten till första linjens vård vid psykisk
ohälsa kan förväntas öka.
Sammantaget bedömer arbetsgruppen att det redan finns bra lotsmöjligheter
för barn och unga och tillgång till vårdkedjan genom en väl utbyggd elevhälsa,
sagagotland.se och professionell samverkan. Därmed föreslås att motionen
avslås.

Socialförvaltningen

Marica Gardell
socialdirektör

Expedieras till:
Registrator HSN
Registrator BUN
Registrator RS
Anna Derwinger Hallberg, verksamhetsledare BarnSam
Lisa Stark, folkhälsostrateg
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REGION GOTLAND

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

15 september 2014

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

20 augusti och 3 september 2014

HSN § 511 Remissvar, Inrättande av barnlots
HSN 2014/212 Yttrande, Inrättande av barnlots

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens yttrande och lämnar det
som sitt.
Bakgrund Au § 510

Anna Andersson (c) föreslår regionfullmäktige att en barnlots inrättas inom Region
Gotland med uppdraget att hjälpa barn och unga som mår dåligt att hitta rätt hjälp.
Nämnden delges förvaltningens yttrande.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens yttrande och lämnar det
som sitt.

Expedieras: Regionstyrelsen

Justeringsman

Utdragsbestyrkande

7

Ärendenr HSN 2014/212

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Leif Olsson, Kvalitetschef

Datum 2014-08-18

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Motion: Införande av barnlots
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens yttrande och
lämnar det som sitt.

Anna Andersson, (c), föreslår regionfullmäktige att en barnlots inrättas inom
Region Gotland med uppdraget att hjälpa barn och unga som mår dåligt att
hitta rätt hjälp. Förslaget bygger på Barnombudsmannens (BO) rapport ”Bryt
tystnaden”. BO finner att vägen till stöd för unga ibland kan vara lång och
krokig och rekommenderar att varje landsting/region inrättar en barnlots.
Denna lots ska göra så att det finns en väg in i vårdkedjan för barn och unga
som mår dåligt.
Bakgrund

I Region Gotland har berörda förvaltningar inom BarnSam utvecklat en
websida, sagagotland.se. Sidan är till för den som vill veta vart man kan vända
sig när ett barn eller en ungdom behöver hjälp. Här kan man dels hitta
information om olika typer av problem eller svårigheter som man kan ha som
barn och ungdom, och dels uppgifter om vilka verksamheter i Region Gotland
som har i uppgift att ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer och hur
man kan komma i kontakt med de verksamheterna. Tydliga länkar till
sagagotland.se ligger på första sidan för socialförvaltningen, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen.
När barn och ungdomar har insatser från både socialtjänsten och från hälsooch sjukvården finns det möjlighet att upprätta en samordnad individuell plan
(SIP). Behovet av SIP för ett barn eller ungdom kan inom Region Gotland
uppmärksammas av socialtjänsten- och hälso- och sjukvårdens verksamheter,
förskola, skola och kultur- och fritidsverksamhet. Inom ramen för Barnsam
har omfattande insatser gjorts i framtagande av förvaltningsgemensamma
rutiner och vid införande av SIP, i syfte att barn och ungdomar i behov av
särskilt stöd ska få de insatser som de behöver.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator_hsn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Ärendenr: HSN 2014/212

Region Gotland

Hälso- och sjukvårdens insatser till barn och ungdomar med psykisk ohälsa
kan delas in i första linjens vård respektive specialistvård. Sedan 2010 har BUP
på Gotland både specialist- och första linjeuppdraget för barn och ungdomar
med psykisk ohälsa. I juni beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden om ett
uppdrag till förvaltningen att utforma en plan för att eventuellt överföra första
linjens uppdrag även avseende psykisk ohälsa för barn och unga till
primärvården. Detta redovisas till nämnden i november 2014.
Barn- och utbildningsförvaltningen har en utbyggd elevhälsa. Det innebär att
varje rektor, skola och barn har ett helt elevhälsoteam att tillgå (skolkurator,
skolsköterska och skolpsykolog). Elevhälsoteamets yrkesgrupper har en
barnlotsfunktion redan idag.
Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för barns och ungdomars
uppväxtvillkor och kan erbjuda olika former av öppenvårdsinsatser till barn,
ungdomar och deras familjer om de behöver det. Exempel på
öppenvårdsinsatser är stöd från socialsekreterare, familjebehandling,
ungdomscoach, öppen förskola för barn och föräldrar och Tryggve
stödgrupper.
Inom socialförvaltningens verksamheter finns professionella som redan har ett
ansvar för att ”lotsa” barn, ungdomar och deras familjer till rätt verksamhet
eller myndighet och att samverka med andra verksamheter och myndigheter
när behov finns.
Ärendets beredning

En arbetsgrupp med representanter från hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen samt ledningskontoret
har på BarnSams uppdrag berett ärendet.
Bedömning

Arbetsgruppens gemensamma bedömning är att på grund av Gotlands litenhet
är det relativt tydligt för barn och unga vart de kan vända sig om de behöver
hjälp. Kontaktvägarna mellan de olika professionerna är också korta och väl
kända vilket underlättar för det lotsande som sker, exempelvis genom
elevhälsans försorg. Sagagotland.se är enligt arbetsgruppen ett bra instrument
för att ta reda på vart man kan vända sig. Dock finns det en
utvecklingspotential. Sidan bör göras mer känd och synlig, exempelvis bör en
varaktig länk ligga på första sidan på gotland.se. Sidan bör även kunna göras
mer lättillgänglig för barn och unga genom att anpassas språkligt.
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Ärendenr: HSN 2014/212

Region Gotland

Den pågående utredningen om att eventuellt föra över första linjens insatser
från BUP till primärvården bör visa om en ökad tydlighet för barn och unga
kan uppstå vid ett eventuellt överförande till primärvården. Likaså bör
utredningen bedöma om tillgängligheten till första linjens vård vid psykisk
ohälsa kan förväntas öka.
Sammantaget bedömer arbetsgruppen att det redan finns bra lotsmöjligheter
för barn och unga och tillgång till vårdkedjan genom en väl utbyggd elevhälsa,
sagagotland.se och professionell samverkan.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-11-28

Handlingar till

Ärende 14

Uppställningsplats för husbilar i
Klintehamns gästhamn. Motion av Håkan

Onsjö (M)
Innehåll

• Regionstyrelsen 2014-10-30, § 329
• Motion 2014-02-20
• Ledningskontoret 2014-09-22

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-10-30
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21

Rs § 329
Au § 309

Motion. Uppställningsplats för husbilar i Klintehamns gästhamn
RS 2014/180

- Motion 2014-03-31
- Ledningskontoret 2014-09-22

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets yttrande.

I en motion ställd av Håkan Onsjö (M) yrkas att Region Gotland inför nästa sommar ser
över möjligheten att upplåta uppställningsplatser för husbilar vid Gästhamnen i
Klintehamn. Han anför att det skulle stärka hamnens attraktionskraft och bidra till ett
ökat serviceutbud.
Ledningskontoret har i sin tjänsteskrivelse informerat om att teknikförvaltningens
hamnavdelning sedan en tid tillbaka för diskussioner med Klinte båtklubb om att
upplåta mark i anslutning till gästhamnen i Klintehamn till ställplatser för husbilar. Efter
uppbyggnaden av nytt hamncafé och servicehus bedömer båda parter att det finns goda
förutsättningar för att en uppställningsplats för husbilar kommer till stånd inför nästa
sommar.
Ledningskontoret har bedömt att vidare åtgärder för uppställningsplatser inte behöver
genomföras och föreslår att motionen anses besvara med kontorets utlåtande.
Arbetsutskottets har föreslagit att beslut fattas i enlighet med ledningskontorets förslag att
motionen anses besvarad med kontorets yttrande.
Simon Härenstam (M) yrkar att motionen bifalls.
Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Simon Härenstams
yrkande och fann att arbetsutskottets förslag vunnit bifall.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/180

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Peter Bloom

Datum 22 september 2014

Regionstyrelsen

Motion. Uppställningsplats för husbilar i Klintehamns
gästhamn
Förslag till beslut

Med hänvisning till Ledningskontorets utlåtande anses motionen besvarad.

Bakgrund

Håkan Onsjö (M) har i motion yrkat att Region Gotland inför nästa sommar ser över
möjligheten att låta uppställningsplatser för husbilar vid gästhamnen i Klintehamn.
Enligt motionen är behovet av uppställningsplatser i centrala Klintehamn stort
på sommaren. Det finns utmärkta ställplatser för husbilar vid gästhamnen där
det redan idag finns möjlighet till duschar, el och sophämtning. Båtklubben i
Klintehamn erbjudit sig att sköta en uppställningsplats på samma sätt som man
idag sköter gästhamnen. Vidare att en uppställningsplats skulle stärka hamnens
attraktionskraft för turister och bidra till att skapa förutsättningar för ett ökat
serviceutbud på platsen.

Bedömning

Teknikförvaltningens hamnavdelning för sedan en tid tillbaka diskussioner
med Klinte båtklubb om att upplåta mark i anslutning till gästhamnen i
Klintehamn till ställplatser för husbilar. Efter uppbyggnaden av nytt hamncafé
och servicehus bedömer båda parter att det finns goda förutsättningar för att
en uppställningsplats för husbilar kommer till stånd inför nästa sommar.
Ledningskontoret bedömer att vidare åtgärder inte behöver genomföras i
ärendet.

Jan Björinge
regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-11-28

Handlingar till

Ärende 15

Nya föreskrifter för den s.k. ”gröna
betalsäcken”. Motion av Rune Fröling

(M)

Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-10-30, § 330
• Motion 2014-04-28
• Ledningskontoret 2014-10-08
• Tekniska nämnden 2014-09-30, § 194

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-10-30
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21

Rs § 330
Au § 310

Motion. Nya föreskrifter för den s.k. gröna betalsäcken
RS 2014/245

- Motion 2014-04-28
- Tekniska nämnden 2014-09-30 § 194
- Ledningskontoret 2014-10-08

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen avslås och besvaras i övrigt med tekniska nämndens beslut.

Rune Fröling (M) har i en motion yrkat att möjligheterna undersöks att förändra regelverket kring den s.k. ”gröna betalsäcken” för att förhindra att den blir matplats för
skadedjur som sprider sopor.
Tekniska nämnden har i sitt svar redogjort för insamlingen av hushållsavfall och insamlingssystemet med betalsäck. De har bedömt att några direkta nya åtgärder inte behöver
genomföras med anledning av motionen utan anser att tydlig information ger bättre
effekt än nya regler. De anser att hanteringen av betalsäcken i stort sett fungerar bra.
Nämnden har föreslagit att motionen anses besvarad med förvaltningens skrivelse.
Ledningskontoret har instämt i bedömningen att tydlig information ger bättre effekt än nya
regler. Ansvar och lagar kring nedskräpning finns redan.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen avslås och att tekniska nämndens beslut
med tjänsteskrivelsen lämnas som svar på motionen.
Arbetsutskottets har föreslagit att motionen avslås och i övrigt besvaras med tekniska
nämndens beslut.
Simon Härenstam (M) yrkar att motionen bifalls.
Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Simon Härenstams
yrkande och fann att arbetsutskottets förslag vunnit bifall.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

MOTION

Den gröna betalsäcken behöver nya föreskrifter

TILL

Regionfullmäktige

Den gröna betalsäcken en behöver nya föreskrifter
Den gröna betalsäcken är ett komplement till den överallt rådande sopsorteringen i brännbart och
kompost. Den möjliggör för hushåll och besökare att på ett smidigt sätt slänga osorterat avfall.
Antingen kan säcken ställas vid ordinarie hämtningsställe, eller så kan säcken lämnad vid
avfallsmottagningen nere vid hamnen eller vid återvinningscentralerna. Under sommaren finns det
dessutom ett antal mottagningsstationer runt om på ön där säckar tas emot. Det verkar bra, men...
Återvinningen är inte alltid öppen då folk lämnar sina stugor - sön- och helgdagar. Säckarna
placeras lite var som helst längs vägarna och ofta får de stå länge. Vid rådande ordning med 14dagarshämtning kan en betalsäck bli stående 13 dagar om den ställs ut av någon som just missat
hämtningen. Säckarna har gått från att vara avfall till att bli matplats till rävar, kråkor, korpar, råttor
och diverse vitfågel som ohämmat kalasar på säckarnas innehåll och sprider det över nejden.
Betalsäcken utgör i dessa fall en sanitär olägenhet och inte ett praktiskt sätt att förfara med
hushållssopor. Något bör göras för att undvika att säckarna blir stående längst vägarna för lång tid.
Kanske ska säckarna bara kunna ställas dagen före hämtning - eller lämnas på säckinlämning på
återvinningen. Kanske måste säckarna skyddas om de ska stå länge.
Att säckarna ska utgöra matplats för skadedjur är oacceptabelt.
Jag yrkar därför:

−

att Region Gotland undersöker möjligheterna att förändra regelverket kring den gröna

betalsäcken för att förhindra att den blir matplats för skadedjur som sprider sopor över nejden.

Vamlingbo den 27 april 2014
Rune Fröling (M)

Ärendenr RS 2014/245

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Helena Andersson

Datum 8 oktober 2014

Regionstyrelsen

Motion. Nya föreskrifter för den s.k. "gröna betalsäcken"
Förslag till beslut

•
•

Motionen avslås.
Tekniska nämndens beslut, TN § 194, enligt
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse från den 8 september
2014, lämnas som svar på motionen.

Bakgrund

Inom ramen för Region Gotlands insamling av hushållavfall erbjuds en
betalsopsäck som komplement till hämtning av avfall från avfallskärl, t ex vid
enstaka tillfällen med extra mycket avfall eller för tillfälliga besökare på
Gotland utan fast hämtställe.
Motionens yrkande

Rune Fröling, m, yrkar i en motion att Region Gotland undersöker
möjligheterna att förändra regelverket kring betalsopsäcken på grund av
skadedjur och nedskräpning.
Bedömning

Ledningskontoret instämmer med samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
att tydlig information ger bättre effekt än nya regler. Den som lämnar en
betalsopsäck är ansvarig för att avlämna säcken utan nedskräpning. Regler mot
nedskräpning är redan lagstiftade.
Förvaltning/Avdelning/Enhet

Jan Björinge
regiondirektör
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Protokoll

Tekniska nämnden 2014-09-30

TN §

194

AU §

119

Motion. Den gröna betalsopsäcken behöver nya
föreskrifter

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Motionen anses besvarad med förvaltningens skrivelse.

Rune Fröling (M) yrkar i en motion: ”att Region Gotland undersöker möjligheterna att förändra
regelverket kring den gröna betalsäcken för att förhindra att den blir matplats för skadedjur som sprider
sopor över nejden.”
I motionen beskriver han några brister med insamlingssystemet för betalsopsäcken:
- Återvinningscentralerna inte är öppna på söndagar och helgdagar när många
lämnar sin stuga.
- Det kan gå lång tid innan hämtning sker, upp till 13 dagar när man lämnar för
hämtning vid sin fastighet.
- Säckar lämnas på fel ställe längs vägarna och hämtas inte.
- Betalsopsäckar kan gå sönder innan de hämtas vid fastighet eller när de lämnas
på fel ställen. Det medför enligt motionen nedskräpning, skadedjur och sanitär
olägenhet.
Bedömning
Region Gotland ansvarar för insamling av hushållavfall. Insamlingen sker i huvudsak
genom hämtning av avfall från avfallskärl vid fastighet. Betalsopsäckar används för
insamling tillsammans med avfallskärl. När man vid enstaka tillfällen har extra mycket
avfall som inte ryms i avfallskärlet, kan man köpa och använda en betalsopsäck.
Tillfälliga besökare på Gotland kan också använda betalsopsäcken till exempel vid
camping.
Insamlingssystemet för betalsopsäcken
Det finns olika alternativa sätt att lämna en betalsopsäck:
- Hämtning vid fastighet på ordinarie hämtningsställe vid ordinarie
hämtningstillfälle.
- Beställd hämtning (budning mot avgift) vid fastighet på ordinarie
hämtningsställe utanför hämtningsperioden för fritidshus.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-09-30

Forts § 194
-

Lämna på en av Region Gotlands återvinningscentraler.

-

Lämna vid Region Gotlands station för betalsopsäckar på Fårö som har öppet
under sommaren.

-

Avresande med färja kan även lämna betalsopsäckar på en station vid Färjeleden
i Visby.

Direkta nya åtgärder i systemet med insamling av betalsopsäckar behöver inte
genomföras med anledning av motionen. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
är att tydlig information ger bättre effekt än nya regler. Den som lämnar en betalsopsäck
är ansvarig för att lämna säcken på ett lämpligt sätt som inte medför nedskräpning.
Regler mot nedskräpning finns redan genom lagstiftning.
Betalsopsäcken är, som komplement till insamlingssystemet för hushållsavfall, ett sätt att
minska risken för nedskräpning. Säcken har funnit sedan 2008 och
samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning är att hanteringen fungerar i stort sett bra.
Mer än 4 000 säckar hämtas per år. Trasiga säckar och nedskräpning förekommer, men
det är vid enstaka tillfällen och i liten omfattning i förhållanden till mängden säckar som
samlas in.
Längre hämtningsintervall för sophämtningen kan, när det införs, innebära en större risk
för nedskräpning, men alternativa sätt att lämna säcken finns.
I samhällbyggnadsförvaltningens arbete med information ingår att ta fram information
som är riktad till och anpassad för olika kundgrupper. Behov av extra
informationsåtgärder följs upp som en del av samhällsbyggnadsförvaltningens
insamlingsuppdrag för hushållsavfall.
___
Protokollsutdrag:
RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-11-28

Handlingar till

Ärende 16

Busslinje till flygplatsen och
Snäckområdet. Motion av Inger Harlevi

(M) och Håkan Onsjö (M)
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-10-30, § 331
• Motion 2013-04-22
• Ledningskontoret 2014-10-09
• Tekniska nämnden 2014-09-30, § 193

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-10-30
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21

Rs § 331
Au § 311

Motion. Busslinje till flygplatsen och Snäckområdet
RS 2013/268

- Motion 2013-04-22
- Tekniska nämnden 2014-09-30, § 193
- Ledningskontoret 2014-10-09

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen bifalls genom att en busslinje till flygplatsen och Snäckområdet beaktas i
nästa översyn av kollektivtrafiken.

I en motion från Inger Harlevi och Håkan Onsjö båda (M) yrkas att en busslinje till flygplatsen och Snäckområdet tas med i kommande översyn av kollektivtrafiken. De anför
att det finns möjlighet att under sommarmånaderna åka buss till och från flygplatsen,
men inte under resten av året samt att Snäckområdet har fått ett utökat
befolkningsunderlag tack vare nybyggda bostäder.
Tekniska nämnden har förslagit att motionen tillstyrks såtillvida att busslinje till flygplatsen
och Snäckområdet beaktas i översyn av kollektivtrafiken.
Ledningskontoret anser att det är önskvärt att kollektivtrafiken förbättras och har i likhet
med tekniska nämnden tillstyrkt förslaget.
Arbetsutskottets har föreslagit motionen bifalls genom att en busslinje till flygplatsen och
Snäckområdet beaktas i nästa översyn av kollektivtrafiken.
Simon Härenstam (M) yrkar att motionen bifalls.
Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Simon Härenstams
yrkande och fann att arbetsutskottets förslag vunnit bifall.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Visby 2013-04-22

Motion: Busslinje till flygplatsen och Snäckområdet
Till: Regionfullmäktiga Gotland
Under sommarmånaderna finns möjlighet att åka buss till och från flygplatsen, men
inte under resten av året. Antalet flyglinjer utvecklas positivt liksom chartertrafiken.
Snäckområdet har fått ett utökat befolkningsunderlag tack vare nybyggda bostäder.
Eftersom kollektivtrafiken nu är föremål för översyn yrkar vi;
att en busslinje till flygplatsen och Snäckområdet tas med i detta arbete, i samarbete
med andra eller i egen regi.
Visby 2013-04-22
Inger Harlevi (M)

Håkan Onsjö (M)

Ärendenr RS 2013/268

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Datum 9 oktober 2014

Regionstyrelsen

Motion – Busslinje till flygplatsen och Snäckområdet
Förslag till beslut

Motionen tillstyrks genom att en busslinje till flygplatsen och Snäckområdet
beaktas i nästa översyn av kollektivtrafiken.
Bakgrund

Inger Harlevi (M) och Håkan Onsjö (M) inkom 2013-04-22 med en motion
där man föreslog att en busslinje till flygplatsen och Snäckområdet tas med i
diskussionen i samband med översynen av kollektivtrafiken.
Tekniska nämnden behandlade motionen 2014-09-30, § 193. I beslutet sägs
bland annat att motivet har ökat för en busslinje till Snäckområdet genom att
många nya bostäder byggts där under senare år. Denna linje har också utökats med fler avgångar under sommaren och hösten i år. Vidare konstateras
att flygbussar körts i privat regi under sommarsäsongen samt att linje 61 har
en hållplats vid flygplatsvägen.
Bedömning

Ledningskontoret anser i likhet med motionären att det är önskvärt att kollektivtrafiken förbättras till såväl Snäckområdet som till flygplatsen och anser i
likhet med tekniska nämnden att motionens förslag beaktas i kommande översyn av kollektivtrafiken.

Ledningskontoret

Jan Björinge
Regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Protokoll

Tekniska nämnden 2014-09-30

TN §

193

AU §

118

Motion. Busslinje till flygplatsen och Snäckområdet

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden tillstryker förslaget såtillvida att busslinje till flygplatsen och
Snäckområdet beaktas i översyn av kollektivtrafiken.

Inger Harlevi (M) och Håkan Onsjö (M) yrkar i en motion;
” Eftersom kollektivtrafiken nu är föremål För översyn yrkar vi;
att en busslinje till Flygplatsen och Snäckområdet tas med i detta arbete, i samarbete med andra eller i
egen regi.”
Motiv till yrkandet: ”Under sommarmånaderna finns möjlighet att åka buss till och från flygplatsen,
men inte under resten av året. Antalet flyglinjer utvecklas positivt liksom chartertrafiken.
Snäckområdet har fått ett utökat befolkningsunderlag tack vare nybyggda bostäder.”
Bedömning
Då det tillkommit många nya bostäder i Snäckområdet bör en utökning av
kollektivtrafiken till och från Snäck vara möjlig.
Sedan några år tillbaka har Snäck endast trafikerats på sommaren och då med en
tidtabell som varit anpassad för badgäster.
Sommaren 2014 utökades tidtabellen, för stadstrafikens linje 4 till och från Snäck, med
morgonturer för att underlätta för boende att ta sig till och från arbetet.
Hösten 2014 fortsätter trafiken till och från Snäck.
Landsbygdslinje 61 har en hållplats vid flygplatsvägen men kör inte in till flygplatsen.
Linje 61 stannar även på Lummelundsväg vid nerfarten till Snäck.
Det är fritt att trafikera linjer med kommersiell trafik. Under juni-augusti de senaste tre
åren har flygbussar körts i privat regi.
___
Protokollsutdrag: RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-11-28

Handlingar till

Ärende 17

Utveckla cykelvägarna på Gotland.

Motion av Stefan Nypelius (C)
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-10-30, § 332
• Motion 2013-12-16
• Ledningskontoret 2014-10-09
• Tekniska nämnden 2014-09-30, § 192

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-10-30
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21

Rs § 332
Au § 312

Motion. Utveckla cykelvägarna på Gotland
RS 2013/811

- Motion 2013-12-16
- Tekniska nämnden 2014-09-30, § 192
- Ledningskontoret 2014-10-09

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen bifalls.

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att i kommande cykelplan utreda möjligheterna att
även använda gamla järnvägsbankar som cykelstråk.

I en motion från Stefan Nypelius (C) yrkas att möjligheterna undersöks att använda gamla
järnvägsbanken mellan Väskinde och Visby som del av cykel och gångväg. Det föreslås
även att generellt undersöka möjligheten till att nyttja gamla järnvägsbankar för att
utveckla enklare cykelvägar. Syftet med motionen är att låta cykeln bli ett attraktivt och
konkurrenskraftigt alternativ till bilen på korta sträckor.
Tekniska nämnden har i sitt svar anfört att i många fall har marken återgått till markägarna
och att de delar av järnvägsbankarna som finns kvar ofta är i dåligt skick och kraftigt
igenväxta. Det finns dock ett uppdrag att ta fram en cykelplan för Visby och senare för
andra delar av Gotland och frågan kan utredas inom detta uppdrag.
Tekniska nämnden har föreslagit att motionen ska anses besvarad med förvaltningens
skrivelse.
Ledningskontoret har ansett att det i de övergripande planeringsdokumenten finns en
samstämmighet att på olika sätt stimulera ett ökat cyklande. Ett viktigt led i detta är att
förbättra befintliga cykelstråk och anlägga nya där så är möjligt.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen tillstyrks och att tekniska nämnden får i
uppdrag att i kommande cykelplan utreda möjligheterna att även använda gamla
järnvägsbankar som cykelstråk.
Arbetsutskottet föreslår att motionen bifalls och att tekniska nämnden får i uppdrag att i
kommande cykelplan utreda möjligheterna att även använda gamla järnvägsbankar som
cykelstråk.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

2013-12-16
Regionfullmäktige

Motion ang. Cykelvägar
För att cykeln ska vara ett attraktivt och konkurrenskraftigt alternativ till
bilen på korta sträckor behöver cykelvägarna utvecklas på Gotland.
En utbyggnad ska framförallt gynna arbetspendling och skolcykling, men
även andra viktiga målpunkter med samhällsservice. Gotlands relativt
platta landskap och korta avstånd gör att det finns mycket goda
förutsättningar för cykling.
En möjlighet att göra utbyggnaden är att utnyttja befintliga vägar. Tex
finns det gamla järnvägsbankar runt om på ön med varierande status.
Som exempel nyttjas gamla järnvägen kring Hemse och Klintehamn som
gångvägar.
Gamla järnvägen mellan Väskinde och Visby är ett exempel som skulle
kunna iordningsställas för att underlätta cykelpendling inom
Visbyområdet.

Centerpartiet yrkar:
-

att region Gotland undersöker möjlighet att använda gamla
järnvägsbanken mellan Väskinde och Visby som en del av cykel
och gångväg.
att region Gotland undersöker möjlighet att nyttja gamla
järnvägsbankar för att utveckla enklare cykelvägar.

Bro 13-12-16

Stefan Nypelius, Centerpartiet.

Ärendenr RS 2013/811

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Datum 9 oktober 2014

Regionstyrelsen

Motion angående cykelvägar
Förslag till beslut

Motionen tillstyrks genom att tekniska nämnden får i uppdrag att i kommande cykelplan utreda möjligheterna att även använda gamla järnvägsbankar som cykelstråk.
Bakgrund

Stefan Nypelius (C) föreslår i en motion daterad 2013-12-16 dels att regionen undersöker möjligheten att använda gamla järnvägsbanken mellan Väskinde och Visby som en del av en cykel- och gångväg dels undersöker möjligheten att nyttja gamla järnvägsbankar för utveckling av enklare cykelvägar. I motionen skriver motionären att det är viktigt att utveckla cykelvägarna så att cykeln kan bli ett attraktivt och konkurrenskraftigt alternativ till
bilen på korta sträckor.
Tekniska nämnden behandlade motionen 2014-09-30, § 192. I beslutet sägs
bland annat att många av de gamla järnvägsbankarna ofta är i dåligt skick
och kraftigt igenväxta. Ett annat problem är att många järnvägsbankar numera är i privat ägo som t ex fallet är när det gäller en stor del av banvallen
mellan Väskinde och Visby. Nämnden skriver avslutningsvis att det finns ett
uppdrag att ta fram en cykelplan för Visby och andra delar av Gotland. Om
det i det arbetet visar sig att gamla banvallar kan ingå i kommande cykelstråk så skall möjligheten att lösa detta även praktiskt ingå i detta arbete.
Bedömning

Ledningskontoret anser att det i de övergripande planeringsdokumenten finns
en samstämmighet att på olika sätt stimulera ett ökat cyklande. Ett viktigt led i
detta är att förbättra befintliga cykelstråk och anlägga nya där så är möjligt.
Ledningskontoret

Jan Björinge
Regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Protokoll

Tekniska nämnden 2014-09-30

TN §

192

AU §

117

Motion angående cykelvägar

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Motionen anses vara besvarad med förvaltningens skrivelse.

Stefan Nypelius, (C) yrkar i en motion ”att region Gotland undersöker möjlighet att använda
gamla järnvägsbanken mellan Väskinde och Visby som en del av cykel och gångväg. att region
Gotland undersöker möjlighet att nyttja gamla järnvägsbankar för utveckla enklare cykelvägar.”
Han motiverar förslaget; ”För att cykeln ska vara ett attraktivt och konkurrenskraftigt alternativ
till bilen på korta sträckor behöver cykelvägarna utvecklas på Gotland.”
Bedömning

Utredningar har tidigare gjorts bl.a. om möjligheten att använda den gamla
järnvägssträckningen mellan Fide och Burgsvik. I de fall där utredningar gjorts visar det
sig att marken, där järnvägen tidigare legat, har återgått till markägarna. Markägarna har
då ofta satt upp stängsel och omdisponerat marken till åker eller annat ändamål.
De delar av järnvägsbankarna som finns kvar är ofta i dåligt skick och kraftigt igenväxta.
Region Gotland äger bara en liten del av den mark där den gamla banvallen mellan
Väskinde och Visby går fram. Kostnaden för att grusa upp den gamla banvallen och röja
långa sträckor är inget som Regionen har avsatt medel till.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett uppdrag att ta fram en cykelplan för Visby och
sedan för andra delar av Gotland. Om det visar sig att delar av gamla banvallar kan ingå
i kommande cykelplaner kan det försöka lösas då
___
Protokollsutdrag:
RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-11-28

Handlingar till

Ärende 18

Sammanträdesordning 2015
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-10-30, § 350
• Ledningskontoret 2014-08-27 med förslag till sammanträdesordning

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-10-30

Rs § 350

Sammanträdesordning 2015
RS 2014/547

- Ledningskontoret 2014-10-22

Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontorets förslag till sammanträdesdagar för regionstyrelsen och dess
utskott för år 2015 fastställs enligt följande:
Regionstyrelsen: 29 januari, 4 mars, 26 mars, 22 april, 28 maj, 18 juni, 17 september, 29
oktober, 25 november och 16 december.
Regionstyrelsens arbetsutskott: 13 januari, 3 februari, 17 februari, 12 mars, 31 mars, 13
april, 4-6 och 8 maj, 19 maj, 26 maj, 4 juni, 18 augusti, 1 september, 6 oktober,
19-20 oktober, 9 november och 8 december.

Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Fullmäktige föreslås sammanträda följande tillfällen år 2015:
2 mars, 30 mars, 27 april, 15 juni, 7 september, 12 oktober, 23 november och
14 december.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Förslaget utgår från nedanstående förutsättningar:
− Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktobers månads utgång och budgeten

fastställs av fullmäktige före november månads utgång (kommunallagen kapitel 8 §§ 6-8).
− Justering ska ske senast fjorton dagar efter sammanträdet (kommunallagen 5 kap 61 §).
− Regionfullmäktiges arbetsordning som anger ordinarie sammanträden, som regel, hålls

varje månad med undantag för januari och juli (praxis inte ha möte i maj).
− Skolloven hålls i möjligaste mån fria från sammanträden. Inga sammanträden hålls efter

midsommar och juli hålls sammanträdesfritt.
− Två arbetsutskott till varje sammanträde med regionstyrelsen, om möjligt.
− Hänsyn tas till ledamöternas engagemang i SKL:s styrelse och beredningar.
− Ekonomernas tidsplanering och årsplan alltefter den nya planprocessen på förslag till

dagens sammanträde.
Expedieras:

Ledningskontoret - kansli

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/457

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Helena Wottle
Per Lundin

Datum 2014-08-27

Regionstyrelsen

Regionstyrelsens och regionfullmäktiges
sammanträdesordning 2015
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner följande sammanträdesordning för regionstyrelsen
2015:
Sammanträdesdagar styrelse: 29 januari, 5 mars, 26 mars, 23 april, 28 maj, 18
juni, 17 september, 29 oktober, 26 november och 17 december.
Sammanträdesdagar arbetsutskott: 13 januari, 3 februari, 17 februari, 12 mars,
31 mars, 13 april, 4-6 och 8 maj, 19 maj, 26 maj, 4 juni, 18 augusti, 1
september, 5-7 och 9 oktober, 20 oktober, 10 november och 8 december.
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige följande sammanträdesdagar 2015:
2 mars, 30 mars, 27 april, 15 juni, 7 september, 12 oktober, 23 november och
14 december.
Förslaget utgår från nedanstående förutsättningar:
- Kommunallagen anger att förslag till budget ska upprättas av styrelsen
före oktober månads utgång och att budgeten ska fastställas av
fullmäktige före november månads utgång (kommunallagen kapitel 8
§§ 6-8).
- Regionfullmäktiges arbetsordning som anger ordinarie sammanträden,
som regel, hålls varje månad med undantag för januari och juli.
- Skolloven hålles i möjligaste mån fria från sammanträden. Inga
sammanträden hålls efter midsommar och juli hålls sammanträdesfritt.
- Ekonomernas tidsplanering och årsplan.
- Två arbetsutskott till varje sammanträde med regionstyrelsen, om
möjligt.
Ledningskontoret

Jan Björinge
Regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Sammanträdesordning 2015
Arbetsutskottet

Regionstyrelsen

Deadline

Smtr

Dag

Smtr

26 nov

AU 11/2014

9 dec 14

17 dec

AU 1

13 jan

ti

21 jan

AU 2A

3 feb

ti

4 feb

AU 2B

17 feb

27 feb

AU 3A

18 mar

Regionfullmäktige
Dag
17 dec
14

on

RS 1

29 jan

ti

RS 2

12 mar

to

AU 4A + PBK

31 mar

ti

26 mar

AU 4B

13 apr

må

13 apr

AU 5A

4-6, 8 maj

vecka

6 maj

AU 5B

19 maj

ti

11 maj

AU 6A

26 maj

ti

22 maj

AU 6B

4 jun

to

5 aug

AU 7A

18 aug

ti

19 aug

AU 7B + PBK

1 sep

ti

23 sep

AU 8A

6 okt

ti

6 okt

AU 8B

19-20 okt

28 okt

AU 9

25 nov

AU 10 + PBK

Ekonomi i RS/AU

Smtr

Dag

to

RF 1

2 mar

4 mar

on

RF 2

30 mar

RS 3

26 mar

to

RS 3

27 apr

RS 4

22 apr

on

RS 5

28 maj

to

RF 4

15 jun

AU 5A: Budget och delår 1
AU 5B: Månads-rapport april

RS 6

18 jun

to

RF 5

7 sep

Månadsrapport maj direkt till RS

RS 7

17 sep

to

RF 6

12 okt

må ti

RS 8

29 okt

to

RF 7

23 nov

9 nov

må

RS 9

25 nov

on

RF 8

14 dec

8 dec

ti

RS 10

16 dec

on

RF 1/16

2016

Bokslutsdisp
Årsred., månad feb till AU.

AU 8A: Delår 2AU 8B:
Budgetavstämn., månadsr sept.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-11-28

Handlingar till

Ärende 19

Val
Innehåll

a) Med anledning av ändrad bolagsordning för Gotlandshem Värme AB
(RF 2016-06-16, § 100) har Bolagsverket begärt att regionfullmäktige
ska välja tre ledamöter till styrelsen:

Göran Palmqvist
Staffan Thurgren
Rolf Villén

b) Förslag från partierna till val för Gotlands Energi AB samt
dotterbolagen Gotlands Elförsäljning AB och Gotlands
Energientreprenad AB föreligger till sammanträdet.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-11-28

Handlingar till

Ärende 20

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
• Solveig Malmströms medborgarförslag om återköp av Ekängen till
flyktingboende (Inkom 2014-10-22) RS 2014/584
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
• Monica Broéns medborgarförslag om övergångsställe på Söderväg i höjd med
Halsjärnsgatan (Inkom 2014-10-22) RS 2014/586
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
• Monica Broéns medborgarförslag om farthinder på Södervärnsgatn (Inkom
2014-10-24) RS 2014/593
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

Sida 1 av 1

>>> Solveig Malmström<napeltynne@gmail.com> 2014-11-03 13:03 >>>
mvh Solveig Malmström

Kompletterande information i min motivering om Ekängen som flyktingboende i medborgarförslag.
Ärendenummer RS 2014/584
Kommunen sålde Ekängen som då var ålderdomshem med 30 boende, på sin tid ett av de hemtrevligaste
och raraste. Nya ägare har drivit det som pensionat med 66 bäddar i 33 rum.
En standardhöjning har gjorts på senare år med installation av bergvärme, gammalt badrum blivit till flera
duschrum, skötrum. Storköket modernt upprustat, några pentryn finns. I källarplan bl.a. bastu och tvättstuga.
Helt ny fin sängutrustning överallt, alla andra inventarier är också nya i hög kvalité. Verksamheten är sedan
en tid tillbaka till salu, står där tom med alla inventarier kvar. Dessa ingår inte i det facila försäljningspriset,
men är förhandlingsbart. I intilliggande hus som ingår, har hemtjänstens sina lokaler. Den som inte känner till
Ekängen – var vänlig se beskrivning och bilder på www.fastighetsbyran.se
Kommunikationer: Buss 13 går vardagar till/från Visby. Dessutom finns plustrafiken.
I närheten finns buss 11 med täta turer mellan Visby - via Hemse - till Burgsvik och vice versa. (Skulle väl
inte vara en omöjlighet att någon av dessa turer svänger förbi Garda på icke rusningstid, en
organisationsfråga)
1,7 mil sydväst från Garda ligger största tätorten utanför Visby: Hemse. Där finns alla förnödenheter för
vardagligt behov av handel och tjänster med lättillgänglig koncentration på Storgatan. I närheten finns en
heltäckande vårdcentral inkl. tandvård, apotek, fotvård m.m. I Hemse finns Gotlands bästa badhus med tre
olika bassänger, bastu, bubbelbad. Där finns ishall, folkhögskola, bibliotek med datorer och med viss
kommunal service i detta hus. 8 km. österut från Garda ligger en av Gotlands finaste badstränder i Ljugarns
samhälle, ett sommarparadis.
Många flyktingar är trasiga till kropp och själ, varit utsatta för svåra trauma, behöver säkerligen mycket vård,
stöd, lugn och trygghet. Nytt land, helt annorlunda, nytt språk, annan matkultur, annan religion. Flyktingar
behöver få ha något att göra för att må bättre, känna sig nyttiga t.ex. med sysselsättning, som vardagliga
sysslor med att själva sköta sitt boende, hjälpa till i köket och i trädgårdsarbete och framför allt - få hjälp med
svenskundervisning
Barnen behöver möjlighet att få leka. Ekängen har flera lokaler i källarplan och en stor härlig spännande
trädgård (med bl.a.liten pulkabacke) att stoja och tumla om i och där de kan känna sig trygga i.
Jag har 30 års erfarenhet inom sjuk- och äldreomsorg, därav 20 år som utbildad förest. på Göransgården.
Jag har svårt att tro att lilla Gotland i första skedet på bästa sätt mäktar ta emot fler flyktingar (66vuxna+
några barn) inom snar framtid, som nu är högaktuellt att planera inför, så det inte uppstår kaos och
konflikter. Ekängen står färdigutrustat att ta emot dem efter beslut och organisation, bland annat med några
anställningar.
Missa inte detta UNIKA lämpliga tillfälle, ett litet paradis på Gotland
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Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Innehåll
• Anna Anu Viiks medborgarförslag om att Region Gotland ansöker om att få
ingå i Finska språkets förvaltningsområde. RS 2013/399
• Regionstyrelsen 2014-04-22, § 118
• Medborgarförslag (Inkom 2013-06-07)
• Magnus Bandholtzs medborgarförslag om ställningstagande mot rökning på
lekplatser. RS 2013/522
• Regionstyrelsen 2014-04-22, § 119
• Medborgarförslag (Inkom 2013-09-02)
• Ann Marie Karlssons medborgarförslag om en dag då regionens invånare är
”Turist i egen stad”. RS 2013/295
• Regionstyrelsen 2014-10-30, § 333
• Medborgarförslag (Inkom 2013-05-06)
• Elsie Hanssons medborgarförslag om anpassade boendeformer för
elöverkänsliga. RS 2014/79
• Regionstyrelsen 2014-10-30, § 334
• Medborgarförslag (Inkom 2014-02-06)
• Lars Lindgrens medborgarförslag om trygghetsboende i Burgsvik.
RS 2014/212

• Regionstyrelsen 2014-10-30, § 335
• Medborgarförslag (Inkom 2014-04-11)

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-04-22
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-04-03

Rs § 118
Au § 119

Medborgarförslag. Lag om nationella minoriteter och lokal
uppföljning
RS 2013/399

- Medborgarförslag 2013-06-07
- Ledningskontoret 2014-02-11

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Anna Anu Viik föreslår i ett medborgarförslag att Region Gotland får i uppdrag att
ansöka hos regeringen att ingå i finska språkets förvaltningsområde. Förslagsställaren
hänvisar till lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som trädde i kraft
januari 2010. Hon redogör även för Språklagen från 1 juli 2009.
Ledningskontoret anför att enligt Statistiska Centralbyrån är 0,8 procent av invånarna på
Gotland födda i Finland, eller ca 440 personer. Därtill kommer ungefär 2300 personer
som är andra eller tredje generationen sverigefinnar. Bland de kommuner som är
förvaltningsområden för finska är andelen finlandsfödda vanligtvis högre. Exempelvis är
i Botkyrka 3,7 procent av befolkningen född i Finland, i Eskilstuna 5 och Surahammar
11,3 procent.
En ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) har ersatt
tidigare lagar om rätt att använda bland annat finska som språk. Lagen fastslår att det
allmänna har särskilt ansvar att skydda och främja nationella minoritetsspråk. Dels ges
ett så kallat grundskydd för de nationella minoritetsspråken och därutöver ställs särskilda
krav på kommuner och landsting i så kallade förvaltningsområden. Kommuner i
förvaltningsområde ersätts av staten för merkostnader baserat på invånarantalet. För
Gotlands del skull ersättningen uppgå till 990 000 kr.
Ledningskontoret bedömer att med förvaltningsområdets utökade lagkrav skulle det
vara svårt att effektivt organisera finskspråkig verksamhet inom förskola och äldreomsorg så att den blir tillgänglig och attraktiv med tanke på att Gotlands befolkning bor
utspritt över ön. Förvaltningarna bedömer att det enda realistiska skulle vara att finskspråkig verksamhet fanns på ett ställe, sannolikt i Visby. Inom äldreomsorgen ges vidare
en stor del av insatserna i hemtjänsten, vilket innebär att arbetet utförs i hemmet. Ett
krav på finskspråkiga medarbetare i alla hemtjänstdistrikt kan vara svårt att leva upp till.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-04-22
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-04-03

Rs § 118 forts.
Au § 119

Sammantaget bedömer ledningskontoret att regionen i nuläget bör avstå från att ansöka
om att ingå i finskt förvaltningsområde. Arbetet bör fokusera på att tillämpa grundkraven i lagstiftningen med god kvalitet.
Regionstyrelsen har föreslagit att medborgarförslaget avslås.
Expedieras:

Förslagsställaren
Ledningskontoret Folkhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Region
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

[X]
l l

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datuni^ „ i
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Namnteckning
Namnförtydligande
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Anna

ViTL
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Till

2013-05-30

Region Gotland
Kommunfullmäktige

MEDBORGARFÖRSLAG

LAG OM NATIONELLA MINORITETER OCH LOKAL UPPFÖLJNING

En ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724)
har ersatt tidigare lagar om rätt att använda blå finska (SFS 1990:1175,
1999:1176) Ändringar finns också på socialtjänstlagen som berör frågan.
Lagändringarna trädde i kraft den l januari 2010.
En annan lagstiftning som berör Finska språkets användning är ny
språklag
(SFS 2009:600) som gäller från l juli 2009 med Svenska
som huvudspråk där b la Finska ingår som minoritetsspråk, l lagen
stadgas att det allmänna har särskilt ansvar att skydda och främja
nationella minoritetsspråken.
Sveriges internationella åtaganden och förpliktelser som grundar sig på
blå Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och
den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk innebär att
Sverige har förbundit sig att ge minoriteterna starkare ställning i
samhället.
Lagen föreskriver sverigefinnarnas stärkta rättigheter för inflytande och
service samt enskildas rätt att använda finska med myndigheter.
Minoritetslagen är en rättighetslag som ger sk grundskydd i hela landet.

Sedan år 2000 finns ett förvaltningsområde för finska språket i
Norrbotten med fem kommuner som utvidgades med 18 nya kommuner
2010. Därefter har ytterligare 25 kommuner anslutit sig frivilligt. Idag
ingår totalt 48 kommuner i förvaltningsområdet och flera kommuner har
tagit beslut och väntar regeringens klartecken. Det är alltså möjligt för
kommunerna att ansöka hos regeringen att få tillhöra Finska språkets
förvaltningsområde.
Kommunerna inom förvaltningsområdet ersätts av staten för
kommunernas eventuella merkostnader. Ersättningens storlek bestäms
utifrån kommunens storlek, det minsta är 660.000 kr/år (under 50.000

invånare) För Gotlands del skulle det ge 990.000 kronor per år till
kommunkassan, som kan användas för finska minoritetens service samt
kultur och språkrevitalisering.
Den senaste tillgängliga statistiken som jag har visar att det bodde 2758
sverigefinnar på Gotland den 31/12-2012 (Tre generationer). Det
innebär att 4.8 procent av kommuninvånare hade finsk anknytning.
På Gotland har dem lokala sverigefinska organisationer diskuterat
minoritetsfrågan och tagit beslut om att föreslå kommunen att frivilligt
ansöka anslutning till förvaltningsområdet för det Finska språket.
Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att Gotlands
Kommunfullmäktige beslutar om att kommunen ansöker hos regeringen
att få ingå i Finska språkets förvaltningsområde.
Jag samtycker till internetpublicering.

Anna Anu Viik
Signalgatan 6 B
621047 Visby
anuviik@hotmail.com

tel 0737-003533

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-04-22
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-04-03

Rs § 119
Au § 120

Medborgarförslag. Om ställningstagande mot rökning på
lekplatser
RS 2013/522

- Medborgarförslag 2013-08-28
- Ledningskontoret 2014-03-20

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget bifalls.

•

Ärendet överlämnas till tekniska nämnden att bedöma om uppsättning av skyltar ska
ske vid offentliga lekplatser/lekparker.

Magnus Bandholtz har i medborgarförslag angett att det finns en önskan om att Region
Gotland tar ett starkt ställningstagande mot rökning på lekplatser genom att skyltar med
Rökning undanbedes uppförs på alla lekplatser. Förslagsställaren motiverar föreslaget med
att regionen ska agera som föregångsmänniskor och att barn tar efter vuxna.
Regionfullmäktige har överlämnat ärendet till regionstyrelsen för handläggning.
Folkhälsomyndigheten har fått ett regeringsuppdrag (S2012/1807/FST) att utreda och
kartlägga vilka möjligheter det finns för att ytterligare utveckla och förstärka arbetet med
rökfria miljöer, i synnerhet där barn vistas. Uppdraget ska redovisas i oktober 2015.
Flera länder och städer i världen inför eller utreder att införa rökfria miljöer utomhus.
Ledningskontoret bedömer att offentliga lekplatser är ett exempel på en miljö där
rökning bör undvikas. En rökfri miljö gynnar inte bara barns hälsa utan visar också barn
att rökning inte är något önskvärt. Säkerhets- och miljömässigt är det också en fördel att
det inte finns fimpar där barn leker.
Ledningskontoret anser därför att skyltar med uppmaningen Rökning undanbedes kan vara
motiverade för att undvika passiv rökning och föreslår att förslaget tillstyrks samt överlämna till tekniska nämnden att bedöma huruvida uppsättning av skyltar ska ske vid
offentliga lekplatser/lekparker.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, tillstyrkt medborgarförslaget.
Expedieras:

Förslagsställaren
Tekniska nämnden
Ledningskontoret Folkhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt

Jag önskar att Region Gotland tar ett starkT
ställningstagande mot rökning på lekplatser.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan foreslagit Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt

Då man tydligen inte får förbjuda människor att röka
på lekplatser, så önskar jag att Region Gotland

med "Rökning Undanbedes för Barnens skull" på
alla lekplatser. Vill man seriöst få bort rökningen, så
tja med att rök och fimpar kommer bort
från sandlådan först! Barn tar efter vuxna!
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att
Ofullständiga uppgifter kan leda till atj/diu förs'

(x]
t l
rtapfau är fölkbokförd på Gotland,
intg&an behandJlB sorri^tt medborgarförslag.

Datum

2013-06-28

'Kamnfötpiffiigande

Magnus Bandholtz
Stenstuvägen 33^
Postadress
62462 Fårösund
eod sweden@msn.com
Adress
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Protokoll

Regionstyrelsen 2014-10-30
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21

Rs § 333
Au § 313

Medborgarförslag. Genomför en dag då regionens invånare är
"Turist i egen stad"
RS 2013/295

- Medborgarförslag 2013-05-06
- Ledningskontoret 2014-09-09

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets yttrande.

Ann Marie Karlsson har i ett medborgarförslag till regionfullmäktige föreslagit att
Region Gotland genomför en dag då regionens invånare är ”turist i sin egen stad”.
Förslagsställaren hänvisar till ett evenemang i Oslo kallat ”Turist i egen by”.
”Turist i egen by” är ett arrangemang för Oslos befolkning, som arrangeras av Oslo
kommun och VisitOslo i samarbete med Oslos museer och andra sevärdvärdheter i
staden. Målet är att invånarna i Oslo ska bli goda ambassadörer för huvudstaden och
kunskapsrika värdar for inhemska och utländska gäster. Deltagarna i arrangemanget får
ett gratis ”Oslo pass” gällande en specifik dag på året och som ger fri entré till museer
och sevärdheter samt tillgång till gratis kollektivtrafik denna dag. Under 2013 utnyttjades
erbjudandet av cirka 20 000 personer . ”Oslo passet” kan i normala fall köpas av
besökare på ett flertal olika försäljningsställen i Oslo.
Det är viktigt för turistnäringen att invånarna är goda ambassadörer för destinationen så
att en positiv bild sprids till de besökande. Arrangemang som syftar till att invånarna
blir goda ambassadörer för platsen är därför värdefulla.
På Gotland arrangeras varje år Visbydagen & Kultur i natten för att fira den moderna
världsarvsstaden Visby, i år arrangeras programdagen för 19:e gången. Visbydagen &
Kultur i natten bjuder på ett stort utbud av aktiviteter. Dagtid finns bland annat
stadsvandringar, aktiviteter på Fornsalen och Gotlands Konstmuseum och intressanta
föreläsningar om Visby. På kvällen fortsätter det med musik, dans, teater, film och
eldshow. Arrangemangen under Visbydagen är gratis för besökande eller genomförs till
subventionerade priser. Visbydagen är ett samarrangemang mellan Visby Centrum,
Region Gotland, Gotlands Museum, Turistbyrån, Länsstyrelsen Gotlands län, Gotlands
Media och gotland.net.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-10-30
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21

Rs § 333 forts
Au § 313

Visbydagen & Kultur i natten bedöms vara ett snarlikt arrangemang som det
medborgarförslaget föreslår.
Expedieras:

Förslagsställaren
Ledningskontoret - näringslivsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Region

Gotland
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2013-05-06
Registraturen

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

f~)

Förslagsställare m. m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt
Datum

Gotland,
medborgarförslag.

Namnteckning
Namnförtj^lUgäfide

Adress

Ann Marie Karlsson

Postadress

E-postadress
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Protokoll

Regionstyrelsen 2014-10-30
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21

Rs § 334
Au § 314

Medborgarförslag. Anpassade boendeformer för elöverkänsliga
RS 2014/79

- Medborgarförslag 2014-02-06
- Ledningskontoret 2014-09-30

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget bifalls på så sätt att kommuninvånare som anser sig vara
drabbade av elöverkänslighet ska få möjlighet att få sina fall individuellt prövade av
socialnämnden utifrån socialtjänstlagens möjligheter att erhålla bistånd för
förbättring av sin livsmiljö.

Elsie Hansson föreslår i ett medborgarförslag att det skapas anpassade boendeformer
för invånare som anser sig drabbade av elöverkänslighet.
Elöverkänslighet som begrepp är en kontroversiell fråga. I Sverige drivs frågan av
Elöverkänsligas förbund, en handikapporganisation som erhåller statsbidrag. Utan att i
detalj gå in på resultatet av den forskning som bedrivits inom området kan man
konstatera att det råder en stor oenighet om elöverkänslighet kan betraktas som en
fysisk sjukdom eller om det även finns psykologiska faktorer till uppkomsten av de
problem de drabbade råkar ut för. Det är därför mer korrekt att karaktärisera elöverkänslighet som en funktionsnedsättning. Det finns också stöd för detta synsätt i
Europarådets resolution 1815 från år 2011 där det poängteras att medlemsstaterna har
ett ansvar utifrån försiktighetsprincipen att vidta alla rimliga åtgärder för att minska
människors exponering för elektromagnetiska fält. I Sverige finns det såväl kommuner
som lämnar bidrag för åtgärder i syfte att minska elektromagnetiska fält i bostäder som
sådana som beslutat att inte göra detta. Exempel på de förstnämnda är Umeå, Skellefteå,
Linköping och Stockholm.
Socialnämnden har 2013-04-17 i § 37 behandlat ett liknande medborgarförslag där
förslagsställaren föreslår att Region Gotland skall inrätta ett anpassat äldreboende för
elöverkänsliga. I beslutet avslås medborgarförslaget men däremot sägs att individuella
lösningar skall skapas då behov uppstår. I praktiken betyder det att varje individ har rätt
till en individuell biståndsbedömning om man anser sig ha ett behov av detta med stöd
av socialtjänstlagen.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-10-30
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21

Rs § 334 forts
Au § 314

Ledningskontoret anser att det är rimligt att personer som anser sig vara drabbade av
elöverkänslighet skall erhålla samma möjlighet att som andra personer med
funktionshinder få sitt fall prövat av socialnämnden utifrån socialtjänstlagen och dess
möjlighet att erhålla bistånd för åtgärder för att förbättra sin livsmiljö. Under
beredningen av ärendet har ledningskontoret har haft en dialog med socialförvaltningen.
Expedieras:

Förslagsställaren
Socialnämnden
Ledningskontoret - samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-10-30
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21

Rs § 335
Au § 315

Medborgarförslag. Bygg trygghets- eller servicehus i Burgsvik
RS 2014/212

- Medborgarförslag 2014-04-11
- Ledningskontoret 2014-10-08

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets yttrande.

Lars Lindgren har i ett medborgarförslag lyft frågan kring behovet av ett trygghetsboende på Storsudret. Lars Lindgren menar att det finns ett utbrett intresse för ett
sådant boende och att en lämplig plats utgörs av centralorten Burgsvik.
Ledningskontoret har på regionstyrelsens uppdrag utrett frågan kring trygghetsboende
och bland annat studerat hur ett första projekt med uppförande och drift av ett
trygghetsboende på Gotland ska kunna komma till stånd. Kontoret har föreslagit att
regionen inför ett regelverk som ger möjlighet till ekonomiskt stöd till aktörer som är
villiga att bygga och driva trygghetsboende. Regionstyrelsen beslutade 2014-08-28
i § 252 att ge ledningskontoret i uppdrag att utarbeta ett regelverk för trygghetsboenden.
För att pröva modellen föreslås att ett pilotprojekt inom A7-området i Visby genomförs
i samarbete med en exploatör som tidigare beviljats markanvisning för ändamålet.
Under tiden fram till att ett permanent regelverk finns på plats ska följande gälla för
samtliga aktörer:
−

Bidrag för boendevärd 275 000 kronor om året (för upp till 30 lägenheter),
375 000 kronor om året (för 31 - 60 lägenheter).

−

Bidrag för gemensamhetslokaler om 2 kvadratmeter/lägenhet finansieras med
1 600 kronor/kvadratmeter och år.

−

I övriga frågor gäller Luleås kommuns regelverk.

För att komma i fråga för erhållande av bidraget som regionstyrelsens beslut ger
möjlighet att söka, gäller att de bostäder som planeras ska uppfylla Boverkets kriterier
för erhållande av särskilt investeringsstöd. Ledningskontorets förhoppning är att
möjligheterna till stöd ska kunna stimulera såväl lokala intressenter, byggare och
potentiella boende så att det startas projekt på platser där behovet finns.

forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-10-30
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21

Rs § 335 forts
Au § 315

I dessa sammanhang kan regionen även ha en roll när det gäller att underlätta markåtkomst och att administrera ett kösystem till lägenheterna. Regionen har dock inte för
avsikt att i egen regi bygga nya trygghetsbostäder.
Med ledningskontorets bedömning som grund anses medborgarförslaget besvarat.
Expedieras:

Förslagsställaren
Ledningskontoret - samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

GOT! -\\"DS
KOM Ml'N

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

trvnoh^tsh Qpprjp i s p rvi rD ort Burosvikför
j~ . . . , . _ .
Storsudret äldre medborgare
Rynnflnrlp av *% kallt

Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

HÄNVISAR TILL BIF BILAGA

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

Q
Q

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att ötreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckang

?ou-04-nq

Å

i\

O^AiL V\Jl t^(CAG\ &{ ^

Namnförtydl\gande

\ ^

Lars \indfr^fT~~^ \
Adress

V. /

Suderkvior 3

Postadress

623 35

BURGSVIK

E-postadress

LALINDGREN/a)TELIA.COM
Gotlands kommun - blankett för medborgarförslag 2009-07-01

Sidan 1 av 2

Bilaga till Medborgarförslag.

I Mars 2011 hölls ett synnerligen välbesökt möte i Oj a bygdegård, Där
Region Gotland informerade om FÖP för Storsudret. Regionstyrelsens ordf. Åke Svensson meddelade därvid bl a Region Gotlands
avsikter att stötta och satsa på Burgsvik som Storsudrets Centralort.
Jag har - både före och efter 2011 - försökt påverka Regionen att få
till stånd byggandet av så kallat trygghetsboende. Det är ju allmänt
bekant, att vi alla lever allt längre och förblir allt friskare, men inte
alla orkar kanske skötsel/underhåll av egen fastighet/trädgård på äldre
dagar. Då söker man av naturliga skäl, men förgäves, efter ett annat,
alternativt boende. Allt för många är alltför friska för det särskilda
boende, Sudergården kan erbjuda.
På Sudret finns ett utbrett intresse för ett boende, typ trygghetsboende,
men möjligheterna till sådana är små i Burgsvik. Förvisso finns ett
antal nytillkomna lägenheter, men de är av typen bostadsrätt och
därmed alltför ofta inget (ekonomiskt) alternativ. I en stor del av
landets alla kommuner, inkl Gotland, råder sålunda en stor brist på
lämpliga bostäder för de lite äldre människorna.
Jag efterlyser och önskar sålunda byggandet av erforderliga bostäder
av typen trygghets- eller service-hus i Burgsvik. Bristen är akut.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-11-28

Handlingar till

Ärende 22-29

Interpellationer
Innehåll
• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Eva Nypelius’
(C) interpellation om undersökning av grundvatten på Gotland. RS 2014/604
• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Eva Nypelius’
(C) interpellation om grundvattentäkt i Fröjel. RS 2014/605
• Socialnämndens ordförande Hanna Westeréns (S) svar på Jonas Niklassons
(C) interpellation om situationen för bostadslösa EU-migranter på Gotland.
RS 2014/606

• Regionstyrelsens ordförande Åke Svenssons (S) svar på Elin Bååths (FI)
interpellation om de hemlösa EU-migranternas situation på Gotland. RS
2014/609

• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Anna Hrdlickas
(M) interpellation om nedmontering av gatubelysning på enskilda vägar. RS
2014/608

• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Inger Harlevis
(M) interpellation om villkor för utförare av upphandlad persontrafik. RS
2014/607

• Regionstyrelsens ordförande Åke Svenssons (S) svar på Eva Nypelius’ (C)
interpellation om landsbygdssäkring av beslut. RS 2014/603
• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Mats Hedströms
(M) interpellation om parkeringsproblem i Slite. RS 2014/248 (Bordlagd från
föregående sammanträde)

Interpellation
Till Tekniska nämndens ordförande
Tommy Gardell

Interpellation ang grundvatten
Gotland har idag problem med grundvattenförsörjningen speciellt under sommartid. Hösten
2013 gjorde SGU, region Gotland och Länsstyrelsen en undersökning tillsammans för att leta
grundvatten inom fyra områden på Gotland. Undersökningarna gjordes med hjälp av
helikopter och hydrologiska radarmätningar.
Med anledning av det ställer jag följande frågor:
•
•
•
•

Vem ansvarade för undersökningarna?
Har resultaten från mätningarna redovisats för Regionen? Är/när blir de offentliga?
Vem har fått ta del av resultaten? Har de berörda vattenråden fått återkoppling?
Om resultaten har redovisats, hur går TN vidare med den informationen?

Lokrume 2014-10-27

Eva Nypelius

Interpellation
Till Tekniska nämndens ordförande
Tommy Gardell

Interpellation ang grundvattentäkt i Fröjel
Media har nu i oktober rapporterat om att det I Fröjel finns en vattentäkt som en
privatperson upptäckt efter att ha gjort provborrningar och provpumpningar. På Gotland har
vi idag ont om vattentäkter och på många platser är det stopp för nyanslutningar. Denna
vattentäkt är intressant enl Regionens tjänstemän men har ändå sagt nej trots att detta
skulle kunna bidra till att lösa en del av vattenproblemen.
Därför ställer jag följande frågor.
•
•

Har denna fråga varit uppe till politisk behandling? Om inte, varför?
Anser du Tommy Gardell att det är värt att gå vidare med denna fråga för att på så
sätt kunna lösa delar av vattenproblematiken?

Lokrume 2014-10-27

Eva Nypelius

Interpellation
Till Socialnämndens ordförande
Hanna Westerén

Interpellation angående bostadslösa EU-migranter.
Situationen med bostadslösa EU-migranter, eller tiggare, är relativt ny på Gotland men frågan
börjar bli alltmer uppmärksammad av både allmänhet och media. Det finns ett engagemang
från frivilligorganisationer, facebooknätverk och det finns även privata initiativ. Regionen är
en stor aktör i det gotländska samhället och många väntar på vilken roll den vill ta i det här.
Med anledning av den uppkomna situationen ställer jag följande frågor:
•

Ser man från regionens sida att man har en roll att spela i engagemanget kring de
bostadslösa EU-migranterna? Hur ser den rollen ut?

•

Om det pågår ett arbete kring en handlingsplan i den här frågan, hur långt har man
kommit?

Hablingbo 2014-10-27

Jonas Niklasson

Feministiskt initiativ
Gotland
Interpellation De hemlösa EU-migranternas situation på Gotland
Till
Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson

Till Sverige och Gotland kommer människor från andra EU-länder på flykt undan fattigdom, korruption och diskriminering. De saknar dock flyktingstatus, och räknas istället som EU-migranter.
Länge har lagarna kring EU-migranter tolkats så att så länge de är utan arbete står de utanför det
svenska systemet. Ansvaret för grundläggande mänskliga behov har konsekvent lagts på hemlandet,
och de som sökt hjälp hos socialtjänsten har enbart erbjudits biljett hem - tillbaka till den misär de
flytt.
Nyligen kom dock en dom från Förvaltningsrätten, som slog fast att kommunen enligt Socialtjänstlagen är skyldig att ge stöd till utsatta personer som befinner sig i kommunen, och att personernas
nationalitet i det sammanhanget inte spelar någon roll.
Med den domen i ryggen har flera kommuner vidtagit åtgärder för att säkerställa att alla människor
som vistas i kommunen - oavsett nationalitet - lever under människovärdiga förhållanden. I Linköping har exempelvis kommunen gett Stadsmissionen uppdrag och ekonomiskt stöd att driva ett härbärge för hemlösa EU-migranter. Förutom tak över huvudet erbjuds även rådgivning och vissa måltider.
Den 19/10 2014 överlämnades en skrivelse från undertecknad, Annamaria Bauer (V), Lasse Siggelin (V), Jonas Niklasson (C), Cecilia Nygren (MP) samt Lena Stenström (MP) där vi informerade
Regionstyrelsen om detta, samt föreslog att Gotland tar sitt ansvar för dessa människor genom att
följa Linköpingsmodellen.

Mina frågor är:
- Hur arbetar Regionstyrelsen med att säkerställa att de hemlösa EU-migranterna får det stöd de har
rätt till när de vistas på Gotland?
- Hur arbetar Regionstyrelsen vidare med förslaget om att följa Linköpingsmodellen, där Regionen
ger en frivilligorganisation uppdrag samt ekonomiskt stöd att driva härbärge och rådgivning för
hemlösa EU-migranter?

Visby 26/10 2014
Elin Bååth (FI)

INTERPELLATION
TILL

Mörker på enskilda vägar med statsbidrag
Ordf i Tekniska nämnden

Mörker på enskilda vägar med statsbidrag
Tekniska nämnden fattade i juni 2013 ett beslut om att byta ut Regionens armaturer för att
anpassa dessa till från 2015 gällande EU-regler. I samma punkt fattade nämnden beslut om
att nedmontering av armaturer på enskilda vägar skulle ske först ”efter dialog med de
berörda längst vägarna”. Detta var en ändring från förslaget till beslut där nedmontering
skulle ske – utan dialog. Ärendet skulle därtill återkomma till nämnden under hösten 2013 –
något som inte inträffade.
Under sommaren har GEAB inlett nedmonterig av armaturer inför ögonen på förvånade
boende. Inga besked har gått att få. GEAB säger att beställningen kommer från Regionen
och Regionen säger att det är GEAB som fattat beslutet. Ingen dialog har skett med någon
berörd. Detta innebär att det drabbar såväl fastboende, verksamheter samt fritidsboende.
Jag frågar:

-

Beslutet 2013 06 23 sade att dialog skulle ske med berörda – har en sådan
dialog skett? I något fall?
Varför återkom inte ärendet till TN under hösten 2013?
Vem har beställt nedmonteringen – Region Gotland eller GEAB?
Vilket beslut i TN ligger till grund för nedmontering utan att dialog har skett?

Anna Hrdlicka (M)

Visby 2014-10-26

Interpellation:

Villkor för utförare av upphandlad persontrafik

Till:

Tekniska Nämndens Ordförande

Jag har två frågor som handlar om villkoren för utförarna av några av Region Gotlands
upphandlade transporter:
−

Enligt avtal så ska de kontrakterade bilarna fullt ut stå till färdtjänstens förfogande under
den tid de är schemalagda för att utföra den. Är det ändå möjligt att under sådan tid ta
andra körningar? Om svaret är nej: hur följs det upp?

−

Region Gotland köper biogas till egna fordon och upphandlad trafik. Omfattas de
taxibolag som utför färdtjänsten samt de som kör skolskjutsar av detta?

Inger Harlevi (M)

Interpellation
Till Regionstyrelsens ordförande
Åke Svensson

Interpellation ang Landsbygdssäkring av beslut
Vi i Centerpartiet lämnade i april 2013 en motion om att landsbygdssäkra alla beslut i Region
Gotland. Motionens yrkande var att Region Gotland inför landsbygdssäkring av alla politiskt
fattade beslut för att därigenom bidra till en hållbar utveckling på hela Gotland.
Regionfullmäktige beslöt i februari 2014 att bifalla motionen.
Vår avsikt är att innan beslut fattas ska Region Gotland ta fram konsekvenser hur beslutet
kan påverka landsbygden, positivt eller negativt, så att beslutsunderlagen blir rättvisa och väl
grundade även i ett geografiskt perspektiv.
Det har nu gått åtta månader sedan fullmäktiges beslut.
Därför ställer jag följande frågor.
•
•
•

Hur jobbar Ledningskontoret och övriga förvaltningar för att fullfölja
Regionfullmäktiges beslut?
Vilken metod har man valt för att säkerställa beredningsrutiner om
landsbygdssäkring?
Hur många ärenden har hitintills landsbygdssäkrats?

Lokrume 2014-10-27

Eva Nypelius

Slite 2014-04-28

Interpellation:
Till:

Parkeringsproblem i Slite
Tekniska nämndens ordförande, Tommy Gardell

I samband med uppsnyggningen av Slite centrum vidtogs en hel del ombyggnader.
Bland annat så gjordes gångstråk och parkeringar om på torget där Konsum och
Systembolaget/Apoteket/ Handelsbanken är belägna.
Vad man inte då beaktade var att både Konsum och Systembolaget har sina
varumottagningar så belägna att om varuleveranserna sker samtidigt till dessa
kunder så blir de bilar som befinner sig på parkeringen fast d.v.s. bägge utfarterna är
stängda av varubilar.
Detta leder till att den enda väg ut från parkeringen är gångstråket framför
byggnaden med Systembolaget som då används som körbana vilket är förbjudet.
Det är inte alla som kan vänta på att varuleveransen avslutas och utfarterna åter blir
tillgängliga.
Detta har påtalats vid ett flertal tillfällen och senast då förvaltningens representanter
besökte Slite Utveckling för ett öppet möte om det som var bra och mindre bra efter
genomförd ombyggnad av Slite centrum.
Det har nu gått lång tid och inget har hänt som löser parkeringsproblematiken.
När finns det en lösning på parkeringsproblemet?
Mats Hedström (M)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-11-28

Handlingar till

Ärende 30

Information – laglighetsprövning,
parkeringstaxa för miljöbilar
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-10-30, § 346
• Högsta förvaltningsdomstolens dom 2014-10-08

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-10-30
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21

Rs § 346
Au § 328

Information. Laglighetsprövning, parkeringstaxa för miljöbilar.
Högsta förvaltningsdomstolen Mål nr. 6647-13 (Tidigare Mål nr.
14273-11)
KS 2011/413

- Ledningskontoret 2014-10-13

Regionstyrelsens beslut
•

Tekniska nämnden underrättas om Högsta förvaltningsdomstolens dom om
upphävande av fullmäktiges beslut om befrielse av parkeringsavgifter för miljöbilar.

Kommunfullmäktige beslutade den 16 oktober 2006 i § 153 att någon avgift för
parkering på offentlig plats som förvaltas av kommunen inte skulle tas ut för miljöbilar.
Regionfullmäktige beslutade den 13 juni 2011 i § 125 att tidigare beslut om parkering för
miljöbilar skulle gälla.
Sistnämnda beslut har överklagats av en kommunmedlem varvid både Förvaltningsrätten och Kammarrätten i Stockholm avslagits överklagandet.
Högsta Förvaltningsdomstolen har nu i dom 2014-10-08 däremot funnit att regionens
beslut att inte ta ut parkeringsavgift för miljöbilar står i strid mot bestämmelserna i 2 §
lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats,
m.m. (KAL) varför beslutet upphävts.
Enligt bestämmelserna i kommunallagens 10 kap. 15 § gäller att ”Om ett beslut har upphävts
genom ett avgörande som har vunnit laga kraft och om beslutet redan har verkställts, skall det organ som har
fattat beslutet se till att verkställigheten rättas i den utsträckning som det är möjligt. Ett beslut om rättelse skall
meddelas utan oskäligt dröjsmål. ”
Således är det regionfullmäktige som ska se till att verkställigheten av det nu upphävda
beslutet rättas till. Eftersom det rör som en taxebestämmelse ska den upphävda delen av
taxan tas bort så att någon befrielse av p-avgifter inte längre gäller.
I det beredningsarbete som måste föregå de ärenden som ska behandlas av fullmäktige
har ledningskontoret varit i kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen för att ta reda
på hur systemet med avgiftsbefrielse fungerat. Det har då visat sig att någon åtgärd inte
vidtagits och att tekniska nämnden i juni 2012 beslutat att avvakta med införandet av
den aktuella avgiftsbefrielsen då man ansåg att oklarheter förelåg om vilka fordon som
forts
omfattades och även om lagligheten av beslutet.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-10-30
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21

Rs § 346 forts
Au § 328

Då det nu visar sig att någon faktisk verkställighet av avgiftsbefrielsen inte genomförts
finns därför heller inga verkställighetsåtgärder att rätta till. Med anledning av detta
behöver därför inte heller fullmäktige ta något särskilt beslut i saken mer än att
informera tekniska nämnden om Högsta förvaltningsdomstolens dom om upphävande
av regionfullmäktiges beslut 2011-06-123, § 125 i den del som avser hänvisning till
tidigare beslut i fullmäktige 2006-10-16, 153, om befrielse av parkeringsavgifter för
miljöbilar.
Expedieras:

Ledningskontoret – kansli
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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HÖGSTA
FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS
DOM
Mål nr
6647-13
meddelad i Stockholm den 8 oktober 2014
KLAGANDE
Patrik Pettersson
Rutegatan 29
621 43 Visby

Anr

2014-10-0-9
REGION GOTLAND

MOTPART

Region Gotland
621 81 Visby
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Stockholms dom den 12 september 2013 i mål nr 7899-12,
se bilaga
SAKEN
Laglighetsprövning enligt kommunallagen

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens och förvaltningsrättens domar samt Regionfullmäktige i Region Gotlands beslut den 13 juni 2011,
§ 125, i den del det avser parkering för miljöbilar.

Dok.Id 151308
Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls torg 13

Telefon
Telefax
08-56167600
08-56167820
E-post:
hogstaforvaltoingsdoinstolen@dom.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:30

DOM
Mål nr
6647-13

BAKGRUND
Kommunfullmäktige i Gotlands kommun beslutade den 16 oktober 2006, § 153,
att någon avgift för parkering på offentlig plats som förvaltas av kommunen inte
skulle tas ut för miljöbilar. Med miljöbil avsågs detsamma som i den då gällande
förordningen (2004:1364) om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar.
Regionfullmäktige i Region Gotland beslutade den 13 juni 2011, § 125, att
tidigare beslut om parkering för miljöbilar skulle gälla. I fråga om begreppet
miljöbil hänvisades nu till förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor.

Patrik Pettersson överklagade regionfullmäktiges beslut och yrkade att det skulle
upphävas. Han anförde bl.a. att regionfullmäktige överskridit sina befogenheter
eftersom frågan ankom på trafiknämnden och att det stred mot 2 § lagen
(1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig
plats, m.m., KAL, att undanta miljöbilar från avgiftsskyldighet.

Förvaltningsrätten i Stockholm avslog överklagandet i dom den 28 september
2012 efter att ha funnit att regionfullmäktiges beslut inte innefattade något nytt
ställningstagande i frågan om miljöbilar skulle undantas från parkeringsavgift.

Genom det nu överklagade avgörandet avslog Kammarrätten i Stockholm Patrik
Petterssons överklagande av förvaltningsrättens dom. Kammarrätten fann att
regionfullmäktige haft befogenhet att fatta det aktuella beslutet och att beslutet
innefattade ett nytt ställningstagande rörande avgiftsfriheten för miljöbilar. Enligt
kammarrätten stred undantaget för miljöbilar inte mot lag eller annan författning.

YRKANDEN

Patrik Pettersson fullföljer sin talan.

Region Gotland bestrider bifall till överklagandet.

3

DOM
Mål nr
6647-13

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
Vad målet gäller

I likhet med kammarrätten anser Högsta förvaltningsdomstolen att regionfullmäktige har haft befogenhet att besluta i frågan om miljöbilar ska undantas
från avgiftsskyldighet och att det aktuella beslutet innefattar ett nytt ställningstagande i denna fråga.
Den fråga som återstår är om beslutet att inte ta ut någon parkeringsavgift för
miljöbilar strider mot 2 § KAL och därmed ska upphävas enligt 10 kap. 8 § första
stycket 4 kommunallagen (1991:900).

Rättslig reglering m. m.
1 2 § första stycket KAL anges att i den omfattning som behövs för att ordna
trafiken får en kommun ta ut ersättning i form av en avgift för rätten att parkera på
sådana offentliga platser som står under kommunens förvaltning och som
kommunen har upplåtit för parkering.
2 § andra stycket KAL har följande lydelse.
Grunderna för beräkning av avgiften beslutas av kommunfullmäktige. Därvid
gäller följande. För att underlätta för näringsidkare och andra med särskilda
behov av att parkera i sitt arbete eller för dem som bor i ett visst område att
parkera inom området får avgifter tas ut efter särskilda grunder av dem som
beslutet gäller. Avgiften får i sådana fall fastställas till ett engångsbelopp för
en viss period. Rörelsehindrade får befrias från avgiftsskyldighet.
11957 års förarbeten framhölls att den kommunala självkostnadsprincipen inte
skulle vara tillämplig på de ifrågavarande avgifterna. Självkostnadsprincipen
ansågs medföra avgiftsnivåer som inte tillgodosåg avgifternas egentliga syfte,
nämligen att på ett ändamålsenligt sätt bidra till trafikens reglering och ordnande
(prop. 1957:157 s. 58 f.).
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Ursprungligen innehöll inte KAL de särskilda bestämmelser om avgiftsdifferentiering för näringsidkare och andra grupper som nu följer av 2 §.
Genom ändringar i denna paragraf 1978 och 1984 gavs kommuner möjlighet att
föreskriva att rörelsehindrade skulle vara avgiftsbefriade och att ta ut avgifter efter
särskilda grunder för att underlätta boende- och nyttoparkering. I förarbetena till
1984 års ändringar betonades att principen att parkeringsavgifter ska vara
motiverade av ett behov av att ordna trafiken borde gälla all parkering och alltså
även boende- och nyttoparkering. Denna princip ansågs inte hindra att också
andra intressen såsom miljöintressena gynnades av avgiftssättningen. Vidare
betonades att möjligheten till avgiftsdifferentiering inte borde vara generell utan
ta sikte just på boende- och nyttoparkerare (prop. 1984/85:14 s. 12 f).

Frågan om att låta avgiftsuttaget bero på ett fordons miljöegenskaper har
behandlats av bl.a. Parkeringsutredningen (SOU 2006:109).

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning
Region Gotland har i enlighet med 2 § första stycket KAL beslutat att ta ut
ersättning i form av en avgift för rätten att parkera på sådana offentliga platser
som står under kommunens förvaltning och som kommunen har upplåtit för
parkering. Därmed blir avgiftsbestämmelserna i 2 § andra stycket tillämpliga.
Av dessa bestämmelser framgår att en kommun får besluta att ta ut en efter
särskilda grunder bestämd avgift för boendeparkering och nyttoparkering samt att
rörelsehindrade helt får befrias från avgiftsskyldighet. Mot bakgrund av lagtextens
utformning och vad som uttalats i förarbetena kan regleringen enligt Högsta
förvaltningsdomstolens mening inte anses ge utrymme för avgiftsdifferentiering
eller avgiftsbefrielse i andra fall än som anges i lagtexten.
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Region Gotlands beslut om att parkeringsavgift inte ska tas ut för miljöbilar
strider således mot 2 § KAL och ska därför upphävas.

T

l avgörandet har deltagit justitieråden Gustaf Sandström, Nils Dexe,
Erik Nymansson, Christer Silfverberg och Elisabeth Rynning.
Målet har föredragits av justitiesekreteraren Jesper Blomberg.

KAMMARRÄTTEN
I STOCKHOLM
Avdelning 04

T^MA/f
UvJiVJL
2013-09-12
Meddelad i Stockholm

Mål nr 7899-12

KLAGANDE
Patrik Pettersson
Rutegatan 29
621 43 Visby
MOTPART
Region Gotland
Ombud: Chefsjurist Jan Olsson
Region Gotland
621 81 Visby
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 28 september 2012 i
mål nr 14273-11, se bilaga A
SAKEN
Laglighetsprövning

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

Kammarrätten avslår överklagandet.

Dokld 279484
Postadress
Box 2302
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 5

Telefon
Telefax
08-56169000
08-149889
E-post: kammarrattenistockholm@dom.se
•www.kanrmarrattenistockholm.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00

KAMMARRATTEN
I STOCKHOLM
Avdelning 04

Sida 2

DOM

Mål m-7899-12

YRKANDEN M.M.

Patrik Pettersson yrkar att kammarrätten upphäver den del av
regionfullmäktiges i Region Gotland beslut den 13 juni 2011, § 125,
varigenom regionfullmäktige beslutade att kommunfullmäktiges beslut den
16 oktober 2006, § 153, om parkering för miljöbilar skulle gälla, men med
hänvisning till förordningen (SFS 2009:1) om miljö- och
trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor, samt att tekniska
nämnden hade att utforma lämpligt regelsystem för hantering av denna
ärendetyp. Till stöd för sin talan anför han, utöver vad han tidigare anfört,
bland annat följande. Fullmäktige har genom det klandrade beslutet
omprövat sitt tidigare beslut om att undanta miljöbilar från parkeringsavgift
och har även gett beslutet ett nytt innehåll genom att hänvisa till en ny, för
kommunen inte bindande, förordning. Inom den allmänna förvaltningsrätten
gäller att en omprövning medför en ny Överklagandetid för det
beslutsinnehåll som omprövningen föranlett. Det finns inget sakligt skäl för
att detta inte skulle gälla även inom kommunalrätten.

Region Gotland (regionen) bestrider yrkandet och hänvisar till vad regionen
anfört i förvaltningsrätten.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Har regionfullmäktige haft befogenhet att fatta det överklagade beslutet?

Patrik Pettersson har anfört att kompetensen för att fatta beslut rörande
föreskrifter om avgiftsplikt för parkering enligt lag och förordning ligger
hos kommunens trafiknämnd och att regionfullmäktige därmed har saknat
befogenhet att fatta det överklagade beslutet.

Enligt 2 § lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa
upplåtelser av offentlig plats, m.m. (KAL) får en kommun i den omfattning
som behövs för att ordna trafiken ta ut ersättning i form av en avgift för
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rätten att parkera på sådana offentliga platser som står under kommunens
förvaltning och som kommunen har upplåtit för parkering. Grunderna för
beräkning av avgiften beslutas av kommunfullmäktige. Därvid gäller
följande. För att underlätta för näringsidkare och andra med särskilda behov
av att parkera i sitt arbete eller för dem som bor i ett visst område att
parkera inom området får avgifter tas ut efter särskilda grunder av dem som
beslutet gäller. Avgiften får i sådana fall fastställas till ett engångsbelopp för
en viss period. Rörelsehindrade får befrias från avgiftsskyldighet.

Av förarbetena framgår att det är kommunfullmäktige som ska fatta de
övergripande besluten av principiell politisk betydelse i kommunen, såsom
grunderna för kommunens trafik- och trafiksäkerhetspolitik genom
handlingsprogram och planer för bebyggelse och trafiksaneringar. Det
ankommer på kommunfullmäktige att besluta om att parkeringsavgift ska
uttas efter vissa normer. Nämnden materialiserar sedan fullmäktiges
principbeslut genom beslut om konkreta lokala trafikföreskrifter (prop.
1957:157 s. 60 och prop. 1977/78:81 s. 42).

Kammarrätten gör följande bedömning.

Genom regionfullmäktiges beslut har en hel grupp fordon undantagits från
avgiftsskyldighet. Detta får anses falla under kategorin principiellt viktiga
beslut och kan jämföras med möjligheten att undanta rörelsehindrade från
avgiftskyldighet, vilket enligt 2 § KAL är att hänföra till grunderna för
avgiftsberäkningen. Kammarrätten anser att regionfullmäktige därmed har
haft befogenhet att fatta beslutet. Det finns därför inte skäl att på denna
grund upphäva det överklagade beslutet.
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Innebär det överklagade beslutet .ett nytt ställningstagande titt att undanta
miljöbilar fr ån parkeringsavgift?

Förvaltningsrätten har ansett att regionfullmäktiges beslut inte innefattar
något nytt ställningstagande i fråga om miljöbilar ska undantas från
parkeringsavgift.

Kammarrätten gör i denna del följande bedömning.

Med hänsyn till att regionfullmäktige, på förslag från regionstyrelsen,
beslutat att det tidigare beslutet ska fortsätta gälla anser kammarrätten att ett
nytt ställningstagande i frågan om miljöbilar ska undantas från
parkeringsavgift har gjorts och att regionfullmäktiges beslut således även
innefattar frågan om miljöbilar ska undantas från avgiftsskyldighet eller ej.
Patrik Petterssons invändning om undantagets bristande laglighet ska därför
prövas i sak.

Är beslutet lagligen grundat?

Fråga uppkommer då om beslutet att undanta miljöbilar från
avgiftsskyldighet kan anses strida mot lag eller annan författning.

Patrik Pettersson har i denna del anfört att beslutet står i strid med 2 § KAL
och att det i vart fall inte finns grund för regionen att bryta mot
likställighetsprincipen.

Regionen har anfört att det inte framgår av 2 § KAL eller förarbetena att
denna bestämmelse är uttömmande, varför även andra undantag än de i
paragrafen listade är möjliga att göra, så länge undantaget inte bryter mot
likställighetsprincipen. Vidare har regionen påpekat att en särbehandling av
kommunmedlemmar på objektiva grunder inte strider mot
likställighetsprincipen. Därtill har regionen, till stöd för att det även finns
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sakliga skäl för undantaget, anfört följande. Det ligger i allmänhetens
intresse att främja en hållbar miljöutveckling i enlighet med de
styrdokument som finns i regionen. I Vision Gotland 2025 uttalas att
Gotland är en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor och i
enlighet med miljöprogram för ekokommun Gotland 2008-2012 så ska
Region Gotland bidra till att uppnå nationella miljökvalitetsmål och en
hållbar utveckling enligt Agenda 21 genom att följa miljöstrategier och
skapa goda exempel på miljöarbete. En hållbar miljöutveckling kommer alla
kommunmedlemmar till del varför regionen anser att sakliga skäl föreligger.

Kammarrätten gör i denna del följande bedömning.

Avgifter för parkering ska enligt 2 § KAL bestämmas till det belopp som
behövs för att trafikens ordnande ska tillgodoses. Kommunerna har i samma
paragraf getts möjlighet att göra undantag från avgiftsskyldighet genom att
erbjuda parkering till andra taxor för bland annat så kallad boendeparkering,
och att helt avstå från att ta ut avgift för rörelsehindrade. Varken av
bestämmelsen eller av förarbetena framgår att bestämmelsen är avsedd att
vara uttömmande vad gäller undantag från avgiftsskyldighet.
Kammarrätten anser därför att det är möjligt för en kommun att besluta om
andra undantag än de som uttryckligen medgetts i lagtexten. Sådana
undantag förutsätter dock att undantagen är förenliga med de
kommunalrättsliga principerna. Den princip som Patrik Pettersson gjort
gällande att regionfullmäktiges beslut strider mot är likställighetsprincipen.

Regiorrfulhnäktiges beslut innebär att kommunens medlemmar i
parkeringssammanhang behandlas olika baserat på vilken typ av bil de
parkerar. För att detta ska vara tillåtet krävs enligt 2 kap. 2 §
kommunallagen (1991:900) att det finns sakliga skäl för särbehandlingen.

Ett undantag från beslutet om avgiftsplikt kan komma att ha en negativ
påverkan på den ordning i trafiken som är avsikten med avgiften. Även
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andra undantag från avgiftsplikten än sådana som är motiverade av
trafikordningsskäl måste dock kunna beaktas vid prövningen av om ett
undantag ska anses vara sakligt grundat eller ej. Regionen har anfört att
undantaget är i överensstämmelse med det miljöarbete regionen beslutat om
och de mål kommunen eftersträvar. Kammarrätten anser att beslutet är
objektivt såtillvida att en bättre miljö gynnar samtliga kommuninnevånare
och att det ger alla innehavare av miljöbilar samma förmån. Beslutet står
dock i strid med en annan politisk målsättning regionen beslutat om,
nämligen trafikens ordnande. I en sådan situation måste det vara upp till
regionfullmäktige att besluta om vilken av dessa målsättningar som ska ges
företräde. Beslutet att främja miljön, trots att trafikens ordnande i detta
hänseende därmed får en sekundär betydelse, är därför godtagbart. Skulle
undantaget på sikt komma att äventyra ordningen i trafiken är det upp till
regionfullmäktige att då ta ställning till hur det ska hanteras. Överklagandet
ska därmed avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär».
Eva Lénberg Karlsson
kammarrättsråd
ordförande
(skiljaktig mening,
se nedan)

trid Eke
kammarrättsråd
referent

Lisa Englund
tf. kammarrättsassessor

I beslutet har även deltagit särskilda ledamöterna Ulla Bergengren
(skiljaktig mening, se nedan) och Sture Johansson.
/Jessica Sjöberg
kammarrättsfiskal
föredragande
Skiljaktig mening:
Eva Lénberg Karlsson och Ulla Bergengren har skiljaktig mening och anför
följande.
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Vi är ense med majoriteten fram till och med andra stycket efter
"Kammarrätten gör följande bedömning" under rubriken "År beslutet
lagligen grundat?". Därefter anser vi följande.
Även vi anser förvisso att en bättre miljö gagnar samtliga
kommunmedlemmar. Syftet med KAL är dock att ordna trafiken och på så
sätt bland annat få bättre omsättning på parkeringsplatser (se bl.a. prop.
1957:157 s. 58 f. och Bohlin, A. Kommunala avgifter s. 411). Att medge
dem som kör miljöbilar avgiftsbefrielse utgör emellertid inte ett sätt att
ordna trafiken. Det kan dessutom komma att motverka lagstiftningens syfte.
Av regionen åberopade skäl motiverar därför inte särbehandlingen. Då det
även saknas uttryckligt lagstöd för det beslutade undantaget ska
överklagandet bifallas och regionfullmäktiges beslut upphävas.
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BAKGRUND, YRKANDEN M.M.

Regionfullmäktige i Region Gotland (fullmäktige) beslutade vid sammanträde den 13 juni 2011, § 125, bl.a..-att tidigare beslut om parkering för
miljöbilar ska gälla, men med hänvisning till forordningen om miljö- och.
trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor (SFS 2009.:!).
I sammanträdesprotokollet noterades att dåvarande kommunfullmäktige i
Gotlands Kommun den 16 oktober 2006 hade bifallit en motion om att
avgift för parkering på offentlig plats som förvaltas av kommunen inte
skulle tas ut för miljöbilar.

Patrik Pettersson har överklagat ovannämnda beslut och yrkat att beslutet
ska upphävas samt att förvaltningsrätten förordnar att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla (inhibition). Till stöd för sin talan har han
anfört följande. Enligt 2 § lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela
föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer får regeringen
överlåta åt kommunen att meddela föreskrifter om trafik på väg eller i
terräng. Regeringen har i 10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen
(1998:1276) överlåtit åt kommunerna att meddela lokala trafikföreskrifter.
Sådana lokala trafikföreskrifter får enligt 10 kap. l § andra stycket 17
trafikförordningen gälla särskilda trafikregler för tidsbegränsning, avgiftsplikt och andra villkor för parkering. Av l § lagen (1978:234) om nämnder
för vissa trafikfrågor följer att det i den utsträckning som regeringen - med
stöd av 2 § lagen om bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik,
transporter och kommunikationer - har överlåtit åt kommunen att meddela
föreskrifter som avser trafik, ska denna uppgift inom kommunen fullgöras
av en eller flera nämnder. Fullmäktige har därför överskridit sina befogenheter genom att besluta i frågan om undantag från avgiftsplikt för vissa
fordon. Det är en fråga som ankommer på kommunens trafiknämnd, tekniska nämnden, att handha. Det strider dessutom i sak mot lag att undanta
miljöbilar från avgiftsskyldighet Parkeringsavgifter får införas för att
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ordna trafiken genom att öka omsättningen på parkeringsplatserna. Kör alla
parkeringsbehö vande vad som för stunden definieras som miljöbil, medför
en avgiftsbefrielse att den ordning som är laga skäl for att infora avgiften
uteblir. Kör å andra sidan inte alla parkeringsbehövande redan miljöbil styr
avgiftsdiskriroineringen mot att alla ska skaffa en sådan, dvs. en styrning
som motverkar den laga grunden att ordna trafiken. En sådan av fullniäktige frammanad oordning är följaktligen även oförenlig med 2 § lagen
(1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av
offentlig plats m.m. (KAL). Inte heller finns i övrigt någon laga grund för
diskriminering i parkeringsavgiftshänseende eller kanske snarare uttag av
parkeringsskatt för icke miljöbil.

Regionen har bestritt bifall till överklagandet och anfört bl.a. följande.
Region Gotland anser inte att fullmäktige genom sitt beslut har överskridit
sina befogenheter. Av 2 § KAL framgår att det är kommunfullmäktiges
uppgift att besluta om grunderna för beräkning av avgiften. Innebörden av
det överklagade beslutet är att avgift för parkering på offentlig plats som
förvaltas av kommunen inte ska uttas för miljöbilar. Regionen anser att
beslutet har att göra med grunderna för beräkningen av avgiften, varför
fullmäktige har befogenhet att besluta i frågan. Av KAL framgår att en
kommun får ta ut ersättning i form av avgift för att ordna trafiken. Där preciseras också vissa undantag. Det finns inget i förarbetena som talar för att
undantagen var avsedda att vara uttömmande eller för den delen hade för
avsikt att exkludera andra typer av avgiftsbefrielser som inte strider mot
HkstäHighetsprincipen. Att särbehandla kommunrnedlemmar på objektiva
grunder är inte i strid med Hkställighetsprincipen.

Förvaltningsrätten har den 20 september 2011 avslagit yrkandet om
inhibition.
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Det överklagade beslutet kan endast prövas i den för laglighetsprövning
bestämda ordningen enligt 10 kap. KL. Därvid kan rätten inte bedöma
lämpligheten och skäligheten i beslutet utan prövning kan endast ske i den
begränsade omfattning som anges i 10 kap. 8 § nämnda lag.
Enligt 10 kap. 8 § KL ska ett överklagat beslut upphävas om
1. det inte har tillkommit i laga ordning,
2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen,
3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
4. beslutet strider mot lag eller annan författning.
Något annat beslut får inte sättas i det överklagade beslutets ställe.

Befogenhet
Patrik Pettersson har anfört att fullmäktige överskridit sina befogenheter
när beslut om avgiftsbefrielse för miljöbilar tagits då detta är en fråga som
ankommer på kommunens trafiknämnd, tekniska nämnden, att handha. Av
2 § KAL framgår att det är fullmäktiges uppgift att besluta om grunderna
for beräkning av avgiften. Förvaltningsrätten finner i likhet med Region
Gotland att fullmäktiges beslut avser grunderna for beräkningen av avgiften och att fullmäktige därmed har haft befogenhet att besluta i frågan.

Laglighet
Patrik Pettersson har vidare anfört att beslutet att undanta miljöbilar från
avgiftsskyldighet strider mot lag och att parkerrngsavgifter endast far
inforas for att ordna trafiken genom att öka omsättningen på parkeringsplatserna. Förvaltningsrätten kan endast pröva vad som omfattas av det
överklagade beslutet. I det överklagade beslutet har fullmäktige beslutat,
såvitt avser miljöbilar, att det tidigare beslutet från år 2006 ska fortsätta att
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gälla med en justering av vilken forordning som ska gälla avseende
definitionen av vad som klassas som miljöbil. Beslutet om att undanta
miljöbilar från parkeringsavgift togs i oktober 2006 och har vunnit laga
kraft. Mot bakgrund av detta finner förvaltningsrätten att det nu överklagade beslutet inte kan anses strida mot lag eller författning.

Sammanfattningsvis anser förvaltningsrätten att det inte har framkommit
någon grund för att upphäva beslutet med stöd av 10 kap. S § KL. Överklagandet ska därför avslås.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (Dv 3109/1 A)

Per Eskilsson
Rådman

I avgörandet har även de särskilda ledamöterna Håkan Torngren och
Rutger Öijerholm deltagit. Föredragande har varit Helena Lövqvist.
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