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Fyllnadsval. Regionfullmäktige
Innehåll
• Conny Kristensen Gahnströms (S) avsägelse som ordförande tillika ledamot i
Regionfullmäktige
• Länsstyrelsens protokoll 2016-10-27 från sammanräkning som utvisar att
Anneli Klovsjö (S) blir ny ledamot – Efter avgångna ledamot Lisa
Kalström (S)
• Länsstyrelsens protokoll 2016-10-27 från sammanräkning som utvisar att
Bertil Eneqvist (S) blir ny ersättare – Efter avgångna ersättare Anneli
Klovsjö (S)
• Länsstyrelsens protokoll 2016-10-26 från sammanräkning som utvisar att
Nina Ruthström (Fi) blir ny ersättare – Efter avgångna ersättare John
Funkqvist (Fi)
• Länsstyrelsens protokoll 2016-10-26 från sammanräkning som utvisar att
Hannes Müller (SD) blir ny ledamot – Efter avgångna ledamot Björn
Ljung (SD)
• Länsstyrelsens protokoll 2016-10-26 från sammanräkning som utvisar att
Marianne Danfjorden (SD) blir ny ledamot – Efter avgångna ledamot Kaj
Lundmark (SD)

Visby den 26 okt 2016
Jag önskar att bli entlediga från mitt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige tillika ordförande från
och med dagen datum 26 okt 2016.
Med vänlig hälsning
Conny Kristensen Gahnström

1/1
PROTOKOLL
2016-10-25

Länsstyrelsen i
Gotlands län

Dnr: 201-3366-16

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
25 oktober 2016 till och med den 14 oktober 2018.
Ånr
Kommun: Gotland
Parti: Feministiskt initiativ
Ny ersättare: Nina Ruthström
Avgången ersättare: John Funkqvist

2016 -10- 2 6
REGION GOTLAND

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Visby
Ersättare

Ledamot

1. Karin Persson
2. Nina Ruthström *

Elin Bååth

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Visborgsallén 4, 621 85 VISBY inom tio dagar
eftérviagen för detta beslut.
f

oren

Kopia till
Regionfullmäktige, Region Gotland, 621 81 Visby
Ny ersättare:
Feministiskt Initiativ Gotland, Söderväg l, 621 58 Visby
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Dnr
201-3364-16
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Datum
2016-10-25

Länsstyrelsen
GOTLANDS LÄN

Ånr

2016 -10- 2 6
REGION GOTLAND

Ny ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot i kommunfullmäktige från och med den 25
oktober 2016 till och med den 14 oktober 2018.
Kommun: Gotland
Parti: Sverigedemokraterna
Ny ledamot: Hannes Muller
Avgången ledamot: Björn Ljung
Någon ny ersättare kunde inte utses. Den som berörs av beslutet har markerats
med en asterisk (*) i följande sammanhang.
Visby
Ersättare

Ledamot
Hannes Muller *
Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Gotlands län, Visborgsallén 4,
621 8^ VISBY inomji? dagar efter dagen för detta beslut.
Silfvergre:

Kopia till:
Kommun: Regionfullmäktige, Region Gotland, 621 81 Visby
Ny ledamot: Hannes Muller, Klaves Hage l, 623 77 Klintehamn
Parti: Sverigedemokraterna Gotland, c/o Kaj Lundmark, Högklint Holger Rosmans väg 13, 622 61 Visby

POSTADRESS
62185 VISBY

BESÖKSADRESS
Visborgsallén 4

TELEFON
010-223 90 oo

E-POST
gotland@lansstyrelsen.se

WEBBPLATS
www.lansstyrelsen.se/gotland
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Datum
2016-10-25

Länsstyrelsen
GOTLANDS LÄN

Änr

2016 -10- l 6
REGION GOTLAND

Ny ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot i kommunfullmäktige från och med den 25
oktober 2016 till och med den 14 oktober 2018.
Kommun: Gotland
Parti: Sverigedemokraterna
Ny ledamot: Marianne Danfjorden
Avgången ledamot: Kaj Lundmark
Någon ny ersättare kunde inte utses. Den som berörs av beslutet har markerats
med en asterisk (*) i följande sammanhang.
Visby
Ledamot

Ersättare

Marianne Danfjorden *
Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Gotlands län, Visborgsallén 4,
621 85/VISBY inom tio dagar efter dagen för detta beslut.
f

Kopia till:
Kommun: Regionfullmäktige, Region Gotland, 621 81 Visby
Ny ledamot: Marianne Danfjorden, Sömmerskegatan 2, 621 53 Visby
Parti: Sverigedemokraterna Gotland, c/o Kaj Lundmark, Högklint Holger Rosmans väg 13, 622 61 Visby

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

62185 VISBY

Visborgsallén 4

010-223 90 oo

E-POST

gotland@lansstyrelsen.se

WEBBPLATS
www.lansstyrelsen.se/gotland
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Delårsrapport 2 för 2016
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-10-27, § 249
• Ledningskontoret 2016-10-14 Delårsrapport 2
• De förtroendevalda revisorernas utlåtande 2016-11-07
• Revisorernas granskningsrapport 2016-11-07
Nämndernas och förvaltningarnas delårsrapport 2 för 2016: Länk 5,4 MB

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-10-27

RS § 249

Delårsrapport 2016:2

RS 2016/50
AU § 258

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•
•
•
•

Delårsrapport 2016:2 godkänns.
Regionstyrelsen understryker vikten av att samtliga nämnder arbetar för att nå en
ekonomi i balans och att de resultatkrav som regionfullmäktige beslutat om 201604-25 (§ 57) uppnås.
Nämnderna får i uppdrag att även inkomma med månadsrapport för oktober och
november under år 2017, inklusive prognos.
Rapporten för oktober ska inkludera investeringsprognos för resten av året 2017,
som uppföljning av motsvarande rapport given i delårsrapport 2016:2.

Det ekonomiska resultatet i perioden januari - augusti uppgår till 95 miljoner kronor.
Resultatet är så positivt tack vare att semesterlöneskulden är på sin lägsta nivå efter
semestrarna. Reavinster på 18 miljoner kronor är bokförda i perioden. Prognosen för
2016 ligger på -8 miljoner kronor för regionen totalt. En prognos på balanskravsresultatet visar -26 mnkr vilket innebär att ingen del av 2015 års underskott på 71 mnkr kommer att kunna regleras 2016 utan måste regleras 2017 och 2018.
Nämnderna redovisar i sina prognoser ett samlat underskott på 70 mnkr jämfört med
budget. De nämnder som prognostiserar en negativ avvikelse mot budget är hälsooch sjukvårdsnämnden (-80 mnkr) och socialnämnden (-43 mnkr). Övriga nämnder
räknar med ett överskott.
Ett flertal åtgärder har vidtagits under året för att vända det negativa resultatet från
föregående år och det förväntade underskottet i år. Regionfullmäktige har beslutat
om resultatkrav på 40 mnkr fördelat på samtliga nämnder förutom hälso- och
sjukvårdsnämnden och socialnämnden. Fullmäktige har också gett regionstyrelsen i
uppdrag att, i samarbete med hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden,
kvalitetssäkra och följa upp planerade och beslutade åtgärder samt nämndövergripande frågor för att nå ekonomisk balans inom respektive nämnd (RF § 88 201606-20).
En rad besparingsuppdrag beslutades av regionfullmäktige som innebär att
170 miljoner kronor ska sparas under perioden 2017-2019. Investeringsutgifterna
uppgår till 352 miljoner kronor i perioden, vilket är en mycket hög nivå. Prognosen
på investeringsutgifterna beräknas till runt 600 miljoner kronor.
Antal anställda uppgår till 6 178 och har minskat med 79 sedan årsskiftet.
Sjukfrånvaron uppgår till 5,8 procent vilket är en ökning med 0,3 procentenheter
jämfört med augusti 2015. Sjukfrånvaron är oroande och i fokus på många
förvaltningar.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen
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Ledningskontoret 2016-10-14
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1 Sammanfattning
En ny styrmodell och nya övergripande mål beslutades av regionfullmäktige i juni. Region
Gotland lämnar därmed balanserat styrkort som styrverktyg. Nämnder och förvaltningar
ska under hösten arbeta fram verksamhetsplaner för kommande år som bygger på den nya
styrmodellen och de nya övergripande målen.
Då målen beslutades 20 juni har ingen fullständig uppföljning av samtliga mål gjorts i den
här rapporten.
Det ekonomiska resultatet i perioden januari - augusti uppgår till 95 miljoner kronor. Resultatet är så positivt tack vare att semesterlöneskulden är på sin lägsta nivå efter semestrarna.
Reavinster på 18 miljoner kronor är bokförda i perioden.
Prognosen för 2016 ligger på -8 miljoner kronor för regionen totalt. En prognos på balanskravsresultatet visar - 26 mnkr vilket innebär att ingen del av 2015 års underskott på -71
mnkr kommer att kunna regleras 2016 utan måste regleras 2017 och 2018.
Nämnderna redovisar i sina prognoser ett samlat underskott på 70 mnkr jämfört med budget. Det är en liten försämring jämfört med den prognos som gjordes i maj då underskottet
beräknades bli - 61 mnkr och vid delårsrapport 1, -60 mnkr. De nämnder som prognostiserar en negativ avvikelse mot budget är hälso- och sjukvårdsnämnden (-80 mnkr) och socialnämnden (-43 mnkr). Övriga nämnder räknar med ett överskott.
Ett flertal åtgärder har vidtagits under året för att vända det negativa resultatet från föregående år och det förväntade underskottet i år. Regionfullmäktige har beslutat om resultatkrav på 40 mnkr fördelat på samtliga nämnder förutom hälso- och sjukvårdsnämnden och
socialnämnden. Samtliga nämnder förutom barn- och utbildningsnämnden har lämnat en
årsprognos i nivå med eller över det av fullmäktige beslutade resultatkravet. Barn- och utbildningsnämnden skriver ändå i sin delårsrapport att nämnden har som ambition att uppnå resultatkravet på 11 mnkr, aktuell prognos är + 9 mnkr.
Regionfullmäktige har gett regionstyrelsen i uppdrag att i samarbete med hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden, kvalitetssäkra och följa upp planerade och beslutade
åtgärder samt nämndövergripande frågor för att nå ekonomisk balans inom respektive
nämnd. (RF § 88 2016-06-20). Uppdraget pågår.
Den krisgrupp som bildades i slutet av föregående år avslutade sitt arbete i samband med
att budgeten för 2017 beslutades. En rad besparingsuppdrag beslutades av regionfullmäktige som innebär att 170 miljoner kronor ska sparas under perioden 2017-2019.

Ärendenr RS RS 2016/50 Datum 2016-10-14

Investeringsutgifterna uppgår till 352 miljoner kronor i perioden, vilket är en mycket hög
nivå. De största utgifterna är kryssningskajen 112 mnkr, Wisbygymnasiet 66 mnkr och fenderverk i Visby hamn på 24 mnkr. Prognosen på investeringsutgifterna beräknas till runt
600 miljoner kronor.
Antal anställda uppgår till 6 178 och har minskat med 79 sedan årsskiftet. Jämfört med
augusti 2015 har antal anställda ökat med 37. Sjukfrånvaron uppgår till 5,8 procent vilket är
en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med augusti 2015. Sjukfrånvaron är oroande
och i fokus på många förvaltningar.
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Händelser av väsentlig betydelse

Asylmottagande

Inströmningen av asylsökande har sedan förra höstens ökning minskat betydligt. För närvarande 1 finns totalt 704 personer registrerade på Gotland. Av dessa finns 325 på anläggningsboende, 194 har eget boende och 185 finns i övrigt boende. Kategorin övrigt boende
består till främst av ensamkommande barn i kommunalt boende/familjehem/preplacerade
barn (barn som bor hos t.ex. släkting).
Av de asylsökande utgör gruppen ensamkommande barn 182 individer. De allra flesta av
dem är placerade av socialförvaltningen, men några bor också med närstående. Hittills i år
har endast 13 nya barn tillkommit, vilket till största del beror på det totalt minskade inflödet, men även på den nya anvisningsmodell för ensamkommande barn som började gälla i
april.
Det är svårt att prognostisera in- och utflödet av ensamkommande barn med någon större
säkerhet. Det minskade inflödet i kombination med ett ökat utflöde gör att det i nuläget
planeras för att dra ner verksamheten som avser Haima, hem för vård och boende (HVB).
Inom barn- och ungdomspsykiatrin ses en påtagligt ökad efterfrågan på insatser kopplat till
den stora mängden ensamkommande barn. Inom vuxenpsykiatrin ses inte samma tillströmning av asylsökande, men en ökning är att förvänta framöver om avslag meddelas.
Även antalet patienter vid vissa av lasarettets specialistmottagningar har ökat, detta gäller i
första hand infektionsmottagningen och barn- och ungdomsmedicinska mottagningen.
För överförmyndarnämndens kansli har dock inte det lägre inflödet av ensamkommande
barn minskat på arbetsbördan. Bemanningen kommer även fortsättningsvis att vara förstärkt för att komma ifatt med arbetet.
De olika skolformerna har lyckats att på kort tid ta emot ett stort antal nyanlända och asylsökande barn och ungdomar i verksamheterna. Utgångspunkten har varit samverkan och
samarbete samt att hitta olika och flexibla lösningar. Integrationsenhetens uppdrag har utökats med att vara ingång för inskrivning i för- och grundskola.
Skolinspektionen kvalitetsgranskade under våren språkintroduktionsutbildningen på Wisbygymnasiet och konstaterade att det finns förbättringsområden. Huvudmannen ska senast
i oktober komma in med planering kring utpekade förbättringsområden och senast i april
2017 redovisa vilka åtgärder som vidtagits utifrån de utvecklingsområden myndigheten
identifierat.

Ärendenr RS RS 2016/50 Datum 2016-10-14

Många ensamkommande barn har funnit en gemenskap och social samvaro på ungdomsgårdarna. Detta har medfört att även andra ungdomar sökt sig dit. Under årets första åtta
månader har lika många besök som under hela 2015 redovisats.
Etableringen av en administrativ funktion som ska säkra regionens ekonomiska administration inom asylverksamheten är klar.

1

Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem den 1 september 2016
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Vattenförsörjning

Efter flera år med liten nederbörd blev vattenbristen i år större än någonsin tidigare. I Visby kom det t.ex. under 2015 endast 495 mm regn, vilket är cirka 100 mm mindre än ett
normalår. Det har därför varit nödvändigt att införa bevattningsförbud och trycksänkningar.
Kampanjen ”Spara vatten” har gett gott resultat. En insats genomfördes inför sommaren
med att söka vattenläckor och åtgärda kända problem. Totalt har hittills 240 000 kubikmeter mindre dricksvatten levereras ut till abonnenterna jämfört med förra året.
Sveriges första större bräckvattenverk invigdes i augusti 2016 i Herrvik. Det är solcellsdrivet och råvattnet hämtas via en 300 meter lång ledning från Östersjön. Vattenverket har
en hög automatiseringsgrad och försörjer abonnenter i Herrvik och Katthammarsvik med
dricksvatten.
Ny förvaltning

Under våren beslutade regionstyrelsen att fr.o.m. 1 januari 2017 slå samman serviceförvaltningen och ledningskontoret och bilda en ny förvaltning med ansvar för koncernstyrning,
stöd och gemensam service. Den nya förvaltningens uppdrag kommer att omfatta de uppdrag som nu är fördelade på de båda förvaltningarna. Uppdraget är också att till regionens
övriga verksamheter säkerställa stöd och gemensam service inom koncerngemensamt definierade områden. Det kommer också att innebära en förändring i finansieringsmodell där
nuvarande köp-/säljförfarande inom vissa tjänsteområden ersätts med anslagsfinansiering.
Räddningstjänstens organisation

Tekniska nämnden har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att se över räddningstjänstens nuvarande organisation. Utredningen skall ge förslag på en ny och modern organisation som skall vara hållbar över tid. En projektgrupp och en politisk referensgrupp är
utsedd att jobba med frågan. I augusti presenterades utredningen för den politiska referensgruppen.
Markbrand

I början av maj utbröt en markbrand (skogsbrand) i Vänge som varade under åtta dygn.
Samtliga brandmän var engagerade och utöver det skedde förstärkning från Storstockholms
räddningstjänst samt av försvarsmakten och ett antal lokala entreprenörer.
Bygglovshantering

Under våren 2016 har ett utvecklingsarbete genomförts på samhällsbyggnadsförvaltningen i
syfte att förbättra service, effektivitet och ledtider i hanteringen av bygglovsärenden. Utvecklingsarbetet kommer att implementeras under andra halvåret 2016.
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Badhus

Romabadet stängdes i december 2015 på grund av omfattande skador på konstruktionen.
Dess verksamhet har därefter planerats om till Solbergabadet och Hemsebadet. Kultur- och
fritidsnämnden beslutade i mars att inte öppna Romabadet igen på grund av alltför omfattande renoveringsbehov.
Skolinspektion avslutad

Skolinspektionen genomförde en tillsyn av Gotlands kommun under våren 2015. Denna
har nu efter uppföljning avslutats och påpekade brister inom verksamheterna anses vara
avhjälpta.
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Förskoleorganisation

Några förskolor har blivit aktuella för avveckling då barnunderlaget sjunkit samtidigt som
de ekonomiska ramarna har förändrats. I juni avvecklades en förskola i Tingstäde, under
hösten slås två förskolor i Klintehamn samman. Även förskolan i Hogrän är under övervägande om avveckling.
Sävehuset

I maj invigdes nya Sävehusets aula. Det innebär att Wisbygymnasiet fått tillbaka en stor
samlingslokal som varit borta under två läsår sedan ombyggnationen av huset började. Aulan rymmer 550 sittande personer. Den nyrenoverade aulan öppnar även upp möjligheter
för de fria kulturverksamheterna.
Försörjningsstöd

Ärendenr RS RS 2016/50 Datum 2016-10-14

Kostnaderna för försörjningsstöd är det lägsta på många år. De främsta anledningarna till
detta är en fortsatt god arbetsmarknad på ön, minskade barnkullar som kommer upp i ålder
att kunna söka försörjningsstöd, samt ett förändringsarbete avseende interna processer.
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3

Förväntad utveckling

Regionindelning

I juni presenterades ett delbetänkande från den nationella indelningskommitté som har i
uppdrag att ta fram ett förslag om ny indelning av den statliga förvaltningen, landstingen
och regionerna. Betänkandet innehåller förslag på att bilda tre nya län för en stark samhällsorganisation med förutsättningar för att skapa utveckling och välfärd i hela landet. De
nya län som föreslås är Norrlands län, Svealands län och ett utökat Västra Götalands län.
Enligt förslaget ska den nya länsindelningen gälla från och med 1 januari 2019. Förslaget
hanteras genom remissförfarande under sommar/tidig höst 2016. Region Gotlands hållning är att man ser det som mycket problematiskt att inte få bilda region tillsammans med
Stockholm 2019. I praktiken kommer de tre nya länen samt Stockholm, Skåne och befintligt nära samarbete Östergötland/Jönköping/Kalmar utgöra sex stora regioner. Detta innebär att övriga landsting/regioner kommer att få förhålla sig till ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser för saker beslutade i nationella sammanhang. Kommittén ska
slutredovisa sitt uppdrag senast augusti 2017.
Integration

En utmaning framåt är att skapa goda förutsättningar för integration och etablering i det
gotländska samhället för varje individ. Att en strategi finns för integrationsarbetet är därför
viktigt, men långsiktig planering har också avgörande betydelse för integrationsarbetets
framgång på Gotland.
Hittills under 2016 har 87 personer anvisats boende på Gotland. Detta kan jämföras med
länstalet 2 för Gotland 2016 som är 192 personer. Ett gott samarbete finns mellan Arbetsförmedlingens bosättningsenhet och Kompetenscentrums integrationsenhet. Möjligheten
att hitta bostäder till de anvisade personerna påverkas av det ökade antal egenbosatta 3. Föreslaget länstal 2017 för Gotland är 277 personer.
Ersättningarna för ensamkommande flyktingbarn kommer att sänkas från och med 1 juli
2017. Verksamheterna måste därför ställa om efter dessa förutsättningar, annars riskeras
underskott. Detta i kombination med den stora osäkerhet som råder kring det framtida inoch utflödet av barn.
De flesta ensamkommande barn som kommit till Gotland är i åldern 16-17 år. Detta har
betydelse för det framtida behovet av god man. För ensamkommande barn som kommer
till Sverige ska en god man förordnas av överförmyndaren, men godmanskapet upphör när
barnet fyller 18 år eller beviljas permanent uppehållstillstånd. En genomgång av de ensamkommande barnen på Gotland idag visar att cirka hälften kommer att uppnå 18 års ålder
under 2017 och att antalet med rätt till god man därför kan komma att halveras.
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Vattenförsörjning

Tillgången på dricksvatten av tillräcklig kvantitet och kvalitet är en framtidsfråga för Gotland. Den brist på vatten som uppstod denna sommar kommer sannolikt att återkomma.
Behovet av att kunna leverera dricksvatten under hela året kommer att bli en fortsatt utmaning. För att klara av det uppdraget behöver ny teknik användas och arbetet med att planera, projektera och bygga ett nytt bräckvattenverk för att säkra vattenförsörjningen på södra
Gotland är i gång.
2
Kvotflyktingar och personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige och som inte på egen hand kan ordna en bostad. Anvisas från
Arbetsförmedlingen.
3
T.ex. personer som ordnar sitt eget boende efter att ett asylboende stänger i stället för att flytta till annat asylboende.
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Kryssningskaj

Bygget av kryssningskajen medför nya behov av olika slag. Arbetet med att lösa infrastrukturen kring kryssningskajen och övriga hamnområdet kommer att bli en viktig utmaning
för den närmaste framtiden.
Digitalisering

Medborgare, företagare och övriga kunder söker sig mer och mer till webb- och e-tjänster.
Utvecklingen av nya digitala lösningar pågår redan idag, men efterfrågan kommer att öka.
Detta kommer också att påverka vårt arbetssätt med förändrade krav på tillgänglighet, service, transparens och effektivitet.
Skolorganisation

Planering för större skolenheter i syfte att uppnå bättre pedagogiska möjligheter och effektivitet inom samtliga skolformer sker i samband med nybyggnation. I södra Visby kan behov av en framtida skola komma att uppstå för såväl för- som grundskola.
Särskilt fokus läggs på att kunna utveckla gymnasiets nuvarande skollokaler i kvarteret
Hackspetten 4 till en framtida F-6 skola, vilket bedöms täcka norra Visbys behov av skollokaler de närmsta åren. Detta är ett sätt att hantera expansionen i Visby utan nybyggnation
I arbetet med att se över skollokaler utanför Visby avvaktas resultatet från den kommande
utredningen kring serviceorter som beräknas presenteras hösten 2016.
Nationellt förslag på ny struktur för sjukvård

I november 2015 presenterades betänkandet5 om hur den högspecialiserade vården kan
utvecklas genom ökad koncentration. Utredningen berör processer på flera nivåer: rikssjukvård, pågående nivåstrukturering inom cancerområdet, pågående aktiviteter inom området sällsynta diagnoser, pågående nivåstrukturering lokalt/regionalt, och nivåstruktureringsprocesser på EU-nivå.
Under början av 2016 skedde ett nationellt remissförfarande för slutrapporten. Region
Gotland instämde i utredningen grundläggande ansats men lyfte fram några delar som ansågs kontroversiella eller behöva ytterligare utredning exempelvis att akutuppdraget behöver belysas innan ett eventuellt genomförande.
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Nationell utredning fokuserar på primärvårdens betydelse

I januari 2016 presenterades betänkandet6 för utredningen ”En nationell samordnare för
effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården”. En viktig övergripande slutsats i
utredningen är att en förutsättning för hög effektivitet är att patienten involveras och görs
delaktig i processen kring den egna vården i högre utsträckning än i dag. Utgångspunkten
är att hur patientnytta skapas i det individuella mötet har en avgörande betydelse för effektiviteten. Utredaren lämnar ett antal förslag som bland annat handlar om vård nära befolkningen via öppenvård, mindre detaljstyrning och en omfördelning av resurser från sjukhusvård till primärvård samt nära samverkan mellan inblandade parter, det vill säga patienter,
professioner, staten samt kommuner och landsting. Sammantaget innebär förslagen ett
paradigmskifte för svenskt sjukvårdssystem.

4
5
6

Norra Hansegatan – Bingebygatan - Mästergatan
Träning ger färdighet - Koncentrera vården för patientens bästa (SOU 2015:98)
Effektiv vård (SOU 2016:2)
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Ett nationellt remissförfarande skedde under våren. Fortsatt hantering av förslagen är ännu
inte klarlagd. En övergripande synpunkt som Region Gotland lyft fram särskilt är att ett
nationellt långsiktigt ansvar avseende ekonomi och kompetensförsörjning måste tas för att
ge förutsättningar att genomföra detta skifte. För flera av de enskilda förslagen är det dock
upp till sjukvårdshuvudmännen att förverkliga det utredaren lyfter fram oavsett nationella
ställningstaganden.
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4 Styrmodell och Region Gotlands övergripande mål
Region Gotland har sedan 2002 och fram till i år arbetat med balanserat styrkort som styrverktyg. Arbetet med balanserat styrkort har inneburit att fler perspektiv än det traditionella
ekonomiperspektivet lyfts fram i bedömningen av vad som skapar värde för organisationen. Modellen har varit ett bra verktyg för att utveckla styrningen så att den röda tråden
från regionfullmäktige via nämnd till förvaltningen synliggjorts och i många fall stärkts jämfört med tiden innan år 2002.
Utvecklingen de senaste åren inom området styrning och uppföljning har medfört helt
andra möjligheter att mäta, jämföra och följa upp de mål som är satta. Resultaten sätter
fokus på vad vi får för de pengar vi sätter in i verksamheten och hur väl vi lyckas jämfört
med andra. Utvecklingen ger även förutsättningar för att bedöma inom vilka verksamhetsområden åtgärder behöver vidtas för att ge gotlänningarna mesta möjliga värde för de skattepengar Region Gotland förfogar över.
Det har också visat sig i praktiken att modellen behövde förenklas, antal mål minskas och
den röda tråden från regionfullmäktige till nämnd behövde stärkas ännu mer för att de prioriteringar och mål som regionfullmäktige beslutat om ska få genomslag.
I den nya modellen finns ett antal nya begrepp. En del begrepp har samma namn men har i
praktiken annan betydelse.
Modellen bygger på ett gemensamt styrkort för hela koncernen med årliga verksamhetsplaner där nämnder/förvaltningar beskriver hur man ska bidra till att uppfylla målen i styrkortet samt hur man ska arbeta för att uppnå resultat i den del av nämndens uppdrag som inte
är målsatt i styrkortet.
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Eftersom de nya övergripande målen antogs av regionfullmäktige den 20 juni 2016 har
ingen samlad uppföljning av samtliga mål gjorts i den här delårsrapporten.

Bild 1: Region Gotlands styrmodell
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4.1

Vision

4.2

Värderingar

4.3

Verksamhetsidé

Visionen för Region Gotland är oförändrad. Vision Gotland 2025 sammanfattas i meningen ”Gotland är Östersjöns mest kreativa och magiska plats, präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust”
Region Gotlands grundläggande värderingar - delaktighet, förtroende och omtanke är desamma som tidigare.
En ny verksamhetsidé har tagits fram:
Region Gotland ska utifrån vårt ansvar som kommun, landsting och region leverera
kostnadseffektiv välfärd och rättssäker service med hög tillgänglighet, valfrihet och
god kvalitet till fast boende, besökare och näringsliv på Gotland. Region Gotland
ska vara drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
4.4

Perspektiv

4.5

Målområde

Den nya styrmodellen har två perspektiv ”samhälle” och ”verksamhet”. Perspektivet samhälle beskriver lite förenklat vad Region Gotland ska bidra med till utvecklingen av det
gotländska samhället. I perspektivet verksamhet sätts mål utifrån att verksamheten ska bedrivas på ett effektivt sätt.
Det finns tre målområden kopplat till respektive perspektiv. I perspektivet samhälle finns
målområdena social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. I perspektivet verksamhet finns målområdena kvalitet, medarbetare och ekonomi.
Till varje målområde finns en formulerad text som beskriver vad området handlar om för
Region Gotland.
Social hållbarhet

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

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

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

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

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

Region Gotlands ekonomi ska vara uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv vilket innebär att upprätthålla balans mellan inkomster och utgifter samt att värdesäkra förmögenheten (det egna kapitalet) över en längre tid. Målområdet omfattar
de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
4.6

Mål

Varje målområde innehåller ett antal mål. Målen är hela Region Gotlands mål och gäller
därmed alla nämnder och förvaltningar och beskriver vad som ska uppnås under perioden
2016-2019.
Social hållbarhet

•
•
•
•
•
•

God folkhälsa
Gotlänningar känner sig delaktiga
Ett jämställt och jämlikt Gotland
Alla barn har goda uppväxtvillkor
Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv
En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans
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Ekonomisk hållbarhet

•
•
•
•
•
•
•

Ingen bostadsbrist
Alla elever fullföljer gymnasieskolan
Hög andel gotlänningar i arbete eller studier
God tillgång till vuxenutbildning
Långsiktigt goda och stabila kommunikationer
Ett gott näringslivsklimat
Ökad folkmängd
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Ekologisk hållbarhet

•
•
•
•
•

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

Kvalitet

•
•
•
•

God tillgänglighet till Region Gotland
God kvalitet i skolan
God kvalitet i vården
God kvalitet i omsorgen

Medarbetare

•
•
•
•

Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling
Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna
Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag
Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa

Ekonomi (finansiella mål)

Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden
Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden
Soliditeten ska vara minst 45 procent
Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och
generella statsbidrag
• Regionens materiella tillgångar ska vårdas
• Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 procent
•
•
•
•

4.7

Indikatorer

Målen följs upp genom indikatorer.
En indikator kännetecknas av att den är mätbar, bygger på data av god kvalitet, lyfter fram
någon del av målet som anses väsentlig, lyfter fram kvalitativa egenskaper utifrån ett medborgar eller brukarperspektiv, är jämförbar samt transparent dvs. resultatet ska helst kunna
härledas till en lägre nivå.
Indikatorerna kommer inte att ange en riktning eller önskat tillstånd under de första åren.
Indikatorerna är inte mål utan visar på olika aspekter av måluppfyllelse som tillsammans
säger något om målet är uppfyllt.
Indikatorerna i den nya modellen är ännu inte helt fastslagna. De kommer att redovisas för
regionstyrelsen senare under hösten.

Ärendenr RS RS 2016/50 Datum 2016-10-14

4.8

Verksamhetsplan

Verksamhetsplaner och verksamhetsplanering är ett nytt obligatoriskt moment för alla
nämnder och förvaltningar inom Region Gotland. Självklart har verksamheterna alltid jobbat med att planera sin verksamhet, men verksamhetsplanen har inte varit en del av den
gemensamma övergripande styrningen tidigare.

13 (54)

Region Gotland
Regionstyrelsen

Delårsrapport 2, 2016

Verksamhetsplanen är det verktyg där den inriktning och de övergripande mål som regionfullmäktige antagit konkretiseras. I verksamhetsplanen beskrivs även hur nämnden och
förvaltningen ska arbeta för att uppnå resultat i den del av nämndens uppdrag som inte är
målsatt i koncernstyrkortet.
Syftet med verksamhetsplanen är att synliggöra den röda tråden från regionfullmäktige till
nämnder, förvaltningar, avdelningar och enheter så att den inriktning och de prioriterade
mål som regionfullmäktige beslutat om får genomslag och att Region Gotland rör sig i den
riktning som är önskvärd.
Verksamhetsplanen utgår från förvaltning och fastställs av nämnd. De förvaltningar som
arbetar på uppdrag av flera nämnder får därmed ett övergripande styrdokument, men som
fastställs av samtliga förvaltningens nämnder.
Verksamhetsplanen har i första hand ett tidsperspektiv på ett år men även kan även omfatta längre perspektiv.

Ärendenr RS RS 2016/50 Datum 2016-10-14

Ett förslag är framtaget på vilket innehåll en verksamhetsplan för en förvaltning ska ha för
syftet ska uppnås.
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5 Ekonomi
Region Gotlands ekonomi ska vara uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv vilket
innebär att upprätthålla balans mellan inkomster och utgifter samt att värdesäkra förmögenheten (det egna kapitalet) över en längre tid. Målområdet omfattar de finansiella mål
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
Regionfullmäktige fastställde i juni nya finansiella mål. De nya målen är:
Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden
Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden
Soliditeten ska vara minst 45 procent
Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och
generella statsbidrag
• Regionens materiella tillgångar ska vårdas
• Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 procent
•
•
•
•

Nedan följer en uppföljning av målen, en fördjupning om resultatet i perioden, prognosen,
nettokostnadsökningen samt investeringsverksamheten.
Budgeterat resultat

Målet att budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden uppnås inte
för 2016.
Det budgeterade resultatet var när budgeten beslutades 34 mnkr, efter revidering för
tilläggsanslag och kapitalkostnader uppgår det budgeterade resultatet för 2016 till 32 mnkr.
Verksamhetens nettokostnader beräknades till 4 652 mnkr vilket innebär att det budgeterade resultatet uppgår till 0,7 procent av nettokostnaden.
Ekonomiskt resultat

Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden. Årets prognos
är -8 mnkr vilket indikerar att målet inte kommer att uppnås.
Soliditet

Soliditet är ett mått på finansiell styrka och visar hur stor andel av de totala tillgångarna
som är finansierade med eget kapital. Soliditetsutvecklingen är beroende av två faktorer,
dels hur det egna kapitalet förändras, dels hur tillgångarna förändras.
Målet för soliditeten uppnås inte. Soliditeten för perioden uppgår till 43,6 procent. Soliditeten inklusive samtliga pensionsåtaganden är -14,5 procent.
Nettokostnadsökning

Ärendenr RS RS 2016/50 Datum 2016-10-14

Målet om att den totala nettokostnadsökningen inte ska överstiga skatteintäkter och generella statsbidrag uppnås.
Den totala nettokostnadsökningen för Region Gotland, efter finansnetto och med hänsyn
tagen till jämförelsestörande poster uppgår till 0,6 procent.
Ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag är i perioden 4,0 procent. Se vidare i
stycke 5.3 nettokostnadsökning.
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Regionens materiella tillgångar ska vårdas

Detta är ett nytt mål och uppföljning har inte varit möjlig att göra i delårsrapporten.
Skattefinansierade investeringar

Investeringar i skattefinansierad verksamhet ska vara egenfinansierade till 100 procent. Målet är uppnått i perioden.
5.1

Resultat i perioden

Resultatet i perioden uppgår till +95 mnkr. Det positiva resultatet beror till stor del på att
semester och ferielöneskulden når sitt bottenläge efter sommaren då del flesta tagit ut sin
semester samt uppburit ferielön. Jämfört med samma period 2015 är semesterlöneskulden
till de anställda i Region Gotland dock 11 procent högre. Det beror med största sannolikhet på en kalendereffekt som innebär att fler har semester något senare. En kontroll av
semesterlöneskuldsförändringen i september bekräftar den bilden. Semesterlöneskulden i
september ligger 3 procent lägre än september 2015.
Reavinster på 18 mnkr är bokförda i perioden. Balanskravsresultatet i perioden uppgår till
77,5 mnkr, se not 9.
Nämndernas budgetavvikelse för perioden januari - augusti är + 15 mnkr. Nämndernas
positiva budgetavvikelse beror till stor del på att semesterlöneskulden når sitt bottenläge
efter sommaren. Budgeten för semesterlöneskulden är inte periodiserad i motsvarande utsträckning.
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Diagram 1: Nämndernas budgetavvikelse netto, mnkr 2012-2016
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5.2

Prognos

Den ekonomiska helårsprognosen för Region Gotland beräknas till -8 mnkr vid årets slut.
Prognosen har förbättrats sedan månadsrapporten för maj. Då beräknades ett underskott
på 23 mnkr (delårsrapport 1, -12 mnkr).
En prognos för balanskravsresultatet visar - 26 mnkr vilket innebär att ingen del av 2015
års underskott på -71 mnkr kommer att kunna regleras 2016 utan måste regleras 2017 och
2018.
Nämnderna redovisar i sina prognoser ett samlat underskott på 70 mnkr jämfört med budget. Det är en liten försämring jämfört med den prognos som gjordes i maj då underskottet
beräknades bli - 61 mnkr och vid delårsrapport 1, -60 mnkr. De nämnder som prognostiserar en negativ avvikelse mot budget är hälso- och sjukvårdsnämnden (-80 mnkr) och socialnämnden (-43 mnkr). Övriga nämnder räknar med ett överskott.
Anledningen till att den totala prognosen förbättrats trots att nämndernas prognos är något
sämre är bland annat ökade reavinster med 8 mnkr, arbetsgivaravgifter, försäkringar och
pensioner 23 mnkr samt finansnetto 16 mnkr. Prognosen för skatter och utjämningsbidrag
har försämrats med 24 mnkr innevarande år.
Under året har flera olika åtgärder vidtagits för att nå balans i nämndernas ekonomi.
I samband med månadsrapporten i februari beslutade regionfullmäktige den 25 april 2016
att införa resultatkrav på vissa nämnder för att nå ekonomisk balans. Resultatkrav definieras som överskott jämfört med budget. Sammanlagt beslutades om resultatkrav på 40 mnkr
fördelat på alla nämnder förutom socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden som
enligt beslutet skulle lämna ett resultat i enlighet med budget. Fördelning per nämnd: regionstyrelsen 16 mnkr, tekniska nämnden 7 mnkr, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt
byggnadsnämnden 1 miljon vardera, kultur- och fritidsnämnden 1,5 mnkr, barn- och utbildningsnämnden 11 mnkr och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2,5 mnkr,
Regionfullmäktige beslutade senare, den 26 september 2016, att medge hälso- och sjukvårdsnämnden att överskrida budgetramen med maximalt 80 miljoner kronor.
Samtliga nämnder förutom barn- och utbildningsnämnden har lämnat en årsprognos i nivå
med eller över det av fullmäktige beslutade resultatkravet. Barn- och utbildningsnämnden
skriver ändå i sin delårsrapport att nämnden har som ambition att uppnå resultatkravet på
11 mnkr, aktuell prognos är + 9 mnkr.

Ärendenr RS RS 2016/50 Datum 2016-10-14

Regionfullmäktige har också gett regionstyrelsen i uppdrag att i samarbete med hälso- och
sjukvårdsnämnden och socialnämnden, kvalitetssäkra och följa upp planerade och beslutade åtgärder samt nämndövergripande frågor för att nå ekonomisk balans inom respektive
nämnd. (RF § 88 2016-06-20). Uppdraget pågår.
Den krisgrupp som bildades i slutet av föregående år avslutade sitt arbete i samband med
att budgeten för 2017 beslutades. En rad besparingsuppdrag beslutades av regionfullmäktige som innebär att 170 miljoner kronor ska sparas under perioden 2017-2019. De riktade
besparingarna landar inte på socialnämnden eller hälso- och sjukvårdsnämnden vilket i
praktiken innebär att en omfördelning av resurser ska ske den kommande treårsperioden.
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Nämnd

Budget
Jan-aug
2016

Regionstyrelsen

Utfall Avvikelse
Jan-aug
Jan-aug
2016
2016

Årsbudget
2016

Prognos
Helårs2016 avvikelse

Bokslut
2015

149

131

18

236

209

27

29

14

14

0

23

23

0

2

143

139

4

213

206

7

11

-8

-22

14

0

-20

20

16

126

107

19

189

180

9

11

91

65

26

137

126

11

12

35

42

-7

52

54

-2

-1

14

14

0

22

21

1

3

9

7

2

13

12

1

2

100

98

2

144

143

1

2

753

710

43

1 130

1 121

9

13

187

164

23

280

275

5

8

varav
Politikerorganisation
Ledningskontoret
Serviceförvaltningen
Tekniska nämnden

varav
Teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden

808

839

-31

1 212

1 255

-43

-46

Hälso- och sjukvårdsnämnden

910

971

-61

1 398

1 478

-80

-123

3 056

3 041

15

4 624

4 694

-70

-101

Summa

Tabell 1: Sammanställning av budget, utfall och prognos för Region Gotlands nämnder (mnkr)

5.3

Nettokostnadsökning

Den totala nettokostnadsökningen för Region Gotland, efter finansnetto och med hänsyn
tagen till jämförelsestörande poster är 0,6 procent. Skatteintäkter och statsbidrag har ökat
med 4,0 procent.
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6,0%
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4,5%
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4,0%
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Diagram 2: Skatte- och nettokostnadsutveckling 2012-2016, (%)

18 (54)

Region Gotland
Regionstyrelsen

Delårsrapport 2, 2016

I diagrammet visas nettokostnadsökningen i förhållande till ökningen av skatteintäkter och
generella statsbidrag. Siffrorna för 2015 och bakåt är helårssiffror medan 2016 är ökningen
i perioden jämfört med samma period föregående år. Prognosen för helåret pekar på en
nettokostnadsökning på 2,1 procent.
Nettokostnadsökningen i perioden är 0,5 procent för nämndernas verksamheter. I utfallet
ingår även interna transaktioner. Nettokostnadsökningen är inte längre lika hög som den
varit de senaste åren. Mellan 2013 och 2014 var ökningen 4,5 procent och mellan 2014 och
2015 var ökningen 6,2 procent. De tre största nämnderna; barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden, har en markant lägre nettokostnadsutveckling jämfört med föregående år vilket är väldigt positivt och bidrar naturligtvis till den
låga nettokostnadsutvecklingen totalt.
Förändringen av nettokostnaderna på nämndnivå är ibland svårtolkade. Förklaringen till de
stora procentuella förändringarna mellan 2014 och 2015 för teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen är en omorganisation. Ledningskontorets stora avvikelse beror
på bokföringsmässiga förändringar mellan förvaltningarna.
Nämnd

Nettoutfall
aug 2015,
mnkr
140

Nettoutfall
aug 2016,
mnkr
131

Procentuell
förändring
2015-2016
-6,4

Procentuell
förändring
2014-2015
50,5

varav
Politikerorganisation
Ledningskontoret
Serviceförvaltningen

15
139
-14

14
139
-22

-6,7
0,0
57,1
(överskottet har
ökat)

7,1
52,7
16,7

Tekniska nämnden

Regionstyrelsen

119

107

-10,1

14,4

varav
Teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

85
34

65
42

-23,5
23,5

553,8
-62,6

Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

13
5

14
7

7,7
40,0

-7,1
-28,6

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

94
720

98
710

4,3
-1,4

4,4
3,7

171

164

-4,1

-5,5

Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

819
946

839
971

2,4
2,6

4,6
7,3

3 027

3 041

0,5

6,2

Summa

Ärendenr RS RS 2016/50 Datum 2016-10-14

Tabell 2: Nettokostnadsökning 2016 per nämnd, ackumulerat utfall januari-augusti, interna transaktioner
är inkluderade

Kostnadsutvecklingen i perioden har varit 3,1 procent vilket motsvarar 177 mnkr och intäkterna har ökat med 6,1 procent vilket motsvarar 162 mnkr. Således är det främst den
stora intäktsökningen som bidragit till den förbättrade nettokostnadsutvecklingen.
De intäkter som ökar mest är riktade statsbidrag främst från migrationsverket.
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Personalkostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period förra året och
antal anställda har ökat med 37 personer jämfört augusti 2015. Ökningen av personalkostnaderna motsvarar i princip det ökade antal anställda och lönerevision. Beräknad kostnad
för samtliga löneökningar 2016 är uppbokade i perioden.
Periodens utfall
Jan 16 - Aug 16,
mnkr

Periodens utfall
föregående år
Jan 15 - Aug 15,
mnkr

Procentuell
skillnad

2 822

2 660

6,1

2 123

2 056

3,3

15,6

13,1

19,1

Utbildning, kurs o konferensavgifter

17

19

-11,2

Representation

1,7

2,4

-29,2

Konsulter

26

24

11,0

Hyrpersonal

51

35

46,6

Totala intäkter
Personalkostnader

varav övertid, mertid

Förbrukningsmaterial, inventarier

293

274

6,7

3 350

3 275

2,3

Summa kostnader

5 862

5 685

3,1

Nettokostnad

3 040

3 025

0,5

Övriga kostnader

Tabell 3: Kostnader och intäkter januari-augusti 2016 jämfört med januari-augusti 2015 (inklusive interna
poster)

5.4

Låneskuld och likviditet

Den långfristiga låneskulden uppgår till 570 mnkr och har ökat med 100 mnkr sedan årsskiftet. Anledningen är att investeringsutgifterna är ovanligt höga detta år, bl.a. byggs en
kryssningskaj och en gymnasieskola. Den genomsnittliga räntan i skuldportföljen uppgår till
1,9 procent och räntekostnaderna för perioden uppgår till 8 mnkr. För helåret prognostiseras räntekostnaderna till 11 mnkr vilket bidrar till en positiv budgetavvikelse på 10 mnkr.
Likviditeten har under perioden försämrats med 36 mnkr och uppgick vid delårsbokslutet
till 13 mnkr. Checkräkningskrediten behöver utnyttjas under flera dagar varje månad och
eventuellt krävs ytterligare extern upplåning. Samtidigt har regionen stora fordringar på
migrationsverket för flyktingmottagande på ca 60 mnkr.
5.5

Investeringar

Den totala investeringsbudgeten för 2016 inklusive kompletteringsbudget och vissa
tilläggsanslag uppgår till 988,6 mnkr. Detta är en extremt hög investeringsvolym.

Ärendenr RS RS 2016/50 Datum 2016-10-14

Utfall för investeringar om den 31/8- 2016 uppgår till 352 mnkr.
Enligt nämndernas/förvaltningarnas uppskattning och prognos kommer helårsutfallet att
ligga på 696 mnkr. Tidigare år har utfallet på helår blivit betydligt lägre än prognosen vid
delårsrapport 2 pekat mot. Det finns alltså anledning att tro att utfallet även för 2016
kommer att understiga den lagda prognosen, troligen kring 500 - 600 mnkr.
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Nämnd/Förvaltning

Investeringsbudget
2016
13 427
18 930
844 416
8 642
800
200
1 932
48 650
9 620
16 498
25 500
988 615

Förbrukat
31/8

Exploateringsbudget

53 420

10 901

Grundbudget 2016
Kompletteringsbudget 2016
Tilläggsanslag 2016

526 500
332 615
86 900

RS/LK
RS/SF
TN/TKF 7
TN/SBF 8/ 9
BN/SBF
MHN/SBF
KFN/KFF
BUN/BUF
GVN/GVF
SON/SOF
HSN/HSF
Totalt samtliga investeringar

205
14 714
307 120
3 829
76
105
849
6 665
2 532
1 706
14 300
352 101

Prognos
helår
3
18
590
8

920
930
551
708
434
150
1 932
36 416
4 750
5 000
25 500
696 291

Budget
2015

Bokslut
2015

22 647
8 642
682 309
0
2 000
200
5 050
26 132
3 500
5 577
24 824
780 881

908
8 520
380 508
0
917
0
4 578
15 309
2 054
3 078
16 800
432 672

Tabell 4: Investeringsprognos för helåret 2016 (tkr)

5.6

Intäkter och kostnader för flyktingmottagande

Region Gotland har rätt till ersättning från staten för vissa kostnader som uppkommer vid
flyktingmottagande. En del av de statliga ersättningarna betalas ut utan ansökan, s.k. schablonersättningar, och en del behöver ansökas om. Ersättningarna betalas ut av och återsöks
från Migrationsverket. Det är olika regler och ersättningar för asylsökande och personer
med uppehållstillstånd.
Den centrala ekonomiadministrationen inom Region Gotland ansvarar för att återsöka
ersättningar från Migrationsverket, följa upp och utreda avvikelser mellan sökt belopp och
erhållet belopp och fördelar ersättningarna till de olika nämnderna.
Schablonersättningar utan ansökan betalas ut från Migrationsverket för olika tidsintervall,
beroende på typ av ersättning görs utbetalningen månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Ersättningarna betalas i huvudsak ut i efterhand.
För ersättningar som betalas ut från Migrationsverket efter ansökan, bokförs intäkten på
berörda förvaltningar när ansökan skickas in.
Ersättningar för perioden 1 januari - 31 augusti 2016

Ärendenr RS RS 2016/50 Datum 2016-10-14

Utbetalade schablonersättningar:
Återsökta ersättningar efter ansökan:
varav utbetalda ersättningar efter ansökan:

60 700 000 kronor
42 300 000 kronor
600 000 kronor

Migrationsverket har idag en handläggningstid på 8-10 månader från det att en ansökan
inkommer till dess att utbetalning sker. Region Gotland har alltså hittills fått in en mycket
liten del av de ersättningar som återsökts för år 2016.

7
8
9

2016 Inkluderar investeringar i affärsdrivande verksamhet: VA-verksamhet, avfallshantering samt den affärsdrivande delen av hamnen
2016 Räddningstjänsten
2015 Räddningstjänsten ingår i TN/TKF budget och bokslut
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Kostnader för perioden 1 januari - 31 augusti 2016

För kostnader som är hänförliga till flyktingmottagande och som innebär en merkostnad
skall en särskild projektkod användas i bokföringen. Med merkostnad menas att Region
Gotland inte hade haft kostnaden om det inte varit något flyktingmottagande.
Exempel på merkostnader är:
Lönekostnader för personal som anställs för att arbeta med flyktingmottagande
Lokalhyra för lokal som annars inte ingått i verksamheten, t.ex. hyra av lokal för boende för ensamkommande barn och hyra av lokal för extra undervisning
• Transporter och resor, t.ex. extra skolskjutsar
• Extra matkostnader
• Tolkkostnader
•
•

Det här sättet att redovisa merkostnader innebär att det är de direkta kostnaderna som
fångas upp. De indirekta kostnader som uppstår tillföljd av flyktingmottagandet bokförs
inte på det sättet. Exempel på indirekta kostnader är lokaler som nyttjas av alla, både personer skrivna på Gotland och asylsökande samt lönekostnader för personal som jobbar i
verksamheter som tar emot människor oavsett om de är gotlänningar, turister eller asylsökande.
Det finns också andra komplikationer kring särredovisning av den här typen av kostnader
som exempelvis att en projektkod inte är tvingande i ekonomisystemet, man kan alltså
glömma att lägga på projektkod. Det tog också några månader in på år 2016 innan alla fick
kännedom om projektkoderna vilket gör att vissa kostnader kan ha missats i början av året.
Det finns därmed en större osäkerhet kring redovisningen av kostnaderna än av intäkterna.
De totala kostnaderna är sannolikt högre än vad som kan särredovisas.
Den totala kostnaden för Region Gotland som redovisats som merkostnader fram till 31
augusti uppgår till 116,1 mnkr.

Ärendenr RS RS 2016/50 Datum 2016-10-14

Intäkter och kostnader matchas inte helt för perioden då återsökningen normalt sker kvartalsvis i efterhand. Kostnaderna bokförs däremot normalt i den period de uppstår.
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6 Medarbetare
För Region Gotland är engagerade medarbetare avgörande för att nå resultat och vara en
attraktiv arbetsgivare som klarar framtidens kompetensförsörjning. Medarbetare som är
motiverade, upplever ett gott ledarskap och ser sin del i helheten blir också goda ambassadörer som bidrar till att stärka bilden av oss som arbetsgivare. Regionens verksamheter
skapar förutsättningar för ett hållbart medarbetarengagemang.
Regionfullmäktige fastställde i juni följande mål för perioden 2016-2019.
•
•
•
•

Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling
Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna
Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag
Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa

Detta år genomförs ingen medarbetarundersökning så en övergripande bedömning av måluppfyllelsen har inte genomförts. 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.
6.1

Antal anställda

Totalt antal anställda (månadsavlönade)
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalt

2015-08-31
5 638
503
6 141

2016-08-31
5 682
496
6 178

Förändring
44
-7
+37

Tabell 5: Totalt antal anställda (månadsavlönade), helår

Jämfört med augusti 2015 har antalet tillsvidareanställda ökat med 44 medarbetare, medan
visstidsanställningarna minskat med 7 medarbetare. Ökningen skedde främst under hösten
2015 på socialförvaltningen tillföljd av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn samt
volymökningar inom LSS-området.
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalt

2015-12-31
5 690
567
6 257

2016-08-31
5 682
496
6 178

Förändring
-8
-71
-79

Tabell 6: Totalt antal anställda (månadsavlönade), 2016

Från årsskiftet fram till augusti har antalet tillsvidareanställda minskat med 8 medarbetare,
medan visstidsanställningarna minskat med 71 medarbetare. Anställningsstopp på administrativa befattningar infördes 1 juni men minskningar i antalet visstidsanställningar ses även
för andra yrkeskategorier än administration.

Ärendenr RS RS 2016/50 Datum 2016-10-14

Faktiskt arbetad tid
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Timavlönade
Totalt

2015 jan-aug
4 812 988
709 755
566 382
6 089 125

2016 jan-aug
4 858 836
726 457
573 496
6 158 789

Förändring (%)
0,95
2,35
1,26
1,14

Tabell 7: Faktiskt arbetad tid, timmar

Den faktiskt arbetade tiden har ökat jämfört med samma period föregående år. Den ökning
av antal anställda som skedde under hösten 2015 återspeglar sig därmed även i en jämförelse av faktiskt arbetad tid.
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Övertid och mertid
Övertid
Mertid

2015 jan-aug
39 245
18 748

2016 jan -aug
43 968
17 149

Förändring (%)
+12
–9

Tabell 8: Övertid och mertid, timmar

Ökningen av övertidsuttag 2016 hänför sig till månaderna maj-augusti.
Anställningsstoppets konsekvenser

Ett anställningsstopp på administrativa tjänster infördes för alla förvaltningar 1 juni. Ett
antal förvaltningar har även utökat stoppet att gälla andra yrkeskategorier. Förvaltningarna
har vid varje vakans prövat ifall anställningen behöver återbesättas, arbetsuppgifter kan
fördelas om inom befintliga medarbetare eller inte ska utföras alls under en period för att
förbereda inför en eventuell övertalighet. Under perioden som anställningsstoppet har gällt
har antal anställda minskat.
6.2

Arbetsmiljö och sjuktal

Sjuktalet fortsätter att öka både för män och för kvinnor. Sjukfrånvaron under perioden
januari-augusti 2016 ligger på 5,8 (5,5 år 2015).
Sjukfrånvaro

Kvinnor
Män
Totalt

2016-08-31
senaste 12 mån
period
6,5
3,4
5,8

Motsvarande
period
föregående år
6,3
3,0
5,5

Förändring
(%-enheter)

Procentuell
skillnad

0,2
0,4
+0,3

+3,2
+13,3
+5,5

Tabell 9: Sjuktal (%)

2015-08-31

2016-08-31

2,0
4,3
2,8
4,7
5,7
5,8

Ledningskontoret
Serviceförvaltningen
Teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Socialförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

1,5
4,6
3,4
5,6
5,8
-

Förändring
(%-enheter)
0,5
0,3
0,6
0,9
0,1
-

Procentuell
skillnad
+33,3
+6,5
+17,6
+16,1
+1,7
-

3,7

-

-

-

-

6,5

-

-

6,8
5,1

7,2
4,9

0,4
0,2

+5,6
+4,0

Ärendenr RS RS 2016/50 Datum 2016-10-14

Tabell 10: Sjuktal per förvaltning (%)

För att minska sjuktalen har ett antal insatser påbörjats. Där regionens högsta sjuktal finns
har aktiviteter både på grupp- och individnivå initierats. På gruppnivå kommer de chefer
med högst sjuktal få ett fördjupat stöd för att kunna göra en kartläggning av den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön i syfte att identifiera orsakerna till sjuktalet och i nästa
steg sätta in rätt åtgärder. På individnivå kommer företagshälsovårdens rehabkoordinatorer
stödja chef och medarbetare i att hitta framkomliga lösningar på individnivå i syfte att
minska sjukdagar.
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Upphandling ny företagshälsovård

Under perioden har arbetet med upphandling av företagshälsovård för åren 2017–2020
fortgått.
Inför den nya avtalsperioden var avsikten att teckna avtal fyra år med endast en leverantör.
Detta för att ge förutsättningar för ett stabil och långsiktigt samarbete. Genom den nya
tjänsten ”Chefsstöd” vill Region Gotland stärka chefer och ledningsgrupper att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med att utveckla arbetsmiljön såväl fysiskt som psykosocialt
och organisatoriskt utifrån intentionerna i AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. Leverantören ska också erbjuda tjänster såsom grupputveckling och konflikthantering
samt i övrigt bistå med expertkunskap inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering.
Tilldelningsbeslut har fattats. Det nya avtalet börja gälla 2017-01-01.
Delade schematurer

Delade schematurer förekommer inom socialförvaltningen. Totalt har verksamheterna omsorg om personer med funktionsnedsättningar, hemtjänsten och särskilt boende 1 107
”schemarader”. Av dessa har 106 ”schemarader” en delad tur per begränsningsperiod. Begränsningsperioderna varierar mellan fyra och tolv veckor. 60 ”schemarader” har två delade
turer per begränsningsperiod. 36 ”schemarader” har mer än två delade turer per begränsningsperiod.
Övriga verksamheter såsom boenden för ensamkommande flyktingbarn och enheten för
personer med funktionsnedsättning, har inga delade turer planerat i schema. Förvaltningen
har tillsammans med Kommunal tagit fram en handlingsplan för att minska andelen delade
turer. Höga sysselsättningsgrader (samt krav på att erbjuda heltid), brukare med omfattande
omvårdnadsbehov (som behöver utföras främst morgon och kväll) och den ekonomiska
situationen gör delade turer oundvikliga vid bemanning.
Främst under helgen (när serviceinsatser såsom städ, tvätt och inköp inte planeras) förekommer delade turer i planeringen. Utan delade turer skulle det krävas tjänstgöring mer än
varannan helg.
6.3

Lönebildning

Löneöversyn

Mot bakgrund av det ekonomiska läget har regionen haft en stram hållning i årets löneöversyn. För fem av facken kunde inte en överenskommelse träffas i årets löneöversyn,
utan att det blev ensidiga arbetsgivarbeslut för deras medlemmar. De organisationer som
haft avtal utan angiven nivå är klara och har fått ett utfall på ca 1,5 %. En samlad bild av
årets löneöversyn går inte att göra ännu då löneöversynen med det största fackförbundet,
Kommunal, ännu inte är klar. Avtalet ligger dock på betydligt högre nivå än övriga och
innehåller främst en satsning på undersköterskor på ca 3,8 %.
Ärendenr RS RS 2016/50 Datum 2016-10-14

Lönepolicy och handlingsplan för lönebildning inklusive jämställda löner

Under våren har en revidering gjorts av lönepolicyn och riktlinjer för lönebildning och lönesättning. Den nya policyn fastställdes i juni.
Ett förslag till handlingsplan för lönebildning och lönesättning har tagits fram. I handlingsplanen som sträcker sig över tre år finns förslag om en årlig satsning på 3 mnkr på bristyrken och 10 mnkr på jämställda löner. Vilka grupper som ska prioriteras fastsälls för varje
enskilt år.
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6.4

Kompetensförsörjning

Ärendenr RS RS 2016/50 Datum 2016-10-14

Inom regionen har ett antal bristyrken definierats t ex förskollärare, specialistsjuksköterskor, läkare, socialsekreterare och bygglovshandläggare. Idag görs ett flertal riktade satsningar på förvaltningsnivå. Mer långsiktiga kompetensförsörjningsinsatser görs på regionnivå
för att tidigt nå ungdomar (elever och studenter) och påverka deras framtida yrkesval. Även
samarbete med Uppsala universitet, Campus Gotland kring att förlägga utbildningar till
Gotland för att möta kompetensförsörjningsbehoven pågår.
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7 Sammanfattning av nämndernas delårsrapporter
Här följer korta sammanfattningar av nämndernas/förvaltningarnas delårsrapporter. För
mer information om nämndernas verksamheter hänvisas till respektive nämnds delårsrapport.
7.1

Regionstyrelsen – Ledningskontoret

Ledningskontorets budgetavvikelse på årsbasis bedöms för närvarande uppgå till 7,2 mnkr,
vilket överstiger beslutat avkastningskrav med 1,2 mnkr. För att uppnå avkastningskravet
har det hållits igen på ett antal så kallade koncernövergripande anslag såsom näringsliv,
utbildning och biogas med flera. Utöver detta har ett antal tjänster hållits vakanta och enheterna har ålagts extra återhållsamhet.
Några händelser som varit i fokus är, utöver att nå avkastningskravet innevarande år, sparkraven de kommande åren samt den pågående organisationsutvecklingen där serviceförvaltningen och ledningskontoret från och med 2017-01-01 ska bilda en gemensam förvaltning.
Det samlade prognostiserade resultatet för politikerorganisationen uppgår till 0,6 mnkr.
7.2

Regionstyrelsen – Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen visar ett justerat resultat för delår 2 på 14,4 mnkr och en prognos för
innevarande år på 20,0 mnkr. I stort sett samtliga tjänster redovisar ett positivt resultat.
Prognosen har förbättrats med 7,0 mnkr sedan föregående rapport. Enligt redovisad kostnadsanalys stämmer personalkostnadsökningen väl överens med förväntat utfall.
NKI ligger även i år på en hög nivå med ett snitt för samtliga tjänster på 74,0.
Åtgärder för att klara det beslutade sparkravet fördelat på de kommande tre åren, inklusive
årets avkastningskrav, har inneburit vissa förändringar. Det har även präglat en stor del av
det interna arbetet. Överskottet kan till viss del härledas till detta arbete.
7.3

Tekniska nämnden – Teknikförvaltningen

År 2016 har hittills bjudit teknikförvaltningen på ett flertal utmaningar. Först tänker man
på vattenbristen som engagerat ett stort antal medarbetare under perioden.
Bygget av kryssningskajen har gått bra, men inte varit utan utmaningar av både vädermässig
och logistiskt karaktär.

Ärendenr RS RS 2016/50 Datum 2016-10-14

Behovet av att få fram dricksvatten utmanar organisationen. Arbetet med att planera, projektera och bygga ett bräckvattenverk i Kvarnåkershamn är i full gång. Verket planeras färdigt under 2018 och kommer att markant att förbättra vattensituationen på södra Gotland.
Den ekonomiska prognosen för tekniska nämndens verksamheter inom teknikförvaltningen visar på ett överskott i driftbudgeten med 11,1 mnkr. Resultat för perioden januari –
augusti är positivt med 26,5 mnkr, vilket kan jämföras med samma period föregående år då
resultatet var 9,8 mnkr. Resultatförbättringar finns både i den skattefinansierade och i den
avgiftsfinansierade verksamheten men även i fastighetsförvaltningen.
Tekniska nämndens investeringsutgifter beräknas bli 590,5 mnkr, vilket är inom ramen för
investeringsbudgeten som uppgår till 844,4 mnkr. Investeringsutgifterna för perioden januari-augusti uppgår till 307,1 mnkr. Det kan jämföras med föregående år då investeringarna
vid samma tidpunkt uppgick till 208,4 mnkr.
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Nämndens nettodriftkostnader uppgår till 64 594 tkr, vilket är 23,1 procent lägre jämfört
med föregående års delårsresultat då det uppgick till 84 074 tkr. Förklaringen till de lägre
nettokostnaderna beror i huvudsak på fastighetsförvaltningens driftutfall. Enligt beslut i
regionstyrelsen § 51 finns ett resultatkrav på fastighetsförvaltningen med 7 miljoner kronor
för år 2016, vilket enligt prognosen kommer att infrias.
Den ekonomiska prognosen för tekniska nämnden visar på ett positivt resultat med 11,1
mnkr. Den positiva prognosen förklaras i huvudsak av överskott inom fastighetsförvaltningen. I föregående års delårsrapport nr 2, prognostiserade ett överskott med 9,2 mnkr.
Resultatet i årsbokslutet blev ett överskott med 12,2 mnkr.
Personalkostnaderna för teknikförvaltningen uppgår perioden till totalt 106 641 tkr vilket
innebär en positiv budgetavvikelse med 5 387 tkr. Föregående års utfall för personalkostnaderna vid samma tidpunkt uppgick till 111 261 tkr.
Efter flera år med liten nederbörd så blev vattenbristen större än någonsin tidigare. Bevattningsförbud och även trycksänkningar har varit vardag för alla boende och besökare. Totalt
240 000 kubikmeter mindre dricksvatten har levereras ut, vilket för perioden innebär ett
intäktsbortfall för VA-verksamheten med -5,8 mnkr.
7.4

Tekniska nämnden – Samhällsbyggnadsförvaltningen, räddningstjänsten

Den ekonomiska prognosen visar att utfallet på helårsbasis kommer att bli -1,6 mnkr, varav
320 tkr uteblivna intäkter pga. minskat antal IVPA-larm och 20 tkr ökade kostnader på den
förebyggande verksamheten.
Periodens resultat för Räddningstjänsten är negativt med 4 678 tkr, där 5 098 tkr är kostnader för skogsbrandbekämpningen i Vänge våren 2016.
Den ordinarie verksamhetens resultat är 420 tkr plus.
Kontogrupp som har störst underskott för perioden är köpta tjänster (-3 800 tkr, hela beloppet är kostnader för brandbekämpningen i Vänge, bl. a helikopter, inhyrd personal mm).
Personalkostnader,( -822 tkr, där 1 286 tkr är övertids- och utryckningsersättningar i samband med branden i Vänge).
Inköp av maskiner och inventarier, -230 tkr.
Personalkostnaderna för perioden uppgår till 27 148 tkr, vilket är ett underskott mot periodens budget med 822 tkr. Personalkostnaderna för motsvarande period 2015 visade ett
överskott med 85 tkr.

Ärendenr RS RS 2016/50 Datum 2016-10-14

Räddningstjänstens investeringsutgifter 2016 beräknas bli 8 642 tkr, vilket är samma som
ramen för investeringsbudgeten.
7.5

Byggnadsnämnden

Den ekonomiska prognosen för byggnadsnämnden visar på ett överskott med 1 246 tkr för
2016. Periodens resultat för byggnadsnämnden är positivt med 317 tkr. Nämndens kostnader och intäkter har periodiserats enligt gällande anvisningar.
Byggnadsnämnden kommer enligt prognosen att klara resultatkravet på 1miljon kr.
En uppföljning av bygglovärenden visar att inga ärendetyper fullt ut klarar kravet på 10
veckors handläggningstid enligt plan- och bygglagen (PBL).
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I juni infördes det nya nationella systemet för höjdmätning, RH 2000 på Gotland. I och
med detta kommer höjdinformation kunna hanteras mer effektivt och med högre kvalité än
tidigare.
Under våren 2016 har ett utvecklingsarbete genomförts på enheten bygg med främsta syfte
att förbättra service, effektivitet och ledtider i hanteringen av bygglovsärenden. Utvecklingsarbetet svarar mot behovet av att bättre fokusera resurser på att i team rätt sortera och
hantera inkommande ärendekö. Utvecklingsarbetet kommer att implementeras under andra
halvåret 2016.
Utställningshandling för fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik
har arbetats fram. Enhet plan tillsammans med stadsarkitekten arrangerade workshop
"Samråd i samhällsplaneringen på Gotland i samarbete med Länsstyrelsen och Uppsala
universitet". Ett fyrtiotal politiker, föreningsaktiva och myndigheter deltog i workshopen.
Översiktsplanerarna presenterade sitt arbete med att utveckla samråd.
Inom enheten förvaltningsstöd prioriteras flera verksamhetsprojekt kopplade till Regional
Digital Agenda. Framtagning av en e-tjänst för bygglovsansökan, lansera en samlad kartportal och inrättandet av ett webbråd är aktiviteter som använder digitaliseringens
drivkrafter för att underlätta för kunderna och effektivisera handläggningen.
7.6

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Den ekonomiska prognosen för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamheter visar att
utfallet för 2016 kommer att bli positivt. Då har åtgärder vidtagits i enlighet med resultatkravet på plus 1 miljon kronor 2016. Prognosen för 2016 är ett överskott med 1 027 tkr.
Periodens justerade resultat för miljö- och hälsoskyddsnämnden är positivt med 1 916 tkr.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden prognos pekar åt att man når resultatkravet för 2016 på 1
mnkr.
Enheter inom miljö- och hälsonämndens verksamhetsområden har avstått från att rekrytera
vid avslut av tjänster i syfte att klara sparuppdraget för 2016. För närvarande omfattar detta
två tjänster.
Dialogen mellan nämnden och förvaltningen gällande den ekonomiska uppföljningen har
varit tät i syfte att medvetandegöra det besparingsbeting som åligger miljö- och hälsoskyddsnämnden. Denna dialog har även varit frekvent inom de olika teamen.
Under perioden har förvaltningen rekryterat en ny förvaltningschef efter Ethel Forsberg.
Samhällsbyggnadsförvaltningens nya förvaltningschef från och med 1 september är Johan
Åberg.

Ärendenr RS RS 2016/50 Datum 2016-10-14

Under perioden som rör delårsrapport 2 var Per Lindskog Tf förvaltningschef.
Enheten förvaltningsstöd är inrättad sedan 2016-04-01, ny enhetschef är rekryterad som
började sin tjänst 2016-08-15. Enheten är ingen utökning utan omflyttning bland interna
medarbetare.
Förvaltningen har under perioden börjat genomföra ett stort arbete med att analysera timtaxan inom miljöbalkens område. Detta inkluderar beräkning av årsarbetstid, lönekostnader
och årsarbetskraft, principer för overhead och att ta fram jämförande uppgifter från andra
kommuner.
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Även ledtider för olika ärendetyper inom miljö- och hälsoskydd tas fram tillsammans med
enhetschefer och handläggare. Analysen tar fram vilka moment som ingår och handläggningstiderna för dessa, fördelade på olika ärendetyper och vilka grupper av handläggare och
enheter som utför momenten. Även ställtider, för t.ex. komplettering och remisser, tas
fram för ett få en helhetsbild av processerna.
Ny taxa infördes på livsmedel från 1/1 – 2016. Det har varit problem att få faktureringen
att fungera vilket skapat merarbete och svårigheter att i ekonomisystemet att följa resultatet.
7.7

Kultur- och fritidsnämnden

Perioden visar ett positivt resultat på 1,8 mnkr. Detta beror på att samtliga avdelningar varit
restriktiva med vikarier och övriga verksamhetskostnader.
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) beräknar att klara resultatkravet på 1,5 miljon kronor.
De besparingar som nämnden tagit inför budget 2016 har effektuerats samt den restriktivitet som kultur- och fritidsförvaltningen (KFF) upprätthållit gällande kostnader för inköp
och personal har bidragit till detta.
De besparingar som nämnden ålagts samt det uppdrag ledningskontoret givit gällande kultur- och fritidsförvaltningen/nämndens organisatoriska tillhörighet har skapat oro bland
både medarbetare och brukare. Detta kan ha negativ effekt på brukarenkät och de eventuella medarbetarenkäter som kommer att genomföras.
Förutom att KFF är en möjliggörare för många av de evenemangen som förlänger säsongen och bidrar till ökat antal besök så tillhandahåller förvaltningen populära mötesplatser för
integration. Baden, biblioteken och ungdomsgårdarna har visat sig vara uppskattade verksamheter dit främst ungdomar sökt sig, vilket i sin tur medfört en ökning av besök från
många olika grupper, ett annat arbetssätt och ökat antal medarbetare.
7.8

Barn- och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden har ett prognostiserat resultat på nio miljoner kronor.
Nämndens prognos är baserad på förväntat helårsutfall utifrån augusti månads resultat.
Nämnden har ålagts ett resultatkrav på 11 mnkr för år 2016, vilket nämnden har som ambition att uppnå.
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År 2016 hamnade Gotland på plats 116 bland Sveriges 290 kommuner i SKL:s öppna jämförelser av grundskolan och klättrar därmed två placeringar som kommun sedan förra mätningen. Bl.a. sticker Gotland ut på ett positivt sätt när det gäller elevernas meritvärde i
årskurs 9, den genomsnittliga betygspoängen i matematik hos elever i årskurs 6 samt andelen elever i årskurs 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik och i svenska/svenska som andraspråk.
År 2016 var 88,6 procent av eleverna i årskurs 9 behöriga till ett yrkesprogram vilket är
några procentenheter högre än under 2014 och 2015. Resultatet av språkscreeningen av
förskolebarnen höstterminen 2015 och vårterminen 2016 visade att sex procent av barnen
behöver följas upp med insatser för språkutveckling.
Inom målområdet medarbetare kan konstateras att sjuktalen fortsätter att öka i förvaltningen och att detta är ett område för åtgärder.
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7.9

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Nämndens prognos är ett positivt resultat på 4,5 mnkr, vilket innebär att resultatkravet på
2,5 mnkr klaras. Prognosen är baserad på förväntat helårsutfall utifrån augusti månads resultat. Nämnden når inte målet om en budget i balans på alla enheter.
Gymnasieskolan uppvisar ett underskott på 3,1 mnkr, beroende på att elevantalet inte är
tillräckligt stort på varje program. Senaste antagningsstatistiken visar att 89 procent av eleverna i årskurs 9 på Gotland valde den kommunala gymnasieskolan. Andelen av de som
sökte gymnasieutbildning de är behöriga till och fick sitt 1:a-handsval tillgodosett var vid
gymnasievalet 2016: 87 procent. År 2015 var andelen 92 procent och 2014: 94 procent.
Andelen elever med högskolebehörighet efter avslutat yrkesprogram i den kommunala
gymnasieskolan är lägre år 2016: 32 procent. Året innan var andelen 36 procent och år
2014: 54 procent. Rikets siffra för 2016 saknas.
Gotlands folkhögskolas deltagare är som helhet nöjda med verksamheten och utbildningen
våren 2016. 97 procent av de studerande skulle rekommendera andra att studera på Gotlands folkhögskola.
Inom målområdet medarbetare kan konstateras att sjuktalen fortsätter att öka inom förvaltningen och att detta är ett område för åtgärder.
7.10 Socialnämnden

Det ekonomiska läget är ansträngt och det är fortfarande obalans mellan behov och resurser. Socialnämnden prognostiserar ett underskott mot budget på 33 mnkr samt ett underskott på 11 mnkr för ensamkommande flyktingbarn (delårsrapport 1
-25 mnkr och ensamkommande -9,4 mnkr).
Orsaken till försämringen är att placeringskostnaderna fortsätter att öka, både för barn,
unga och vuxna missbrukare. Prognosen bygger på att antalet placeringar inte ökar ytterligare. Antalet placeringar för barn och unga har dock minskat något. Antalet hushåll som
får försörjningsstöd har minskat ytterligare vilket är positivt.
För äldreomsorgen prognostiseras ett överskott på 2,4 mnkr och för LSS-verksamheten ett
underskott mot budget på 18,7 mnkr vilket är en försämring mot tidigare prognos.
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Socialtjänsten har fått ett större åtagande i samband med ökat flyktingmottagande vilket
kräver mer resurser och därmed ökade kostnader, främst för barn- och ungdomsvården
men även för annan verksamhet. Det stora antalet ensamkommande flyktingbarn som kom
under hösten 2015 har medfört ökade kostnader som Region Gotland inte får kompensation från Migrationsverket för, underskott uppgår till cirka 11 mnkr.
Sjuktalet är högt och fortsätter att stiga, inom hemtjänsten uppgår sjuktalet till över 11 procent för senaste tolv månaderna vilket är alarmerande. Arbetet med att sänka sjuktalet har
påbörjats men hittills inte gett några effekter. Svårigheten att rekrytera personal, främst
socionomer och legitimerad personal, är påtaglig och leder till högre arbetsbelastning på
befintlig personal och dyra lösningar med hyrpersonal. Satsningar görs för att säkra kompetens genom bättre arbetsmiljö och kompetensväxling.
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Från årsskiftet skapades en ny avdelning för kvalitet och utveckling 10 med en enhet för förebyggande och hälsofrämjande. På både mötesplatser och anhörigcenter har enheten nått
ut till fler besökare och anhöriga än tidigare.
Servicemätning har genomförts som visar både styrkor och förbättringsområden. Förvaltningen har fokus på brukarnas delaktighet i årets verksamhetsplan och arbetet sker på
många olika sätt bland annat informeras brukarna aktivt om möjligheten att lämna synpunkter och klagomål genom ”Säg vad du tycker” och genom ökad delaktigheten i insatser
och i genomförandeplaner och vårdplaner. Olika forum finns för att skapa delaktighet så
som brukarråd, boråd, kostråd och ”drop in” fika.
Under våren har nyckelgömmor installerats vilket kommer att leda till minskade kostnader
för hemtjänst och hemsjukvård samt ge ökad brukarsäkerhet och förbättrad arbetsmiljö.
7.11 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ett mycket intensivt arbete pågår med olika åtgärder för att sänka hälso- och sjukvårdens
nettokostnader. Det ekonomiska resultatet för perioden är – 61 miljoner. Nettokostadsutvecklingstakten är avtagande och är efter perioden 2,6 procent jämfört med 2015. Helårsprognosen stannar på samma nivå som tidigare – 80 miljoner.
Omhändertagande av asylsökande har inneburit en fortsatt utmaning. Arbetet med att
minska beroendet av hyrpersonal har varit intensivt, bemanningsläget är inom flera områden ansträngt. En rad förändrings- och utvecklingsarbeten sker inom sjukvården för att
frigöra tid och använda medarbetarnas högsta kompetensnivå exempelvis har en utbildningssatsning för undersköterskor genomförts.
Äldresjukvårdsteamet som vänder sig till individer med omfattande behov har startat sin
verksamhet och inom cancersjukvården har standardiserade vårdförlopp införts inom ytterligare fem områden. Utbildningsvårdcentralen vid Visby Norr, som syftar till att öka primärvårdens attraktionskraft som arbetsgivare, invigdes i maj.
7.12 Patientnämnden

Patientnämnden finns till för de patienter, som har klagomål eller synpunkter på vården.
Lagen om patientnämndsverksamhet kom till för att stärka patientens ställning i vården,
bidra till kvalitetsutveckling i vården samt ge tvångsvårdade patienter möjlighet till stödperson.

Ärendenr RS RS 2016/50 Datum 2016-10-14

Verksamheten skall genom hög kompetens och ett professionellt förhållningssätt ge råd
och stöd för att tillvarata patientens intresse i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården samt tandvården.
Kansliet uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat beroende på att kansliet inte är bemannat
med de 1,5 handläggare som är budgeterat. Beräkningen är att bemanningen ska öka under
hösten och årsprognosen är ett nollresultat. Nämnden beräknas också på årsbasis gå mot
ett nollresultat då flera planeringsdagar utöver sammanträden är inplanerade under hösten.
Stödpersonverksamheten går mot ett plus på årsbasis vilket är mycket negativt då det beror
på att inga anmälningar om stödperson kommit in till kansliet.
Patientnämndens budget är i dagsläget tillräcklig men efter 2017-07-01 kommer patientnämnderna med största sannolikhet att få ett utökat uppdrag. Detta i sin tur kommer att
10

Se kvalitetsuppföljning i delårsrapport 2 2016, Kvalitets- och utvecklingsavdelningen, inkl Förebyggande och hälsofrämjande enheten.
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medföra behov av utökad kompetens och bemanning. Det är det troliga resultatet av klagomålsutredningens slutbetänkande. Eventuellt kommer tilläggsuppgifterna att kunna finansieras med statsbidrag. I slutbetänkandet nämns summan 720 000 kronor.
Patientnämnden har begärt in 46 (43) yttranden med svarsdatum under perioden. Vården
har fått fyra veckor på sig att svara. 34 (34) av dessa har inkommit i tid. 4 (3) yttranden har
varit upp till 14 dagar försenade. 8 (9) yttranden har varit/är mer än 14 dagar försenade.
I de ärenden som är försenade ber vården att få svarsdatumet framflyttat. De förseningar
som angivits här utgår från det ursprungliga svarsdatumet.
Under perioden har 153 (154) klagomålsärenden inkommit. Ingen stödperson har tillsatts
jämfört med 15 under samma period 2015.
7.13 Överförmyndarnämnden

Periodens resultat visar ett underskott på 128 tkr. På helårsbasis pekar prognosen mot ett
underskott mot budget med 300 tkr. Underskottet beror på att överförmyndarnämndens
kansli behövts förstärkas med en handläggare för att klara av den ökade ärendemängden till
följd av ensamkommande barn. För att täcka uppkommet underskott kommer eget kapital
att behöva disponeras.
Strömmen av ensamkommande barn har i stort sett upphört och idag finns 205 ensamkommande barn med god man. Samtidigt finns en tydlig trend på att en del anvisningskommuner nu hämtar hem barn som tidigare varit placerade på Gotland. Trots detta är
arbetsbelastningen på kansliets personal fortsatt hög och handläggningstiderna har ökat.
Den 30 juni hade myndigheten 948 (736 st, 2015) registrerade godmans-/förvaltarskapsärenden och 208 (213 st, 2015) förmynderskapsärenden. Av dessa avser 212 ärenden om
godmanskap för ensamkommande barn. Den 31 augusti var 50 ärenden under utredning,
det vill säga ännu ej beslutade i tingsrätten.

Ärendenr RS RS 2016/50 Datum 2016-10-14

Under första och andra kvartalet har det kommit 50 ensamkommande barn till Gotland
och under samma period har det avslutats 72 barnärenden. Dels har barn flyttat till annan
kommun, dels har barn fyllt 18 år och godmanskapet har upphört. Den 10 mars 2016 hade
vi 255 ensamkommande barn på Gotland. Trenden har under det första halvåret 2016 varit
att kommuner som placerat barn på Gotland flyttat barnen tillbaka till anvisningskommunen.
Den överlägset största andelen ensamkommande barn som kommer till Sverige och Gotland är pojkar från Afghanistan i åldern ca 16-17 år. Det är därför viktigt att beakta det
framtida behovet av god man för de ensamkommande barn som redan är här eftersom
uppdraget bland annat har en tidsbegränsning och upphör om exempelvis barnet beviljas
uppehållstillstånd, eller senast till barnets 18-årsdag. I dagsläget är det på grund av belastningen på Migrationsverket så pass lång väntetid inom asylprocessen att det är stor sannolikhet att barnets 18-årsdag inträffar före ett beslut om uppehållstillstånd hinner fattas. En
genomgång av de ensamkommande barnen på Gotland idag visar att ca hälften kommer att
uppnå 18 års ålder under 2017 och att antalet ensamkommande barn med rätt till god man
därför kommer att halveras.
De nya reglerna i PUL-lagstiftningen kommer att kräva utökad kompetens för nämndens
och kansliets del och innebära en ökad belastning på kansliet.
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8 Region Gotlands bolag
Nedan redovisas halvårsbokslut för de bolag där Region Gotland har ett bestämmande eller
betydande inflytande. Med betydande inflytande avses de fall där regionens röstandel i bolaget överstiger 20 procent. Företag vars verksamhet är av obetydlig omfattning, det vill
säga att Region Gotlands andel av omsättning och omslutning är mindre än två procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag har undantagits. Med anledning av detta har Stiftelsen Gotlandsmusiken, Almi Företagspartner AB, Gotlands Stuveri AB, Visby Centrum AB,
Gotland Grönt Centrum AB samt Gotlands Filmfond AB undantagits.
8.1

Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB

Bolaget äger numera inga fastigheter och bedriver därför ingen verksamhet mer än att fullfölja den skadeståndsprocess som pågår mot några av bolagets tidigare företrädare.
Resultatet per sista augusti är negativt. Intäkterna är försumbara och motsvarar inte löpande driftkostnader, bl.a. advokatkostnader och avskrivningar. För att styrelsen ändå ska kunna fortsätta driva den rättsliga processen har regionfullmäktige beslutat om en kapitaltäckningsgaranti för GNEAB som innebär att bolaget vid varje tidpunkt garanteras det egna
kapitalet genom kapitaltillskott från ägaren Region Gotland.
Skadeståndsprocessen fortskrider. Ingiven polisanmälan har ännu inte föranlett något resultat. Förhoppningsvis är skadeståndsprocessen avslutad innan årsskiftet så att bolaget kan
likvideras som planerat.
8.2

AB Gotlandshem

AB Gotlandshem är ett av Region Gotland helägt kommunalt bostadsföretag vars verksamhet består av ägande och förvaltning av fastigheter.
Företaget äger 5 379 lägenheter, varav 202 studentlägenheter, 21 lägenheter i boförening
och 90 blockuthyrda lägenheter samt 413 lokaler. Av lägenheterna återfinns 1 102 lägenheter utanför Visby.
•
•
•
•
•

Periodens nettoomsättning 198,9 mnkr
Periodens resultat 13,6 Mnkr
Investeringar i anläggningstillgångar 89,3 mnkr
Låneportföljen har ökat med 18,1 mnkr
Bostadsbeståndet har ökat med 86 lägenheter, nyproduktion av 84 i Adjutanten 4
Visby och två i Slite, ombyggnad av lokal

Ärendenr RS RS 2016/50 Datum 2016-10-14

Resultatet för första halvåret blev något bättre än budget, men lite lägre än föregående års
halvårsresultat. Liksom tidigare år har det milda vädret gynnat kostnadsutvecklingen avseende el, vatten, värme och snöröjning.
Mycket av årets investeringar avser nyproduktion, både påbörjade under våren och kommande under hösten/vintern. Underhållet av våra fastigheter medför även stora investeringar, då en stor del av fastighetsbeståndet är från 60- och 70-talen.
Den förväntade årsprognosen bedöms bli betydligt bättre än budgeterat.
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Utveckling framåt

AB Gotlandshem blickar framåt mot en spännande period med flera utmaningar. Några av
dessa är:
•
•
•

8.3

Inflyttning Adjutanten 4 i december 2016
Byggstart på Adjutanten 1 i december 2016
Fortsatt sanering av PCB
Gotlands Energi AB

Gotlands Energi AB ansvarar för elnät och värme och ägs till 75 procent av Vattenfall AB
och till 25 procent av Region Gotland. Gotlands Energi AB har två dotterbolag. Gotlands
Elförsäljning AB som ansvarar för elförsäljningen samt Gotlands Elnät AB som bygger
och underhåller el- och energianläggningar.
Rörelseresultatet för GEAB-koncernen är 97,6 mnkr, vilket är 1 procent över budget. Resultatet för Värme ligger något under budget, vilket främst beror på lägre intäkter till följd
av varmare väder än det normalår som är grund för budget. Bredbands rörelseresultat ligger över budget, då antalet nyanslutningar har varit fler än förväntat. Resultatet för Elnät
ligger över budget. Det beror främst på grund att underhållskostnaderna låg något under
budget i början av året, prognosen för helåret är att möta budget. Resultatet för Elförsäljning ligger över budget, främst på grund av lägre inköpspriser än budgeterat.
Utfallet för investeringar är 107,5 mnkr vilket är 13 procent under budget. Inom Elnät ligger investeringarna strax under budget. Inom Värme ligger investeringarna klart under
budget, främst på grund av att förnyad värdering av val av produktionsalternativ pågår,
vilket medfört förändrad tidplan för större investeringar.
Utfallet för SAIDI (medelavbrottstid i minuter per kund) och SAIFI (medelavbrottsfrekvens) ligger båda på en nivå efter augusti som gör det möjligt att nå målen på helåret.
Viktigare händelser

•
•
•

Ägarmöten har genomförts i april och under Almedalsveckan.
Ett intensivt arbete för att höja kvaliteten i elnätet har påbörjats.
Under hösten pågår arbete med att röja ledningsgator.

Utveckling framåt

Ärendenr RS RS 2016/50 Datum 2016-10-14

I Region Gotlands Energiplan 2020 finns mål om omfattande vindkraftsutbyggnad på Gotland. Idag finns 180 MW installerad effekt. För att möjliggöra en utbyggnad av förnybar
energi på Gotland behöver överföringskapaciteten till fastlandet utökas, och Svenska
Kraftnät har beslutat att anlägga en växelströmskabel som bedöms kunna tas i drift 2021.
Förbindelsen kommer att möjliggöra utbyggnad av ytterligare 400 MW vindkraft på Gotland. Valet av växelström medför att den nya kabeln kommer att kunna anslutas till det
befintliga nätet, istället för byggandet av separat produktionsnät. Det befintliga nätet kommer istället att förstärkas, beroende på vart på Gotland produktionen byggs ut.
8.4

Wisby Strand Congress & Event Gotland AB

Bolaget äger och förvaltar kongresshallen. Driften av kongresshallen sköts av NT Management AB.
Resultat och årsprognos

Resultatet per sista augusti är negativt. Intäkterna för perioden har ökat, dels genom att
ytterligare lokaler hyrs ut till hyresgästen NT Management AB och dels genom att delar av
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den årliga, omsättningsbaserade hyran periodiserats. Byte av belysningsutrustning och AVutrustning på ca 0,7 mnkr har aktiverats i balansräkningen. Avskrivningarna på inventarierna har ökat. På grund av fortsatt gynnsamt ränteläge har räntekostnaderna sjunkit med ca
35 procent vilket har en positiv effekt på resultatet. Per sista augusti är drygt mer än hälften
av det egna kapitalet förbrukat, dock görs en slutfakturering av resterande del av den omsättningsbaserade hyran i slutet av året vilket kommer att ha viss positiv effekt på resultatet.
Ett ägartillskott blir dock oundvikligt vilket även gällt tidigare år.
Viktigare händelser i perioden

•
•

NT Management AB hyr nu samtliga lokaler i byggnaden.
Ny belysningsutrustning och AV-utrustning i lokalerna.

Utveckling framåt

Om den omsättningsbaserade hyran beräknas till ungefär samma belopp som föregående
år, ser det egna kapitalet ändå ut att vara helt förbrukat i slutet av året. NT Management
indikerar att deras verksamhet haft viss omsättningsökning under året vilket kan komma
påverka årsresultatet positivt.
8.5

Inspiration Gotland AB

Resultat och årsprognos

Avslutning av flera tidigare projekt, Swedish Gotland, varumärket Gotland, projekt Evenemangslots.
Saknar projektfinansiering för kommande år (se förväntad utveckling nedan). I näringslivsanslaget för år 2016 ingår endast VD-lön till 50 procent. HANSA-projektet belastar bolagets personal och ger samtidigt viss kostnadstäckning, ej hållbart i längden då det krävs nya
resurser.
Viktigare händelser i perioden

Nya ägardirektiv för IG, juni 2016. Organisering av nytt kryssningsnätverk, Gotland Cruise
Network (GCN) under ledning av GFB kräver utökad finansiering från näringslivet samt
medfinansiering (pengar och tid) från IG. Belastningen på IG förväntas öka ytterligare.
Viktigt att ägardirektiv och näringslivsanslag överensstämmer med förväntad leverans.
Förväntad utveckling

Ärendenr RS RS 2016/50 Datum 2016-10-14

Med utgångspunkt i de nya ägardirektiven för bolaget krävs att finansiering för framtida
marknadsföringsinsatser och vidareutveckling av varumärket Gotland säkerställs. Detta
genom projektfinansiering via regionala tillväxtmedel för en period om 3 år (2017-2020).
Bolaget har ingen ekonomi/budget för marknadsföring, näringslivsanslaget täcker personalkostnader (kompetenser) som behövs för att kunna leverera förväntad service inom de
fem olika verksamhetsområdena. Här har ett arbete för att hitta synergier mellan områdena
samt hitta effektiva arbetssätt för att ta vara på resurserna påbörjats. Vi ser även ett stort
behov av marknadsanalyser och underlag samt för att välja och rikta marknadsföringsinsatser till rätt målgrupper (för att nå målen i Vision 2025).
IG är leadpartner för ett Central Baltic finansierat HANSA-projekt. Svenska Institutet (SI)
erbjuder finansiering med syfte att bjuda in ryska destinationer/städer till pågående europeiska projekt runt Östersjön. IG kommer att gå in med en ansökan för att erbjuda Pskov
möjligheten att ansluta.
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164

100
753
187
808
910

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

Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
3 056

98
710

14
9

Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Summa

65
42

91
35

3 041

839
971

14
7

107

131
14
139
-22

126

149
14
143
-8

15

-31
-61

23

2
43

0
2

26
-7

19

18
0
4
14

Utfall Avvikelse
Jan-aug Jan-aug
2016
2016

Tekniska nämnden
varav
Teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Regionstyrelsen
varav
Politikerorganisation
Ledningskontoret
Serviceförvaltningen

Nämnd

Budget
Jan-aug
2016

4 624

1 212
1 398

280

144
1 130

22
13

137
52

189

236
23
213
0

Rev
Budget
2016

Sammanställning summa netto per nämnd, mnkr

4 694

1 255
1 478

275

143
1 121

21
12

126
54

180

209
23
206
-20

-70

-101

-46
-123

2
13

1
9

-43
-80

3
2

1
1

8

12
-1

11
-2

5

11

29
2
11
16

Bokslut
2015

9

27
0
7
20

Prognos
Helårs2016 avvikelse
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Budget och utfall per verksamhet jan-aug 2016, mnkr
Periodens Periodens Avvikelse mot Årsbudget
budget netto utfall netto
budget
netto
1
11
12
13
14
15

Politisk verksamhet
Nämnd- och styrelseverksamhet
Stöd till politiska partier
Revision
Nämndadministration
Övrig politisk verksamhet

34,1
14,5
4,7
2,4
4,6
8,0

33,3
12,3
6,4
1,3
4,3
9,0

0,8
2,2
-1,7
1,1
0,3
-1,0

51,1
21,7
7,1
3,6
6,8
11,9

2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Infrastruktur, skydd mm
Infrastruktur, skydd mm
Fysisk och teknisk planering
Teknisk verksamhet
Särskilda uppdrag skattefinansierade
Gatu- och Väghållning
Parkverksamhet
Näringslivsfrämjande åtgärder
Miljö- och hälsoskydd
Räddningstjänst
Övrig infrastruktur

123,0
0,0
13,6
-9,7
3,8
31,2
16,0
25,0
6,0
36,7
0,5

123,5
1,3
13,5
-14,8
3,4
31,0
13,9
28,6
5,6
41,4
-0,2

-0,5
-1,3
0,1
5,1
0,5
0,2
2,1
-3,6
0,4
-4,7
0,6

184,5
0,0
20,4
-14,6
5,8
46,8
24,0
37,5
8,9
55,0
0,7

3
30
31
32
35
36
38
39

Fritid och kultur
Gemensam verksamhet
Kulturverksamhet
Fenomenalen Sience Center
Biblioteksverksamhet
Fritidsverksamhet
Ungdomsverksamhet
Kulturskolan

103,9
4,0
21,2
0,0
20,2
38,8
11,2
8,4

106,2
3,5
23,3
0,0
20,1
39,5
11,2
8,7

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

155,9
6,0
31,8
0,0
30,3
58,3
16,8
12,6

4
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Pedagogisk verksamhet
Central administration
Förskola
Pedagogisk omsorg
Fritidshem
Förskoleklass
Obligatoriska skolan
Gymnasieutbildning
Vuxenutbildning
Uppdragsutbildning
Folkhögskola

922,0
40,0
211,3
1,7
50,5
30,8
390,3
164,0
19,0
0,0
14,4

859,3
11,3
218,0
1,7
51,3
31,4
369,0
148,9
13,4
0,2
14,1

62,6
28,7
-6,7
0,0
-0,8
-0,7
21,3
15,1
5,6
-0,2
0,2

1382,8
60,1
316,9
2,6
75,7
46,2
585,4
246,0
28,5
0,0
21,5

5
51
52
53
54
55
59

Vård och omsorg
Gemensamt socialförvaltningen
Vård och omsorg enl socialtjänstlagen
Insatser enligt LSS
Individ och familjeomsorg
Handläggning
Bostadspolitiska frågor

802,8
31,0
469,2
142,3
140,7
13,3
6,2

827,0
27,1
470,8
151,2
161,4
12,1
4,4

-24,3
3,9
-1,6
-8,9
-20,7
1,3
1,8

1204,1
46,4
703,8
213,4
211,1
20,0
9,3
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Periodens Periodens Avvikelse mot Årsbudget
budget netto utfall netto
budget
netto
6
61
62

Särskilt riktade insatser
Flyktingmottagning
Arbetsmarknadsåtgärder

10,8
1,1
9,7

15,4
8,0
7,4

-4,7
-6,9
2,3

16,2
1,6
14,5

7
71
72
73
74
75

Affärsverksamhet
Näringsliv och bostäder
Hamnverksamhet
Buss- och biltrafik
Vatten och avlopp
Avfallshantering

49,3
2,1
3,5
43,5
0,0
0,2

42,0
-0,8
-3,2
47,4
5,9
-7,3

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

73,9
3,2
5,2
65,3
0,0
0,2

8
80
81
82
83
84
85
86
87

Hälso- och sjukvård
Primärvård
Specialiserad somatisk vård
Specialiserad psykiatrisk vård
Tandvård
Övrig hälso- och sjukvård
Medicinsk service
Försörjningsverksamhet
Administrativ service

909,9
90,0
424,1
60,9
16,0
77,1
101,4
95,6
44,9

970,1
98,7
483,3
70,3
16,7
84,0
107,4
95,9
13,8

-60,2
-8,7
-59,2
-9,4
-0,8
-6,9
-6,0
-0,3
31,1

1396,3
135,1
667,6
91,4
23,9
115,6
152,1
143,4
67,3

9
91
92
94
97

Gemensam verksamhet
Regiongemensam verksamhet
Regiongemensam administration
Fastighetsförvaltning
Försörjningsverksamhet

100,4
101,1
0,0
-0,7
0,0

62,9
97,2
-15,0
-11,3
-8,0

37,5
3,8
15,0
10,7
8,0

158,8
159,8
0,0
-1,0
0,0

3056,2

3039,9

16,3

4623,7

Summa
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Investeringsutgifter per verksamhet 2016 jan-aug, tkr
Kod
11
20
21
22
24
25
27
28
29
30
35
36
39
40
41
43
45
46
47
49
51
52
53
61
71
72
73
74
75
80
82
86
87
91
92
94
97

Verksamhet
Nämnd- och styrelseverksamhet
Infrastruktur, skydd mm
Fysisk och teknisk planering
Teknisk verksamhet
Gatu- och Väghållning
Parkverksamhet
Miljö- och hälsoskydd
Räddningstjänst
Övrig infrastruktur
Gemensam verksamhet
Biblioteksverksamhet
Fritidsverksamhet
Kulturskolan
Central administration
Förskola
Fritidshem
Obligatoriska skolan
Gymnasieutbildning
Vuxenutbildning
Folkhögskola
Gemensamt SOF
Vård och omsorg enl socialtjänstlag
Insatser enligt LSS
Flyktingmottagning
Näringsliv och bostäder
Hamnverksamhet
Buss- och biltrafik
Vatten och avlopp
Avfallshantering
Primärvård
Spec. psykiatrisk vård
Försörjningsverksamhet
Administrativ service
Regiongemensam verksamhet
Regiongemensam administration
Fastighetsförvaltning
Försörjningsverksamhet
Summa

Årsbudget
600
6 871
200
44 513
57 792
11 428
200
8 642
0
1 500
0
-7 571
75
8 500
52 716
0
18 648
7 875
149 555
8 300
16 498
3 715
0
1 500
0
272 277
2 430
105 522
10 807
2 867
19 361
44 728
24 924
13 427
18 930
64 669
17 117
988 615

Utgifter utfall
37
66
39
1 018
10 767
3 324
0
3 763
105
0
174
1 058
49
3 863
2 284
60
4 414
2 307
66 609
237
0
1 549
334
2 682
142
146 585
0
25 507
3 020
0
0
15 709
14 308
322
13 925
23 375
4 473
352 101

Nettoavvikelse
563
6 805
161
43 495
47 025
8 105
200
4 879
-105
1 500
-174
-8 629
26
4 637
50 433
-60
14 234
5 568
82 946
8 063
16 498
2 166
-334
-1 182
-142
125 692
2 430
80 015
7 788
2 867
19 361
29 019
10 615
13 105
5 005
41 294
12 644
636 514
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Region Gotland
Resultaträkning, mnkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

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

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

not 4
not 5
not 6
not 7

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

not 9

Utfall
jan-aug
2016

Utfall
jan-aug
2015

Bokslut

Prognos

Rev
Budget

2015

2016

2016

896,8
-3 760,0
-158,5
-3 021,7

824,6
-3 663,3
-148,7
-2 987,4

1 286,3
-5 632,9
-229,2
-4 575,8

4 179
-8 636
-235
-4 692

4 100
-8 529
-225
-4 654

2 382,1
744,9
4,6
-14,5
95,4

2 293,8
713,1
15,5
-16,5
18,5

3 440,9
1 073,2
22,3
-23,7
-63,1

3 575
1 117
10
-18
-8

3 592
1 123
6
-35
32

0,0
0,0
95,4

0,0
0,0
18,5

0,0
0,0
-63,1

0
0
-8

0
0
32

Utfall
Utfall
2016-08-31 2015-08-31

Bokslut
2015

Finansieringsanalys, mnkr
Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster
Avskrivningar
Avsättningar
Realisationsvinster
Realisationsförluster
Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster

95,4

18,5

-63,1

158,5
39,9
-18,5
0,0
0,0

148,7
48,2
-6,5
0,0
0,0

229,2
64,7
-12,3
0,0
-10,8

275,3

208,9

207,7

not 12

-3,7

1,4

-0,7

not 13

-66,9

24,6

36,0

Förändring av kortfristiga skulder (ökn +, minskn -) not 14
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-31,3
173,4

-169,0
65,9

-56,8
186,2

not 15

-352,1
0,0
18,7
-3,5
-336,9

-240,7
-0,4
10,2
0,0
-230,9

-432,7
-0,4
16,3
-28,6
-445,4

not 16

0,8

-3,2

-9,6

Långfristig upplåning
Amortering
Förutbetalda intäkter
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

not 17
not 18
not 19

103,8
1,8
20,9
127,3

0,0
0,0
33,4
30,2

140,5
-11,4
44,7
164,2

Årets kassaflöde

not 20

-36,2

-134,8

-95,0

not 3
not 10
not 11

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Förändring av förråd och exploateringstillgångar
(ökn -, minskn +)
Förändring av kortfristiga fordringar och
placeringar (ökn -, minskn +)

Investeringar
Investeringsutgifter
Inköp av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar
Finansiell leasing anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansiering
Förändring av långfristiga fordringar
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Balansräkning, mnkr
TILLGÅNGAR

Utfall
Utfall
2016-08-31 2015-08-31

Bokslut
2015

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

not 21

16,6

9,9

9,1

not 22
not 23
not 24

3 221,4
325,6
80,3
3 643,9

2 926,5
290,0
75,6
3 302,0

3 026,8
330,1
81,3
3 447,3

Bidrag till statlig infrastruktur

not 25

17,3

18,0

17,8

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

not 26
not 27
not 28
not 29
not 30

23,3
8,9
421,1
130,0
12,9
596,2

18,8
7,6
365,4
130,2
9,3
531,3

19,3
9,2
353,7
130,5
49,1
561,8

4 257,4

3 851,3

4 026,9

1 760,2
0,0
95,4
1 855,6
27,1
1 828,5

1 835,2
0,0
18,5
1 853,7
27,1
1 826,6

1 835,2
-11,9
-63,1
1 760,2
27,1
1 733,1

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Ingående eget kapital
Justering på grund av ändrad redovisningsprincip
Årets resultat
Summa eget kapital
varav resultatutjämningsreserv
varav övrigt eget kapital

not 31

Avsättningar
Avsättning för pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar

not 32
not 33

754,0
15,1
769,1

698,5
14,2
712,7

713,7
15,5
729,2

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

not 34
not 35

935,1
697,6
1 632,7

668,2
616,7
1 284,9

808,6
728,9
1 537,5

4 257,4

3 851,3

4 026,9

1 378,6
2 474,1
23,3

1 344,2
2 558,7
42,8

1 378,6
2 526,1
25,6

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensförbindelser
not 36
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998
not 37
Framtida leasingkostnader
not 38
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Noter, Region Gotland
jan-aug
2016

jan-aug
2015

jan-dec
2015

15,7
309,1
84,4
367,6
55,0
18,5
46,5
896,8

15,7
309,5
85,6
246,5
55,2
6,5
105,6
824,6

23,6
460,8
122,8
418,7
78,7
12,3
169,4
1 286,3

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
2016
-52,0
-147,4
-639,5
-25,5
-1 548,4
-472,6
-25,8
-75,6
-70,7
-42,7
32,2
-241,4
0,0
-450,6
-3 760,0

jan-aug
2015
-56,6
-144,6
-636,2
-23,4
-1 505,6
-457,8
-33
-72,4
-69,7
-44,3
42,2
-221,9
0,0
-440
-3 663,3

jan-dec
2015
-84,1
-209,5
-1 004,9
-41,5
-2 242,8
-684,6
-42,4
-111,1
-104,0
-63,7
-8,2
-352,3
0,0
-683,8
-5 632,9

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

jan-aug
2016
-3,2
-106,9
-48,2
-0,2
0,0
-158,5

jan-aug
2015
-2,7
-100,6
-45,4
0,0
0,0
-148,7

jan-dec
2015
-4,0
-152,2
-68,4
-0,2
-4,4
-229,2

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

jan-aug
2016
2 402,6
-3,4
-17,1
2 382,1

jan-aug
2015
2 294,5
-3,4
2,7
2 293,8

jan-dec
2015
3 441,8
-5,9
5,0
3 440,9

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

jan-aug
2016
642,9
104,9
-1,2
82,7
4,8
-69,6
-19,6
744,9

jan-aug
2015
610,9
109,1
-2,4
80,4
1
-68
-17,9
713,1

jan-dec
2015
916,4
163,7
-3,7
120,0
5,7
-102,0
-26,9
1 073,2

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

jan-aug
2016
2,9
1,5
0
0,2
4,6

jan-aug
2015
11,4
1,2
2,8
0,1
15,5

jan-dec
2015
11,4
2,8
3,9
4,2
22,3

Not 1 - Verksamhetens intäkter, mnkr
Försäljningsmedel
Avgifter och taxor
Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljning av verksamhet och entreprenader
Reavinster
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter
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Not 7 - Finansiella kostnader, mnkr
Räntekostnad långfristiga lån
Räntekostnad pensioner
Övriga räntekostnader
Förlust avyttr finansiella tillgång
Övriga finansiella kostnader
Kreditivränta
Summa finansiella kostnader

jan-aug
2016
-7,9
-6,6
-0,4
0,0
-1,1
1,5
-14,5

jan-aug
2015
-8,7
-6,4
-0,2
0,0
-1,5
0,3
-16,5

jan-dec
2015

Not 8 - Jämförelsestörande poster, mnkr

jan-aug
2016

jan-aug
2015

jan-dec
2015

Reavinster
Återbetalning AFA-premier år 2004
Summa jämförelsestörande intäkter

18,5
0,0
18,5

6,5
38,0
44,5

12,3
38,0
50,3

Reaförluster
Utrangering av anläggningstillgångar
Nedskrivning av anläggningstillgångar
Summa jämförelsestörande kostnader
Summa jämförelsestörande poster

0,0
-0,2
0,0
-0,2
18,3

0,0
0,0
0,0
0,0
44,5

0,0
-0,2
-4,4
-4,6
45,7

jan-aug
2016
95,4
-18,5
0,6
0,0
0,0
0,0
77,5
0,0
0,0
77,5
-71,1
6,4
0,0

jan-aug
2015
18,5
-6,5
4,3
0,0
0,0
0,0
16,3
0,0
0,0
16,3
0,0
16,3
0,0

jan-dec
2015
-63,1
-12,3
4,3
0,0
0,0
0,0
-71,1
0,0
0,0
-71,1
0,0
-71,1
0,0

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

2016-08-31
40,2
-0,3
39,9

2015-08-31
49,0
-0,8
48,2

2015-12-31
64,3
0,4
64,7

Not 11 - Övriga ej kapitalpåverkande poster, mnkr
Omklassificering exploateringsmark till
omsättningstillgång

2016-08-31

2015-08-31

2015-12-31

0,0

0,0

1,1

0,0
0,0

0,0
0,0

-11,9

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

2016-08-31
28,5
32,2
-3,7

2015-08-31
27,8
26,4
1,4

2015-12-31
27,8
28,5
-0,7

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

2016-08-31
484,2
551,1
-66,9

2015-08-31
520,2
495,6
24,6

2015-12-31
520,2
484,2
36,0

Not 9 -Balanskravsutredning, mnkr
Periodens resultat enligt resultaträkningen
- reducering av samtliga realisationsvinster
+ justering för realisationsvinster enl undantagsmöjlighet
- justering för realisationsförluster enl undantagsmöjlighet
+ orealiserade förluster i värdepapper
- juster. för återför orealiserade förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
- reservering av medel till resultatutjämningsreserv
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat
Balanskravsunderskott från tidigare år
Summa
Balanskravsreslutat att reglera

Omklassificering Eget kapital VA-verks till
investeringsfond VA
Summa

-13,0
-9,3
-0,2
0,0
-2,0
0,8
-23,7

-10,8
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Not 14 - Förändring av kortfristiga skulder, mnkr
Ingående kortfristiga skulder
Utgående kortfristiga skulder
Förändring

2016-08-31
728,9
697,6
-31,3

2015-08-31
785,7
616,7
-169,0

2015-12-31
785,7
728,9
-56,8

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

2016-08-31
18,2
0,5
18,7

2015-08-31
6,9
3,3
10,2

2015-12-31
12,9
3,4
16,3

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

2016-08-31

2015-08-31

2015-12-31

-0,1
0,9
0,8

-3,7
0,5
-3,2

-10,5
0,9
-9,6

Not 17 - Långfristig upplåning, mnkr
Nya lån i banker och kreditinstitut
Finansiell leasing
Omklassificering Eget kapital VA-verks till investeringsfond VA
Summa

2016-08-31
100,0
3,8
0,0
103,8

2015-08-31
0,0
0,0
0,0
0,0

2015-12-31
100,0
28,6
11,9
140,5

Not 18 - Amorteringar, mnkr
Posten avser amorteringar och lösen av lån
Amortering
Lösen av lån
Förändring kortfristig del av amortering
Summa

2016-08-31

2015-08-31

2015-12-31

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

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

0,0
0,0
-11,4

Not 19 - Förutbetalda intäkter, mnkr
Investeringsbidrag
Anslutningsavgifter
Periodens intäktsförda förutbetalda avgifter/bidrag
Summa

2016-08-31
19,3
10,8
-9,2
20,9

2015-08-31
11,0
29,8
-7,4
33,4

2015-12-31

Not 20 - Förändring av likvida medel, mnkr
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Förändring

2016-08-31
49,1
12,9
-36,2

2015-08-31
144,1
9,3
-134,8

2015-12-31
144,1
49,1
-95,0

Not 21 - 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

2016-08-31
9,1
4,7
-3,1
5,9
0,0
16,6
79,6
-63
16,6

2015-08-31
11,8
0,0
-2,7
0,8
0,0
9,9
68,4
-58,5
9,9

2015-12-31

16,6

9,8

0,0

0,1

9,1
0

3-5 år

3-5 år

3-5 år

- varav internt upparbetade
Avskrivningstider

-11,4

20,1
35,7
-11,1
44,7

11,8
0,0
-4,1
1,4
0,0
9,1

68,9
-59,8
9,1
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Not 22 - 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
Summa

Delårsrapport 2, 2016

2016-08-31
3026,8
-4,7
-106,9
306,5
-0,3
3 221,4
5 549,3
-2 327,9
3 221,4

2015-08-31
2823,6
0,0
-100,6
204,2
-0,7
2 926,5
5 096,2
-2 169,7
2 926,5

2015-12-31

45,1
1 528,7
1 029,5
208,5
62,9
346,7
3 221,4

45,3
1 442,2
977,7
188,3
56,1
216,9
2 926,5

45,1
1 549,7
995,3
203,6
61,2
171,9

10-60 år

10-60 år

10-60 år

2016-08-31
330,1
0,0
-43,3
39,6
-0,8
0,0
325,6
1 526,0
-1 200,4
325,6

2015-08-31
305,5
0,0
-45,4
33,0
0,0
-3,1
290,0
1 433,9
-1 143,9
290,0

2015-12-31

9,6
251,5
36,7
27,8
325,6

9,3
246,9
33,8
0,0
290,0

10,3
253,6
37,6
28,6

3-20 år

3-20 år

3-20 år

Not 24 - 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
- Gotland Grönt Centrum AB
Utlämnade lån
Övrigt
Summa

2016-08-31
53,0
(16 900 tkr)
(35 000 tkr)
(210 tkr)
(210 tkr)
(25 tkr)
(30 tkr)
(150 tkr)
(50 tkr)
(80 tkr)
(400 tkr)
4,8
22,5
80,3

2015-08-31
53,0
(16 900 tkr)
(35 000 tkr)
(210 tkr)
(210 tkr)
(25 tkr)
(30 tkr)
(150 tkr)
(50 tkr)
(80 tkr)
(400 tkr)
5,1
17,5
75,6

2015-12-31
53,0
16 900 tkr
35 000 tkr
210 tkr
210 tkr
25 tkr
30 tkr
150 tkr
50 tkr
80 tkr
400 tkr

Not 25 - Bidrag statlig infrastruktur, mnkr
Bidrag till cirkulationsplats väg 142 Visbyleden

2016-08-31
17,3

2015-08-31
18,0

2015-12-31
17,8

Avskrivningstider
Not 23 - Maskiner och inventarier, mnkr
Redovisat värde vid årets början
Justeringspost/omklassificering pågående
Årets avskrivningar
Investeringar
Finansiell leasing lös egendom
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
Finansiell leasing lös egendom
Summa
Avskrivningstider

2 823,6
-1,1
-152,2
361,2
-4,7
3 026,8

5 248,1
-2 221,3
3 026,8

3 026,8

305,5
0,0
-68,3
67,4
28,6
-3,1
330,1

1 496,9
-1 166,8
330,1

330,1

4,8
23,5
81,3

Regionen har genom avtal med trafikverket finansierat en ny cirkulationsplats på statlig väg.
Bidraget upplöses på 25 år.
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Not 26 - Förråd, mnkr
Inventerat värde
Hjälpmedelscentral
Varuförsörjning
TKF utförarnas förråd
Försäljning Folkhögskolan
Summa

2016-08-31

2015-08-31

2015-12-31

18,1
4,1
1,0
0,1
23,3

13,7
3,9
1,0
0,2
18,8

14,0
4,2
0,9
0,2

Not 27 - Exploateringstillgångar, mnkr
Redovisat värde vid årets början
Omklassificering/justering
Årets exploateringsutgifter
Försäljning/avyttring
Redovisat värde vid årets slut

2016-08-31
9,2
0,0
0,0
-0,3
8,9

2015-08-31
6,3
0,0
1,3
0,0
7,6

2015-12-31

Not 28 - Kortfristiga fordringar, mnkr
Statsbidragsfordringar
Kundfordringar
Interimsfordringar
Mervärdesskatt
Övrigt
Summa

2016-08-31
5,3
45,9
347,2
20,5
2,2
421,1

2015-08-31
4,8
46,9
294,5
16,5
2,7
365,4

2015-12-31
7,0
48,4
265,4
32,2
0,7
353,7

Not 29 - Kortfristiga placeringar, mnkr
Pensionsmedel
Aktiefonder
Räntefonder
Obligationer
Summa

2016-08-31

2015-08-31

2015-12-31

56,3
35,2
38,5
130,0

56,3
35,2
38,7
130,2

56,3
35,2
39,0
130,5

19,3

6,3
1,1
2,2
-0,4
9,2

Marknadsvärdet på Region Gotlands pensionsmedelsplaceringarna per 2016-08-31 uppgår till 163,8 mnkr varav
aktiefonder 72,5 mnkr, räntefonder 36,0 mnkr och obligationer 51,3 mnkr.
Not 30 - Kassa och bank, mnkr
Kassa
Bank
Summa

2016-08-31
0,1
12,8
12,9

2015-08-31
0,7
8,6
9,3

2015-12-31
0,4
48,7
49,1

Not 31 - Övrigt eget kapital, mnkr
Pensionsreserv
Vatten och avloppsverksamhet
Övrigt eget kapital
Summa

2016-08-31
60,9
0,0
1 767,6
1 828,5

2015-08-31
60,9
12,6
1 753,1
1 826,6

2015-12-31
60,9
0,0
1 672,2
1 733,1

I balanskravsutredning 2005 respektive 2007 avsattes totalt 60,9 mnkr som en pensionsreserv inom det egna kapitalet.
Avsikten är att använda reserveringarna för att matcha motsvarande framtida kostnader.
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Not 32 - Avsatt till pensioner, mnkr
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, %

Delårsrapport 2, 2016

2016-08-31

2015-08-31

2015-12-31

574,4
41,8

521,4
49,1

521,4
66,1

38,2
3,6
0,0
0,5
-0,5
-9,4
606,8
147,2
754,0

42,9
6,4
0,0
1,2
-1,4
-8,5
562,0
136,3
698,3

56,5
9,2
0,0
1,7
-1,3
-13,1

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

1,2
0,0
0,0
-0,2
0,0
-0,7
-0,2
0,1
0,0
0,1

1,2
0,0
0,0
-0,3
0,0
-0,7
-0,2

754,0
147,2

698,5
136,4

713,7
139,3

96,0

95,0

95,0

574,4
139,3
713,7

0,0
0,0
0,0

Not 33 - Andra avsättningar, mnkr
2016-08-31 2015-08-31 2015-12-31
Deponier; åtgärder för efterbehandling
Ingående avsättning
15,5
15,1
15,1
Nya avsättningar
0,0
0,0
1,3
Övriga förändringar
0,0
0,0
0,0
Ianspråktagna avsättningar
-0,4
-0,9
-0,9
Utgående avsättning
15,1
14,2
15,5
Avsättning för deponier beräknas tas i anspråk i samband med att återställningsarbete utförs fram till 2019
Not 34 - Långfristiga skulder, mnkr
Långfristiga lån
Långfristig leasingskuld
Förutbetalda investeringsbidrag
Förutbetalda intäkter VA
Premieskuld Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag
Övriga långfristiga skulder
Summa

2016-08-31
570,0
27,8
133,3
192,0
11,9
0,1
935,1

2015-08-31
375,0
0,0
109,8
183,3
0,0
0,1
668,2

2015-12-31
470,0
22,2
117,5
186,8
11,9
0,2
808,6
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Not 35 - Kortfristiga skulder, mnkr
Leverantörsskulder
Pensionskostnad individuell del
Semesterlöneskuld
Interimsskulder
Checkräkningskredit
Kortfristig del av anläggningslån (nästa års amortering)
Premieskuld Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag
Personalens källskatt
Redovisad moms
Upplupna löner
Upplupna avgångsvederlag
Kortfristig leasingskuld
Förutbetalda försäljningsinkomster
Övrigt
Summa

2016-08-31
113,1
70,7
189,4
206,3
41,0
1,3
0,0
55,8
0,0
11,3
0,5
0,0
3,5
4,7
697,6

2015-08-31
100,0
69,7
171,2
156,3
19,8
0,0
36,9
54,6
1,4
0,0
1,3
0,0
0,0
5,5
616,7

2015-12-31
105,8
104,0
221,6
225,5
0,0
5,0
0,0
49,2
6,0
0,0
2,2
6,4
0,0
3,2
728,9

Not 36 - Borgensförbindelser, mnkr
Regionens egna och närstående företag
Egna hem
Övriga
Summa

2016-08-31

2015-08-31
1 333,3
1,2
9,7
1 344,2

2015-12-31

1 368,3
0,8
9,5
1 378,6

1 368,3
0,8
9,5
1 378,6

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 280 kommuner som per 2015-06-30 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 2016-06-30 uppgick
Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 350 538,1 mnkr och totala tillgångar till 346 333,1 mnkr.
Regionens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 062,6 mnkr och andelen av de totala tillgångarna till
2 037,0 mnkr
Not 37 - Pensionsförpliktelser, mnkr
Ingående ansvarsförbindelse
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Utbetalningar
Aktualisering
Övrig post
Summa pensionsförpliktelse
Löneskatt
Utgående ansvarsförbindelse

2016-08-31
2 032,9
12,9
9,9
-62,2
-0,8
-1,6
1 991,1
483,0
2 474,1

2015-08-31
2 086,0
13,0
18,8
-59,3
-0,9
1,6
2 059,2
499,5
2 558,7

2015-12-31
2 086,0
19,3
18,8
-90,2
-1,3
0,3
2 032,9
493,2
2 526,1

2016-08-31

2015-08-31

2015-12-31

Finansiella leasingavtal - maskiner och inventarier
Nuvärdet av framtida minimileaseavgifter
Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år
Summa

6,8
21,0
0,0
27,8

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

6,4
22,2
0,0
28,6

Operationella leasingavtal
Framtida minimileaseavgifter
Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år
Summa

15,2
8,1
0,0
23,3

20,2
22,6
0,0
42,8

16,2
9,4
0,0
25,6

I pensionsförpliktelsen ingår ej utlösta visstidspensioner för förtroendevalda.
Not 38 - Framtida leasingkostnader, mnkr
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Sammanställd redovisning, koncernen
Resultaträkning, mnkr
Koncern
utfall
jan-aug
2016
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

Koncern utfall

Bokslut

Prognos

jan-aug 2015

2015

2016

1 246,2
-3 989,5
-210,1
-2 953,4

1 135,4
-3 863,6
-197,5
-2 925,7

1 778,1
-5 976,1
-306,6
-4 504,6

4 778,0
-9 082,8
-315,8
-4 620,6

2 382,1
744,9
4,8
-36,6
141,8

2 293,8
713,1
5,8
-41,7
45,3

3 440,9
1 073,2
12,7
-64,2
-42,0

3 575,0
1 117,0
10,4
-55,6
26,2

0,0
0,0
141,8

0,0
0,0
45,3

0,0
0,0
-42,0

0,0
0,0
26,2
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Balansräkning, mnkr
Koncern
utfall

Koncern utfall

Bokslut

2016-08-31

2015-08-31

2015

16,6

9,9

9,1

5 222,3
351,8
37,4
5 628,1

4 825,9
320,8
44,6
5 201,2

4 943,5
360,5
39,6
5 352,7

Bidrag till statlig infrastruktur

17,3

18,0

17,8

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

28,3
8,9
519,5
130,0
68,9
755,6

24,2
7,6
397,6
130,2
108,4
668,0

25,8
9,2
273,8
170,5
81,8
561,1

6 401,0

5 887,2

5 931,6

2 110,9

2 164,8

141,8
2 252,7
27,1
2 225,6

45,3
2 210,1
27,1
2 183,0

2 164,8
-11,9
-42,0
2 110,9
27,1
2 083,8

768,8
53,3
822,1

711,9
48,0
759,9

730,0
53,7
783,7

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

2 387,3
938,9
3 326,2

2 150,2
767,0
2 917,2

2 116,4
920,6
3 037,0

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

6 401,0

5 887,2

5 931,6

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Ingående eget kapital
Justering på grund av ändrad redovisningsprincip
Årets resultat
Summa eget kapital
varav resultatutjämningsreserv
varav övrigt eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar
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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

STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensförbindelser
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998
Framtida leasingkostnader

Ägd andel Försäljning
Köpare
100%
19,1
100%
23,2
100%
100%
100%
0,5
100%
1,0
25%
0,5
44,3

Ägd andel Ägartillskott
Givna
100%
100%
100%
100%
100%
100%
25%
0,0

1 379,5
2 474,1
25,7

1 368,3

Borgen
Givare
1 368,3

1 304,7

Mottagare

0,0

0,6
1 368,3
0,0

Mottagare

0,0

14,0
44,3

0,0

Givare

8,9

Mottagna

63,0

Lån

8,9

8,9

Koncernbidrag
Utdelning
Givna
Mottagna
Givna
8,9

1 378,6
2 526,5
142,6

0,1

Säljare
17,6
10,7
1,9

0,0

Mottagna

1 345,0
2 558,7
45,1

Region Gotland
Regionstyrelsen
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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. Lånekostnader för årets investeringsutgifter inom den avgiftsfinansierade verksamheten har aktiverats med 1,5 mnkr, (internränta 4
procent). För övriga investeringar har inga lånekostnader aktiverats. Beloppsgräns för investering är ett prisbasbelopp.
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. I juni antog regionstyrelsen nya riktlinjer för redovisning av investeringar som innebär att avskrivning ska påbörjas vid ianspråktagandet. Rutiner för hur detta
praktiskt ska ske kommer att utarbetas under hösten så att implementering i denna del kan
ske från och med 2017.
Försäljning och köp av materiella anläggningstillgångar redovisas vid dagen för tillträdet.
Ett arbete för en övergång till komponentredovisning pågår. Övergången till komponentredovisning fokuserar primärt på investeringar i anläggningstillgångar med stora värden;
nya fastigheter, hamnar och vatten- och avloppsverk. Inom vatten- och avloppsverksamheten finns redan en viss komponentredovisning som kommer att utvecklas. En övergång till
komponentredovisning sker successivt och är bl.a. beroende av ett förbättrat systemstöd
för att klara den administrativa hanteringen.
Finansiella tillgångar

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

Huvuddelen av regionens leasingavtal avser personbilar och lätta lastbilar. Regionen har
övergått till längre avtalstider än tre år för leasingbilar. Från och med 2015 redovisas därför
fordon med en avtalstid längre än tre år som finansiell leasing. Balansräkningens omslutning har av den anledningen ökat med ca 28 mnkr. Övriga leasingavtal är klassificerade som
operationella i enlighet med rekommendation 13.2 från Rådet för kommunal redovisning.
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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 aktuella pensionsavtal 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 beräknas
baserat på vad samtliga åtgärder skulle kosta att genomföra om de skulle genomförts på
balansdagen.
Semesterlöneskuld

Semesterlöneskulden är bokförd som en kortfristig skuld i balansräkningen. Skulden består
av personalens sparade semesterdagar och okompenserad övertid per den 31 december. 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%.
Skatteintäkter

Periodisering av skatteintäkter har gjorts baserat på Sveriges Kommuners och Landstings
augustiprognos 2016 för skatteavräkningen 2016 samt justering av skatteavräkning 2015.
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.
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Till Regionfullmäktige

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2016
Vi revisorer har översiktligt granskat Region Gotlands delårsrapport per
31 augusti 2016. 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 95,4 mnkr, medan den prognos som
lämnas i delårsrapporten för helår visar ett negativt resultat motsvarande
-8,0 mnkr. I resultatet ingår realisationsvinster med 18,5 mnkr.
Bokförda realisationsvinster ska enligt huvudprincipen avräknas resultatet i den
balanskravsutredning som görs vid bokslutet. Möjlighet finns dock att inte
återföra dessa i sin helhet efter särskilda skäl. Regionen har valt att inte återföra
0,6 mnkr av dessa realisationsvinster, vilket ger ett prognostiserat resultat om
-25,9 mnkr för år 2016 efter balanskravsjustering. Lämnad prognos indikerar
således att balanskravet inte uppnås.
Regionstyrelsen gör i delårsrapporten bedömningen att balanskravet inte
kommer att klaras.
Regionfullmäktige har under året fastställt en ny styrmodell och övergripande
mål för perioden 2016-2019. Beslutet fattades av Regionfullmäktige i juni 2016.
Mot den bakgrunden har Regionstyrelsen valt att lämna den tidigare
målmodellen och inte följa upp dessa mål i föreliggande delårsrapport. I
föreliggande delårsrapport har de nya finansiella målen som är sex stycken
följts upp. Däremot har inte de verksamhetsmässiga målen inom målområdena
för perspektiven samhälle respektive verksamhet följts upp.
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Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av regionens
delårsrapport:


Delårsrapporten har i allt väsentligt upprättats enligt lagens krav och
god redovisningssed med reservation för tidpunkten för aktivering av
investeringar som inte är i enlighet med normering.



Vi bedömer att lämnad prognos inte är förenlig med de finansiella mål
som regionfullmäktige beslutat i budget för året. Vår bedömning
överensstämmer med regionstyrelsens bedömning.



De verksamhetsmässiga målen kan inte bedömas mot bakgrund av att
dessa inte följs upp i delårsrapporten.

För regionens revisorer,

Carin Backlund
Ordförande

Granskningsrapport

Carin Hultgren
Cert. kommunal revisor

Granskning av
delårsrapport
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Jenny Nyholm
Ebba Lind
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Sammanfattande bedömning
PwC har på uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
regionens delårsrapport för perioden 2016-01-01 – 2016-08-31. Uppdraget ingår
som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2016.
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge regionens revisorer ett underlag
för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed, samt om resultatet är förenligt med de mål som regionfullmäktige fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar
till regionfullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas.
Periodens positiva resultat, 95,4 mnkr, påverkas positivt av att utfallet för
semesterlöneskulden ligger på sin lägsta nivå som följd av sommarens
semesteruttag. I resultatet ingår 18,5 mnkr i form av realisationsvinster.
Prognostiserat resultat är däremot negativt och uppgår till -8,0 mkr. Bokförda
realisationsvinster i delårsbokslutet ska enligt huvudprincipen avräknas resultatet i
den balanskravsutredning som görs vid bokslutet. Det innebär att från
prognostiserat resultat om -8,0 mnkr ska intäkter om ca 18,5 mnkr beaktas.
Möjlighet finns dock att inte återföra dessa i sin helhet efter särskilda skäl. Regionen
har valt att inte återföra 0,6 mnkr av dessa, vilket innebär ett prognostiserat resultat
om -25,9 mnkr för år 2016 efter balanskravsjusteringar. Huruvida det ingår
ytterligare realisationsvinster i prognostiserat resultat framgår inte av
delårsrapporten. Lämnad prognos indikerar således att balanskravet inte uppnås.
Regionstyrelsen gör i delårsrapporten bedömningen att balanskravet inte kommer
att klaras.
Nämndernas totala budgetavvikelse vid delåret 2016 är positiv och uppgår till 15
mnkr medan helårsprognosen pekar på en negativ budgetavvikelse på -70 mnkr.
Budgetöverskott redovisas av Regionstyrelsen med 27 mnkr, Tekniska nämnden
med 9 mnkr, medan Barn- och utbildningsnämnden och Gymnasie- och
vuxenutbildningen redovisar överskott med 9 mnkr respektive 5 mnkr. Störst
negativ avvikelse jämfört med budget prognostiserar Socialnämnden, -43 mnkr och
Hälso- och sjukvårdsnämnden -80 mnkr.
Regionfullmäktige har under året fastställt en ny styrmodell och övergripande mål
för perioden 2016-2019. Beslutet fattades av Regionfullmäktige i juni 2016. Mot den
bakgrunden har Regionstyrelsen valt att lämna den tidigare målmodellen och inte
följa upp dessa mål i föreliggande delårsrapport. I föreliggande delårsrapport har de
nya finansiella målen som är sex stycken följts upp. Däremot har inte de
verksamhetsmässiga målen inom målområdena inom perspektiven samhälle
respektive verksamhet följts upp.
Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av regionens
delårsrapport:
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Delårsrapporten har i allt väsentligt upprättats enligt lagens krav och god
redovisningssed med reservation för hantering av tillgångar avseende
tidpunkt för aktivering av investeringar som inte är förenlig med normering
och god redovisningssed.



Vi bedömer att lämnad prognos inte är förenlig med de finansiella mål som
regionfullmäktige beslutat i budget för året. Vår bedömning överensstämmer
med regionstyrelsens bedömning.



De verksamhetsmässiga målen kan inte bedömas mot bakgrund av att dessa
inte följs upp i delårsrapporten.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Regionen 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 översiktligt 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
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Regionfullmäktigebeslut avseende god ekonomisk hushållning

1.4 Metod
Granskningen har utförts genom:


Intervjuer med berörda tjänstemän



Analys av relevanta dokument



Översiktlig granskning och analys av det siffermässiga bokslutet per 201608-31 samt av resultatprognosen för året



Översiktlig analys av 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 ekonomidirektör och redovisningschef.
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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.
Resultatet per 2016-08-31 är positivt och uppgår till 95,4 mnkr. Periodens resultat
påverkas positivt av reavinster från försäljning uppgående till 18,5 mnkr. Vidare
påverkar semesterlöneskulden utfallet positivt som följd av sommarens
semesteruttag. Prognostiserat resultat för perioden uppgår till -8,0 mnkr,
prognostiserat balanskravsresultat uppgår till -25,9 mnkr.
I granskningen har vi kontrollerat att skatteintäkter, semesterlöneskuld och
pensioner har periodiserats korrekt. Vi har granskat ett urval poster bl.a. avseende
periodiseringar som är gjorda i samband med delårsrapporten.
I granskningen har vi noterat följande avvikelse mot god redovisningssed:


Från och med 2015 redovisas fordon med längre avtalstid än tre år som
finansiell leasing. Regionen har valt att redovisa alla finansiella leasingavtal
som långfristiga i balansräkningen. Den kortfristiga delen av leasingskulden,
förfaller inom ett år, särredovisas inte, vilket strider mot RKR. Enligt RKR
20 redovisning av finansiella tillgångar och skulder ska finansiella skulder
delas in i kortfristiga respektive långfristiga skulder. Regionen lämnar dock
upplysning i not om hur stor andel som förfaller inom ett år, detta i enlighet
med RKR 13.2 redovisning av hyres-/leasingavtal. Minimileaseavgifterna
som förfaller inom ett år uppgår till 6,8 mnkr per 2016-08-31. En
internkontrollgranskning avseende leasing kommer utföras under hösten
2016.

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 normering kommenteras i avsnittet redovisningsprinciper i regionens
delårsrapport. Per sista augusti finns investeringar som är avslutade d.v.s.
ianspråktagna, men inte aktiverade. En hantering som innebär att regionens
resultat inte fullt ut belastats med faktiska avskrivningskostnader. Exakt
belopp har inte varit möjligt att ta fram inom ramen för denna granskning.
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Bedömning
I vår översiktliga granskning har det, med reservation för vad som beskrivs ovan,
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
normering.

2.2 Resultatanalys
Helårsprognosen pekar på ett underskott på 8 mnkr. Jämfört med ett budgeterat
resultat på 32 mnkr innebär detta en försämring med 40 mnkr.
Avvikelsen på årsbasis beror på:


Verksamhetens nettokostnad avviker med -107 mnkr mot budget och
förklaras i huvudsak av att nämnderna redovisar en negativ budgetavvikelse
med 70 mnkr.



Verksamhetens intäkter avviker positivt med 79 mnkr och förklaras främst
av statsbidrag från Migrationsverket.



Skatteintäkter och statsbidrag förväntas bli 23 mnkr lägre än budgeterat.



Finansnettot ligger i prognosen 13 mnkr bättre än budgeterat, framförallt de
finansiella kostnaderna förväntas bli lägre än budget.

I nedanstående tabell redovisas utfallet för de första åtta månaderna 2016, prognos
för utfallet för året samt avvikelsen mot budget.

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter
Statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter

Delår
2015-08-31

Delår Förändring
2016-08-31 delår 2016

Budget
helår 2016

Prognos
helår 2016

Avvikelse
budget

824,6

896,8

72,2

4 100,0

4 179,0

79,0

-3 663,3

-3 760,0

-96,7

-8 529,0

-8 636,0

-107,0

-148,7

-158,5

-9,8

-225,0

-235,0

-10,0

-2 987,4

-3 021,7

-34,3

-4 654,0

-4 692,0

-38,0

2 293,8

2 382,1

88,3

3 592,0

3 575,0

-17,0

713,1

744,9

31,8

1 123,0

1 117,0

-6,0

15,5

4,6

-10,9

6,0

10,0

4,0

-16,5

-14,5

2,0

-35,0

-18,0

17,0

18,5

95,4

76,9

32,0

-8,0

-40,0

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

18,5

95,4

76,9

32,0

-8,0

-40,0

Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära
poster

Årets resultat

Periodens positiva resultat, 95,4 mnkr, påverkas positivt av att utfallet för
semesterlöneskulden ligger på sin lägsta nivå som följd av sommarens
semesteruttag. I resultatet ingår 18,5 mnkr i form av realisationsvinster.
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Prognostiserat resultat är däremot negativ och uppgår till -8,0 mkr. Bokförda
realisationsvinster i delårsbokslutet ska enligt huvudprincipen avräknas resultatet i
den balanskravsutredning som görs vid bokslutet. Det innebär att från
prognostiserat resultat om -8,0 mnkr ska intäkter om ca 18,5 mnkr beaktas.
Möjlighet finns dock att inte återföra dessa i sin helhet efter särskilda skäl. Regionen
har valt att inte återföra 0,6 mnkr av dessa, vilket innebär ett prognostiserat resultat
om -25,9 mnkr för år 2016 efter balanskravsjusteringar. Huruvida det ingår
ytterligare realisationsvinster i prognostiserat resultat framgår inte av
delårsrapporten. Lämnad prognos indikerar således att balanskravet inte uppnås.
Regionstyrelsen gör själv bedömningen i delårsrapporten att balanskravet inte
kommer att uppnås.

2.3 Nämndernas budgetuppföljning och
prognos
I tabellen nedan presenteras driftsredovisningen per nämnd med utfall för augusti,
budget för året, prognos för helåret samt avvikelse från budget.

Driftsredovisning per nämnd,
mnkr

Budget
Delår
2016-08-31 2016-08-31

Avvikelse Budget helår
delår 2016
2016

Prognos
helår 2016

Avvikelse
helår 2106

Regionstyrelsen

149

131

18

236

209

27

Tekniska nämnden

126

107

19

189

180

9

Byggnadsnämnden

14

14

0

22

21

1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

9

7

2

13

12

1

Kultur- och fritidsnämnden

100

98

2

144

143

1

Barn- och utbildningsnämnden

753

710

43

1130

1121

9

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

187

164

23

280

275

5

Socialnämnden

808

839

-31

1212

1255

-43

Hälso- och sjukvårdsnämnden

910

971

-61

1398

1478

-80

3056

3041

15

4624

4694

-70

Summa

Nämndernas totala budgetavvikelse vid delåret 2016 är positiv och uppgår till 15
mnkr, medan helårsprognosen pekar på en negativ budgetavvikelse på -70 mnkr.
Budgetöverskott redovisas av Regionstyrelsen med 27 mnkr, Tekniska nämnden
med 9 mnkr medan Barn- och utbildningsnämnden och Gymnasie- och
vuxenutbildningen redovisar överskott med 9 mnkr respektive 5 mnkr. Störst
negativ avvikelse jämfört med budget prognostiserar Socialnämnden, -43 mnkr och
Hälso- och sjukvårdsnämnden -80 mnkr.


Av Socialnämnden prognostiserat underskott är ca 11 mnkr hänförbart till
det omfattande mottagandet av ensamkommande flyktingbarn de senaste
året och förklaras av nämnden att det beror på att full kompensation inte
erhållits från Migrationsverket. Underskottet förklaras av att
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placeringskostnaderna barn, unga och vuxna missbrukare och att
kostnaderna inom LSS-verksamheten fortsatt att öka under året.


Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar ett underskott på 80 mnkr. Vid
delåret är den ekonomiska avvikelsen -61 mnkr. Det förklaras bland annat av
att personalkostnaderna, den största kostnaden, beror på hyrpersonal trots
att arbete pågår med att komma till rätta med bemanningsläget.

2.4 God ekonomisk hushållning
Regionfullmäktige har under året fastställt en ny styrmodell och övergripande mål
för perioden 2016-2019. Beslutet fattades av Regionfullmäktige i juni 2016. Mot den
bakgrunden har Regionstyrelsen valt att lämna den tidigare målmodellen och inte
följa upp dessa mål i föreliggande delårsrapport. I föreliggande delårsrapport har de
nya finansiella målen som är sex stycken följts upp. Däremot har inte de
verksamhetsmässiga målen inom målområdena inom perspektiven samhälle
respektive verksamhet följts upp.

Bedömning
Utifrån ovanstående bedömer vi att lämnad prognos inte är förenlig med de
finansiella målen som regionfullmäktige beslutat i budget för året. Vår bedömning
överensstämmer med regionstyrelsens bedömning.
De verksamhetsmässiga målen kan däremot inte bedömas mot bakgrund av att
dessa inte följs upp i delårsrapporten. Med motivet att de övergripande målen
antogs av regionfullmäktige den 20 juni 2016 har ingen samlad uppföljning av
samtliga mål gjorts i föreliggande delårsrapport.

2016-11-07

_______________________________

Carin Hultgren
Certifierad kommunal revisor
Uppdragsledare och projektledare
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-11-21

Handlingar till

Ärende 5

Strategisk plan och budget 2017-2019
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-10-27, § 250
• Ramberäkning 2016 per nämnd/förvaltning, reviderad 2016-10-27
• Balansplan 2017
• Finansieringsbudget 2017, reviderad 2016-10-27
• Finansieringsplan 2017-2019 inför fullmäktige
• Resultatplan
• Investeringsbudget 2017-2021
• Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, ledningskontoret 2016-10-25

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-10-27

RS § 250

Strategisk plan och budget 2017-2019

RS 2016/7
AU § 259

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

Driftsbudget 2017 fastställs enligt förslag.
Investeringsbudget 2017 fastställs enligt förslag.
Den kommunala skattesatsen för år 2017 fastställs till 33:60 kronor per 100
skattekronor.
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma till budgetberedningen maj 2017 med investeringsplan 2018-2022 för Alléskolan och Humlegårdskolan, lokaler i kvarteret Hackspetten och Västerhejde /Vibble /Visborg
skola och förskola. Planen ska ge en balanserad fördelning av investeringsmedel
över perioden.
Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får
i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2017 med en plan för
nämndernas IT-investeringar 2018 – 2022.
Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2017 med
en investeringsplan för vatten och avfall för perioden 2018 – 2022. Planen ska
innehålla kommande taxekonsekvenser med anledning av det stora investeringsbehovet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2017 med mer utförligt underlag angående akut omhändertagande
och intensivvårdsavdelningen (IVA). Underlaget ska innehålla driftskonsekvenser
och verksamhetsmässiga förändringar gällande till exempel vårdplatser.
Serviceförvaltningen får i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2017
med en reviderad skolköksplan 2018-2022. Detta under förutsättning att beslut
tas i fullmäktige i november 2016 om förändrad investeringsplan för skolkök.
Tekniska nämnden medges 40 miljoner kronor i investeringsbudget 2017 och 10
miljoner kronor i investeringsplan 2018 för uppförande av anläggning för
elanslutning av fartyg färjeläge 5, 6 och 7 i Visby hamn.
Investeringsbudget kompletteras med 5 miljoner i en pott för belysning på vägar
på landsbygden.

Det ekonomiska läget för regionen är mycket allvarligt. Regionen måste de
kommande tre åren återställa det negativa balanskravsresultatet efter 2015 års
bokslut.
Utvecklingen de senaste åren visar på att regionen måste minska sina kostnader för
att kunna balansera mot förväntade intäkter. Regionen har stora överkostnader i
relation till standardkostnaden, framförallt inom utbildningsverksamheten, men även
inom individ- och familjeomsorg samt i viss mån hälso- och sjukvård. Skulle
kostnadsutvecklingen fortsätta i samma takt samtidigt som den demografiska
Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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utvecklingen visar på fler barn och äldre så skulle regionens ekonomi helt haverera.
Besparingskraven skulle inom ett par år hamna på nivåer uppemot 400 mnkr.
Nämnderna fick vid beslut om Strategisk plan och budget, Rf 2016-06-20, § 90, i
uppdrag att inför budgetavstämningen återkomma med lägesrapport av givna
uppdrag till ledningskontoret. Ledningskontorets beredning av dessa redovisas vid
regionstyrelsens sammanträde 2016-11-24. Det är av stor vikt att nämnderna lyckas
med att genomföra sina besparingsuppdrag framåt. Att år efter år arbeta utifrån en
upplevd orealistisk budget ger dåliga förutsättningar för en aktiv och utvecklingsinriktad verksamhet.
Regionfullmäktige, 2016-06-20, § 89, tog i beslut om nytt styrkort finansiella mål för
perioden 2016-2019. Dessa mål innebär att regionen ska ha en budget och resultat på
minst 2 procent av nettokostnaden, soliditeten ska vara minst 45 procent, nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och bidrag, de
materiella tillgångarna ska vårdas och skattefinansierade investeringar ska egenfinansieras. De finansiella målen ska vara styrande.
DRIFTBUDGET
Yrkande

Ordförande Björn Jansson (S), Brittis Benzlers (V) och Isabel Enströms (MP) yrkade
på driftsbudget enligt tabell kolumn S-V-MP.
Eva Nypelius (C), Simon Härenstam (M) och Johan Thomasson (L) yrkar på driftsbudget enligt tabell kolumn C-M-L, oförändrad skattesats samt följande utredningsuppdrag.
Personalfrågor
HR-råd inrättat under regionstyrelsen alternativt regionstyrelsens arbetsutskott
med avsatt tid för HR-frågor.
Uppdrag att jobba med kompetensförsörjning, bemanningsplan, lönebildning,
omställningsarbete mm. För att klara ekonomin behöver minst 300 tjänster bort
enligt delår 1.
HR-direktörens mandat att leda HR-chefer på förvaltningarna för en tydlig
koncernstyrning.
Inriktning att kommande budgetar skall ta höjd för verklig lönekostnad istället
för att som nu bygga in indirekta besparingar. Viktig för att vara en attraktiv
arbetsgivare och klara av att såväl bibehålla som rekrytera rätt kompetens till
organisationen.
Socialnämnden
Översyn av vad som kan upphandlas av externa utförare, t ex Pjäsen. Se över
HVB-boendena och anpassa efter antal ensamkommande samt efter statens
kommande bidragssystem.

Justerande
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionledningen måste ställa tydliga krav på att följa av fullmäktige beslutad
budgetnivå. Enligt månadsrapporten för september är kostnadsökningen 2,8 %
men för att klara det prognostiserade resultatet på minus 80 miljoner i år får de
ha maximalt en kostnadsökning på 1,8 %. Kostnaderna för hyrpersonal ökar
trots ”stoppåtgärder”.
Vi föreslår att en styrelse för sjukhuset inrättas. Behövs ett nytänk organisatoriskt! Styrelsen skall bestå av en kombination av lekmän och professionella
med kunskap inom styrning och ledning.
Vi föreslår också Externt ledningsstöd till HSN, ekonomi, personal mm
Fokus måste också läggas på den grupp (5-10% av befolkningen) som nyttjar ca
85 % av sjukvården. Här måste gå att effektivisera processerna, få en helhetssyn
runt människan och på det sättet skapa effektivitet men framförallt också ökad
trygghet för individen. Minska antalet återinläggningar på sjukhuset.
Propositionsordning
Driftbudget

Ordförande ställde proposition på eget yrkande och Eva Nypelius (C), Simon
Härenstams (M) och Johan Thomassons (L) yrkande och förklarade att eget yrkande
vunnit bifall. Omröstning begärdes. Ja för eget yrkande och nej för Eva Nypelius (C),
Simon Härenstams (M) och Johan Thomassons (L) yrkande. Åtta ledamöter röstade
ja: Meit Fohlin (S), Leif Dahlby (S), Tommy Gardell (S), Maria Björkman (S), Lena
Stenström (MP), Isabel Enström (MP), Brittis Benzler (V) och Björn Jansson (S). Sju
ledamöter röstade nej: Eva Nypelius (C), Bibbi Olsson (C), Stefan Nypelius (C),
Simon Härenstam (M), Anna Hrdlicka (M), Stefan Wramner (M) och Johan
Thomasson (L). Regionstyrelsen har alltså bifallit Björn Jansson (S), Brittis Benzlers
(V) och Isabel Enströms (MP) yrkande.
Reservation

Eva Nypelius (C), Bibbi Olsson (C), Stefan Nypelius (C), Simon Härenstam (M),
Anna Hrdlicka (M), Stefan Wramner (M) och Johan Thomasson (L) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag.
Uppdrag i samband med driftbudget

Ordförande ställde proposition på Eva Nypelius (C), Simon Härenstams (M) och
Johan Thomassons (L) yrkande gällande uppdrag i samband med driftbudget och
förklarade att yrkande avslagits. Omröstning begärdes. Ja för avslag och nej för Eva
Nypelius (C), Simon Härenstams (M) och Johan Thomassons (L) yrkande. Åtta
ledamöter röstade ja: Meit Fohlin (S), Leif Dahlby (S), Tommy Gardell (S), Maria
Björkman (S), Lena Stenström (MP), Isabel Enström (MP), Brittis Benzler (V) och
Björn Jansson (S). Sju ledamöter röstade nej: Eva Nypelius (C), Bibbi Olsson (C),
Stefan Nypelius (C), Simon Härenstam (M), Anna Hrdlicka (M), Stefan Wramner (M)
och Johan Thomasson (L). Regionstyrelsen avslog alltså Eva Nypelius (C), Simon
Härenstams (M) och Johan Thomassons (L) yrkande.
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A. Nya beslut personalkostnadskompensation
och resursfördelningsmodeller
Avsatt för personalkostnadskompensation

(mnkr)

S-MP-V

C-M-L

52

52

Personalkostnadskompensation 2 %

-58

-58

Jämställdhetssatsning

-10

-10

Rekrytering bristyrken

-3

-3

Avsatt för resursfördelningsmodeller

34,6

34,6

Resursfördelningsmodell BUN totalt

-11,1

-11,1

Resursfördelningsmodell GVN totalt

-0,6

-0,6

Resursfördelningsmodell HSN totalt

-35

-35

Resursfördelningsmodell SON totalt

-19,6

-19,6

Delsumma resursfördelningsmodeller

-31,6

-31,6

-50,6

-50,6

36

36

Externa avtal

-15,4

-15,4

Interna priser

-4,1

-4,1

16,5

16,5

KFN: Ramtillskott nytt avtal Kustparksbadet

-0,8

-0,8

KFN: Förstärkt bemanning fritidsgårdar

-0,9

-0,9

BUN: Kompensation ökad hyra nya kulturskolan

-4,9

-4,9

GVN: Kompensation ökad hyra nya gymnasieskolan
GVN: Naturbruksprogrammet, återställning tillfälligt 3 årigt
anslag
SON: Förstärkt familjehemsorganisation

-8,1

-8,1

0,8

0,8

-5

-5

Delsumma nya beslut personalkostnadskompensation och
resursfördelningsmodeller
B. Externa avtal och interna prishöjningar
Avsatt för externa avtal och interna prishöjningar

Delsumma externa avtal och interna priser
C. Förslag till ramtillskott

SON: LSS-verksamhet

-7

HSN: Generellt ramtillskott

-3

-3

-0,6

-0,6

-1,2

-1,2

-1,6

-1,6

-2,5

-2,5

-2,7

-2,7

HSN: Kompensation för riksdagsbeslut om avgiftsfri
mammografi (not: justerat i RF § 100 2016-06-20 -0,6 mnkr)
HSN: Kompensation för riksdagsbeslut om avgiftsfri öppenvård
för personer 85 år och äldre
HSN: Kompensation för riksdagsbeslut om höjd ålder för
avgiftsfri tandvård
HSN: Kompensation ökad hyra psykiatrilokaler
HSN: Kompensation ökad premie LÖF
HSN: Generellt ramtillskott
Delsumma ramtillskott

Justerande
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D. Besparingar
Utbildningssektorn

15

BUN - utbildning

16

GVN - utbildning

5

Myndighetsutövning

4

BN - myndighetsutövning

2,5

MHN - myndighetsutövning

1,5

Kultur och fritid

3

Teknisk verksamhet

3
5

TN - teknisk verksamhet

5

TN - minskat periodiskt underhåll

9

Vård och omsorg

0

Intern service

0
20

RS/serviceförvaltningen, intern service

17

Effektivisering administration
RS/LK intern administration och ledning

10

10

Politisk verksamhet - arvoden

0,1

0,1

Finansförvaltning: Minskad pott asylsökande

0,9

0,9

Finansförvaltning: Ökade reavinster 2017 (beslut juni 2016)

10

10

Finansförvaltning: Ökade reavinster 2017

10

Delsumma besparingar

90

68

-36,6

3,3

64

64

27,4

67,4

-27

-27

Summa justeringar (A+B+C+D)
Utgångsläge inför budgetberedningen (uppdaterat värde)

Justerat resultat
Avsättning för återställning av balanskrav

INVESTERINGSBUDGET
Tekniska nämnden ansöker hos regionstyrelsen om att 40 miljoner kronor (mnkr) tas
upp år 2017 i investeringsplanen avseende uppförande av anläggning för elanslutning
av fartyg färjeläge 5, 6 och 7 i Visby hamn och om att 10 mnkr upptas i investeringsplanen år 2018 (enligt § 210 tekniska nämnden 2016-10-19) . Finansiering av
driftkostnader kommer att ske fullt ut via hamntaxan för linjetrafikens
affärsverksamhet alternativt via ett separat avtal för elanslutning.
Yrkande

Eva Nypelius (C), Simon Härenstams (M) och Johan Thomassons (L) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag till beslut om investeringsbudget 2017 med följande tillägg.
− Investeringsbudget kompletteras med 5 miljoner i en pott för belysning på
vägar på landsbygden. Detta är viktigt för att det skall vara attraktivt att
bosätta sig runt om på ön och behövs för att ev möta upp de besparingar
som Trafikverket gör. Pengarna skall användas till att ersätta uttjänta
Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-10-27

belysningsarmaturer inkl stolpar på statliga vägar såväl som enskilda vägar
med statsbidrag för utbyte samt för att ersätta uttjänta belysningsarmaturer
inkl stolpar.
Ordförande ställde proposition på Eva Nypelius (C), Simon Härenstams (M) och
Johan Thomassons (L) yrkande och fann att det vunnit bifall.
Investeringsbudget

2017

Regionstyrelsen
Ledningskontoret
-

pott

0,1

-

IT-investeringar

7,0

Serviceförvaltningen
-

pott

-

IT-investeringar

-

lokalinvesteringar

2,0
11,0
0,0

Tekniska nämnden
Teknikförvaltningen
-

anslagsfinansierad verksamhet, inkl pott

194,1

-

affärsdrivande verksamhet

121,0

Samhällsbyggnadsförvaltningen
-

räddningstjänsten

1,5

Byggnadsnämnden
-

pott

0,8

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
-

pott

0,2

Kultur- och fritidsnämnden
-

pott

1,5

Barn- och utbildningsnämnden
-

pott

-

lokalinvesteringar

-

IT

8,0
15,5
6,5

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
-

pott

3,0

-

lokalinvesteringar

0,0

-

IT

0,3

Socialnämnden
-

pott

2,0

-

lokalinvesteringar

3,0

Hälso- sjukvårdsnämnden
-

pott

-

lokalinvesteringar

8,6

-

IT

1,0

18,0

Investeringsbudget totalt
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Ekonomidirektör Åsa Högberg, koncerncontrollers Ulrika Jansson och Niclas
Ohlander föredrog ärendet.
Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-10-06

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Ramberäkning 2017 per nämnd/förvaltning,
REGION GOTLAND

Beslutade av regionfullmäktige 160620 reviderade RS 20160922 och RS 20161027

Just budget
2016

Justeringar
enligt plan

ResursfördelIndexningsmodeller uppräkn*

se bilaga

se spec

se spec se bilaga

Besparing
2017

Ramtillskott

Övriga
förändringar**

se spec

se spec

Personalkostnads
komp 2017

Budget
2017

Plan
2018

Plan
2019

jmf -17

jmf -17

Regionstyrelsen
Politikerorganisation
Ledningskontor
Serviceförvaltning

-23 610
-212 796
0

-4
60

100
10 000

0
423
0

-100
-1 160

-23 614
-203 473
0

Teknisk nämnd
Byggnadsnämnd
Miljö- o hälsoskyddsnämnd

-188 794
-21 631
-13 029

943
211
152

5 000
2 500
1 500

7 127
248
157

-2 020
-1 110
-490

-177 744
-19 782
-11 710

7 500
1 500
1 500

15 000
3 000
3 000

Kultur- och fritidsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Gymn & vuxenutbildnnämnd

-144 612
-1 130 051
-280 117

-11 100
-553

1 458
5 541
1 991

3 000
16 000
5 000

-1 700
-4 900
-7 350

82
1 622
377

-1 080
-14 990
-3 620

-142 852
-1 137 878
-284 272

5 000
13 500
1 591

12 000
32 800
5 086

Socialnämnd
Hälso- och sjukvårdsnämnd

-1 211 678
-1 397 360

-19 598
-35 000

-880
1 569

-12 000
-66 600

495
1 869

-23 300
-23 130

-1 266 961
-1 518 652

-17 962
-35 000

-35 088
-70 000

Summa nämnder/förvaltn
Serviceförvaltningen
Gemensamt/finansförv
Totalt inkl gemensamt

-4 623 678
1 000
5 000
-4 617 678

-66 251

11 041
-2 026

-92 550

12 400
-739
422
12 083

-71 000

-4 786 938
15 235
35 322
-4 736 381

-22 371

-34 202

27 500
5 129

45 000
10 798

0

0

-66 251

9 015

43 100
17 000
29 900
90 000

-92 550

-71 000

* Kompensation sker för externa avtal samt för förändring av internpriser. Serviceförvaltningens internpriser är oförändrade 2017. Internhyrorna sänks, därav ramminskning.
Ingen generell kompensation för övriga prisökningar.
** Effekter av sänkt internränta samt budgeteffekter av annan debitering av gemensamma tjänster på Wisborg.
Beslutet om att sänka internräntan från 4 till 2 procent medför även sänkta internhyror och förändrade budgetramar enligt tabell.

Bilaga till ramberäkning 2017: justeringar av budget 2016 samt indexuppräkning
Justeringar
Budget 2016 Kap.kostn Ev övriga Just budget
budget 2016
just 151231 justeringar
2016

Indexuppräkning, tkr

Lokalkostn

RS
Politikerorg
LK
SF

-23 610
-211 875
0

-921

-23 610
-212 796
0

RS
Politikerorg
LK
SF

36
300
2 074

-40
-240
0

-4
60
2 074

TN
BN
MHN

-188 166
-21 964
-13 056

-628
333
27

-188 794
-21 631
-13 029

TN
BN
MHN

973
211
152

-30
0
0

943
211
152

KFN
BUN
GVN

-144 605
-1 129 651
-280 376

-7
-400
259

-144 612
-1 130 051
-280 117

KFN
BUN
GVN

2 058
7 641
2 791

-600
-2 100
-800

1 458
5 541
1 991

SON
HSN

-1 211 412
-1 397 413

-266
653

-600

-1 211 678
-1 397 360

SON
HSN

5 720
6 628

-6 600
-5 059

-880
1 569

Summa

-4 622 128

-950

-600

-4 623 678

0

-15 469

13 115

Gem/finans
Totalt

6 000
-4 616 128

-600

6 000
-4 617 678

Summa
Gemensamt
ofördelat
Totalt

0

0
-15 469

0
13 115

-950

28 584

28 584

Internpriser
SF

Externa S:a indexavtal uppräkning

Internhyran sänks med ovanstående belopp 2017, sänkningen är en effekt av besparing och
lägre internränta
Serviceförvaltningens internpriser är oförändrade 2017

Ramberäkning 2017 per nämnd/förvaltning
Specifikation över förändringar som påverkar nämndernas ramar
Beslutade av regionfullmäktige 160620 reviderade RS 20160922 och RS 20161027

NÄMNDERNAS RAMAR 2016

-4 622 128

Ej fördelade poster upptagna under finansförvaltningen 2016 som påverkar nämnderna:

lokaleffektivisering
avkastningskrav SF generellt
Buffert mottagning av asylsökande
Netto

INTEGRERAD BUDGET 2016 INKL GEM

10 000
1 000
-5 000
6 000
-4 616 128

JUSTERINGAR AV BUDGET 2016
Justering för kapitalkostnader (inv tom 151231) RF § 104 160620
HSN: Tilläggsanslag för avgiftsfri mammografi RF § 100 160620

-950
-600

JUSTERINGAR 2017 ENLIGT FLERÅRSPLAN
RESURSFÖRDELNINGSMODELL enl plan 2016-2018
BUN
- förskola
- fler elever grundskola
- fler barn på fritidshem

2 500
-2 500
-800

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

-1 781
0
1 228

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

-16 000
-17 284
-34 637

-3 300
-7 000
0

0

-2 314

-19 000
-31 614

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

-40
-240
-30
-600
-2 100
-800
-6 600
-5 059

Prisökning serviceförvaltningen
Personalkostnadskompensation
Måltidsförsörjning
Tillfällig kostnadsminskning IT, gäller 2017

-4 500
-2 100
2 500

Internhyror
Sänkning av internhyror till följd av lägre internränta
Sänkning internhyror till följd av beslutad besparing på intern service*

25 584
3 000

Summa interna prisjusteringar och externa avtal

9 015

* RF 160620 § 90 samt RS 160602 § 121

RAMTILLSKOTT
KFN: Ramtillskott nytt avtal Kustparksbadet
KFN: Förstärkt bemanning fritidsgårdar
BUN: Kompensation ökad hyra nya kulturskolan
GVN: Kompensation ökad hyra nya gymnasieskolan
GVN: Naturbruksprogrammet, återställning tillfälligt 3 årigt anslag
SON: Förstärkt familjehemsorganisation
SON: Ramtillskott LSS
HSN: Generellt ramtillskott
HSN: Kompensation för riksdagsbeslut om avgiftsfri mammografi*
HSN: Kompensation för riksdagsbeslut om avgiftsfri
öppenvård för personer 85 år och äldre
HSN: Kompensation för riksdagsbeslut om höjd ålder för avgiftsfri tandvård

HSN: Kompensation ökad hyra psykiatrilokaler
HSN: Kompensation ökad premie LÖF
HSN: Ramtillskott
Summa ramtillskott

-800
-900
-4 900
-8 100
750
-5 000
-7 000
-3 000
-600
-1 200
-1 600
-2 500
-2 700
-55 000
-92 550

*Kompensation sker med 600 tkr år 2016 och ytterligare 600 tkr år 2017 (enl. beslut RF 160620 § 100)

BESPARING
RS/Pol org: frysning politikerarvode
RS/LK intern administration och ledning
BUN: besparing utbildning
GVN: besparing utbildning
BN: besparing myndighetsutövning
MHN: besparing, myndighetsutövning
KFN: besparing
TN: besparing, teknisk verksamhet
RS/serviceförvaltningen, intern service*
Finansförvaltning: Minskad pott asylsökande
Finansförvaltning: Ökade reavinster 2017
TN: sänkt periodiskt underhåll
Summa besparing
*avkastningskrav

100
10 000
16 000
5 000
2 500
1 500
3 000
5 000
17 000
900
20 000
9 000
90 000

ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR
Budget gemensamma tjänster Visborg

RS/LK: Omfördelning kostnad gemensamma tjänster Visborg
TN/TKF: Omfördelning kostnad gemensamma tjänster Visborg
TN/SBF: Omfördelning kostnad gemensamma tjänster Visborg
BN/SBF: Omfördelning kostnad gemensamma tjänster Visborg
MHN/SBF: Omfördelning kostnad gemensamma tjänster Visborg
KFN: Omfördelning kostnad gemensamma tjänster Visborg
BUN: Omfördelning kostnad gemensamma tjänster Visborg
SON: Omfördelning kostnad gemensamma tjänster Visborg
HSN: Omfördelning kostnad gemensamma tjänster Visborg
RS/Serviceförvaltningen: kostnad gemensamma tjänster Visborg
Summa

231
83
166
194
151
-191
313
256
197
-1 400
0

Effekt av sänkt internränta

RS/LK: Budgeteffekt av internräntesänkning
RS/Serviceförvaltningen: Budgeteffekt av internräntesänkning
TN/TKF: Budgeteffekt av internräntesänkning
TN/SBF: Budgeteffekt av internräntesänkning
BN/SBF: Budgeteffekt av internräntesänkning
MHN/SBF: Budgeteffekt av internräntesänkning
KFN: Budgeteffekt av internräntesänkning
BUN: Budgeteffekt av internräntesänkning
GVN: Budgeteffekt av internräntesänkning
SON: Budgeteffekt av internräntesänkning
HSN: Budgeteffekt av internräntesänkning
Finansförvaltningen:
Summa

192
661
6 502
376
54
6
273
1 309
377
239
1 672
422
12 083

PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING 2017
Personalkostnadsökningar
Jämställdhetssatsning
Satsning på rekrytering av bristyrken
Summa

RAM BUDGET 2017

-58 000
-10 000
-3 000
-71 000
-4 736 381

RAMJUSTERINGAR ÅREN 2018-2019 (jmf med budget 2017)
2018
8 100
-1 059
-35 000
-17 962
-45 921

2019
12 400
-2 564
-70 000
-35 088
-95 252

7 900
400
-200

8 400
3 500
500

-1 415
356
0

-2 683
119
0

-600
-1 100
750

-600
-1 100
750

BUN: besparing
GVN: besparing
BN: besparing
MHN: besparing
KFN: besparing
TN: besparing
RS: serviceförvaltningen intern service
TN: teknikförvaltningen intern service
Alla nämnder: besparing intern administration och

6 000
3 000
1 500
1 500
5 000
7 500
17 000
3 000

21 000
8 000
3 000
3 000
12 000
15 000
26 000
4 000

ledning
Summa besparing

7 500
52 000

15 000
107 000

5 129

10 798

BUN, resursfördelningsmodell*
GVN, resursfördelningsmodell**
HSN, resursfördelningsmodell
SON, resursfördelningsmodell
Summa
* Består av:
- förskola, BUN
- grundskola, BUN
- fritidshem, BUN
** Består av:
-fler elever kommunal gymnasieskola, GVN
-fristående skola, GVN
-interkommunal ersättning, GVN
BUN: Helårseffekt av ny hyra kulturskolan

GVN: Helårseffekt av hyra ny gymnasieskola
GVN: Naturbruksgymnasiet

Total summa ramjusteringar

Balansplan 2017-2019, mnkr löpande priser
Bokslut

Prognos*

Budget

Plan

Plan

2015

2016

2017

2018

2019

Anläggningstillgångar

3 465

3 932

4 102

4 425

4 506

Omsättningstillgångar

562

400

400

400

400

4 027

4 332

4 502

4 825

4 906

1 760

1 752

1 779

1 818

1 846

-63

-8

27

39

28

714

765

841

911

1 019

Tillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital, avsättningar och
skulder
Eget kapital

- därav årets resultat
Avsättningar
Avsättningar till pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar

16

19

19

19

19

729

784

860

930

1 038

809

909

1 009

1 109

1 209

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

729

887

854

968

813

Summa skulder

1 538

1 796

1 863

2 077

2 022

Summa eget kapital, avsättningar
och skulder
Soliditet, %**

4 027

4 332

4 502

4 825

4 906

43,7

48,1

42,7

41,5

42,3

Soliditet, %***

-19,0

-16,0

-13,8

-11,3

-9,8

* Enligt Delårsrapport 2-2016 (januari-augusti)
** Exklusive pensionsförpliktelser intjänade före år 1998
*** Inklusive pensionsförpliktelser intjänade före år 1998. (2 525 mnkr 2015,
2 444 mnkr 2016, 2 400 mnkr 2017, 2 362 mnkr 2018, 2 352 mnkr 2019, 2 326 mnkr 2020).

Finansieringsbudget 2017, m nkr (löpande priser)
enligt skatteprognos 2016-10-05 samt regionstyrelsen 2016-10-27

Konto

Bokslut

Budget

Budget

Plan

Plan

2015

2016

2017

2018

2019

12
2,4
0,0

15,0
11,0
0,0

35,0
0,0
9,0

15,0
0,0
0,0

15,0
0,0
0,0

43,7

0,0

15,2
10,0
0,0

12,7
10,0
0,0

12,7
10,0
0,0

58,1

26,0

69,2

37,7

37,7

735,4
-682,5
149,6
-104
-25,2
0,0
0,0
-26
-12,6
-3,8
-43,7
1,2
-13,1
-90
-0,3

757,0
-732,0
151,0
-109,0
-26,5
0,0
-5,0
-27,5
-10,0
-3,5
-40,0
0,0
0,0
-109,0
0,0

780,0
-754,0
155,0
-112,0
-27,0
0,0
-5,0
-27,5
-11,5
-3,5
-47,0
0,0
0,0
-113,0
0,0

803,0
-777,0
160,0
-117,0
-28,5
0,0
-5,0
-28,5
-10,0
-3,5
-40,0
0,0
0,0
-116,0
0,0

827,0
-800,0
165,0
-122,0
-29,5
0,0
-5,0
-30,0
-15,0
-3,5
-62,0
0,0
0,0
-125,0
0,0

-1
-1,0
0,0
-0,9
0,0
0,0
0,0
-8,6

-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
0,0
0,0
-5,0
0,0

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

-1,0
-1,0
-1,0
-0,5
0,0
-71,0
-4,1
0,0

-1,0
-1,0
-1,0
-0,5
0,0
-71,0
-4,1
0,0

-126,5

-163,5

-173,1

-241,1

-278,6

3 441,8
5
-5,9

3 592,0
0,0
0,0

3 731,0
-21,0
0,0

3 837,0
0,0
0,0

3 967,0
0,0
0,0

3440,9

3592,0

3710,0

3837,0

3967,0

Övriga intäkter

382
8621

Realisationsvinster (fastighetsfsg)
Avkastningskrav resultatenheter
Avkasningskrav TKF (minskat periodiskt
underhåll)
Avkastningskrav SF
Avkastningskrav lokaleffektivisering
Övrigt

Summa
Kostnader

56121
56122
56131
56132
56133
5073
5151
5633
5635
5712
5721
5722
5731
5732
5733

Interndeb arbetsgivaravgift
Utbet arbetsgivaravgifter
Interndebitering individuell del
Pensionsutbetalning individuell del
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)

5739
6443
7351
796
782
5051
7499

Förvaltningsavgift KPA
Ekologiska livsmedel
Kundförluster
Intern ränta Geab, AB GotlandsHem
Realisationsförlust
Personalkostnadsreserv
Buffert asylsökande
Övrigt

Summa
Skatter

801
8051
8052
Summa

Kommunalskatt
Skatteavräkning, prognos
Justeringspost skatteavräkning

Konto

Bokslut

Budget

Budget

Plan

Plan

2015

2016

2017

2018

2019

916,4
163,7
0,0
0,0
25,9
0,0
120,0
5,7
-26,9
-127,8
-3,7

976,0
158,0
0,0
5,0
0,0
0,0
125,0
0,0
-29,0
-105,0
-2,0

1 017,0
159,0
0,0
0,0
38,0
0,0
124,0
21,0
-22,0
-140,0
-6,0

1 045,0
161,0
0,0
0,0
40,0
0,0
124,0
21,0
-37,0
-142,0
-6,0

1 082,0
162,0
0,0
0,0
41,0
0,0
124,0
15,0
-45,0
-143,0
-6,0

1073,3

1128,0

1191,0

1206,0

1230,0

11,4
0,1
0,0
0,1
1,9
0,5
4,0
4,2

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

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

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

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

22,2

5,8

6,7

6,7

6,7

0,8
-2,7
0
0
-0,1
-10
-9,3
0
-0,2
-0,2
-1

1,0
-20,0
-1,0
-1,0
-1,3
0,0
-12,0
0,0
0,0
-0,4
0,0

1,0
-16,6
-1,0
-1,0
-1,0
0,0
-17,0
0,0
-3,0
-0,4
0,0

1,0
-20,0
-1,0
-1,0
-1,0
0,0
-20,0
0,0
-3,0
-0,4
0,0

1,0
-30,0
-1,0
-1,0
-1,0
0,0
-35,0
0,0
-3,0
-0,4
0,0

-22,7

-34,7

-39,0

-45,4

-70,4

Generella statsbidrag

8210
822
823
824
825
826
828
829
834
835
836

Inkomstutjämning
Strukturbidrag
Införandebidrag
Regleringsbidrag
Kostnadsutjämningsbidrag
Bidrag LSS-utjämning
Fastighetsavgift
Övriga bidrag från staten
Regleringsavgift
Kostnadsutjämning
Avgift LSS-utjämning

Summa
Finansiella intäkter

8411
8421
8422
8423
8425
845
8495

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

Summa
Finansiella kostnader

8424
8521
8522
8523
8524
8525
8531
8532
8533
857

Kreditivränta
Ränta långfristiga lån
Ränta beräknad upplåning
Ränta kortfristiga lån
Ränta avräkningskonto
Ränta långfristiga lån, affärsdrivande
Ränta årets pensionsavsättningar
Ränta lån pensionsinlösen
Ränta revers LÖF
Avgifter banktjänster
Övrigt

Summa

Övrigt*
SUMMA

Nämnderna
Fördelade kapitalkostnader
Avskrivningar
Prisökningsreserv
ÅRETS RESULTAT

* Nedskrivning anläggning (-0,2).

-0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

4445,1

4553,6

4764,8

4800,9

4892,4

-4 379,8
328,9
-219,3
0,0

-4 623,7
327,1
-225,0
0,0

-4 787,0
284,0
-235,0
0,0

-4 781,4
284,0
-229,0
-36,0

-4 776,0
284,0
-229,0
-143,0

12,0

32,0

26,8

38,5

28,4

Finansieringsplan 2017-2019,

mnkr (löpande priser)
Bokslut

Prognos*

Budget

Plan

Plan

2015

2016

2017

2018

2019

Resultat

-63

-8

27

39

28

Avskrivningar

229

235

235

229

229

35

50

76

70

108

Den löpande verksamheten

Avsättningar för pensioner
Realisationsvinster

-12

-23

-35

-15

-15

Realisationsförluster

0

0

0

0

0

Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster

0

0

0

0

0

189

254

302,5

323

350

-22

0

0

0

0

168

254

302,5

323

350

-433

-696

-405

-552

-310

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

Förändringar i rörelsekapital exkl likvida medel
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringar
Investeringsutgifter
Inköp av finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

16

20

20

20

20

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Övriga investeringsinkomster

0

0

0

0

0

-416,7

-676

-385

-532

-290

Förändring av långfristiga fordringar

-10

0

0

0

0

Långfristig upplåning

141

100

100

100

100

Amortering

-11

-5

-5

-5

-5

45

20

20

20

20

164,2

115

115

115

115

-85

-307

32,5

-94

175

Försäljning av anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansiering

Förutbetalda intäkter
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

* Enligt Delårsrapport 2-2016 (januari-augusti)

Resultatplan 2017-2019, mnkr (löpande priser)
Bokslut

1 Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar
2 Avskrivningar

Prognos*

Budget

Plan

Plan

2015

2016

2017

2018

2019

-4 347

-4 457

-4 607

-4 737

-4 876

-229

-235

-235

-229

-229

-4 576

-4 692

-4 842

-4 966

-5 105

3 Skatteintäkter

3 441

3 575

3 710

3 837

3 967

4 Bidragsinkomster

1 073

1 117

1 191

1 206

1 230

23

10

7

7

7

-24

-18

-39

-45

-71

-63

-8

27

39

28

-4 776

Verksamhetens nettokostnader

5 Finansiella intäkter
5 Finansiella kostnader
6 Årets resultat

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

nämnderna**

-4 617

-4 694

-4 787

-4 782

kapitalkostnader

347

354

284

284

284

finansförvaltningen

-77

-117

-104

-132

-170

prisökningsreserv

0

0

0

-36

-72

personalkostnadsreserv

0

0

0

-71

-142

-4 347

-4 457

-4 607

-4 737

-4 876

summa

2. Avskrivningar: Planenliga avskrivningar beräknade på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden.
3. Skatteintäkter: Egna kommunalskatteintäkter
4. Bidragsinkomster: Omfattar inkomstutjämning, kostnadsutjämning, sysselsättningsstöd, LSS- utjämningsbidrag,
strukturbidrag och reglering samt fastighetsavgift.
5. Finansiella intäkter och kostnader: Här redovisas ränteintäkter på utlånade medel och aktieutdelning samt
räntekostnader för kommunens upplåning samt ränta på avsättning till pensioner.
6. Årets resultat: Årets resultat är liktydigt med förändringen av eget kapital.
* Enligt Delårsrapport 2-2016 (januari- augusti).
** Total budgetram för nämndernas verksamheter 2017 uppgår till 4 787 mnkr.

Nämndernas investeringar 2017-2021

Budget 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

100

100

100

100
1 500

100

2 000

2 000

2 000

2 000
1 000
1 200

RS/Ledningskontoret
Pott
Simhall (förstudie)

IT-investeringar
Teknisk plattform
E-tjänster inkl e-hälsa
Digital långtidslagring/ e-arkiv
HR-system
Diarie-/dokumenthantering
Informationssäkerhetsverktyg (LIS)
Nytt Office-paket
Intranätuppgradering

5 000
800

Summa IT investeringar

7 000

2 000

4 000

2 000

10 200

Summa RS/LK

7 100

2 100

4 100

3 600

10 300

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Reinvesteringar av IT-infrastruktur
PC- som tjänst

3 000
8 000

3 000
8 000

3 000
8 000

3 000
8 000

3 000
8 000

Summa IT investeringar
Investeringar i lokaler

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

0

13 000

1 200

2 000
500
5 500

RS/Serviceförvaltningen
Pott

IT-investeringar

Wisbygymnasiets kök
Obs ny Wisbygymnasiet norr
Havdhem skolas kök
Strandgärdets kök
Högbyskolans kök
Mottagningskök
Stånga skolans kök
Öja skolas kök
Vänge skola
Lärbro skolas kök
Café Korpen

2 700
1 000
2 900
2 200
1 000

7 600
1 000

Summa lokaler

0

6 900

11 500

2 800
1 400
650
3 000
550
8 400

Summa RS/SF

13 000

19 900

24 500

21 400

Sida 1

Investeringar 2017-2021

Nämndernas investeringar 2017-2021

Budget 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

600

600

600

600

600

22 500

22 500

22 500

22 500

23 100

23 100

23 100

23 100

1 000
500

1 000
500

1 000
500

1 000
500

1 500

1 500

1 500

1 500

Tekniska nämnden
Teknikförvaltningen
Pott

Mark- och stadsmiljö
Ospec gator o vägar
Beläggningsprogram
Trafiksäkerhetsåtg enl LTP
Enkelt avhjälpta hinder
Säkra skolvägar
Cykelplan Visby
Belysn åtgärdsprogram
Visborg infrastruktur park
Lekutrustning
Murgrönan Aktivitetspark
Bad & besökpl uppr & förändr
Enskilda vägar förbättrin
Utveckling serviceorter
Upprustning parker ospec
Reinvestering belysning
Innerstadsutveckling
Upprustning park.hus Dovhjorten (Åhlens)
Reinvestering kvarnar, Lågan och Kärringen
Stadsmiljö maa kryssningskaj. Vägv, toa, skylt
Kapacitetsförbättringar solbergagatan
Investeringsram

Summa Mark- och stadsmiljö

5 000

38 000

43 600

Kollektivtrafik
Utveckling Visby
Utveckling serviceorter inkl hpl

Summa Kollektivtrafik

0

Sida 2

Investeringar 2017-2021

Nämndernas investeringar 2017-2021

Budget 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Ledningsutb ospec
Sanering VA-ledn nät
Vatten regionala nätet
Ombyggnad vattenverk
Omb avloppsreningsverk
Klintehamn avl ren verk
VA-ledn Visborg övertagande
Fårösunds avlreningsverk
Lärbro Slite vattenledning
Lickershamn vattenverk
Gotlands vattenförsörjning
Gnisvärd VA-utbyggnad
Roma kyrkby VA
VA-ledning Burgsvik - Klintehamn
Reinvesteringar VA-anläggning
Visby Annelund avloppsp
Avsaltningsverk Kvarnåkershamn
Vattenförsörjning Lojsta och Fårö

3 000
5 000
2 000
2 000
2 000
20 000

4 000
10 000
2 000
5 000
5 000
24 000

4 000
10 000
2 000
5 000
5 000

4 000
10 000
2 000
5 000
5 000

4 000
10 000
2 000
5 000
5 000

5 000

5 000

20 000
3 500
5 000

45 000
5 000

45 000
5 000

60 000

28 300
41 000

10 000
50 000

49 000

50 000

Summa VA

119 000

302 300

136 000

135 000

76 000

Slite deponi
Återvinningscentraler
Avveckl spilloljedepå Gute
Roma avfallsanläggning
Hygienisreniningsanläggning, Fårö
Insamling
ÅVS Visby, Hemse
Slammtömningsplatser ARV
Farligt avfallsanläggning, skarphäll

2 000

40 000
4 000
100
100
1 000
500
500
1 000
1 000

20 000
1 000
100

20 000
1 000

20 000
2 000

Summa Avfall

2 000

48 200

23 100

Investeringar i affärsdrivande verksamhet
VA-verksamhet

1 500
50 000

121 000
7 000

Avfallshantering

1 000

100
900

500
500
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22 000

22 000

Investeringar 2017-2021

Nämndernas investeringar 2017-2021

Budget 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Kryssningskaj
Förbättringsåtgärder Visby hamn
Visby rep. Spont kaj anl.
Underhåll tak och fasad terminal
Landanslutning, el. Fl 5,6,7. Miljödom
Ombyggnad terminal - nytt avtal 2017-2027

51 000

1 000
2 000
5 000
1 000
10 000
2 500

2 000
4 000

2 000
4 000

2 000
5 000

Summa hamnar affärsdrivande

91 000

21 500

6 000

6 000

7 000

2 000

1 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Hamnverksamhet (affärsdrivande )

40 000

Hamnverksamhet (anslagsfinansierad )
Förbättringsåtgärder övriga hamnar
K-hamn muddring vändzon och inre hamn
Logistikytor hamnområdet
RoRo ramp och dykdalb (reservhamn)
Servicebyggnad i Rone toalett/dusch för Central Baltic/ 1:1 medel
Rensmuddring Ronehamn

40 000

1 500

700
2 000

Summa hamnar anslagsfinansierad

41 500

6 700

3 000

4 000

2 000

Summa hamnar

132 500

28 200

9 000

10 000

9 000

OVK
Investeringar för fastighetsägaransvar
Reservvattentäkt Vby lasarett
Reservkraft Visby lasarett

5 000
5 000

15 000
10 000
12 000
12 400

15 000
10 000

15 000
10 000

15 000
10 000

Summa fastighetsförvaltningavd

10 000

49 400

25 000

25 000

25 000

Fordon och maskiner reinvesteringar (pott)

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

Totalt investeringar fastighetsförvaltningsavd.

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

315 100
194 100
121 000

460 700
110 200
350 500

225 700
66 600
159 100

224 600
67 600
157 000

164 600
66 600
98 000

Fastighetsförvaltningsavd

Gata-park

Totalsumma TN/TKF
Varav anslagsfinansierad verksamhet
varav affärsdrivande (VAA) exkl hamn
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Nämndernas investeringar 2017-2021

Budget 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

1 500
1 500
700

1 500

1 500

1 500

1 500

1 000

2 000

1 000

500
1 000

1 500

4 700

7 700

2 500

3 500

Pott
Mätinstrument GIS

800

800
1 000

800

800

800

Summa BN/SBF

800

1 800

800

800

800

Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Räddningstjänsten
Brandutrustning
Övningsplats
Släckbilar
First responder
Lastväxlare, renovering stegbil
Persontransport
Ledningsfordon
Investeringsram

Summa TN/SBF

4 700

Byggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Pott

200

200

200

200

200

Summa MHN/SBF

200

200

200

200

200
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Nämndernas investeringar 2017-2021

Budget 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Barn- och utbildningsnämnden
Investeringar i lokaler
A7/Törneqvior förskola
Förskoleplatser
Förskoleplatser i pav. Roma
Förskoleplatser i pav. Väskinde
Västerhejde/visborg/vibble skola

15 500
2 000
1 500

Alleskolan/Humlegårdsskolan
Hackspetten, anpassning
Hackspetten, skolgård
Hackspetten, matsal,slöjd,idrott
Hackspetten, förskola
Väskinde förskola, Lunden
Romaskolan paviljong
V-hejde, Vibble, Wisborg förskola
Lyckåkerskolan
Förskolebuss
Ram

Summa lokaler

1 000
3 000
15 500

7 500

0

0

0

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Pott enl plan
Törnekvior förskola, utrustning
Kulturskola
Tofta förskola
Förskolepaviljonger utrustning
Skolapaviljong utrustning

6 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Summa maskiner&inventarier

8 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Övriga byggnads- och anläggningsinv.
Mindre verksamhetsanpassningar (pott)

Maskiner, inventarier

IT-investeringar
IT-undervisning
IT-lärplattor
IT-administration

2 300
3 500
700

Summa IT investeringar

6 500

0

0

0

0

30 000

13 500

6 000

6 000

6 000

Summa BUN/UAF
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Nämndernas investeringar 2017-2021

Budget 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

7 500
2 500
10 000

0

0

0

200

200

200

200

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Investeringar i lokaler
Folkhögskolan
Wisbygymnasiet Norr

Summa lokaler

0

IT-investeringar
IT-kringutrustning, förvaltningsspecifikt
Lärardatorer, gymnasiet
Lärardatorer, vuxenutbildning
Lärardatorer, folkhögskola
IT-lärplattor, vux
AV + nät-Utrustning nya Sävehuset

300

Summa IT investeringar
Maskiner, inventarier

300

200

200

200

200

Återanskaffning / Inventarier (pott)

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Summa maskiner&inventarier

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Summa GVN/UAF

3 300

13 200

3 200

3 200

3 200

Pott, övrigt

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Summa maskiner&inventarier
Bygg- och anläggning

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Larm SÄBO
Upprustning grpbostäder
Mindre verksamhetsanpassningar (pott)

3 000

2 000
2 000
3 000

2 000
2 000
3 000

2 000
2 000
3 000

1 000
2 000
3 000

Summa bygg&anläggning

3 000

7 000

7 000

7 000

6 000

Summa SON/SOF

5 000

9 000

9 000

9 000

8 000

Socialnämnden
Maskiner, inventarier
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Nämndernas investeringar 2017-2021

Budget 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

3 000
15 000

3 000
15 000

5 000
3 000
15 000

5 000
3 000
15 000

3 000
15 000

Summa maskiner&inventarier
IT-investeringar

18 000

18 000

23 000

23 000

18 000

Pott

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Summa IT investeringar
Bygg- och anläggning

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Mindre ombyggnader (pott)
Psykiatri slutenvård

2 000
1 600

3 000

3 000

3 000

3 000

2 000

2 000

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Maskiner, inventarier
MRT-utrustning
Skelett undersökningsutrust, rtg
Inventarier i pott (lokaler)
Övrig medicinteknisk utrustning (pott)

Enheten för akut omhändertagande
Rehabenheten Korpen
Primärvård
IVA
Reservkraft Visby lasarett
AMV Förlossning, BB, gyn

5 000
8 600

3 000

3 000

5 000

5 000

27 600

22 000

27 000

29 000

24 000

Pott
Nytt badhus
Meröppet bibliotek
A7 hallen, ombyggnad omkl.rum
A7 hallen, ventilation

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

500
3 000

500

Summa KFN/KFF

1 500

5 000

2 000

1 500

1 500

Investeringsbudget totalt

405 100

552 100

310 200

301 800

235 100

Varav affärsdrivande (VAA) exkl hamn
Varav anslagsfinansierat

121 000
284 100

350 500
201 600

159 100
151 100

157 000
144 800

98 000
137 100

Varav kryssningskaj exkl infrastruktur
Varav kryssningkaj infrastruktur

51 000
38 000

1 000
0

0
0

0
0

0
0

Summa bygg&anläggning
Summa HSN/HSF

Kultur- och fritidsnämnden
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Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Strategisk plan och budget 2017-2019
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner Riktlinjer för god
ekonomisk hushållning samt regionfullmäktiges direktiv och rekommendationer till
nämnderna.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt
regionfullmäktiges direktiv och rekommendationer till
nämnderna
Då en ny styrmodell tagits fram och beslutats under 2016 vill regionfullmäktige som
bakgrund till direktiv och rekommendationer ge en tydlig beskrivning av hur
styrmodellen ser ut.
Styrmodell

Region Gotland har sedan 2002 och fram till i år arbetat med balanserat styrkort som
styrverktyg. Arbetet med balanserat styrkort har inneburit att fler perspektiv än det
traditionella ekonomiperspektivet lyfts fram i bedömningen av vad som skapar värde
för organisationen. Modellen har varit ett bra verktyg för att utveckla styrningen så
att den röda tråden från regionfullmäktige via nämnd till förvaltningen synliggjorts
och i många fall stärkts jämfört med tiden innan år 2002.
Utvecklingen de senaste åren inom området styrning och uppföljning har medfört
helt andra möjligheter att mäta, jämföra och följa upp de mål som är satta. Resultaten
sätter fokus på vad vi får för de pengar vi sätter in i verksamheten och hur väl vi
lyckas jämfört med andra. Utvecklingen ger även förutsättningar för att bedöma
inom vilka verksamhetsområden åtgärder behöver vidtas för att ge gotlänningarna
mesta möjliga värde för de skattepengar Region Gotland förfogar över.
Det har också visat sig i praktiken att modellen behövde förenklas, antal mål minskas
och den röda tråden från regionfullmäktige till nämnd behövde stärkas ännu mer för
att de prioriteringar och mål som regionfullmäktige beslutat om ska få genomslag.
I den nya modellen finns ett antal nya begrepp. En del begrepp har samma namn
men har i praktiken annan betydelse.
Modellen bygger på ett gemensamt styrkort för hela koncernen med årliga
verksamhetsplaner där nämnder/förvaltningar beskriver hur man ska bidra till att
uppfylla målen i styrkortet samt hur man ska arbeta för att uppnå resultat i den del av
nämndens uppdrag som inte är målsatt i styrkortet.
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Bild 1: Region Gotlands styrmodell

Vision

Visionen för Region Gotland är oförändrad. Vision Gotland 2025 sammanfattas i
meningen ”Gotland är Östersjöns mest kreativa och magiska plats, präglad av närhet,
hållbar tillväxt och fylld av livslust”
Värderingar

Region Gotlands grundläggande värderingar - delaktighet, förtroende och omtanke är
desamma som tidigare.
Verksamhetsidé

En ny verksamhetsidé har tagits fram:
Region Gotland ska utifrån vårt ansvar som kommun, landsting och region
leverera kostnadseffektiv välfärd och rättssäker service med hög
tillgänglighet, valfrihet och god kvalitet till fast boende, besökare och
näringsliv på Gotland. Region Gotland ska vara drivande i att skapa en trygg
och hållbar utveckling över hela ön.
Perspektiv

Den nya styrmodellen har två perspektiv ”samhälle” och ”verksamhet”. Perspektivet
samhälle beskriver lite förenklat vad Region Gotland ska bidra med till utvecklingen
av det gotländska samhället. I perspektivet verksamhet sätts mål utifrån att
verksamheten ska bedrivas på ett effektivt sätt.
Målområde

Det finns tre målområden kopplat till respektive perspektiv. I perspektivet samhälle
finns målområdena social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet.
I perspektivet verksamhet finns målområdena kvalitet, medarbetare och ekonomi.
Till varje målområde finns en formulerad text som beskriver vad området handlar
om för Region Gotland.
Social hållbarhet

För Region Gotland handlar social hållbarhet om att bygga ett långsiktig och
öppet samhälle för dess invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt
samhälle där grundläggande mänskliga behov tillgodoses. En ö där
människor lever ett gott liv i kombination med god hälsa vilket innebär att
man kan förverkliga sina egna möjligheter. En ö där det finns en mångfald av
människor och utrymme för nya möten. En ö där människor känner tillit och
förtroende för varandra samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen.
2 (6)

Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/7
Ekonomisk hållbarhet

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

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

Kvalitet

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

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

Region Gotlands ekonomi ska vara uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv vilket innebär att upprätthålla balans mellan inkomster
och utgifter samt att värdesäkra förmögenheten (det egna kapitalet) över en
längre tid. Målområdet omfattar de finansiella mål som är av betydelse för
god ekonomisk hushållning.
Mål

Varje målområde innehåller ett antal mål. Målen är hela Region Gotlands mål och
gäller därmed alla nämnder och förvaltningar och beskriver vad som ska uppnås
under perioden 2016-2019.
Social hållbarhet

•
•
•
•
•
•

God folkhälsa
Gotlänningar känner sig delaktiga
Ett jämställt och jämlikt Gotland
Alla barn har goda uppväxtvillkor
Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv
En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional
balans

Ekonomisk hållbarhet

•
•

Ingen bostadsbrist
Alla elever fullföljer gymnasieskolan
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•
•
•
•
•

Hög andel gotlänningar i arbete eller studier
God tillgång till vuxenutbildning
Långsiktigt goda och stabila kommunikationer
Ett gott näringslivsklimat
Ökad folkmängd

Ekologisk hållbarhet

•
•
•
•
•

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

Kvalitet

•
•
•
•

God tillgänglighet till Region Gotland
God kvalitet i skolan
God kvalitet i vården
God kvalitet i omsorgen

Medarbetare

Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling
Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos
medarbetarna
• Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag
• Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa
•
•

Ekonomi (finansiella mål)

Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden
Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden
Soliditeten ska vara minst 45 procent
Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter
och generella statsbidrag
• Regionens materiella tillgångar ska vårdas
• Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 procent
•
•
•
•

Indikatorer

Målen följs upp genom indikatorer.
En indikator kännetecknas av att den är mätbar, bygger på data av god kvalitet, lyfter
fram någon del av målet som anses väsentlig, lyfter fram kvalitativa egenskaper
utifrån ett medborgar eller brukarperspektiv, är jämförbar samt transparent dvs.
resultatet ska helst kunna härledas till en lägre nivå.
Indikatorerna kommer inte att ange en riktning eller önskat tillstånd under de första
åren. Indikatorerna är inte mål utan visar på olika aspekter av måluppfyllelse som
tillsammans säger något om målet är uppfyllt.
Indikatorerna i den nya modellen är ännu inte helt fastslagna. De kommer att
redovisas för regionstyrelsen senare under hösten.
Verksamhetsplan

Verksamhetsplaner och verksamhetsplanering är ett nytt obligatoriskt moment för
alla nämnder och förvaltningar inom Region Gotland.
Verksamhetsplanen är det verktyg där den inriktning och de övergripande mål som
regionfullmäktige antagit konkretiseras. I verksamhetsplanen beskrivs även hur
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nämnden och förvaltningen ska arbeta för att uppnå resultat i den del av nämndens
uppdrag som inte är målsatt i koncernstyrkortet.
Syftet med verksamhetsplanen är att synliggöra den röda tråden från
regionfullmäktige till nämnder, förvaltningar, avdelningar och enheter så att den
inriktning och de prioriterade mål som regionfullmäktige beslutat om får genomslag
och att Region Gotland rör sig i den riktning som är önskvärd.
Verksamhetsplanen utgår från förvaltning och fastställs av nämnd. De förvaltningar
som arbetar på uppdrag av flera nämnder får därmed ett övergripande styrdokument,
men som fastställs av samtliga förvaltningens nämnder.
Verksamhetsplanen har i första hand ett tidsperspektiv på ett år men kan även
omfatta längre perspektiv.
Regionfullmäktiges direktiv

Nämndernas uppdrag är att bidra till måluppfyllelsen av Region Gotlands
gemensamma koncernstyrkort.
Perspektiv samhälle

Nämnderna uppmärksammas på att de i sin verksamhetsplan ska redovisa hur de ska
bidra till måluppfyllelsen inom perspektivet samhälle. Nämnderna kommer att ha
olika områden där de bidrar i större eller mindre utsträckning.
Perspektiv verksamhet

Nämnderna uppmärksammas på att de i sin verksamhetsplan ska redovisa hur de ska
arbeta med måluppfyllelsen inom perspektiv verksamhet. Alla nämnder ska arbeta
med sin kvalitet, sina medarbetare och sin ekonomi på ett sådant sätt att
verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt inom de ekonomiska ramar som
regionfullmäktige tilldelar nämnden.
Ekonomi
Balanskravet

Balans ska föreligga mellan tillgängliga ekonomiska resurser och den verksamhet som
bedrivs. Med hänsyn till samhällsutvecklingen både utifrån den demografiska
utvecklingen samt medborgarnas ökade förväntningar krävs det ett ständigt pågående
utvecklings- och effektiviseringsarbete för att kostnadsnivån inte ska öka. De
finansiella målen inom målområde ekonomi utgör grundläggande restriktioner för
drift- och investeringsverksamheten. Utifrån dessa mål och restriktioner har
nämnderna tilldelats ekonomiska ramar inom vilka verksamheterna ska bedrivas.
Nämnderna ska verka för god ekonomisk hushållning. Det innebär att de
besparingskrav som finns i samband med budgetbeslutet ska genomföras och
verksamheten ska bedrivas så att ekonomin är stabil framåt.
Vid befarad negativ avvikelse ska nämnderna agera snabbt och vidta åtgärder.
Detta är synnerligen angeläget för att säkra regionens totala ekonomiska balans.
Investeringar och finansiellt igångsättningstillstånd

Regionen ska ha ett positivt finansiellt flöde och ska samtidigt sträva efter att
minimera den långfristiga upplåningen. Styrning av de finansiella flödena ska bland
annat ske genom att nämnd före igångsättande av byggnads- och
anläggningsinvesteringar med investeringsutgift som överstiger 3 mnkr ska inhämta
finansiellt igångsättningstillstånd hos ekonomidirektören enligt delegationsbeslut,
regionfullmäktige 2013-06-17, §65.
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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 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 2017 är 27 mnkr. Detta innehåller en buffert för
återställande av del av det negativa balanskravsresultatet för 2015. Planen är att
återställa 27 mnkr vilket innebär att budgetutrymmet är 0 kronor. Förutsättningen för
att regionen ska klara resultatet för 2017 är att alla nämnder följer sin beslutade
budget, genomför sina besparingskrav och att utvecklingen under året är stabil. Inför
kommande år måste regionen minska sin omslutning för att komma i balans med
budgetförutsättningarna och ha utrymme för utvecklingen utifrån den demografiska
befolkningsutvecklingen. Ökningen av skatteunderlaget de närmaste åren ger inte
utrymme för nya kostnader. 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 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.
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.
Beslutade besparingar ska genomföras på ett sådant sätt så att ekonomisk
stabilitet framåt säkras.
Budgetdisciplinen ska hållas.

Kvittering av budgetramar för 2017

Regionstyrelsens ordförande ska tillsammans med regiondirektören formellt
överlämna 2017 års budgetramar till varje nämnd (ordförande och förvaltningschef).
Detta sker vecka 49, 2016.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-10-27, § 238
• Ledningskontoret 2016-09-20
• Tillväxtprogram program för Gotland 2016-2020

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-10-27

RS § 238

Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020

RS 2015/831
AU § 242

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•

Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 antas som gällande för det regionala
tillväxtarbetet 2016-2020.

Regionstyrelsens beslut

•
•
•

Ledningskontoret får i uppdrag att ta fram en genomförandedel för programmet i
samverkan med berörda aktörer.
Ledningskontoret får i uppdrag att, tillsammans med besöksnäringens aktörer
och Inspiration Gotland AB, ta fram en långsiktig regional besöksnäringsstrategi.
Ledningskontoret får i uppdrag att, i samråd med förslagsställarna, inarbeta
förslag på förändringar i och synpunkter på tillväxtprogrammet. Slutlig version av
programmet ska bifogas kallelse till regionfullmäktige.

Regionstyrelsens arbetsutskott godkände vid sammanträdet 2016-01-19 att
samrådsversion för Hållbar tillväxtplan för Gotland 2016-2020 skulle ut på samråd till
berörda aktörer och de politiska partierna i regionfullmäktige. Ledningskontoret
sammanfattade synpunkterna från samråden i ärende vid regionstyrelsens
sammanträde 2016-06-02 och regionstyrelsen godkände underlaget som grund för
fortsatt arbete inklusive tidsplanen att nytt förslag behandlas av regionstyrelsen 201609-22.
I detta reviderade förslag har hänsyn tagits till synpunkter inkomna från samråden.
Dokumentet har också bytt namn för att bättre matcha den ordning som
kategoriserar ärenden i planer, program, strategier, etc inom Region Gotland.
Det reviderade förslaget innebär ett förtydligande av prioriteringar inom ramen för
den regionala tillväxtpolitiken, vilket gör att det även i tydliga delar sammanfaller med
regeringens näringslivspaket som antogs av regeringen i slutet av juni 2016.
Viktigt att notera är dock att Kulturplan 2017-2020, som hanteras under samma höst
som detta ärende, fångar attraktionskraften för att bo och leva på Gotland samt även
myllan för det kulturella företagandet. Den senare avsmalningen är således i praktiken
bara begränsad till tillväxtprogrammet i sig och inte Region Gotlands samlade
verksamhet, så som den planeras de närmaste åren.
Slutligen har förslaget även anpassats till den metodik för programsättning av
uppdrag som Tillväxtverket förväntas tillämpa när det gäller regeringens
näringslivspaket för Gotland i närtid.
Ledningskontoret bedömer att det är största vikt att få en så bra matchning mot
regeringens näringslivspaket som möjligt, för att tillväxtprogrammet och

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2016-10-27

näringslivspaketet ska kunna verka tillsammans. Det är i det närmaste imperativt att
säkerställa att de två program som styr finansieringen av de regionala tillväxtmedlen
de kommande åren – det av regionen framtagna tillväxtprogrammet och
Tillväxtverkets programsättning av regeringens näringslivspaket – har samma
inriktning och mål så att de kan medfinansiera varandra och borga för en strategisk
långsiktig utveckling.
Ledningskontoret noterar att det inte är optimalt ur koordineringshänseende att
beslutsprocessen rörande det aktuella ärendet föregår Tillväxtverkets
programsättning av regeringsuppdraget rörandet näringslivspaketet för Gotland, och
inte heller de förstudier som har initierats kopplat till uppdraget.
Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-09-20
Ärendets behandling under mötet

Näringslivschef Stefan Persson föredrog ärendet.
Arbetsutskottet har meddelat synpunkter skriftligt till Stefan Persson. Reviderad
version av dokumentet bifogades kallelse till dagens sammanträde.
Regionstyrelsen beslutar att de ytterligare synpunkter och förslag till förändringar
som redovisats från (S), (V) och (MP) respektive (C) vid dagens sammanträde
inarbetas av ledningskontoret i tillväxtprogrammet och detta i samråd med respektive
förslagsställare.
Skickas till
Inspiration Gotland AB

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse
RS 2015/831
20 september 2016

Stefan Persson

Regionstyrelsen

Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020
Förslag till beslut

•

Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 antas som gällande för det regionala
tillväxtarbetet 2016-2020 (för beslut i regionfullmäktige).

•

Ledningskontoret får i uppdrag att ta fram en genomförandedel för programmet i
samverkan med berörda aktörer.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att, tillsammans med besöksnäringens aktörer
och Inspiration Gotland AB, ta fram en långsiktig regional besöksnäringsstrategi.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsens arbetsutskott godkände vid sammanträdet den 19 januari 2016 att
den då framtagna samrådsversion för Hållbar tillväxtplan för Gotland 2016-2020
skulle ut på samråd till berörda aktörer och de politiska partierna i regionfullmäktige.
Denna samrådsprocess genomfördes av ledningskontoret som därefter
sammanfattade synpunkterna från samråden i en tjänsteskrivelse tillställd
regionstyrelsen. Ärendet behandlades vid regionstyrelsens sammanträde den 2 juni
2016 och regionstyrelsen godkände underlaget som grund för fortsatt arbete samt
även föreslaget till tidsplan, det vill säga att ett nytt förslag skall behandlas av
regionstyrelsen den 22 september 2016.
I detta reviderade förslag har hänsyn tagits till de synpunkter som då redovisades i
sammanställd form, som inkomna från samråden. Dokumentet har också bytt namn
för att bättre matcha den ordning som internt arbetats fram på ledningskontoret och
som kategoriserar ärenden i planer, program, strategier, etc.
Det reviderade förslaget innebär ett förtydligande av prioriteringar inom ramen för
den regionala tillväxtpolitiken, vilket gör att det även i tydliga delar sammanfaller med
regeringens näringslivspaket som antogs av regeringen i slutet av juni 2016. I korthet
kan det senare sammanfattas i följande punkter:
•

Ett tydligare utpekande av två branschområden som Gotlands styrkeområden,
det vill säga mat- och livsmedelsnäringarna och besöksnäringen.
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•

En generell avsmalning mot näringslivsutveckling, något som inneburit att det
tidigare utvecklingsområdet bo och leva istället fått ett smalare fokus mot
bostadsbyggande och infrastruktur.

Viktigt att notera är dock att Kulturplan 2017-2020, som hanteras under samma höst
som detta ärende, fångar attraktionskraften för att bo och leva på Gotland samt även
myllan för det kulturella företagandet. Den senare avsmalningen är således i praktiken
bara begränsad till tillväxtprogrammet i sig och inte Region Gotlands samlade
verksamhet, så som den planeras de närmaste åren.
Slutligen har förslaget även anpassats till den metodik för programsättning av
uppdrag som Tillväxtverket förväntas tillämpa när det gäller regeringens
näringslivspaket för Gotland i närtid.
Såväl tillväxtprogrammet som regeringens näringslivspaket för Gotland är en del av
den regionala tillväxtpolitiken, och de medel som regeringen avsätter som
finansiering för det senare förstärker Region Gotlands tilldelning av projektmedel för
regionala tillväxtåtgärder.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att det är största vikt att få en så bra matchning mot
regeringens näringslivspaket som möjligt, för att tillväxtprogrammet och
näringslivspaketet ska kunna verka tillsammans. Det är i det närmaste imperativt att
säkerställa att de två program som styr finansieringen av de regionala tillväxtmedlen
de kommande åren – det av regionen framtagna tillväxtprogrammet och
Tillväxtverkets programsättning av regeringens näringslivspaket – har samma
inriktning och mål så att de kan medfinansiera varandra och borga för en strategisk
långsiktig utveckling.
Ledningskontoret noterar att det inte är optimalt ur koordineringshänseende att
beslutsprocessen rörande det aktuella ärendet föregår Tillväxtverkets
programsättning av regeringsuppdraget rörandet näringslivspaketet för Gotland, och
inte heller de förstudier som har initierats kopplat till uppdraget. Ledningskontoret
bedömer dock inte att risken för diskrepans är så stor att det behöver förhindra att
ärendet hanteras enligt tidsplan med beslut i regionfullmäktige den 24 oktober.
Beslutsunderlag

Bilagt förslag till Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Inspiration Gotland AB
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1. Hållbar tillväxt för stärkt attraktionskraft
Attraktionskraft har etablerats som ett centralt begrepp för samhällsutveckling. En
förutsättning för attraktionskraft är arbetet för en hållbar tillväxt. Bakom kraven på en
hållbar tillväxt ligger kunskapen om att stora, globala miljö- och klimatproblem samt
ekonomiska och sociala utmaningar skapar förutsättningar som måste hanteras om
samhällen ska kunna fortsätta utvecklas. Parallellt med miljö- och klimatutmaningarna
förändrar globaliseringen, den demografiska utvecklingen och digitaliseringen
förutsättningarna för världens ekonomier och företag. En region som vill vara
konkurrenskraftig, attraktiv för företag, individer och besökare, måste ha förmåga att
genom ständig omvandling möta dessa samhällsutmaningar och förhålla sig till nya
förutsättningar.
Tillväxtprogrammet för Gotland 2016-2020 prioriterar hållbar tillväxt för stärkt
attraktionskraft. Programmet identifierar utvecklings- och styrkeområden, liksom
utmaningar inom dessa områden, som ska mötas genom konkreta insatser för att nå
uppsatta mål för perioden. I arbetet med insatser ska miljömässig och social hållbarhet
integreras. Utmaningar kan även mötas genom insatser som är direkt miljödrivna och
bidrar till utveckling av innovativa, resurseffektiva och miljövänliga varor, tjänster och
system. Eller genom insatser drivna av sociala utmaningar såsom brister i jämställdhet,
ojämlikhet eller utanförskap som kan skapa nya eller alternativa lösningar, entreprenörskap
eller strategier för kompetensförsörjning.
Genom att kombinera dessa perspektiv, det vill säga genom att identifierade utmaningar
möts med insatser där de miljömässiga och sociala dimensionerna av hållbarhetsbegreppet
integreras, ökar sannolikheten för en långsiktigt hållbar tillväxt. Vägledande för denna
integrering i genomförandet av tillväxtarbetet är mål och strategier med bäring på social
och miljömässig hållbarhet i Region Gotlands styrdokument. Figur 1 nedan illustrerar hur
insatser för att stärka näringslivets förutsättningar liksom för att stärka nya och växande
företag, det vill säga inom den ekonomiska delen av figuren, måste integrera sociala och
miljömässiga värden för att tillväxten ska kunna betraktas som hållbar. Det innebär att
hänsyn måste tas till att ekonomisk tillväxt inte kan upprätthållas långsiktigt om inte såväl
kvinnor som män inkluderas, om tillväxten inte kommer alla till del, och om inte
miljömässiga utmaningar möts genom innovationer och nya arbetssätt.
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Figur 1. Figuren illustrerar att insatser inom ramen för tillväxtprogrammet, vilka har fokus på ekonomisk
utveckling, måste integrera sociala och miljömässiga värden om man ska kunna tala om hållbar utveckling
och tillväxt.
1.1 Syfte

Det övergripande syftet med tillväxtprogrammet är att styra ett utmanings- och
resultatinriktat genomförande av det regionala tillväxtarbetet som stärker det gotländska
näringslivets förutsättningar, liksom förutsättningarna för nya och växande företag.
Tillväxtprogrammet ska även bidra till det nationella målet med den regionala
tillväxtpolitiken; utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft.
Programmet ska vägleda insatser av aktörer på såväl lokal, regional som nationell nivå
liksom samordning mellan dessa aktörer.
1.1.2 Övergripande mål

Tillväxtprogrammets övergripande mål överensstämmer med visionen i Gotlands regionala
utvecklingsprogram; Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet,
hållbar tillväxt och fylld av livslust. Mer precist innebär det att insatser för en smart, grön och
inkluderande tillväxt inom ramen för tillväxtsprogrammets utvecklings- och styrkeområden
ska bidra till:
-

Positiv befolkningsutveckling under programperioden med 59 000 folkbokförda
vid utgången av 2020.
Positiv sysselsättningsutveckling under programperioden, bättre än jämförbara
kommuners och riket.
Positiv skattekraftsutveckling under programperioden, bättre än jämförbara
kommuners och riket.

Gotland har även antagit ett samlande, processtödjande mål för genomförande av
programmet:
-

1

Gotland ska tilldelas utmärkelsen Årets Tillväxtkommun under programperioden 1.

Arena för Tillväxt.
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1.1.3 Avgränsning

Tillväxtprogrammet är ett delprogram under Gotlands gällande regionala
utvecklingsprogram, Vision Gotland 2025. Vision Gotland 2025 tar ett helhetsgrepp på
utvecklingen av Gotland, och ska fungera som en samlande plattform för olika regionala
sektorsområden och program. Helhetsgreppet gäller även för den kommande reviderade
versionen 2 där den sociala dimensionen kommer att vara central, och de ekonomiska och
ekologiska dimensionerna betraktas som medel och förutsättning för mänskligt välstånd.
Tillväxtprogrammet har fokus på att stärka näringslivets förutsättningar liksom på nya och
växande företag, vilket i sin tur ska bidra till de övergripande målen befolkningsökning,
positiv sysselsättningsutveckling och skattekraftsutveckling. Det avgränsas därmed i
huvudsak mot att möta utmaningar som har särskild bäring på näringslivsattraktivitet.
Tillväxtprogrammet avgränsas vidare till insatser som betraktas som genomförbara under
programperioden, men som har långsiktig strategisk bäring på utveckling. Det innebär dock
inte att insatser föreslagna inom programmets genomförandedel kategoriskt genomförs,
eller att det enbart är dessa som ryms inom ramen för programmet.
Den strategiska delen av programmet utgörs av detta dokument som presenterar
tillväxtarbetets inriktning. Programmets genomförandedel (handlingsplan) baseras på denna
strategiska del, och kommer att uppdateras löpande. Denna arbetsgång ska underlätta ett
mer systemorienterat tillväxt- och utvecklingsarbete på Gotland där programmet ska stå för
strategisk höjd och utgöra grund för samsyn om långsiktiga behov; regionala prioriteringar,
utvecklings- och styrkeområden – samtidigt som det ger utrymme för mer kortsiktiga,
situationsanpassade insatser.
Tillväxtprogrammet gäller för hela Gotland. Det har ett territoriellt perspektiv där lokala
förutsättningar ska tas tillvara för att möta identifierade utmaningar, samt där det
ömsesidiga beroendet mellan stad och land betraktas som en förutsättning för en hållbar
tillväxt.
1.2 Lokal dimension i arbetet för stärkt attraktionskraft – att utforma spelregler
och planera strategiskt

Region Gotland utgör en central plattform för att stärka Gotlands attraktionskraft, inte
minst genom att det regionala utvecklingsansvaret 3 och det primärkommunala ansvaret
finns i en och samma organisation. Den lokala dimensionen av arbetet för stärkt
attraktionskraft bör utgå från det kommunala mandatet, det vill säga från insatser
kommunerna själva kan besluta om eller påverka. Sådana insatser grupperas återkommande
i områdena:

2

Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Gotland. Fastställs preliminärt 2018, och avses gälla till 2030.
SFS 2010:630: Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Regeringen ger även de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna
särskilda uppdrag. De regionala kompetensplattformarna är ett sådant, ett annat är bredbandskoordinator. I vissa regioner är den
regionalt utvecklingsansvariga aktören även regional kollektivtrafikmyndighet och/eller kulturansvarig – detta gäller för Gotland.

3

5

-

-

-

Service: Etablering av kommunal och styrning av var offentlig/kommersiell service kan
placeras. (Hanteras delvis inom ramen för utvecklingsområdet attraktionskraft, avsnitt
4.1.1 liksom inom bostadsförsörjning, avsnitt 4.1.5).
Kultur, attityder och förhållningssätt: Dels den interna kommunförvaltningskulturen, dels
den kultur som råder externt i kommunen, bland medborgare och företagare. (Hanteras
bland annat inom utvecklingsområdet företagsklimat, avsnitt 4.1.2).
Den fysiska miljön och planeringen av den: Kommunen som möjliggörare, förhindrare eller
initiativtagare 4. (Hanteras bland annat inom bostadsförsörjning, avsnitt 4.1.5),
kommunikationer, avsnitt 4.1.6, samt inom företagsklimat, avsnitt 4.1.2).

Tillväxtprogrammet accentuerar för övrigt den lokala dimensionen av tillväxtarbetet genom
ett samlande och processtödjande mål, som adresserar strävan att tilldelas utmärkelsen
Årets Tillväxtkommun 5. Bedömningskriterierna för utmärkelsen består av en kvantitativ
och en kvalitativ del. Den kvantitativa bedömningen utgörs av nyckeltal just för;
-

befolkningsutveckling, sysselsättning och skattekraft.

En positiv utveckling av dessa nyckeltal kräver insatser exempelvis för ett gott
företagsklimat, nyföretagande, en bra matchning på arbetsmarknaden, ett diversifierat
näringsliv, samt för samverkan mellan akademi och näringsliv.
Den kvalitativa delen består av en bedömning av:
- Det politiska ledarskapet. Ett gott ledarskap bör enligt kriterierna vara gränsöverskridande,
nytänkande, handlingskraftigt, tydligt, demokratiskt, lyhört och modigt.
- Samarbetsförmåga. God samarbetsförmåga bör enligt kriterierna innehålla lyhördhet,
öppenhet, prestigelöshet, att ge och ta, konstruktivt förhållningssätt och att verka för
det gemensammas bästa. Samarbetet bör ske med näringsliv, akademi, kommun/region
och civilsamhälle.
- Det kommunala utvecklingsarbetet. Bör enligt kriterierna vara omvärldsorienterat och
kommunikativt. Det bör även innefatta initiativrikedom, nytänkande, god
samarbetsförmåga, pragmatism, strategisk utvecklingsförmåga mot vision/mål,
omvärldsorienterat och kommunikativt.
Arena för Tillväxt visar att utveckling baserad på bärande lokala tillgångar utgör en nyckel
till tillväxtkommunernas framgångar. Dessutom förklaras tillväxtkommunernas framgångar
av att de utgått från att deras roll är vidare än det kommunala kärnuppdraget6. Detta kan
tolkas som att dessa kommuner har lyckats bygga på sina styrkor samt lyckats möta den
regionala samhällsnivån i frågor som fått en tydlig regional logik, såsom näringslivets
förutsättningar, kompetensförsörjning, kommunikationer, innovationer, miljö, energi,
turism och kultur, och som anses kunna drivas mer effektivt i samverkan samt i en större
4
5
6

Se exempelvis Tillväxtanalys Rapport 2014:14 samt Tillväxtanalys Rapport 2013:01.
För ytterligare information se http://www.arenafortillvaxt.se/om-priset/.
Johnson, G., 2016. Arena för Tillväxt; Tillväxtkommuner visar vägen.
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geografi. Man kan uttrycka det som att dessa kommuner delvis lyckats jobba som en
region.
Kommunala resurser och mandat för att hantera en roll som sträcker sig utanför det
kommunala kärnuppdraget är dock ofta begränsade. För Region Gotlands del finns det
emellertid goda möjligheter att växla upp det lokala utvecklingsarbetet genom ett bättre
tillvaratagande av synergier med det regionala utvecklingsansvaret och tillväxtarbetet. Dessa
möjligheter ryms inom ramen för tillväxtprogrammet, exempelvis inom
utvecklingsområdena företagsfrämjande och nyindustialisering (avsnitt 4.1.3),
kompetensförsörjning (avsnitt 4.1.4), företagsklimat (avsnitt 4.1.2),
bostadsförsörjning(avsnitt 4.1.5), kommunikationer (avsnitt 4.1.6), samt inom
styrkeområdena besöksnäring (avsnitt 4.2.1) samt mat- och livsmedelsnäringarna (4.2.2).
1.3 Regional dimension i arbetet för stärkt attraktionskraft – styrkeområden
och innovationssystem

Inom den regionala dimensionen av arbetet för stärkt attraktionskraft är utveckling av
regionens styrkor en viktig del. Fokus på utveckling av kunskap och innovation inom
regionala styrkeområden, samt stärkta samarbeten inom och mellan geografiska nivåer,
antas stärka regional konkurrensförmåga 7. Utgångspunkten är dagens syn på utveckling,
inte minst på näringslivsutveckling, där långsiktig ekonomisk överlevnads- och
utvecklingsförmåga anses bero på innovationsförmåga. Det vill säga på förmågan att
generera ny kunskap, att ständigt lära och omsätta kunskapen i successivt bättre produkter,
tjänster eller effektivare processer.
1.3.1 Kluster och innovationsmiljöer

Till grund för denna syn på utveckling ligger kunskapen om kluster eller
innovationsmiljöer. Den kunskap som finns till förfogande idag visar att företags
innovations- och lärförmåga i stor utsträckning utvecklas i samspel med aktörer i deras
omgivning. Kluster eller innovationsmiljöer är begrepp som har fått förklara uppkomsten
av konkurrenskraftiga företagskoncentrationer inom olika områden. Kluster kan definieras
som relaterade företag och branscher, kopplade till varandra via olika typer av relationer
eller så kallade värdekedjesystem som gör dem konkurrenskraftiga.
Innovations- och lärandebegreppen har idag en bred betydelse, och förknippas inte längre
enbart med spetsteknologi och forsknings- och utvecklingsinsatser, utan är avgörande i alla
verksamheter. Alla branscher behöver vara innovativa i hanteringen av till synes triviala
aktiviteter, såsom organisation, logistik, marknadsföring, försäljning och distribution eller
personalpolitik och kompetensutveckling 8. Innovationsbegreppet sträcker sig även utanför
företaget, idéer till innovationer kan födas överallt som lösningar på uttalade behov och
samhällsutmaningar. Begreppet kan beskrivas som nya eller bättre sätt att skapa värden för

7
8

Nationella strategin samt se t.ex. EU:s S3 dokument.
ITPS 2002:008.
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samhälle, företag och individer. Värdet uppstår i nyttiggörandet och tillämpningen av en idé
och kan bestå av såväl ekonomiska, sociala eller miljömässiga värden 9.
1.3.2 Triple-helix – regionala innovationssystem

Triple-helix eller regionala innovationssystem, är de termer som ofta används för att
beskriva offentliga insatser som kan stärka den typ av relationer och nätverk som kluster
eller innovationsmiljöer har 10. Begreppen avser helt enkelt mer eller mindre formaliserade
nätverkssamarbeten och insatser som underlättar möten och kunskapsutbyte mellan olika
aktörer för ett mer systematiskt utvecklingsarbete. I ett innovationssystem lyckas aktörer
inom forskning, näringsliv, offentlig verksamhet, föreningsliv och civilsamhälle interagera
för att utveckla, utbyta och använda kunskap och teknik. Målet är nya produkter, tjänster
och processer som bidrar till en hållbar tillväxt. Den regionalt utvecklingsansvariga
aktörens roll i innovationssystemet kan betraktas som möjliggörare, koordinator eller
processledare som minskar innovationsgapen och underlättar förmågan till lärande. En
gemensam strategi samt spelregler som uppmuntrar till samverkan och förnyelse är
förutsättningar som kan öka samverkan.
1.3.3 Smart specialisering - styrkeområden

Ett av de verktyg som idag förespråkas för att ta tillvara möjligheterna i ett brett
innovationsbegrepp och för att stärka regionala innovationssystem är smart specialisering.
Begreppet tar sin utgångspunkt i innovationsbegreppet samt analys, identifiering och
prioritering av styrkeområden. Styrkeområden kan kort beskrivas som breda inriktningar
eller branscher där en region är kommersiellt och/eller akademiskt stark, samt där det finns
verksamheter med innovations- och tillväxtpotential 11. Styrkeområden kan ses som
paraplyn under vilka näringsliv, akademi och civilsamhälle samlas och där offentliga aktörer
underlättar samarbete och en smart användning av offentliga resurser för innovation och
hållbar tillväxt, vilket stärker regionens attraktionskraft. I tillväxtprogrammet hanteras detta
genom två utpekade styrkeområden Besöksnäringen samt Mat- och livsmedelsnäringarna
(avsnitt 4.2.1 och 4.2.1 ).

2. Gotländska förutsättningar
Företagande och entreprenörskap utgör en viktig del av välfärdssamhället. Nya jobb skapas
till stor del i företag, vilket genererar skatteintäkter och finansiering av den gemensamma
välfärden. I företagandets drivkraft ligger även mycket av potentialen i att möta dagens
klimat, miljö- och energiutmaningar. En stor del av teknik-, varu- och tjänsteinnovationer
utvecklas och kommersialiseras av företag.

9

Sveriges nationella innovationsstrategi.
För översikter se exempelvis; ITPS A2002:008, Klusterdynamik och regional Näringslivsutveckling - begreppsdiskussion och
forskningsöversikt. Samt Vinnova rapport VR 2002:3 Regionala Innovationssystem. En fördjupad kunskapsöversikt.
11
IVA regional mobilisering; En nationell strategi för hållbar regional tillväxt 2015-2020 samt se t.ex. EU:s S3 dokument som verktyg.
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Gotland kännetecknas av en stark tradition av företagande och entreprenörskap.
Företagsamheten 12 uppgår idag till 16,8 procent av den arbetsföra befolkningen (7 100
personer), vilket innebär att Gotland är det län med högst företagsamhet i Sverige. Andelen
i riket uppgår till 12,3 procent. Kvinnors företagsamhet är fortfarande låg i jämförelse med
männens. I jämförelse med riket är andelen företagsamma kvinnor på Gotland dock hög,
10,2 procent av befolkningen i arbetsför ålder, mot rikets 7,6 procent 13. Entreprenörskapet
återspeglas även i att regionen upprätthåller en god position avseende nyföretagande.
Etableringsfrekvensen för nya företag ligger sju procent över riksgenomsnittet, detta med
12,7 nystartade företag per 1 000 invånare mellan 16-64 år under 2014 (11,9 i riket).
Gotland utmärker sig även genom att andelen företag som startas av kvinnor, eller av
kvinnor och män tillsammans, är högre än riket 14. Gotländska företag har inte heller en
anmärkningsvärt dålig överlevnadsgrad. Tillgänglig statistik avseende överlevnadsgrad efter
tre år hos nystartade företag avser nystartade 2008. Här ligger överlevnadsgraden för
Gotland på 64 procent och genomsnittet för riket på 68 procent 15.
Det gotländska näringslivet representerar en bredd med företag som producerar allt från
cement till vin, upplevelser och vindkraft. En stark tradition i besöksnäring och areella
näringar innebär att näringslivet helt domineras av små till medelstora företag. Företag med
kultur och kreativitet som bärande del av sin affärsidé, eller som råvara, är vidare viktiga för
Gotlands attraktionskraft, för besökare och inflyttare. Det handlar om ett brett spann av
företag från sektorer och branscher innefattande exempelvis arkitektur, spel, design och
formgivning, film, foto, konst, kulturarv, litteratur, media och marknadskommunikation,
mode, musik måltid, scenkonst, slöjd och konsthantverk och upplevelsebaserat lärande.
Det bedöms finnas potential för tillväxt och sysselsättning inom dessa näringar genom
insatser som stöttar exempelvis ökad organiseringsgrad och samverkan 16. Möjligheter och
styrkor för näringslivsutveckling på Gotland karaktäriseras även av en stabil arbetskraft, en
befintlig akademi genom Uppsala universitet Campus Gotland samt ett starkt föreningsliv.
Detsamma gäller för den utvecklingskraft som finns lokalt i engagerade människor, ett rikt
föreningsliv och aktiva utvecklingsgrupper.
2.1 Tongivande branscher

Det gotländska samhället står, liksom alla andra samhällen, fortlöpande inför övergripande
samhällsutmaningar. Utvecklingstrender och strukturomvandling påverkar även
näringslivets förutsättningar liksom samhällets behov av omställning. Under de senaste
decennierna har arbetstillfällen framför allt inom olika tjänstenäringar tillkommit på
Gotland, medan antalet arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin och
försvarsverksamheten minskat. Gotlands naturgivna förutsättningar som klimat, bergrund
och tidigare generationers arbete har skapat ett varierat landskap både ur biologisk och
12

Företagsamhet definieras här som person som har en F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är VD eller ordinarie
styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag.
Svenskt näringsliv. Företagsamheten 2016, Gotlands län.
14
Tillväxtanalys, statistikportalen. Antal nystartade företag 2014 efter län, per 1000 invånare 16 - 64 år (etableringsfrekvens).
15
Tillväxtanalys, Statistik 2013:01. Uppföljning av 2008 års nystartade företag – tre år efter start.
16
Almi Företagspartner Gotland AB. KKN-projektet på Gotland 2012.
13
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kulturmiljösynpunkt. De naturgivna förutsättningarna utgör grunden för såväl
besöksnäringen och mat- och livsmedelsnäringarna på Gotland. Det råder ett ömsesidigt
beroende mellan besöksnäringen, mat och livsmedelsnäringarna och de naturgivna
förutsättningarna. Att ta tillvara möjligheter som dessa förutsättningar skapar, liksom i en
omställning inom kalkindustrin, är centralt inom ramen för dagens tillväxtpolitik.
Förändringar i omvärlden innebär ökande krav på smartare gemensam användning av
offentliga resurser för innovation, hållbar tillväxt och utveckling. Ett ökat fokus på
branscher där Gotland har sina styrkor, fler fördelar och därmed potentiellt starkare
konkurrenskraft än andra regioner är ett viktigt arbetssätt för att åstadkomma detta.
2.1.1 Besöksnäringen

Gotland har lång erfarenhet av turism, och besöksnäringen är väl etablerad och livskraftig.
Konkurrenskraften är god. Gotland utgör ett av svenskarnas mest populära
semesterresmål. En analys av näringslivet visar att andelen anställda på hotell, vandrarhem,
campingplatser, restauranger och caféer procentuellt är högre än riksgenomsnittet.
Gotlands län har även Sveriges högsta logiintäkt per capita. 17. Sommarturismen har stadigt
växt under 1900-talet och fram till idag. I takt med ökningen har också kraven ökat och
utbudet breddats. Oavsett om kunden efterfrågar camping, privat stuga eller hotellboende
finns ett brett utbud med olika standard att välja mellan. De kommersiella gästnätterna
uppgår till 900 000 per år. Till detta ska läggas boende hos släkt och vänner samt i eget ägt
fritidshus. Totalt uppgår antalet gästnätter till närmare 3 000 000 per år. Genom
kongressanläggningen Wisby Strand och utvecklade resemöjligheter med färja och flyg har
resandet ökat året runt. Intresset från den internationella marknaden att besöka Gotland
växer.
Det finns goda möjligheter till en fortsatt positiv utveckling av besöksnäringen på Gotland.
Många av de etableringar inom boende och restaurang som tillkommit under senare år
håller en hög klass. Det finns ett intressant utbud av shopping, utflyktsmål och aktiviteter
med potential att utvecklas ytterligare för att fullt ut fungera för den resvane besökaren.
Det finns även utvecklingspotential i områdena av riksintresse för naturvård på norra delen
av Gotland. En förstudie om bildande av nationalpark i Bästeträsk startar under hösten
2016 18. Ur ett besöksnäringsperspektiv, inte minst med fokus på norra Gotland, är det
centralt att inom ramen för denna process inkludera näringslivet och ta tillvara möjligheten
att bedriva och utveckla kommersiell verksamhet inom ramen för en eventuell
nationalparkstatus. Det finns potential till ökad lönsamhet genom ett mer effektivt
resursutnyttjande med fokus på utveckling av Gotland som ett mer hållbart resmål, och
med den resvane besökaren som en viktig målgrupp. En viktig målgrupp för svenska
marknadsföringsinsatser är, enligt Visit Sweden, ”den globale resenären” - det vill säga de
som är resvana, socialt medvetna och internetmogna människor. Gotland har allt att vinna
på att finnas med i detta utbud.
17

Tillväxtverket.
Naturvårdsverket: http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nu-startar-forstudien-om-en-nationalpark-iBastetrask-pa-Gotland-/.
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2.1.2 Mat- och livsmedelsnäringarna

Gotland har idag ett näringsliv med fokus på mat och livsmedel som är både stort och
viktigt. Systemet omfattar huvudområdena primärproduktion, förädling, handel och kund.
Den totala omsättningen i systemet beräknas ligga på 2-2,5 miljarder kronor per år. De
areella näringarna är sedan länge av stor betydelse för det gotländska samhället.
Primärproduktionen är viktig för sysselsättningen på Gotland. I de cirka 1 500 19
jordbruksföretagen är nästan 3 900 personer sysselsatta 20. Vidare omsätter
primärproduktionen väl över en miljard kronor årligen 21. Trots Gotlands relativa litenhet
(0,6 procent av Sverige befolkning och knappt 0,8 procent av Sveriges yta) står Gotland för
en relativt sett stor del av primärproduktionen inom flera områden, till exempel finns 12
procent av alla Sveriges tackor och baggar på Gotland, liksom fem procent av Sveriges
rapsareal.
Inom förädlingsledet har Gotland flera framgångsrika förädlingsföretag och det finns en
stor potential för fler företag att utvecklas. De tio största livsmedelsföretagen på Gotland
omsätter 1,5 miljarder kronor 22. Varumärket Gotlands goda renommé, inte minst i
Stockholmregionen och Mälardalen, visar på den potential som finns att bygga vidare på.
Systemets aktörer utgör dessutom en stor och viktig grupp köpare av tjänster från lokala
företag inom andra branscher, till exempel bokföringstjänster, transporter, reparationer och
byggnation.
Måltidsaktörerna är viktiga delar av systemet. Restaurangtätheten på Gotland är hög och
antalet White Guide-utnämningar vittnar om hög klass. År 2016 platsar hela 17
restauranger på listan, av vilka åtta finns utspridda över ön utanför Visby.
Restaurangbranschen sysselsätter ett stort antal personer, dock med stor variation över året.
En annan måltidsaktör är den offentliga, som i sin roll som kravställare och upphandlare
bland annat kan bidra till att flytta fram hållbarhetspositionerna. Dagligvaruhandelns
betydelse för gotländskt näringsliv indikeras med ett omsättningsindex på 121 23. Det
betyder att gotländsk handel omsätter 21 procent mer än vad som vore normalt för antalet
permanent boende på ön.
Vid sidan av den direkta och indirekta ekonomiska betydelsen har mat- och
livsmedelssystemet andra centrala betydelser för en hållbar tillväxt. Det genererar bland
annat en mängd ekosystemtjänster, exempelvis öppna landskap som är av betydelse för
rekreation och attraktionskraft bland såväl boende som besökare. Besöksnäringen och
området för mat och livsmedel är ömsesidigt beroende av varandra. Den förstnämnda
utgör ett vanligt skyltfönster för gotländsk matkultur och matprodukter, och satsningar på
den regionala matkulturen bidrar till att stärka bilden av Gotland. Det finns potential i att
utveckla synergierna mellan dessa två för Gotland starka områdena. Exempelvis kan det
19
20
21
22
23

Gotland i siffror 2015, http://gotland.se/64224.
Jordbruksstatistisk sammanställning 2016, SCB/Jordbruksverket.
Underlag till en regional livsmedelsstrategi för Gotland, LRF Gotland/Macklean (201.)
Livsmedelsindustrin på Gotland, Almi Företagspartner (2014).
www.handelnisverige.se.

11

göras genom utveckling av produkter där maten står för hela eller en stor del av
besöksanledningen. Detta område har dessutom potential att utvecklas utanför högsäsong.
2.1.3 Kalkindustrin

Kalkindustrin har varit och är delvis fortfarande en av de tongivande branscherna på
Gotland. På norra Gotland finns områden utpekade som riksintresse för utvinning av
kalksten. Traditionellt används kalk vid framställning av järn och stål och exempelvis som
byggmaterial eller som komponent i byggmaterial samt vid livsmedelsframställning. Kalk är
även en nödvändig produkt för olika luft- och vattenreningstekniker. Idag försörjer kalk
från Gotland östersjöregionen. De mest dominerande arbetsgivarna är Nordkalk AB och
SMA Mineral AB, och Gotland har fyra gånger fler personer anställda i branschen än
riksgenomsnittet 24. Cementa AB i Slite producerar 75 procent av all cement som tillverkas i
Sverige och cirka 60 procent av produktionen förbrukas i landet där Stockholm är den
enskilt största marknaden. Industrin är viktig för en mängd entreprenörer som i sin tur är
beroende av olika kompetenser för att kunna ta olika uppdrag, vilka är centrala för en
region som Gotland. Branschen är också viktig för regionens tekniska utbildningar. Det
finns idag ett uttalat behov av att kartlägga kalkens framtida användningsområden, samt att
visa på att den inhemska användningen kommer att ersättas av importerade alternativ om
en långsiktigt hållbar användning av den gotländska kalken inte utvecklas.
På norra delen av Gotland förekommer även riksintressen för naturvård och friluftsliv, och
området har betydelse för vattenförsörjningen. Motstående intressen avseende områdets
nyttjande har resulterat i ett nationellt omställningspaket till Gotland. Omställningsarbetet,
som Tillväxtverket har fått i uppdrag att genomföra i samverkan med Region Gotland 25, är
ett resultat av det nationella beslutet att bevara Bästeträsk med omgivningar oexploaterat.
Uppdraget löper över åren 2016–2019 och det genomförs som en naturlig del av
Tillväxtverkets strategiska regioninsatser. På motsvarande sätt genomförs uppdraget inom
ramen för Region Gotlands regionala utvecklingsansvar och tillväxtarbete för perioden.
2.3 Samhällsutmaningar

Arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt handlar, vid sidan av att ta tillvara
regionens tongivande branscher, mycket om att möta regionala samhällsutmaningar. Ett
arbetssätt med fokus på att möta utmaningar skapar möjligheter som är viktiga att ta till
vara.
2.3.1 Demografi

Förändringar i befolkningens sammansättning har stor betydelse för de offentliga
välfärdssystemen. Den demografiska utvecklingen mot en högre andel äldre innebär att
behoven inom välfärdssektorn fortsätter att öka under många år framöver. Den åldrande
befolkningen innebär en utmaning när det gäller att upprätthålla och finansiera
välfärdssystemet.
24
25

SWECO, Näringslivsanalys Gotland - underlag till Tillväxtverket, november 2015.
Regeringsbeslut N/2016/04642/RTS.
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Gotland har ett negativt födelsenetto och är beroende av inflyttning för att öka
befolkningen, och säkra att den arbetsföra delen av befolkningen inte minskar och att
försörjningsbördan ökar. Insatser för att locka nya bofasta är nödvändigt även för att
kunna säkra näringslivets liksom offentlig sektors kompetensförsörjning. Det är även
insatser som bidrar till att en hög andel av befolkningen är i arbete.
2.3.2 Utbildningsnivå och kompetensförsörjning

I förhållande till ett riksgenomsnitt kan den gotländska utbildningsnivån beskrivas som
låg 26, eller i alla fall lägre än riksgenomsnittet. Tjugoen procent av Gotlands befolkning i
åldrarna 25-64 år har en eftergymnasial utbildning om minst tre år, jämfört 26 procent i
riket. Av den del av den gotländska befolkningen som är 16 år och äldre har 16 procent en
eftergymnasial utbildning om minst tre år, jämfört med rikets 20 procent.
Det är relevant att beakta resonemanget om låg utbildningsnivå genom att utgå från de
geografiska förutsättningarna. Ö-läget attraherar äldre segment av befolkningen samtidigt
som ungdomar kan behöva lämna ön för utbildning och familjebildning. Den gotländska
befolkningen är något äldre än riksgenomsnittet 27, och det är rimligt att utbildningsnivån
hos denna grupp är lägre än för riket. Vidare är andelen personer på Gotland i
åldersspannet 25-34 år lägre än riksgenomsnittet - en målgrupp som i högre grad kan
förväntas ha en högskoleutbildning. Gotland hamnar på plats 84 av 290 kommuner vad
gäller den andel av befolkningen i åldern 25- 64 år som har en eftergymnasial utbildning om
tre år eller mer. De kommuner som hamnar högre i rankingen är till stor del
storstadskommuner och högskole- och universitetskommuner 28.
Gotlands lägre utbildningsnivå i jämförelse med riksgenomsnittet beskrivs som ett
tillväxthinder för näringsliv och offentlig sektor. Företrädare för det gotländska näringslivet
uppger att de har svårigheter att hitta lämplig kompetens, vilket bland annat framhålls i
rapporter från Svenskt Näringsliv och Företagarna. Låg utbildningsnivå medför
kompetensförsörjningsproblem. Gotland beskrivs därför som beroende av inflyttning från
andra delar av landet och invandring för att möta behoven av kompetens29.
Mycket pekar på att en stor del av framtidens arbeten kräver en akademisk examen för att
arbetsgivare ska vara konkurrenskraftiga i en alltmer globaliserad värld. Därmed är det
angeläget att arbeta för en höjd utbildningsnivå på Gotland, även om det gotländska
näringslivet i dagsläget till stor del består av branscher som rekryterar från gymnasieskolans
yrkesprogram. Insatser för en bättre matchning på arbetsmarknaden utifrån exempelvis
yrkesprogram och yrkeshögskoleutbildning kan ge goda effekter på tillväxten på Gotland,
och behöver ske parallellt med insatser för att öka andelen gotländska medborgare som
genomgår högskoleutbildning.

26
27
28
29

Jämför exempelvis Swecos analys som benämner den gotländska utbildningsnivån som just låg.
SCB samt Regionfakta Folkmängd 2015-12-31 efter ålder och kön.
PM Analys gällande utbildningsnivåer på Gotland, Therese Kullåker.
SWECO, Näringslivsanalys Gotland - underlag till Tillväxtverket, november 2015.
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Med anledning av ö- läget och arbetsgivares utmaningar med att rekrytera kompetens från
fastlandet är det relevant att ta ställning till inom vilka branscher Gotland behöver vara
självförsörjande på kompetens.
Vissa arbetsgivare är beroende av att kunna rekrytera kompetens från andra delar av landet
eller från andra länder. Det är därför angeläget med ett fortsatt och mer utvecklat arbete
som stödjer individer, och i förekommande fall hela familjer, inför en flytt till Gotland
liksom att understödja att de som nyligen flyttat in blir kvar. I det arbetet ingår även
marknadsföring av Gotland som plats att bo och leva på.
2.3.3 Tillväxtvilja

Gotländska små- och medelstora företag har en något lägre tillväxtvilja jämfört med riket.
59 procent av de gotländska företagarna uppger att de vill växa när de tillfrågas om sina
framtida ambitioner. Motsvarande siffra för hela landet är 65 procent 30. Att stimulera
tillväxtvilja, visa på samt bistå med möjligheter till expansion är en viktig del av det
offentliga främjandesystemet. Samtidigt utgör de många och uthålliga småföretagen en av
Gotlands styrkor. De kan bidra till att göra näringslivet mindre känsligt för konjunktur- och
strukturförändringar samt gynna flexibilitet och omställningsförmåga. Samtidigt har företag
med vilja till expansion sannolikt ett proaktivt beteende och högre grad av riskvillighet en
god innovationspotential. En utmaning för det regionala tillväxtarbetet är att förhålla sig
både till företag med tillväxtvilja och innovationsförmåga och till den styrka som finns i det
uthålliga småföretagandet.
2.3.4 Internationalisering

Globaliseringen har skapat ökad konkurrens och nya utmaningar. Men även möjligheter för
verksamheter att växa till nya internationella marknader med ökad försäljning och ökad
omsättning. Internationalisering anses även viktigt för lärande och innovation samt för
effektivt nyttjande av kompetens och resurser. Med internationalisering menas till exempel
att företaget exporterar, importerar eller andra aktiviteter över nationsgränser.
Gotländska företag har en låg internationaliseringsgrad. De exporterar i lägre utsträckning
än svenska små och medelstora företag generellt. Den totala exporten uppgick 2015 till 125
miljoner kronor. Av de exporterande företagen hade endast 16 procent av företagen en
exportomsättning på över en miljon kronor 31. Tillväxt i regionen sker när enskilda företag
expanderar och växer. Gotland är en avgränsad marknad med en begränsad köpkraft, vilket
innebär att det är viktigt för företag som vill växa att deras varor och tjänster når
marknader utanför Gotland, både nationellt och internationellt. På Gotland anses de
största hindren för internationalisering vara brist på kontakter och nätverk, brist på resurser
i företaget samt kostnader. Främjandeinsatser för att bistå en ökad internationalisering
behövs för att möta sådana utmaningar.

30
31

Almi Företagspartner Gotland, 2016. Tillväxtkartläggning av små och medelstora företag.
Business Sweden 2016. Internationella Gotland - Export och Import 2015.
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2.3.5 Företagsklimatet på Gotland

Av de 221 företag som besvarade Svenskt Näringslivs enkät 2015 var det enbart 16 procent
som ansåg att företagsklimatet på Gotland är bra. Andra förbättringsområden från enkäten
är Region Gotlands tillämpning av lagar och regler, samt politikernas inställning till
företagande. Tidigare studier av Gotlands utveckling har också tagit upp att det finns ett
bristande samarbetsklimat på Gotland.
Hur företagsklimatet upplevs påverkas av fler faktorer än den faktiska kvaliteten på den
verksamhet Region Gotland bedriver inom sina olika myndighetsområden. Förtroendet för
politiken och regionledningen utgör en stor del i upplevelsen av företagsklimatet, men även
omvärldsfaktorer som Region Gotland inte har inflytande över påverkar. Icke desto mindre
råder det, med hänvisning till det sammantagna utfallet från mätningar av företagsklimatet
på Gotland, ett företagsklimat att inte vara nöjd med. Gotland bör sträva efter att erbjuda
ett så bra företagsklimat som möjligt, så att fler kvinnor och män kan starta företag med
såväl spets som bredd. Fler nystartade företag bidrar till ökad dynamik i ekonomin och ger
en mer diversifierad arbetsmarknad. Främjandeinsatser för nyföretagande ska göras
parallellt med att redan befintliga företag ges förutsättningar att växa, eftersom merparten
av nya arbetstillfällen skapas i relativt nystartade företag som växer snabbt. Region Gotland
behöver utvecklas till att bli en föredömlig värdregion för redan etablerade företag, och
uppmuntra företagarna att träda fram som förebilder och ambassadörer i det arbete de
bedriver för hållbar tillväxt och stärkt gotländsk attraktionskraft.
2.3.6 Bostadsförsörjning, infrastruktur och kommunikationer

Bra bostäder och boendemiljöer utgör förutsättningar för en hållbar tillväxt och välfärd.
Boendefrågan är en viktig faktor när det gäller att attrahera människor att bosätta sig eller
stanna kvar i regionen. Det är även en grund för näringslivets och universitets
konkurrenskraft. Vid rekrytering av arbetskraft och studenter är tillgången till bostäder och
attraktiva boendemiljöer ofta en avgörande faktor för att kunna attrahera rätt kompetens.
Bostadsförsörjning utgör härmed en viktig del i det lokala och regionala strategiska arbetet
där tillväxt- och välfärdsperspektiven måste kombineras.
Ökat antal innevånare och nya bostadsområden liksom näringslivsutveckling ställer krav på
ett fungerande kommunikationssystem (trafiken och infrastrukturen). Det är avgörande för
många människors tillgänglighet till arbete, studier, service och fritid liksom för en stor del
av näringslivets tillgänglighet till marknader och produktionsområden. Transporter och
resor är inom nästan alla samhällsområden och utveckling av nya verksamheter basen för
att kunna driva verksamheter, produktion och handel. Strukturförändringar påverkar
transportbehoven, och trafiksystemen måste kunna anpassas till samhällsutmaningar och
nya behov, såsom till en omställning mot minskad klimatpåverkan från resor och
transporter.
Vid sidan av ett hållbart kommunikationssystem på ön, kräver en hållbar tillväxt och
utveckling god tillgänglighet till fastlandet. Gotland har som ö förutsättningar som skiljer
sig avsevärt från alla andra svenska regioners. Ö-läget gör tillgängligheten till omvärlden via
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färje- och flygförbindelserna till en nyckelfråga. Gotlands läge kräver särskilda åtgärder för
att neutralisera den transport- och konkurrensmässiga lägesnackdelen och upprätthålla
konkurrenskraft.
I takt med ökad globalisering och behovet av internationalisering är näringslivet beroende
av teknisk infrastruktur som kan möjliggör kommunikation på olika sätt. Näringslivet är i
ökad utsträckning beroende av digitalisering, i allt från att nå nya marknader, effektivisera
produktion eller utveckla nya produkter och tjänster. Att utveckla och använda digitala
lösningar är ett sätt att stärka gotlands attraktionskraft för företagare, liksom för att stötta
det gotländska näringslivets konkurrenskraft. Att upprätthålla det gotländska
bredbandsnätet, som har en väl utbyggd infrastruktur för fiber, med redundans, robusthet
och en stabil ägar- och förvaltningsstruktur är därmed centralt.

3. Genomförande
Till grund för tillväxtprogrammet ligger en process som påbörjades 2014, dels med
utgångspunkt i behovet att åter sätta det regionala utvecklingsprogrammet ”Vision Gotland
2025” och tillväxtarbetet på kartan, dels i behovet att kraftsamla och samarbeta mot
gemensamma tillväxtmål. Ett stort antal möten och workshops genomfördes som
involverade i stort sett alla politiska partier, ledande tjänstemän inom Region Gotland samt
näringslivsorganisationer. En regional tillväxtturné genomfördes där tio platser runt om på
ön besöktes och lokala aktörer deltog i arbetet med att identifiera utvecklingsbehov.
Processen resulterade i ett samrådsförslag till tillväxtprogram. Under våren 2016 erbjöds
parterna i Region Gotlands näringslivsråd att genom dialog eller skriftligen lämna
synpunkter på förslaget. Förslaget har även diskuterats vid några av de politiska partiernas
medlemsmöten. Samrådsförfarandet resulterade i förslag till förbättringar innefattande en
tydligare avgränsning mot revidering av det regionala utvecklingsprogrammet Vision
Gotland 2025, och framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) som har ett
mycket bredare anslag än ett tillväxtprogram. Synpunkter innefattade bland annat behovet
av att tydliggöra utvecklingsområden och regionens styrkor baserade på samrådsversionens
uttalade fokus på näringslivets förutsättningar samt nya och växande företag. Liksom på
behovet att tydliggöra utmaningar, insatsområden och mål för dessa områden.
Tillväxtprogram är ett resultat av tillvaratagandet av dessa synpunkter.
Parallellt med denna process genomfördes ett särskilt regeringsuppdrag med syfte att
föreslå insatser för hållbar näringslivsutveckling på Gotland 32. Uppdraget baseras på behov
av omvandling och förnyelse efter ett nationellt beslut att skydda områden av riksintresse
för naturvård på norra Gotland, vilket innebär en begränsning i möjligheterna att fortsätta
bryta kalk inom området. Mot bakgrund av de förslag som presenterats uppdrog regeringen

32

Hållbara Gotland N2016.13 – Peter Larsson.
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den 30 juni 2016 33 till Tillväxtverket och erbjöd Region Gotland att genomföra insatser för
hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling i Gotlands län.
Uppdraget löper över åren 2016–2019 och det genomförs som en naturlig del av
Tillväxtverkets strategiska regioninsatser. På motsvarande sätt faller uppdraget för Region
Gotlands del inom ramen för det regionala tillväxtarbetet, och mer specifikt regionens
tillväxtprogram för perioden 2017-2020. När det gäller tillväxtarbetes inriktning har
Tillväxtverkets uppdrag resulterat i en plan för genomförande med fokus på fem utpekade
insatsområden: nyindustriell utveckling, hållbara livsmedel och maritima näringar,
besöksnäring och kultur, digitalisering samt kompetensförsörjning. Insatsområdena utgör
en delmängd av Gotlands Tillväxtprogram. För respektive område pågår under hösten
2016 förstudiearbeten som kommer vägleda insatser i genomförandet av
tillväxtprogrammet.
3.1 Programorganisation

Tillväxtprogrammet förvaltas av Region Gotland genom en programledningsfunktion.
Tillväxtarbetet ska ledas, koordineras och följas upp. Region Gotland har som regionalt
utvecklingsansvarig aktör i Gotlands län det lagstiftade ansvaret att fastställa
tillväxtprogrammet, koordinera insatser för programmets genomförande, besluta om
användningen av offentliga anslag i linje med programmet samt följa upp, låta utvärdera
och årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet 34. Under
programgenomförandet sker även ett särskilt samarbete med Tillväxtverket som ett resultat
av det nationella uppdraget, även det ska ske inom ramen för programledningen.
Med det regionala utvecklingsansvaret följer inte bara det lagstiftade ansvaret, utan även ett
ansvar att konkretisera tillväxtarbetets villkor och verktyg, kommunicera frågorna liksom
nationella, regionala och lokala aktörers roller i det gotländska utvecklingsarbetet. Det
handlar om att effektivt bidra till flernivåsamverkan och förvaltningsövergripande
samverkan, både inom och utanför organisationen. De verktyg regionen har till förfogande
kan sammanfattas i nätverk, kunskap och finansiering.
Detta ansvar är särskilt viktigt under den aktuella programperioden genom den
förstärkning som det nationella initiativet och Tillväxtverkets uppdrag innebär. Det handlar
exempelvis om att identifiera vad regionen behöver för stöd från nationella myndigheter,
vilka som specifikt behöver finnas med i genomförandet samt på vilket sätt.
I figur 2 nedan illustreras även hur Tillväxtprogrammet utgör en länk i denna
flernivåsamverkan. Olika strategier bildar en kedja mellan lokal, regional, nationell och
europeisk nivå, och ska lägga grunden för att lokala förutsättningar tas tillvara i det
regionala tillväxtarbetet och bidrar till den samlade nationella utvecklingen.
33

Regeringsbeslut N2016/04642 - Uppdrag respektive erbjudande att genomföra insatser för Tillväxt i Gotlands län.
Se SFS 2010:630. Regeringen ger även de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna särskilda uppdrag. De regionala
kompetensplattformarna är ett sådant, ett annat är bredbandskoordinator. I vissa regioner är den regionalt utvecklingsansvariga aktören
även regional kollektivtrafikmyndighet och/eller kulturansvarig – detta gäller för Gotland.

34
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Figur 2. Tillväxtprogrammet i tillväxtpolitikens ramverk samt i relation till Tillväxtverkets uppdrag näringslivsprogrammet
Hållbara Gotland. Heldragen linje visar på en direkt koppling mellan program/plan/projekt/finansiering. Streckad linje visar
på en indirekt koppling. Det strategiska ramverket betonar också betydelsen av att den regionala tillväxtpolitiken hanterar
globala samhällsutmaningar som demografi och hälsa, miljö och klimat samt en ökad konkurrens om naturresurser. I huvud
sak genom att använda samhällsutmaningar som drivkraft i innovationsarbetet. Nya produkter, tjänster och lösningar på behov
som kan härledas till en global samhällsutmaning möter en stor och växande efterfrågan. Att bygga upp kompetens inom ett
styrkeområde med en koppling till en samhällsutmaning kan därför bidra till regional tillväxt och sysselsättning.

3.2 Handlingsplan

Genomförandet av det regionala tillväxtarbetet kommer under hösten 2016 att fortlöpa
genom att tillväxtprogrammets insatsområden och mål för respektive utvecklings- och
styrkeområden preciseras i en handlingsplan där förslag till insatser och projektförslag
utarbetas och prioriteras tillsammans med berörda aktörer. Till grund för detta arbete
kommer delvis förstudier som tas fram under hösten 2016 att ligga. I samverkan med
Region Gotland och Tillväxtverket arbetas förstudierna fram av Science Park Gotland,
Almi Gotland AB, Gotland Grönt Centrum AB samt Länsstyrelsen i Gotlands län.
Programgenomförandet kommer att knytas till Tillväxtrådet och för utvecklings- och
styrkeområden avses arbetsgrupper att bildas. På detta sätt involveras konstellationer av
aktörer som genom sin kunskap blir aktiva i genomförandet av tillväxtarbetet, exempelvis
genom utveckling av insatser, förankring liksom genomförandet av insatser (figur 3 nedan).
Representanter från Region Gotland kommer att inta ledande positioner i arbetsgrupperna
med ansvar att koordinera insatser mellan områden, bereda, överbrygga eventuella gap
samt ta tillvara synergieffekter mellan tillväxtprogrammets områden, liksom att säkerställa
kopplingen till den regionala utvecklingsstrategin och andra styrande dokument.
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Tillväxtråd

Företagsklimat

Besöksnäring

Mat och livsmedel

Kompetensplattform

Etc.

Figur 3. Illustration av genomförande.

4. Utvecklings- och styrkeområden
Arbetsprocessen med att färdigställa Tillväxtprogrammets strategiska del har resulterat i
förslag till sex utvecklingsområden samt två styrkeområden. För att bidra till ett strategiskt,
målinriktat tillväxtarbete, som investerar i förändring och inte i projekt, har arbetet vidare
fokuserat på att identifiera utmaningar och mål för respektive utvecklings- och
styrkeområde. Insatsområden har också identifierats, inom vilka aktiviteter ska föreslås
inom ramen för kommande handlingsplaner. I det arbetet blir det relevanta hur förslagen
bidrar till att nå målen för respektive utvecklings- och styrkeområde. Att arbeta med en
målstruktur, och att tydliggöra den förändring som behöver åstadkommas avseende både
styrke- och utvecklingsområden, ska underlätta resultatorientering liksom uppföljning,
utvärdering och lärande inom det regionala tillväxtarbetet.
I det följande presenteras utvecklings- och styrkeområden samt utmaningar, insatsområden
och mål för dessa.
4.1 Utvecklingsområden
4.1.1 Attraktionskraft

Det regionala arbetet för stärkt attraktionskraft bör som nämndes inledningsvis fokusera på
faktorer som Region Gotland tillsammans med andra berörda aktörer har mandat att
förbättra, liksom på utveckling av samarbeten, kunskap, innovation inom regionala
styrkeområden. En region som vill upprätthålla och utveckla sin attraktionskraft för
boende, besökare och företag måste ha kapacitet och förmåga att genom ständig
omvandling fortlöpande möta förändringar och nya förutsättningar. Detta innefattar även
kunskapsuppbyggnad och lärande kring grunderna för vad som ur ett brett perspektiv gör
Gotland attraktivt för boende, besökare och företag. Det innefattar därefter frågan om hur
detta kommuniceras såväl med omvärlden och däri utvalda målgrupper likväl som intern
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inom regionen, dvs. det innefattar även ett kontinuerligt arbete med Gotlands
platsvarumärke. För att stärka och utveckla Gotlands attraktionskraft är det också
nödvändigt att ta tillvara lokalt engagemang och utvecklingskraft, som på ett konkret och
tydligt sätt kan bidra till detta lokalt och inte minst då på den gotländska landsbygden.
4.1.1.2 Målbild

Vid programperiodens slut har ett arbetssätt etableras där insatser och diskussioner grundas
på relevant kunskap rörande faktorer som är viktiga för Gotlands attraktionskraft, samt där
ett en gemensam plattform för platsvarumärket Gotland ligger till grund för extern och
intern kommunikation. Fördjupade analyser kring boende, besökare och företag har lagt
grunden för effektiva samverkansprocesser och arbetsmetoder hos berörda aktörer. Lokala
utvecklingsinitiativ bidrar till att stärka attraktionskraften över hela ön.

20

4.1.1.2 Attraktionskraft - utmaningar, insatsområden, mål
Utmaningar
Att hållbarhetsarbetet blir en naturlig
del av all utveckling och alla
affärsmässiga beslut.
Otillräcklig kunskap av faktorer och
samband mellan faktorer som gör
Gotland attraktivt för boende,
besökare och företag.
Värnade och utveckling av ett i
grunden starkt platsvarumärke för
Gotland.

Insatsområden
- Utbildningsinsatser för höjd
kunskapsnivå.
- Metodutveckling för beslutsstöd.
- Etablering av olika fora för
kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
Fördjupade analyser, i samverkan, av vad
som ur ett brett perspektiv gör Gotland
attraktivt för boende, besökare och företag.

Mål

Vidareutveckling av plattformen för
platsvarumärket Gotland i bred samverkan
och med utgångspunkt i ovanstående analys.

Ett levande och accepterat varumärkesarbete är etablerat.

-

Höjda kunskapsnivåer.
Etablerat beslutsstöd som stödjer ett hållbart
beslutsfattande.
- Kontinuerlig förflyttning i riktning mot en mer
hållbar tillväxt.
God kunskap och förståelse för vad som gör Gotland
attraktivt för boende, besökare och företag.

Implementering av varumärket Gotland i
samverkan mellan intressenter.
Stärka attraktionskraften på den
gotländska landsbygden för att
behålla en levande landsbygd.

.Stimulera och stödja lokal utvecklingskraft
samt lokala och externa utvecklingsinitiativ,
exempelvis genom lokala utvecklingsplaner
och insatser inom ramen för Leader Gute.

En levande och attraktiv landsbygd på Gotland – året om –
som utgör en central del av platsvarumärket Gotland.

4.1.2 Företagsklimat

Gotland ska erbjuda en bra och inspirerande miljö för företag att verka i, för att en aktiv
företagsamhet främjar en god samhällsutveckling och tillväxt. Företagsklimatet ska vara bra
för alla företag, oavsett om de är nystartade eller etablerade, små eller stora, drivna av
kvinnor eller män, gotlänningar, svenskar eller utrikes födda, företag inom traditionella eller
inom nya branscher och sektorer, etc. Alla bidrar de och är viktiga för Gotlands utveckling
och tillväxt. Till exempel bidrar nya företag till en ökande dynamik i näringslivet och ger en
mer diversifierad arbetsmarknad, medan de redan etablerade företagen som kan och vill
växa oftast har störst förutsättningar att bidra till en ökning av bruttoregionalprodukten.
De små företagen står för uthållighet och företag utifrån står för nya influenser.
Grunden för ett tillväxtfrämjande företagsklimat läggs i ett bra samspel mellan företag
inom näringslivet, mellan företag och myndigheter, mellan myndigheter och mellan
politiker och tjänstepersoner. Av särskild vikt är att myndigheters hantering av företagens
ärenden kännetecknas av hög tillgänglighet, rättssäkra och väl motiverade beslut, gott
bemötande samt i möjligaste mån digitaliserade och effektiva processer.
Region Gotlands arbete med företagsklimatet har pågått under flera år. Mellan 2012-2014
bedrevs arbetet i huvudsak inom projektet Förenkla helt enkelt med direkt koppling till
Sveriges kommuner och landstings (SKL) servicemätning Insikt. Den handlingsplan som
projektet följt beslutades i regionstyrelsen (RS) i januari 2013, och tillämpar en vedertagen
modell som använts i många kommuner. Projektet avslutades i dess dåvarande form i
december 2014, och lämnades därefter vidare att ingå i ordinarie verksamhet på berörda
förvaltningar med näringslivskontakt. Den arbetsmetodik som användes inom projektet
Förenkla helt enkelt ska under programperioden åter etableras inom Region Gotland.
4.1.2.1Målbild

Ett tillåtande och uppmuntrande företagsklimat som bygger på samarbete, dialog,
ömsesidig förståelse och förtroende mellan det offentliga och näringslivet, företag emellan
samt mellan branscher. Mellan de gotländska företagen råder en stimulerande mix av
samarbete och konkurrens. Gotland kännetecknas av en miljö med god förståelse för
företagens villkor bland de som arbetar med företag. Myndigheterna på Gotland ger en
snabb, smidig och rättssäker hantering av ärenden med god rådgivning och tydliga beslut.
Samtliga medarbetare har ett gott bemötande och ett i grunden positivt förhållningssätt till
företagande och ser företagen som viktiga för Gotlands utveckling.

4.1.2.2 Företagsklimat - utmaningar, insatsområden, mål

Utmaningar
Att hållbarhetsarbetet blir en naturlig del av all
utveckling och alla affärsmässiga beslut.

Väl fungerande myndighetshantering.
Samspelet mellan Region Gotland,
Länsstyrelsen i Gotlands län och andra
berörda myndigheter.
Samspelet mellan politiker, Region
Gotlands tjänstepersoner, näringslivet och
dess organisationer.
Samspelet mellan Region Gotland,
Länsstyrelsen i Gotlands län och andra
berörda myndigheter.

Insatsområden
-

-

Utbildningsinsatser för höjd kunskapsnivå.
Metodutveckling för beslutsstöd.
Etablering av olika fora för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Mål
-

-

Höjda kunskapsnivåer.
Etablerat beslutsstöd som stödjer ett hållbart
beslutsfattande.
Kontinuerlig förflyttning i riktning mot mer
hållbar tillväxt.

Tillämpning av SKL:s arbetsmodell Förenkla helt enkelt för att
utveckla myndighetsutövningen med fokus på effektivitet och
kvalitet samt med kunden i centrum.

Region Gotland når ett kundnöjdhetsindex (NKI)
på minimum 70 poäng i SKL:s insiktsmätning, dock
minst 62 poäng på respektive myndighetsområde.

Dialoger och riktade insatser för att öka den ömsesidiga förståelsen
och stärka samarbetet.

Region Gotland ska vara bland den bästa
tredjedelen av kommuner i Svenskt näringslivs
ranking av företagsklimatet
.

Utveckla och kvalitetssäkra arbetsformerna mellan nämnder och
förvaltningar.
Utveckling av rutiner för effektiva förvaltningsöverskridande
processer.
Fortsatt utveckling av företagslotsning.
Utvecklade former för samverkan mellan myndigheter för utvecklat
kundfokus i myndighetsutövning.

4.1.3 Företagsfrämjande och nyindustrialisering

Arbetet med att främja näringslivsutveckling på Gotland innebär bland annat att stödja
branscher som vill samarbeta och organisera sig. Stödet kan variera i storlek och till
innehåll beroende på vilken bransch eller sektor det handlar om. Viljan till samarbeten
måste komma från näringslivet medan det offentliga kan stödja på olika sätt, som
dialogpartner, kontaktförmedlare, med kunskap eller som finansiär. Samarbeten i utvecklad
form kräver att ingående parter delar problemformulering och målbild.
Att innovationer i företag och i övriga delar av samhället är en viktig drivkraft för en
hållbar tillväxt och förnyelse i en region är ett känt faktum. Förmåga till innovation och
förnyelse är helt avgörande för att näringslivet ska upprätthålla sin konkurrenskraft, och för
att samhället ska klara av större samhälleliga utmaningar. Förnyelsekraften genom nya
produkter, processer och affärskoncept behöver vara hög. Det är en förutsättning för att
produktiviteten ska öka. Därför behövs forsknings- och utvecklingsarbeten, både inom och
utom företagen, som bidrar till näringslivets utveckling och förnyelse. Det gör det möjligt
för nya verksamheter att växa fram och är en nödvändig förutsättning för näringslivets
utveckling och dynamik.
Miljö- och klimatutmaningarna, med omställningsarbetet till ett mer hållbart energisystem
och behov av ett minskat nyttjande av grundvattentillgångar, utgör grund för teknik-,
produkt- och tjänsteutveckling samt i förlängningen ökad sysselsättning och företagande.
På samma sätt utgör globaliseringen både en utmaning och en möjlighet. Gotland utgör en
avgränsad marknad med en begränsad köpkraft. Globaliseringen möjliggör en ökning av
gotländska företags internationaliseringsgrad. Företag som vill växa måste arbeta för att
deras varor och tjänster når marknader utanför Gotland, både nationellt som
internationellt.
Det är viktigt att tidigt stimulera och inspirera till tankar kring entreprenörskap och
företagande. Det bör börja hos flickor och pojkar redan i grundskolan, och sedan fortsätta
på såväl gymnasienivå som på högskolenivå. Att skapa en positiv bild av entreprenörskap i
samhället bidrar till ett gott företagsklimat, och hjälper till att bibehålla ett högt
nyföretagande. Gotland är beroende av att det finns människor som vågar, vill och kan vara
företagsamma. För dessa, oavsett kön, etnicitet och religion, ska i möjligaste mån skapas
förutsättningar att driva och utveckla sina företag så att en inkluderande tillväxt uppnås.
Ett verktyg för näringslivsutveckling är det offentliga systemet för företagsfrämjande, som
erbjuder marknadskompletterande rådgivning och finansiering till potentiella nyföretagare
och till företagare som vill utveckla sina företag. Detta arbete sker ofta i samarbeten med
andra aktörer som Almi Företagspartner Gotland AB, Tillväxtverket med flera.
4.1.3.1 Målbild

Samarbetet inom det gotländska näringslivet är starkt, såväl det kommersiellt drivna som
samarbete rörande gemensamma intressen och utmaningar. Samarbeten mellan näringsliv
och offentlig sektor är även de utvecklade och lyfter gotländska företag till nya nivåer.

Gotland är ledande när det gäller idéutveckling, entreprenörskap och nyföretagande och tar
tillvara på alla de personliga resurser som finns i samhället. Det finns ett vältrimmat
företagsfrämjande system som möjliggör, inspirerar och lockar till innovation och
förnyelse, vilket bidragit till en stark tillväxtvilja i näringslivet.
Det gotländska näringslivet kännetecknas av att gotländska varor och tjänster har ett högt
förädlingsvärde och i ökad omfattning marknadsförs och säljs utanför Gotland.
Näringslivsutvecklingen är miljödriven och viljan att möta klimat, miljö och
energiutmaningarna har lett till att nya innovationer inom teknik-, produkt- och
tjänsteutveckling utvecklats. Vidare har befintliga resurser som vindkraft, biogas, etc.
utvecklats och lett till minskade koldioxidutsläpp på Gotland, samtidigt som
sötvattentillgången säkrats genom innovativa lösningar.
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4.1.3.2 Företagsfrämjande och nyindustrialisering - Utmaningar, insatsområden och mål

Utmaningar
Att hållbarhetsarbetet blir en naturlig del
av all utveckling och alla affärsmässiga
beslut.

Insatsområden
-

-

Utbildningsinsatser för höjd kunskapsnivå.
Metodutveckling för beslutsstöd.
Etablering av olika fora för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Gotland har sedan ett antal år tillbaka haft
ett högt nyföretagande jämfört med andra
regioner. Utmaningen är att bibehålla det
höga nyföretagandet så att vitaliteten och
dynamiken i det gotländska näringslivet
vidareutvecklas.

Fortsatt satsning på en välutvecklad marknadskompletterande företagsrådgivning med
utgångspunkt i gotländska förutsättningar, social hållbarhet och nationella initiativ.
Särskild fokus ska riktas mot kvinnor och utrikes födda.

Tillväxtviljan hos små och medelstora
företag på Gotland är lägre än snittet i
riket. Utmaningen består i att öka
tillväxtviljan i dessa företag.

Fortsatt satsning på en välutvecklad marknadskompletterande företagsrådgivning med
utgångspunkt i gotländska förutsättningar, social hållbarhet och nationella initiativ.
Särskild fokus ska riktas mot kvinnor och utrikes födda.

Gotländska företag har en låg
internationaliseringsgrad. Utmaningen
under programperioden innefattar att få

En samordnad satsning på nyindustrialisering, styrkeområdena besöksnäringen, samt
mat och livsmedel. Insatser ska bidra till att fler gotländska produkter och tjänster når
nya marknader samt till att fler nationella och internationella besökare kommer till

Mål
-

Höjda kunskapsnivåer.
Etablerat beslutsstöd som
stödjer ett hållbart
beslutsfattande.
- Kontinuerlig förflyttning i
riktning mot en mer hållbar
tillväxt.
Gotland bibehåller en
etableringsfrekvens på över 10, det
vill säga antal nya företag per 1 000
invånare (16-64 år). De nya
företagarna ska vara jämt fördelade
mellan kvinnor och män.
Tillväxtviljan hos företagen i det
gotländska näringslivet är i paritet
med rikets snitt 2020.

Utökad satsning på företagsfinansiering med fokus på marknads- och
produktutveckling. Insatsen är generell för alla företag men ska innehålla en särskild
del för att stimulera investeringar i tillverkande företag. Insatsområdet inkluderar även
tematiska satsningar inom ramen för något av tillväxtprogrammets styrkeområden
samt eventuella andra identifierade tematiska inriktningar.
Värdet av den gotländska exporten
ökar med 20 procent mellan 2016

fler gotländska företag att exportera sina
varor och tjänster både nationellt och
internationellt.

Gotland.

Innovationskraften i det gotländska
näringslivet behöver utvecklas. Det är en
utmaning att stärka det regionala
innovationssystemet så innovationsdrivna
lösningar kan skapas.

Satsningar på att stärkta regionala innovationssystem generellt genom insatser som
kopplar samman branscher i nätverk och utvecklar samarbete mellan näringsliv,
akademi och offentliga aktörer.

Affärsdriven samverkan mellan
gotländska företag behöver utvecklas för
att stärka konkurrensförmågan på andra
marknader. Utmaningen är att öka
insikten om fördelarna med samverka,
samt att stimulera till ökad samverkan.

Främja näringslivsdriven samverkan inom och mellan branscher, exempelvis avseende
kreativa och kulturella näringar.

och 2020.

Vidareutveckling av stödet till företag som vill och kan exportera genom att inrättande
av exempelvis ett exportcentrum.
Gotland förbättrar placeringen när
det gäller länsranking för
innovationsindex.

Särskilda satsningar enligt ovan men med särskilt fokus på tillväxtprogrammets
styrkeområden.
Ökad bransch-/klustersamverkan har
lett till ett vitalare och mer dynamiskt
näringsliv.

27

4.1.4 Kompetensförsörjning

Den offentliga sektorn och näringslivet är beroende av att ha tillgång till rätt kompetens,
vilket kräver att regionens arbetsmarknad är öppen, jämställd, jämlik och tillgänglig, samt
att regionen har ett väl fungerande utbildningssystem som matchar arbetsmarknadens
behov, tillgång på bostäder samt bra kommunikationer. En utmaning är småskaligheten i
det regionala näringslivet där rekryteringsvolymerna är små och avvägningar behöver göras
gällande utbildningsutbud i förhållande till utbildningskostnader, intresset för utbildningen
och arbetsmarknadens kompetensbehov. I vissa fall finns inte möjligheten att tillhandahålla
en utbildning på Gotland och istället rekryteras kompetensen från fastlandet.
Begreppet kompetensförsörjning kan ses som ett samspel där fyra faktorer påverkar
efterfrågan och tillgång på kompetens. Dessa är:
-

Tillgång och utbud av arbetskraft.

-

Arbetskraftens krav och vad de efterfrågar.

-

Arbetsgivarnas krav och vad de efterfrågar.

-

Tillgång och utbud av utbildning.

De fyra faktorerna knyter ihop olika perspektiv på vad som skapar och utgör en
fungerande matchning på arbetsmarknaden.
4.1.4.1 Målbild

Gotländska arbetsgivare kan rekrytera personal med rätt kompetens. Samarbete kring
utbildnings- och kompetensfrågor sker i ett väl fungerande system i syfte att analysera och
matcha utbud och efterfrågan av kompetens och arbetskraft. Utbildningar på olika nivåer
som efterfrågas av arbetsgivare erbjuds, i lämpliga fall, genom flexibla former av gotländska
utbildningsaktörer eller i samverkan med utbildningsaktörer på fastlandet.
Arbetsmarknaden är rörlig där individer, både redan bosatta och inflyttade, ser möjliga
karriärvägar på Gotland under sitt hela arbetsliv. Det finns attraktiva arbetsgivare som
hittar kompetens som bidrar till verksamhetens utveckling. Personer i arbetsför ålder som
väljer att flytta till Gotland får ett relevant arbete. Universitetet är en naturlig tillväxtmotor,
och en väl etablerad samverkanspartner för den gotländska arbetsmarknaden. Uppsala
universitet och Region Gotland har ett väl utvecklat och nära samarbete. Under perioden
har antalet inskrivna studenter vid Uppsala universitet Campus Gotland ökat. Kännedomen
om universitetets existens på Gotland är hög bland gotlänningar. Attityd och inställning till
eftergymnasial- och högre utbildning är positiv, liksom bilden av och möjligheten till ett
livslångt lärande. Utbildningsnivån på Gotland är höjd.

4.1.4.2 Kompetensförsörjning - Utmaningar, insatsområden och mål
Utmaningar

Insatsområden

Att hållbarhetsarbetet blir en naturlig del av all
utveckling och alla affärsmässiga beslut.

- Utbildningsinsatser för höjd kunskapsnivå.
- Metodutveckling för beslutsstöd.
- Etablering av olika fora för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
Arbete för flexibla utbildningslösningar utifrån arbetsgivares
kompetensbehov.

-

Höjda kunskapsnivåer.
Etablerat beslutsstöd som stödjer ett hållbart beslutsfattande.
Kontinuerlig förflyttning i riktning mot en mer hållbar tillväxt.
Minst tio utbildningsinsatser på eftergymnasial eller högskolenivå
ska ha påbörjats i kommunal regi eller i samarbete med andra
utbildningsanordnare utifrån tydliga kompetensbehov från lokala
arbetsgivare.

Insatser som möter utmaningarna för små/medelstora företag
gällande strategisk kompetensförsörjning exempelvis genom
främjande av nätverk eller andra identifierade insatsbehov.

-

Stärkta strukturer för kompetensförsörjning kopplat till
små/medelstora företag.

-

Systematiskt arbete med att bevaka behovet av och ta fram
ansökningar för yrkeshögskola på Gotland pågår.

-

Minst ett utvecklingsprojekt har genomförts för att utveckla
arbetet med studie- och yrkesvägledning på Gotland.

-

Minst två utvecklingsprojekt ska ha påbörjats för att höja
utbildningsnivån på Gotland.

-

Fler studerande vid Uppsala Universitet Campus Gotland.

-

Ett utvecklingsprojekt har genomförts i syfte att etablera ett nära
samarbete mellan universitetet och Region Gotland.

-

Fler studenter som studerat vid Uppsala universitet Campus
Gotland väljer att bo kvar på Gotland efter avslutade studier.

-

Det pågående utvecklingsprojektet med den regionala
kompetensplattformen har resulterat i stärkt samarbete kring

Antalet personer som efterfrågas inom olika
branscher är få till antalet, och behovet kan inte
mötas av fasta utbildningar där ett stort antal
personer examineras inom ett område årligen.
Småskaligheten gör att arbetsgivare saknar
resurser för att arbeta strategiskt med sin
kompetensförsörjning.
Arbetet med studie- och yrkesvägledning och
samspelet mellan skola och arbetsliv behöver
stärkas.

Förutsättningar för mer välgrundade utbildnings- och yrkesval genom
stärkt studie- och yrkesvägledning i grund- och gymnasieskola, till
nyanlända samt medborgare som vill vidareutbilda sig i vuxen ålder.

Utbildningsnivån behöver höjas såväl för flickor
och pojkar, som för kvinnor och män.

Samsyn och samordning i form av gemensam målbild och prioriterade
insatser av berörda aktörer, såsom grund- och gymnasieskola och
universitet, för arbete mot en högre utbildningsnivå.

90 procent av de inflyttande studenterna på
Campus Gotland flyttar från ön efter
genomförda studier.
Arbetsgivare uppger att de inte hittar den
kompetens som efterfrågas.

Etablering av ett nära och fördjupat samarbete mellan Uppsala
universitet och Region Gotland.
-

Fortsatt utvecklingsarbete inom den regionala
kompetensplattformen för bättre matchning på
arbetsmarknaden.
Insatser för att ta tillvara nyanländas kompetens.

Mål

-

Förbättrad samverkan mellan gymnasieskolan och
näringslivet/arbetsmarknaden.

-

Genomförande av utredning som undersöker bärigheten för
ett Teknikcollege, eller liknande, på Gotland.

-

Arbetsgivare uppfattar att det är svårt att
rekrytera kompetens från fastlandet.

Analys kring utvecklingsbehov av strukturer och verksamheter som
arbetar med att inspirera och stötta människor till en gotlandsflytt där
personerna besitter kompetenser som de gotländska arbetsgivarna
efterfrågar.
En mer utvecklad struktur eller arbetssätt för att i större omfattning
stötta personer som vill flytta till Gotland, samt medflyttande, att få
ett för individen relevant arbete och etablera sig på Gotland.

utbildnings- och kompetensfrågor och sker i ett väl fungerande
system i syfte att analysera och matcha utbud och efterfrågan av
kompetens och arbetskraft.
Minst ett utvecklingsprojekt har genomförts för att stärka
samverkan mellan gymnasieskolan och
näringslivet/arbetsmarknaden.
Minst ett utvecklingsprojekt ska ha genomförts i syfte att ta tillvara
nyanländas kompetens.
Andelen gotlänningar mellan 16 och 65 år som är i arbete eller
studier är högre än riket i genomsnitt.
Etablerande av Teknikcollege, eller liknande, på Gotland om
genomförd utredning visar på bärighet.

-

Mer utvecklade och förstärkta strukturer som når fler människor i
process mot flytt till Gotland för att stödja arbetsgivare att hitta de
kompetenser som efterfrågas

-

Ett utvecklingsprojekt ska ha genomförts för att stärka strukturer
kring insatser för att underlätta för inflyttande och medflyttande
att få ett relevant arbete och etablera sig på Gotland.
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4.1.5 Bostadsförsörjning

Som inledningsvis nämnts utgör region Gotland en central plattform för hållbar
tillväxt genom planeringen av den fysiska miljön, där kommunen kan anta olika roller och
förhållningssätt. Generellt förespråkas ett ökat samspel mellan den fysiska
samhällsplaneringen och näringslivsutveckling, eftersom det kan förbättra företags och
medborgares förutsättningar och därmed stärka Gotlands attraktionskraft. För att Gotland
ska få en bostadsmarknad som främjar tillväxt, och en god inkluderande livsmiljö, krävs
framför allt ett planerat bostadsbyggande som svarar mot såväl hushållens sammansättning
och det regionala behovet som de marknadsmässiga förutsättningarna. Detta inkluderar
även ett stärkt samband mellan bebyggelseutveckling och utbyggnad av kollektivtrafiken.
En ökad efterfrågan på bostäder förväntas under de närmaste åren, främst i Visby.
Orsakerna till detta är flera. Det handlar dels om generella trender som urbanisering, med
en inflyttning till Visby från övriga delar av Gotland, liksom om att människor bor allt
glesare samt om ett ökat mottagande av nyanlända, dels även om aktiviteter specifika för
Gotland, såsom det faktum att Försvaret och Polisen etablerar verksamheter på Gotland,
och att Uppsala Universitet Campus Gotland ökar antalet platser för helårsstudenter med
cirka 400 de närmaste åren. Ett problem i Visby idag är också att många inte kan välja att
bo i hyresbostad med 12 månaders kontrakt.

4.1.5.1 Målbild

Bostadsproduktion på Gotland sker enligt beslutat exploateringsplan med byggnation av
minst 300 bostäder i flerfamiljslägenheter och småhus per år fram till 2020.
Kötiden för att få en hyresrätt kortas.

4.1.5.2 Bostadsförsörjning - Utmaningar, insatsområden och mål
Utmaning
Att hållbarhetsarbetet blir en
naturlig del av all utveckling och
alla affärsmässiga beslut.

Insatsområde
- Utbildningsinsatser för
höjd kunskapsnivå.
- Metodutveckling för
beslutsstöd.
- Etablering av olika fora
för kunskaps- och
erfarenhetsutbyte.
Strukturell samverkan och
utveckling.

Mål

Förbättrad dialog och samverkan
med bostadsmarknadens
aktörer 35.

Strukturell samverkan och
utveckling.

Etablerad och systematisk samverkan mellan offentliga och privata aktörer, exempelvis genom ett
exploateringsforum.

Genomföra och utvärdera
beslutad exploateringsprocess.

Metod- och kunskapsutveckling
för effektivare implementering av
beslutade processer.
Metod och kunskapsutveckling
kring samverkansprocesser som
stödjer tidig dialog.

Berörda aktörer samverkar och arbetar i enlighet med beslutad exploateringsprocess.

Stimulera bostadsbyggande
utanför Visby.

Ökat bostadsbyggande på landsbygden.

Förbättrad dialog och samverkan
med boende i planering för
bostadsförsörjning.

Etablera tidigare dialog och
samverkan i
markanvisningsprocessen.
För att klara en inomregional
balans krävs ökat
bostadsbyggande på landsbygden.
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-

Höjda kunskapsnivåer.
Etablerat beslutsstöd som stödjer ett hållbart beslutsfattande.
Kontinuerlig förflyttning i riktning mot en mer hållbar tillväxt.

Etablerad och systematisk samverkan mellan offentliga och privata aktörer, exempelvis genom ett
boenderåd.

Etablering av metodisk och strukturerad byggherredialog som medför att berörda aktörer upplever att de fått
komma till tals genom ett ömsesidigt givande och tagande.

Byggherrar, finansiärer, fasighetsförvaltare, fastighetsmäklare, bostadsköpare och andra privata intressenter.

4.1.6 Kommunikationer

Tillväxt, näringslivsutveckling, fler invånare och nya bostadsområden ställer krav på
fungerande infrastruktur och kommunikationssystem. Möjligheterna till säkra och snabba
resor och transporter till arbete och service på ön, är en förutsättning för människor och
företagande. Vid sidan av infrastruktur och kommunikationer på ön, utgör det gotländska
ö-läget i sig en utmaning. En hållbar tillväxt och utveckling kräver god tillgänglighet till
fastlandet. God tillgänglighet avseende res- och transporttid, avseende pris, turtäthet,
ankomst och avgångstider samt avseende kapacitet. Tillgänglighet avseende dessa faktorer
är en nödvändighet för Gotlands konkurrenskraft och samhällsutveckling. Utöver detta
behöver Gotland även integreras mer i de nationella och internationella trafiksystemen, för
såväl gods- som persontrafik, vilket också är en del i att säkra snabba resor och transporter
till arbete och service liksom för exporterande företag. Att upprätthålla det gotländska
bredbandsnätet, som har en väl utbyggd infrastruktur för fiber, med redundans, robusthet
och en stabil ägar- och förvaltningsstruktur är vidare viktigt för internationalisering och
utveckling.
Näringslivets utveckling av produkter som ska möta ett ökat antal kryssningsbesökare från
maj 2018 är beroende av en väl fungerande infrastruktur i samband med anlöp och till
Gotland i övrigt. För detta krävs insatser i samverkan mellan Region Gotland, hamnen och
näringslivet exempelvis kring transporter, infrastruktur och service.
4.1.6.1 Målbild

Gotland har en transportstruktur som stärker gotländsk konkurrenskraft genom en mycket
god tillgänglighet till fastlandet avseende res- och transporttid, pris, turtäthet, ankomst och
avgångstider samt kapacitet. Gotlands kommunikationssystem är välintegrerat i de
nationella och internationella trafiksystemen, för såväl gods- som persontrafiken. På
Gotland är resor och transporter till exempelvis arbete och service säkra och snabba genom
utveckling av ett hållbart transportsystem där klimatpåverkan från resor och transporter är
ständigt minskande. Transportkostnadsproblematiken utgör inte ett konkurrenshinder för
mindre företag, och för företag där transportkostnadsandelen är hög. Digitala lösningar
som bidrar till tillväxt och ökad attraktionskraft för näringslivet och Gotland är under
löpande utveckling och tillämpning, i enlighet med Regional Digital Agenda för Gotland.

4.1.6.2 Kommunikation - Utmaningar, insatsområden och mål
Utmaningar
Att hållbarhetsarbetet blir en naturlig del av all utveckling
och alla affärsmässiga beslut.

Insatsområden
- Utbildningsinsatser för höjd kunskapsnivå.
- Metodutveckling för beslutsstöd.
Etablering av olika fora för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Visby hamn: Ökande passagerarströmmar kräver översyn
av logistik i hamnområdet och synkronisering med övrig
infrastruktur.
Passagerarflöden från kryssningskajen.
Terminalens avgångshall är inte tillräcklig för antalet
resenärer i dag.
Klintehamns hamn byggs om för ökad godstrafik. Större
trafikmängder kan kräva anpassningar vid kajområden och
tillfarter.
Reservhamn.
Visby Flygplats
- Tillgängligheten för icke bilburna resenärer, och
korsningsproblematiken.
- Terminalbyggnaden är inte byggd för att klara dagens och
framtida passagerarantal.

Samverkansprojekt inom ramen för logistikutveckling.

En stor del av resandet på Gotland sker med bil. En av
regionens målbilder är att verka för ett långsiktigt hållbart
kommunikationssystem – ekonomiskt, socialt och
ekologiskt, och att det genom kollektivtrafiken ska det vara
möjligt att resa mellan bostad, arbete, skola och
fritidsaktiviteter.

Åtgärder för att effektivisera flöden i terminalbyggnaden.

Mål
-

Höjda kunskapsnivåer.
Etablerat beslutsstöd som stödjer ett
hållbart beslutsfattande.
Kontinuerlig förflyttning i riktning mot mer hållbar
tillväxt.
Hamnarna ska vara anpassade efter sina
verksamhetsområden. Klintehamn för godstrafik och
Visby för färjetrafiken – passagerare och gods,
kryssningstrafik och fritidsbåtar.
Förbättringar miljö och trafiksäkerhet och
attraktivitet genom förbättrad trafiksituation, säkrare
vägar (Klintehamn).

-

Cykelinfrastruktur; gång- och cykelvägar och parkering vid flygplatsen.
Kollektivtrafik till flygplatsen året runt. Försök med olika lösningar.
Bygga om och trafiksäkerhetsanpassa korsningen väg 149 och
flygplatsinfarten.
Åtgärder för att effektivisera flöden i terminalbyggnaden.
-

Gemensamt projekt, FysGot, pågår mellan Region Gotland och Visby Airport.
Förstudie finns framtagen.
En revidering av det regionala trafikförsörjningsprogrammet har påbörjats.

Ökad miljönytta, trafiksäkerhet och attraktivitet
genom förbättrad trafiksituation, minskat bilresande,
säkrare vägar.
Enklare och snabbare resa och flygplatshantering.

Ökad tillgänglighet genom kollektivtrafiken för olika
grupper och från olika platser.
Ökat resande med kollektivtrafiken, vilket gynnar
miljö och trafiksäkerhet.

Cykelvägar
- Cykelvägnätet över Gotland är relativt dåligt utbyggt, till
nackdel för pendlare och besökare.

- Gå vidare med den förstudie som finns framtagen om att i första hand förbättra
förutsättningar för cyklande på Fårö, Sudret och Östergarnslandet.
I den regionala infrastrukturplanen finns sträckan Västergarn – Klintehamn
med.
- Ta fram underlag för vilka sträckor som därefter kan vara aktuella.

Ökat cyklande på Gotland, såväl besökare som
pendlare. Miljö och hälsonytta.

Förbättra tillgängligheten till Gotland och minska
transportkostnadsproblematiken.

Aktiv bevakning av alla transportfrågor och insatser där behov eller möjligheter finns.

Tillgängligheten till Gotland har ökat mellan 20162020.
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4.2. Styrkeområden

Besöksnäringen samt mat- och livsmedel är branscher med klustertendenser inom vilka
samverkan i viss utsträckning uppstått, dels där det finns potential för såväl koncentration
som diversifiering, dels där det finns större aktörer med kapacitet att avsätta resurser för
gemensamt utvecklingsarbete och lärande. Inom de båda styrkeområdena har akademin
redan ett intresse och potential att stärka innovationskraften i branscherna, samtidigt som
satsningar inom styrkeområdena kan bidra till utveckling av forskningsmiljöer regionalt.
4.2.1 Besöksnäring

Det finns goda möjligheter till en fortsatt positiv utveckling av besöksnäringen på Gotland.
Sommarsäsongen, men också nya reseanledningar i form av temaveckor, weekendresor,
stora möten och idrottsresande, ökar intresset för att resa till Gotland året runt.
Utmaningen ligger i att utveckla besöksnäringen på ett hållbart sätt för att ta tillvara alla
möjligheter och samtidigt ge företagen en möjlighet att utvecklas.
Gotlands möjligheter inom natur, kultur och historia är viktiga byggstenar för det
kommande arbetet. Som ö har Gotland unika förutsättningar att attrahera besökare som
söker unika upplevelser och en vistelse nära vattnet.
Gotland har goda möjligheter att bli ett av Sveriges viktigaste internationella resmål. Visit
Sweden vänder sig i marknadsföring till ”den globale resenären” - de som är resvana,
socialt medvetna och internetmogna människor. Genom kryssningskajen med start från
2018 ökar möjligheterna för internationella besökare att komma till Gotland.
4.2.1.1 Målbild

Ett välutvecklat samarbete mellan aktörer för helhetens bästa har lett till att Gotland är ett
av Sveriges ledande internationella resmål året runt. Med bemötande och service i
världsklass är gästen i fokus, och denne erbjuds spännande aktiviteter, upplevelser och
evenemang.
Gotland är en hållbar destination, där invånarna själva trivs, öppen för internationella
influenser och utbyten. Destinationen kännetecknas av ett innovativt näringsliv som i
samverkan med akademi och det offentliga använder och utvecklar kunskap för ständig
utveckling av sitt goda utbud. Basen ligger i naturen och kulturen. Ljuset och historien.
Maten och kreativiteten. Utifrån naturliga förutsättningar, med lokala råvaror och
produktionsresurser, erbjuds besökare från hela världen ett brett smörgåsbord av
upplevelser och servicetjänster.
Temaveckor, evenemang, idrott, konferenser och stora möten skapar reseanledningar för
utvalda grupper av resenärer. Genom samarbete skapas förutsättningar för att tillgodose
kundernas önskemål.
Genom bred kommunikation anpassad för marknadernas och målgruppernas behov når vi
ut med bilden av Gotland i Sverige och internationellt.

4.2.1.2 Besöksnäringen – utmaningar, insatsområden och mål

Utmaning
Att hållbarhetsarbetet blir en naturlig del
av all utveckling och alla affärsmässiga
beslut.
Att etablera en gemensam målbild och
strategi för besöksnäringens utveckling.
Att nyttigöra forskning och
forskningsresultat till gagn för näringslivets
utveckling.

Att tillgängliggöra och nyttja natur- och
kulturarvsresurser på ett hållbart sätt för
affärsutveckling och tillväxt i
besöksnäringen.
Ökad samverkan och samarbete mellan
olika kategorier av aktörer för ökad
kundnytta.
Boendekapaciteten – varken antalet bäddar
eller standard är tillräcklig sommartid.
Kryssningskajen innebär att vi från 2018
får ett ökat antal internationella
dagsbesökare.

Insatsområden
- Utbildningsinsatser för höjd kunskapsnivå.
- Metodutveckling för beslutsstöd.
- Etablering av olika fora för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
-

Grundläggande analyser.
Framtagande av en strategi för besöksnäringens utveckling.
Strukturer för samverkan mellan besöksnäring och akademi, offentlig sektor och
bransch.
Kunskapsöverföring.
Stöd till företagens behov av omvärldsanalys kring marknad, målgrupp, behov och
efterfrågan.

Mål

-

Höjda kunskapsnivåer.
Etablerat beslutsstöd som stödjer ett hållbart
beslutsfattande.
Kontinuerlig förflyttning i riktning mot en mer hållbar
tillväxt.
Etablerad strategi och arena för besöksnäringen.
Etablerad arena för samverkan mellan besöksnäring,
akademi offentlig sektor.
300 medskapare årligen.
Nya och utvecklade produkter som ett resultat av
samverkan och ökad kunskap kring behov och
efterfrågan.
Natur och kulturarv utgör en tydlig del av det
gotländska utbudet.
Gotländska entreprenörer erbjuder ett ökat utbud av
upplevelser med natur och kultur som bas.

Identifiera och samla intressenter för att identifiera behov, restriktioner och
utvecklingsmöjligheter för en ökad tillgänglighet till och ett ökat nyttjande av naturoch kulturarvsresurser.
Omvärldsanalys, kundefterfrågan avseende natur och kulturupplevelser.
Digitalisering, visualisering och teknikutveckling.

-

Mötesplatser utifrån bransch, tema, geografi etc.Benchmarking och
kompetensutveckling.
Utveckling av upplevelsepaket utifrån olika tema exempelvis inom mat, idrott m.m.

-

Analys av utbud och efterfrågan.
Analys av investeringsvilja och planeringsläge.
Infrastruktur – säkerställa nödvändiga ytor för kundmöte, information, stråk, toaletter,
wifi m.m.
Utvecklingsarbete med testbäddar för nya produkter och initiativ.

-

Plan och konsekvensanalys över kommande
investeringar framtagen och förankrad.

-

Infrastruktur kopplad till kryssningsturismen upplevs
som väl fungerande.
50 nya produkter är framtagna och testade i

-

-

-

En majoritet av aktörer rekommenderar och säljer sina
samarbetspartners produkter.
Kundnyttan upplevs som god.

Information och anpassade produkter
saknas till gotlands ökade inflöde av
internationella besökare.

-

Att använda befintliga resurser bättre för
att skapa fler reseanledningar höst, vinter
och vår och därmed attrahera fler besökare
under dessa perioder.
Att nyttja kulturen som tillväxtfaktor.
Att utveckla förhållningssättet till det inom
besöksnäringen starka varumärket
Gotland, som många är beroende av.

-

Att möta den snabba digitaliseringen och
säkerställa att Gotland och gotländskt
utbud syns i viktiga digitala kanaler.

Forum för samverkan företagare emellan samt mellan företagare och offentliga
aktörer.
Insatser för att företag och gotlänningar ska vara beredda och svara för mottagande
och värdskap.
Analys av marknader, målgrupper och efterfrågan.
Kompetensutveckling kring exportmognad och internationalisering.
Möten och kunskapsutbyte med internationella aktörer.

-

-

Samarbete och mötesplatser mellan reseanledningar (besöksmål, upplevelser och
evenemang) samt övriga (transport, boende, äta och shopping).
Jobba med ett kalendertänk utifrån marknader, målgrupper och utbud.

-

-

Stöd till etablering, genomförande och vidareutveckling av kulturevenemang.
Aktivt arbete för att definiera och bredda varumärkets kärnvärden.
Metodutveckling för kontinuerlig och gemensamt varumärkesarbete.
Samarbete mellan besöka, bo och etablera.

-

-

Metodutveckling, exempelvis storytelling för att skapa en bas av information, text,
bild, ljud, video.
Utveckla och/eller testa system för informationsintegrering från källa, via destination
till informativa och kommersiella kanaler.

-

-

-

pilotversion.
5 aktiviteter genomförda för ökad förståelse för
kryssningsturismens möjligheter och krav
Internationell analys framtagen och förankrad.
300 aktörer har informationsmaterial på minst två
språk.
Workshop med paketerande gotländska, svenska och
internationella köpare genomförd.
Nya reseanledningar.
Gotland marknadsförs som ett resmål med fyra
säsonger.
Ökat antal besökare året runt.
Gotland marknadsförs som ett resmål med fyra
säsonger.
Gotland bedöms i kundenkäter som ett åretrunt-resmål
och en attraktiv plats att besöka, flytta till och etablera
på.
Gotland har störst exponering av svenska resmål
(utanför storstadsregionerna) på strategiskt utvalda
internationella resekanaler.
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4.2.2 Mat- och livsmedelsnäringarna

Området för mat och livsmedelsnäringarna kan beskrivas som ett system bestående av en
rad olika aktörer inom fyra olika huvudområden – kund, handel, förädling och
primärproduktion. I systemet är konsument- och marknadsbehov centrala och alla delar är
sammankopplade och viktiga för helheten. Konsumenten är central eftersom det är
konsumenten som slutligen väljer, köper, äter och upplever. Detta gäller oavsett om mötet
med maten eller livsmedelsprodukten sker på restaurangen eller i kaféet, i livsmedelsaffären
eller gårdsbutiken, eller inom den offentliga måltiden i skolan eller på äldreboendet.
Konsumenternas beteende har därmed en grundläggande betydelse för de vägval det
privata näringslivet, och även den offentliga måltiden, gör för fortsatt utveckling. Figur 5
nedan är schematisk bild av systemet med dess olika områden. Storleken på rutorna speglar
inte på något sätt omfattningen eller betydelsen av områdena sinsemellan.
Runt systemet finns andra aktörer av vikt för utveckling av mat- och livsmedelsnäringarna,
såsom akademin med Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala universitet, samt olika
forskningsinstitut, likaså myndigheter som Länsstyrelsen i Gotlands län, Region Gotland,
Tillväxtverket och Jordbruksverket.
Styrkeområdet för mat- och livsmedelsnäringarna inom ramen för tillväxtprogrammet,
baseras på ett omfattande arbete med att definiera en mat- och livsmedelsstrategi för
Gotland. Detta arbete påbörjades under 2015 och har involverat aktörer från hela systemet.
Strategiarbetet har letts av Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län. Strategins
namn indikerar att det inte enbart handlar om att stärka livsmedelsproduktionen, utan att
systemet i sin helhet står för en långsiktig potential för gotländsk sysselsättning och hållbar
tillväxt. Samarbete och innovationsförmåga inom och runt detta system, som mellan
aktörerna i systemet och akademins aktörer, avser både Region Gotland och övrig offentlig
stödjande struktur att stötta. Tillväxtprogrammet tar härmed sikte på att stötta samarbete
med sikte på att utveckla, utbyta och använda kunskap och teknik som bidrar till nya
produkter, tjänster och processer som bidrar till en hållbar tillväxt.

Figur 5. Schematisk bild över mat- och livsmedelssystemet.
4.2.2.1 Målbild

-

-

Ännu fler personer i Sverige såväl som utomlands, har positiva associationer till och
väljer mat och livsmedel från Gotland.
Utvecklingen inom området präglas av en ständig förflyttning mot ökad hållbarhet.
Med öppenhet, ett tillåtande förhållningssätt och god kunskap om helheten samarbetar
aktörer regionalt, nationellt och internationellt, vilket stärker den regionala
konkurrenskraften.
Med hög affärsmässighet och tillväxtvilja satsar mat- och livsmedelsnäringarna på
marknads- och produktionssamarbeten, investeringar och ökad förädling.
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4.2.2.2 Mat och livsmedel – utmaningar, insatsområden och mål
Utmaningar
Insatsområden
Att hållbarhetsarbetet blir en naturlig del av all utveckling och
alla affärsmässiga beslut.
Att få fler konkreta, strategiska och långsiktiga samarbeten
mellan företag, liksom mellan företag och akademi,
myndigheter och olika organisationer.
Att utveckla förhållningssättet till det inom mat och livsmedel
starka varumärket Gotland, som många är beroende av.
Att stärka företagens affärsmässiga beslutsfattande med
utgångspunkt från omvärlds- och marknadsorientering.

Att stärka företagens affärsmässiga beslutsfattande med
utgångspunkt från omvärlds- och marknadsorientering.

Att skapa förutsättningar för att avsätta resurser, inklusive tid,
för analys och utveckling.

∗

-

-

-

-

Utbildningsinsatser för höjd kunskapsnivå.
Metodutveckling för beslutsstöd.
Etablering av olika fora för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
Stödja etablering av långsiktiga samarbeten inom såväl som mellan företag i
systemet, mellan offentlig och privat sektor, mellan näringsliv och forskning,
samt inom det offentliga systemet.
Stödja positionsförflyttning för etablerade samarbeten.
Gemensamt arbete för att definiera varumärkets kärnvärden.
Metodutveckling för kontinuerligt och gemensamt varumärkesarbete.
Utveckla samarbetet mellan besöksnäringen, och mat och livsmedel.
Insatser för ökad marknadsorienterad utveckling av produkter och tjänster
såsom:
Kompetensutveckling.
•
Ökad omvärldsbevakning inom konsumentbeteende, miljö och
•
teknik.
Etablera konkreta samarbeten mellan systemets olika aktörer.
•
Etablera konkreta samarbeten för kunskapsuppbyggnad mellan
•
systemets aktörer, och akademi och institut.
Insatser för ökad marknadsorienterad utveckling av produkter och tjänster
såsom:
Kompetensutveckling.
•
Ökad omvärldsbevakning inom konsumentbeteende, miljö och
•
teknik..
Etablera konkreta samarbeten mellan systemets olika aktörer.
•
Etablera konkreta samarbeten för kunskapsuppbyggnad mellan
•
systemets aktörer, och akademi och institut.
Kompetensutveckling, exempelvis affärsutveckling och ledarskap.
Kunskapsöverföring (benchmarking).
Coaching och mentorskap.
Innovativa samarbets- och samverkansformer.

Lyckosam = finns kvar ett år efter lansering, är lönsam för producenten.

Mål
-

Höjda kunskapsnivåer.
Etablerat beslutsstöd som stödjer ett hållbart beslutsfattande.
Kontinuerlig förflyttning i riktning mot en mer hållbar tillväxt.
Samarbete och samverkan präglar hela systemet, vilket lett till stärkt
utveckling och mätbar förflyttning för medverkande verksamheten.
Två till tre etablerade samarbeten med tydliga mål inom som med
aktörer utanför systemet.
Ett varumärke med definierade kärnvärden i relation till mat och
livsmedel.
Ett gemensamt värnande av varumärket Gotland.
Minst tre genomförda utbildningsinsatser.
Minst tre lyckosamma ∗ produktlanseringar.
Minst tio procent ökad försäljning såväl på som utanför
hemmamarknaden Gotland.
Minst tre genomförda omvärldsbevakningsinsatser.
Minst två etablerade samarbeten med akademi och institut.
Minst två etablerade samarbeten inom systemet i övrigt.
Minst tre genomförda utbildningsinsatser.
Minst tre lyckosamma* produktlanseringar.
Minst tio procent ökad försäljning såväl på som utanför
hemmamarknaden Gotland.
Minst tre genomförda omvärldsbevakningsinsatser.
Minst två etablerade samarbeten med akademi och institut.
Minst två etablerade samarbeten inom systemet i övrigt.
Ökad lönsamhet i företagen.
Fler sysselsatta i företagen.
Implementerade samarbetslösningar som stärker det affärsmässiga
beslutfattande för det enskilda företaget.

Att ta tillvara nya affärsmöjligheter i bland annat miljö- och
klimatutmaningarna.

-

Att öka export och försäljning till marknader utanför Gotland,
såväl nationellt som internationellt.

-

Kunskapsuppbyggnad.
Marknadsutveckling.
Arbete för ökad förädlingsgrad.
Utveckling av nya produkter och tjänster.
Etablerade konkreta samarbeten mellan branscher, utanför Gotland, med
akademi och institut.
Kunskapsuppbyggnad.
Marknadsutveckling.
Arbete för ökad förädlingsgrad.
Utveckling av nya produkter och tjänster.
Etablerade konkreta samarbeten mellan branscher, utanför Gotland, med
akademi och institut.

-

Minst två genomförda utbildningsinsatser.
Minst två lyckosamma* produktlanseringar.
Minst tre genomförda omvärldsbevakningsinsatser.
Minst två etablerade samarbeten med akademi och institut.
Minst två etablerade samarbeten inom systemet i övrigt.

-

Minst ett nytt samarbete för marknadsföring och försäljning inom
Sverige.
Exportökning av både oförädlade och förädlade produkter på tio
procent till i första hand Stockholmsregionen och Mälardalen.
Minst ett etablerat samarbete tillsammans med aktörer inom såväl som
utanför Gotland för att utvärdera exportsatsningar utanför Sverige.

-
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5. Uppföljning och lärande
Som regionalt utvecklingsansvarig aktör har Region Gotland ansvar att skapa sättningar för
tillväxt, medan själva genomförandet oftast sker tillsammans med, eller hos andra aktörer.
Detta ställer höga krav på Region Gotlands förmåga att leda, driva och stödja
utvecklingsprocesser där flera olika aktörer deltar. Region Gotland ska därför organisera
den regionala tillväxtpolitikens genomförande så att resultat från olika insatser leder till
långsiktiga och positiva effekter. Det kräver större fokus på hela kedjan av involverade
aktörer och en styrning genom gemensamt lärande. Region Gotlands ägarskap blir därmed
mer aktivt och ansvaret för planering, process och resultat tydliggörs.
Den regionala tillväxtpolitiken ska grundas på erfarenheter och resultat från genomförda
insatser. Region Gotlands ambition är att uppföljning och utvärdering av genomförda
insatser inom ramen för Tillväxtprogrammet ska bidra till dels ett ökat lärande genom
kunskaps- och erfarenhetsförmedling, dels en utveckling av tillväxtpolitiken, regionalt och
nationellt.
Tillväxtprogrammet ska årligen följas upp och kvalitetssäkras gentemot uppsatta mål
genom relevanta indikatorer, av Tillväxtrådet och Regionstyrelsen. Uppföljningen har tre
övergripande syften:
-

Konkret identifiera och mäta resultatet av insatserna.
Beskriva konkreta effekter och/eller resultat av såväl projekt som andra inom
programmet genomförda tillväxtfrämjande insatser.
Omfatta såväl organisation som struktur för det praktiska genomförandet av det
tillväxtfrämjande arbetet (projekt, aktiviteter m.m.).

Därutöver ska uppföljningen belysa vilken effekt tillväxtprogrammets insatser har haft för
de målgrupper programmet ska stödja.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-11-21

Handlingar till

Ärende 7

Låneram och anvisning ur eget kapital
2017
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-10-27, § 253
• Ledningskontoret 2016-10-20

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-10-27

RS § 253

Låneram och delegation att anvisa medel ur eget
kapital

RS 2016/645

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•
•
•
•

Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till 300 miljoner kronor.
Regionstyrelsen äger rätt att ta tillfälliga lån upp till ett belopp om 300 miljoner
kronor.
Regionstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 300 miljoner kronor.
Regionstyrelsen bemyndigas att inom en ram av 5 miljoner kronor anvisa medel
ur Region Gotlands eget kapital.

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.
Med anledning av den planerade investeringsvolymen som även 2017 innehåller stora
projekt såsom färdigställande av kryssningskaj och muddring av hamnen i
Klintehamn så föreslår ledningskontoret att ramen för upptagande av långfristiga lån
även 2017 sätts till 300 miljoner kronor. Målet är att framledes sänka
investeringsnivån och därmed även nivån för upplåning.
Ledningskontoret 2016-10-20
Ärendets behandling under mötet

Ekonomidirektör Åsa Högberg, koncerncontrollers Ulrika Jansson och Niclas
Ohlander föredrog ärendet.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/645
20 oktober 2016

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Låneram och delegation att anvisa medel ur eget kapital
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om följande punkter avseende
finansiella transaktioner 2017:
•
•
•
•

Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till 300 miljoner kronor
Regionstyrelsen äger rätt att ta tillfälliga lån upp till ett belopp om 300 miljoner
kronor
Regionstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 300 miljoner kronor.
Regionstyrelsen bemyndigas att inom en ram av 5 miljoner kronor anvisa medel
ur Region Gotlands eget kapital.

Sammanfattning

Enligt Region Gotlands finanspolicy beslutar regionfullmäktige årligen i årsbudget
om regionens totala lånevolym. I lånevolymen ingår befintlig lånestock vid
budgetårets ingång jämte beräknad utökning av lånestocken under budgetåret för
finansiering av nyinvesteringar m.m. Regionfullmäktiges beslut om regionens
årsbudget och hur stor del av investeringsutgifterna som skall lånefinansieras utgör
grunden för regionens upplåning.
Med anledning av den planerade investeringsvolymen som även 2017 innehåller stora
projekt såsom färdigställande av kryssningskaj och muddring av hamnen i
Klintehamn så föreslår ledningskontoret att ramen för upptagande av långfristiga lån
även 2017 sätts till 300 mnkr. Målet är att framledes sänka investeringsnivån och
därmed även nivån för upplåning.

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Serviceförvaltningen, enhet Ekonomi och upphandling
1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-11-21

Handlingar till

Ärende 8

Ombudgetering av medel och överföring
av ansvar för världsarvsfrågor
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-10-27, § 251
• Ledningskontoret 2016-09-28

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-10-27

RS § 251

Ombudgetering av medel och överföring av
ansvar för världsarvsfrågor

RS 2016/618
AU § 260

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•

Tjänsten som världsarvsamordnare överförs från byggnadsnämnden till
regionstyrelsen från och med 2017-01-01. Medel, 724 000 kronor motsvarande
tjänsten och kringkostnader, överförs samtidigt. Detta under förutsättning att
byggnadsnämnden godkänner överföringen.

Medel överfördes 2007 för tjänst som världsarvssamordnare från regionstyrelsen
(ledningskontoret) till byggnadsnämnden i samband med att en ny organisation för
världsarvet antogs av kommunstyrelsen (KS § 79 2007-03-29). Samtidigt kvarstod
medel motsvarande 200 000 kronor under regionstyrelsen för världsarvsutveckling.
Dessa medel har efter redovisning överförts till byggnadsnämnden årligen.
Arbete med världsarvet är under utveckling. Världsarvets profil behöver stärkas både
internt och externt. En ny handlingsplan ska tas fram som kräver ett sektorsövergripande tillvägagångssätt. Sedan 2003 års handlingsprogram (KS § 256 2003-10-30)
för Hansestaden Visby behöver fler aktörer involveras och nya områden integreras i
arbetet, t.ex. hållbar besöksnäring, krisberedskap, kommunikation och varumärkesutveckling. Världsarvsstatus behöver användas mer strategiskt som en
utvecklingsfaktor och attraktionskraft för såväl boende, besökare och näringsliv.
Världsarvsfrågorna ses ligga inom regionstyrelsens ansvarsområde och där inom
regional utveckling för att bedriva ett tvärsektoriellt och offensivt arbete kring
världsarvet.
Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-09-28

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

Ärende RS 2016/618
28 september 2016

Henry Henziger

Regionstyrelsen

Ombudgetering av medel och överföring av ansvar för
världsarvsfrågor
Förslag till beslut

•

Tjänsten som världsarvsamordnare överförs från byggnadsnämnden till
regionstyrelsen från och med 2017-01-01. Medel 724 tkr, motsvarande tjänsten
och kringkostnader, överförs samtidigt. Beslut tas under förutsättning att
byggnadsnämnden godkänner överföringen.

Sammanfattning

År 2007 överfördes medel för tjänst som världsarvssamordnare från regionstyrelsen
(ledningskontoret) till byggnadsnämnden i samband med att en ny organisation för
världsarvet antogs av kommunstyrelsen. Samtidigt kvarstod medel motsvarande 200
tkr under regionstyrelsen för världsarvsutveckling. Dessa medel har efter redovisning
överförts till byggnadsnämnden årligen.
Arbete med världsarvet är under utveckling. Världsarvets profil behöver stärkas både
internt och externt. En ny handlingsplan ska tas fram som kräver ett
sektorsövergripande tillvägagångssätt. Sedan 2003 års handlingsprogram för
Hansestaden Visby behöver fler aktörer involveras och nya områden integreras i
arbetet, t.ex. hållbar besöksnäring, krisberedskap, kommunikation och
varumärkesutveckling. Världsarvsstatus behöver användas mer strategiskt som en
utvecklingsfaktor och attraktionskraft för såväl boende, besökare och näringsliv.
Bedömning

Världsarvsfrågorna ses ligga inom regionstyrelsens ansvarsområde och där inom
regional utveckling för att bedriva ett tvärsektoriellt och offensivt arbete kring
världsarvet.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Byggnadsnämnden
Ledningskontoret/ekonomi, kvalitet och styrning
1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-11-21

Handlingar till

Ärende 9

Partiernas redovisning av partistöd 2015
Innehåll
• Ledningskontoret 2016-09-02
• Partiernas redovisningar

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/367
2 september 2016

Lars Frank

Regionstyrelsen

Partiernas redovisning av partistöd 2015
Förslag till beslut

• Partiernas redovisningar av förgående års partistöd överlämnas till
regionfullmäktige.

Bakgrund

Regionfullmäktige antog ett nytt regelverk för regionens partistöd 2014-11-28, § 57,
som börjar gälla 2015. De nya bestämmelserna är anpassade efter de ändringar som
gjorts i kommunallagen. Det innehåller 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.
De nya bestämmelserna innehåller att fullmäktige varje år i samband med budget ska
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. Dessutom ska fullmäktige i samband
med november månads budgetbeslut ta beslut om att utbetalning i januari ska ske av
respektive partis hela partistöd inkl utbildningsbidrag. Sistnämnda regel kommer sig
av det nya kravet på att partierna senast den 30 juni året efter bidragsåret måste
lämna in en redovisning av hur stödets använts samt en rapport från en utsedd
granskare. Om ett parti inte lämnar in dessa handlingar ska inte någon mer
partistödsutbetalning ske vilket sålunda fullmäktige måste ta ställning till varje år vid
utbetalningsbeslutet i november.
2015 års utbetalning av partistödet såg ut enligt följande:

Socialdemokraterna, 21 mandat:

200 000 kr +1 429 361 = 1 629 361 kr

Centerpartiet, 14 mandat:

200 000 kr + 952 907 = 1 152 907 kr

Moderaterna, 13 mandat:

200 000 kr + 884 842 = 1 084 842 kr
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/367

Miljöpartiet, 8 mandat:

200 000 kr + 544 518 = 744 518 kr

Vänsterpartiet, 7 mandat:

200 000 kr + 476 454 = 676 454 kr

Liberalerna, 4 mandat:

200 000 kr + 272 259 = 472 259 kr

Sverigedemokraterna, 3 mandat:

200 000 kr + 204 194 = 404 194 kr

Feministiskt initiativ, 1 mandat:

200 000 kr +

68 065 = 268 065 kr

Partiernas redovisningar och granskningsintyg framgår av bifogade bilagor.

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Partierna i Regionfullmäktige, revisorerna

2 (2)

Bilaga 3

Redovisningen, tillsammans med signerat granskningsintyg, lämnas in i original till Region Gotland,
regionstyrelsens registrator, senast den 30 juni året efter verksamhetsåret.

Redovisning av hur partistöd har använts och fördelats
Regionfullmäktige i Region Gotland har beslutat att partistöd ska ges till politiska partier som är
representerade i Regionfullmäktige, beslut 2014-11-28, § 57.
Grunden för ett kommunalt partistöd finns i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen som säger att
partistöd får ges för att stärka partiets ställning iden kommunala demokratin. Kommentar från
Cirkulär 14:12 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL): ”Lagstiftningen är utformad så att det
ålägger en kommun som avser att lämna partistöd att ställa krav på redovisning av stödets
användning. Om några krav på redovisning inte ställs, eller om kraven utformas på ett sätt som
strider mot bestämmelserna i kommunallagen innebär det att partistödet inte är kompetensenligt.
Fullmäktige får – under vissa förutsättningar – besluta att stöd inte ska betalas ut. Det följer av 2 kap.
11 § tredje stycket kommunallagen.”

Skriftlig redovisning av hur partistödet har använts ska lämnas
Enligt punkt 6 i fullmäktiges beslut ska respektive parti årligen senast den sista juni lämna in en
skriftlig redovisning till Region Gotland som visar att partistödet föregående år har använts för det
ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen, dvs. att stärka partiets ställning i den
kommunala demokratin.
En korrekt ifylld framsida av denna blankett motsvarar den skriftliga redovisning som anges i punkt 6.

Till redovisningen ska ett bifogas ett underskrivet granskningsintyg
Mottagaren (resp. parti) utser själv en särskild granskare som granskar om redovisningen ger en
rättvis bild av hur partiet har använt partistödet. Redovisningen ska således granskas av en person
som partiet själv utser

Närmare om innehållet i redovisningen
Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet; att ge både allmänhet och media möjlighet att
ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras redovisning. Den närmare
utformningen av redovisningen är inte lagreglerad. I propositionen finns följande vägledande
uttalande:
”Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av
hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bl.a. att redovisningen bör omfatta allt det
partistöd som har använts, både det som har mottagits för det senaste året och det som eventuellt
sparats från tidigare år. Däremot kan naturligtvis inte partierna tvingas att redovisa användningen av
partistöd som har mottagits för tid före det att de föreslagna redovisningsbestämmelserna ska
tillämpas.”
Redovisningen behöver alltså innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts för att stärka
partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bland annat framgå i vilken
mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen
samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits, se prop. 2013/14:5, sid 78-80.
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Redovisningen, tillsammans med signerat granskningsintyg, lämnas In i original till Region Gotland,
regionstyrelsens registrator, senast den 30 Juni ärat efter verksamhetsåret.

Stenkumla 2016-06-30

Härmed intygas att jag Bengt Hallgren, vald revisor i Gotlands Distrikt av Centerpartiet,
granskat partiets räkenskaper och förvaltning för 2015, samt partiets redovisning av 2015 års
partistöd från Region Gotland.

Bengt Hallgren

Region
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regionstyrelsens registrator, senast den 30 juni året efter verksamhetsåret.

Sida:

Folkpartiets Gotlandsförbund
834000-0770

Resultatrapport

Utskrivet:

Preliminär
Senaste vernr:

Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 15-12-01 -15-12-31

1(2)
16-01-28

11:44
A211

Perioden

Ackumulerat

Ack fg år

Årsbudget

Ack/årsbudg

0,00
0,00
2 224,00
0,00
0,00
-1 662,00
10017,00
10579,00

472 259,00
0,00
5 308,00
0,00
-0,21
4 275,00
116694,00
598 535,79

488 394,00
7 096,00
0,00
0,00
-3,00
1 140,00
14635,00
511262,00

473 100,00
0,00
0,00
8 000,00
0,00
2 000,00
112800,00
595 900,00

99,8 %
0,0 %
0,0%
0,0 %
0,0 %
213,7%
103,5 %
100,4%

0,00
0,00

-3 084,00
-3 084,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,0 %
0,0 %

10579,00

595451,79

511262,00

595 900,00

99,9 %

-4 927,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6 999,00
0,00
0,00
0,00
-1 225,00
0,00
-300,00
0,00
-675,00
-103,00
0,00
-3 193,00
3 193,00
0,00
0,00
-700,00
-7 875,00
-152,67
-2 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-920,00
0,00
0,00
-26 626,67

-59 124,00
0,00
-967,00
-104,00
0,00
-25 458,00
0,00
-17944,00
0,00
-6 703,00
-1 250,00
-300,00
-357,00
-1 150,00
-103,00
-2 628,40
-5318,00
0,00
-349,00
0,00
-4 830,00
-24 883,00
-3335,11
-16500,00
-986,00
-1 378,00
0,00
-500,00
-634,00
0,00
-4 774,00
-216,00
0,00
-179791,51

-57 680,00
-1 990,00
-17762,00
-3819,00
-1 300,00
-17365,00
-16852,00
-300 853,00
-5 088,00
-101 826,00
-17274,00
-6 500,00
0,00
-5 993,00
-132,00
-19355,25
-10601,00
0,00
-4331,00
-2 500,00
-3 614,00
-13200,00
-19701,50
-16500,00
-500,00
-1 467,40
-6 030,00
-500,00
-2 844,00
-800,00
-2 705,00
-3 200,00
0,00
-662283,15

-59 000,00
-1 000,00
-13000,00
-4 000,00
0,00
-23 350,00
0,00
-20 000,00
0,00
-1 000,00
-1 000,00
0,00
-2 000,00
-2 550,00
0,00
-3 500,00
-5 000,00
0,00
0,00
0,00
-1 500,00
-24 000,00
-15000,00
-18000,00
-550,00
0,00
0,00
-500,00
-2 000,00
0,00
-4 000,00
0,00
-3 000,00
-203 950,00

100,2%
0,0 %
7,4 %
2,6 %
0,0 %
109,0%
0,0 %
89,7 %
0,0 %
670,3 %
125,0%
0,0 %
17,9%
45,1 %
0,0 %
75,1 %
106,4%
0,0 %
0,0 %
0,0 %
322,0 %
103,7%
22,2 %
91,7%
179,3%
0,0 %
0,0 %
100,0%
31,7%
0,0 %
119,4%
0,0 %
0,0 %
88,2 %

-15000,00
0,00
-1 260,00
0,00
-3 643,00
-4 884,00
-225,00
0,00
0,00
0,00
-25012,00

-173 100,00
-8 100,00
-12 150,00
0,00
-15099,00
-56 932,00
-3817,00
0,00
-900,00
0,00
-270 098,00

-160384,00
-32 800,00
13 186,00
-4 000,00
-53 359,80
-6 882,00
659,00
-17890,00
0,00
-9 125,00
-270 595,80

-180000,00
-23 000,00
0,00
0,00
-25 000,00
-63 500,00
0,00
0,00
-450,00
0,00
-291 950,00

96,2 %
35,2 %
0,0 %
0,0 %
60,4 %
89,7 %
0,0 %
0,0 %
200,0 %
0,0 %
92,5 %

Rörelsens intäkter
3011
Partistöd
3013
Utbildningsbidrag
3580
Ersättning för kostnader
3590
Konferensstöd Vuxenskolan
3740
Öres- och kronutjämmning
3900
Medlemsavgifter
3988
Lönebidrag
S:a Rörelseintäkter

Direkta kostnader
4580
För vidarefakturering
S:a Direkta kostnader

Bruttovinst
Övriga externa kostnader
>

5010
Lokalhyra
5011
Tillfällig lokalhyra
5410
Förbrukningsinventarier
5460
Förbrukningsmateriel
5500
Rearation och underhåll mask
5810
Reskostnader
5815
Konferenskostnad
5910
Annonsering
5920
Kläder reklam
5930
Reklam, trycksaker
5940
Marknader, arrangemang mm
5950
Webbsida Folkpartiet
5980
Omkostn i samband med Alm
6091
Avdragsgill representation
6092
Ej avdragsgill representation
6110
Kontorsmaterial
6115
Totallösning telefoni/internet/
6211
Fasttelefoni
6230
Mobilt bredband
6235
E-mail konton
6250
Porto
6450
Mötcskostnader Fastlandet
6470
Möteskostnader Gotland
6530
Redovisningstjänstcr
6570
Bankkostnader
6615
Bjudgodis/frukt
6620
Medlemsavgifter riks
6630
Medlemsavgifter Vuxenskola)
6650
Böcker/Tidskrifter
6710
Konsultkostnader
6990
Presenter/Uppvaktning
6991
Övriga avdragsgilla kostn/bui
6995
Budgetpost - oförutsedda kos
S:a Övriga externa kostnader

Personalkostnader
7210
Lön tjänsteman
7285
Semesterlön tjm
7290
Förändring av semesterlönesk
73 1 0
Kontanta extraersättningar
7331
Milersättning
7510
Arbetsgivaravgift
75 1 9
soc.avgifter semesterlön
7521
Arbgivaravg. (nya pcnsionss>
7570
Fora avgift
7610
Utbildning
S:a Personalkostnader

Folkpartiets Gotlandsförbund

Sida:

Resultatrapport

834000-0770

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 15-12-01-15-12-31

Rörelseresultat

Senaste vernr:

2(2)
16-01-28
11:44
A2 1 1

Perioden

Ackumulerat

Ack fg är

Årsbudget

Ack/årsbudg

-41 059,67

145 562,28

-421 616,95

100000,00

145,6%

264,89
5,00
0,00

264,89
25,00
0,00

2 187,43
15,00
-98,00

0,00
0,00
0,00

0,0 %
0,0 %
0,0 %

-40 789,78

145852,17

-419512,52

100 000,00

145,9%

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-100000,00
-100000,00

0,0 %
0,0 %

-40 789,78

145852,17

-419512,52

0,00

0,0 %

-145852,17

-145852,17

419512,52

0,00

0,0 %

Finansiella poster
8310
8322
8423

Ränteintäkter
Ranta Skattekontot, skattefria
Ränta skattekonto, ej avdrags;

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
8850
Avsättning valfond
S:a Bokslutsdispositioner

deräknat resultat
8999

Årets resultat

Granskningsrapport

Enligt lag ska en mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som
visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket
kommunallagen, dvs. för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. En
särskild granskare som utsetts av mottagaren ska därutöver granska om redovisningen
ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.
Jag har granskat redovisningen som lämnats av Liberalerna Gotland. I min granskning
har jag haft tillgång till räkenskapsmaterial, styrelseprotokoll och andra handlingar av
betydelse. Jag anser att granskningen ger mig rimlig grund för mitt uttalande nedan.
Jag, som är av partiet utsedd särskild granskare, anser att den redovisning som
Liberalerna Gotland lämnat den 2016-06-28 ger en rättvisande bild av hur partistödet
använts.
Visby den 2016-06-28

Lars Ahlner
Lindeväg 16
621 43 Visby
0738-215561

Anr

*

2016-06-28

!|w Region

REGION GOTLAND

rvf Gotland

Redovisning av föregående års partistöd från Region Gotland
Parti

Se anvisningar på baksidan
Org.nr
Miljöpartiet de gröna på gotland
834001-2916

Datum
22-06-2016

Nedan redovisas hur stort partistöd som mottagits föregående år.
Partistöd kvar från tidigare är

Mottaget partistöd

24500

Överfört partistöd

744518

89672

Nedan redovisas de verksamheter som partistödet använts till.
Summa

Verksamheter
Löner och ersättningar till anställd personal

271 609

Lokalkostnader

115151

Marknadsföring (t.ex. annonser, trycksaker, webb, övrigt, totalt för varje kostnadstyp)

9863
Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. (totalt för varje kostnadstyp)

124 173
Material (t.ex. IT, kontorsmaterial utställningsmaterial m.m.) (totalt för varje kostnadstyp)

34050
Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, ange vilka
motprestationer som erhållits

x
Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen, ange vilka
motprestationer som erhållits

x
Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående, specificeras
Valfond

100000

J%*£é0Z>&zfof&?

/J^-^V=^=^

Ekonomiansvarig/Kassör

Ordförande

Redovisningen, tillsammans med signerat granskningsintyg, lämnas in i original till Region Gotland,
regionstyrelsens registratct, senast den 30 juni året efter verksamhetsåret.

Granskningsintyg
Vi, av styrelsen för Miljöpartiet de Gröna på Gotland, utsedda granskare av
partistödsredovisning för 2015 lämnar detta granskningsintyg. Vi är tillika föreningens valda
revisorer.

Vi anser att partiet redovisar en rättvisande bild av hur partistödet har använts.

Visby 2016-06-22

Rolf Enfetröm

Matias Swartling

Bilaga 3

Redovisning av föregående års partistöd från Region Gotland
Parti Moderata Samlingspartiet

Se anvisningar på baksidan
Org.nr 834000-1596

Datum 2016-06-30

Nedan redovisas hur stort partistöd som mottagits föregående år.
Partistöd kvar från tidigare år

Mottaget partistöd
1084842

Nedan redovisas de verksamheter som partistödet använts till.

Överfört partistöd till valfond
58 551

Verksamheter

Summa

Löner och ersättningar till anställd personal

0

Lokalkostnader

133 372

Marknadsföring (t.ex. annonser, trycksaker, webb, övrigt, totalt för varje kostnadstyp)
Annonsering
Kampanjmaterial
Kampanjer, marknader, medlemsaktiviteter

20 835
17 741
72 552

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. (totalt för varje kostnadstyp)
Moderata konferenser på fastlandet
Interna utbildningar av fullmäktigegrupp och förbundsstyrelse

124 218
56 694

Material (t.ex. IT, kontorsmaterial utställningsmaterial m.m.) (totalt för varje kostnadstyp)
Hyresavtal kopiator inkl. utskrifter
Telefoni inkl. mobil
Internet
Datakostnader
Porto

68 298
15 136
15 928
16 326
1 015

Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, ange vilka
motprestationer som erhållits
Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen, ange vilka
motprestationer som erhållits
Administrativa kostnader: Medlemssystem, Mailsystem, IT-stöd, Websida, Programvaror,
Bidrag till lönekostnader centralt anställd ombudsman, placerad på Gotland
Medlemsadministration och utskick till medlemmar, via servicekansli Jönköping

63 530
320 000
32 980

Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående, specificeras
Uppvaktningar och minnesgåvor
Sponsring av lokala evenemang
Företagsförsäkring
Revisionsarvoden
Prenumeration GA och GT
TV-licens
Bankkostnader

13 857
10 250
4 316
26 339
5 255
2 762
4 887

…………………………………………..

………………………………………………….

Ekonomiansvarig/Kassör

Ordförande

Änr

Region

2016 -06- 2 1

Gotland

REGION GOTLAND

Redovisning av föregående års partistöd från Region GotlancT
Parti
Socialdemokraterna Gotland

Se anvisningar på baksidan
Org.nr
834000-1414

Datum
2015-05-30

Nedan redovisas hur stort partistöd som mottagits föregående år.
Partistöd kvar från tidigare år

Okr

Mottaget partistöd
l 629 361 kr

Överfört partistöd

Okr

Nedan redovisas de verksamheter som partistödet använts till.
Verksamheter

Summa

Löner och ersättningar till anställd personal

1 119 086 kr

Lokalkostnader

149 051 kr

Marknadsföring (t.ex. annonser, trycksaker, webb, övrigt, totalt för varje kostnadstyp)

52 519 kr

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. (totalt för varje kostnadstyp)

217 190 kr

Material (t.ex. IT, kontorsmaterial utställningsmaterial m.m.) (totalt för varje kostnadstyp)

91 514 kr

Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, ange vilka
motprestationer som erhållits

okr

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen, ange vilka
motprestationer som erhållits

okr

Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående, specificeras

o kr

n
LeifDahlby
Ekonomiansvarig

Conny Kristensen Gahnström
Ordförande

Redovisningen, tillsammans med signerat granskningsintyg, lämnas in i original till Region Gotland,
regionstyrelsens registrator, senast den 30 juni året efter verksamhetsåret.

2016-05-30

Granskningsintyg
Härmed intygas att Socialdemokraterna Gotland har givit en rättvis bild
av hur partiet använt partistödet från Region Gotland under år 2015.

Intygas av

v
Lilian Virgin
Särskild granskare
Socialdemokraterna Gotland

Region

Gotland
Redovisning av föregående åns partistöd från Region Gotland
Parti

OrganJsatJanaaHimnicr Datum

j

/
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Nedan redovisas hur stort partistöd som mottagits föregående år.
Partistöd kvar från tidigare år

Arets partistöd

Överfört partistöd

yoH i^H

iO^QeLH

i ~~

Nedan redovisas de verksamheter som partistödet använts till.
Samma

Verksamheter
Löner oefc ersättningar tffl anstaDd personal

IZHSZ^
6éO

Lokalkostnader
Marknadsföring (Lex. annonser, trycksaker, webb, övrigt)
Deltagande i utbildningar, konferenser m.m.

{j *j CT JL 7

Material (t.ex. IT, kontorsmaterial utställningsmaterial m.m.)

!

7 /*1 / /• /"'

Köpta tjänster för att starka partiets ställning i den kommunala demokratin, ange
vilka motprestationer som erhållits

^
s

Delar av partistödet som överförts tiD andra delar av partiorganisationen, ange
vilka motprestationer som erhållits £^ ,/,<,<> ^.f ^/ yjfrt. P-»tli5f^/
A#T grj'»^.t pi>t"ti(ttS Stdda^r ^(\\ &f\ t\£men ^c»m S>\^o'f\é
0C/1^3 V>Hon^ Uct-nrrler o is Kli nyffa ,^^2/«b3nd sned VSjir

74G9^
i

J* ^i f>«" UrcSch/rer och a^-^cKer rwpptr/t,U.ta x é>e.scL i

ko^T^urt^-n ^v ^-T"V»"^^^ ^ U-& TO yd' ^*c*'»rd' v ^j»lp ^frd i
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Övriga utgifter som inte gar att hänföra tifl något av ovanstående, specificeras

;
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Ekonomiansvarig/Kassör
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^^Lvn^rrjartt
Ordförande

Redovisningen, tiUsnmtnans med signerat granskningsintyg, ttnmas bi i original ÖB Region Gottand,
regionstyrelsens registrator, senast den 30 iuni året efter verksamhetsåret.

l

Sida:

Sverigedemokraterna Gotland

Resultatrapport
Preliminär

Räkenskapsår. 15-01-01 -15-12-31
Resultatenhet Hela företaget
Period. 15-01-01 - 15-12-31

Utskrivet
Senaste veron

16-01-12

60

Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring
NettoomsSttning
3610

Medlemsavgifter

S:a Nettoomsättning

2950,00
2 950,00

Övriga rördsemtskter
3987
Kommunala bidrag
3989
Övriga bidrag
Sa Övriga rörelseintäkter

404194,00
30,00
404 224,00

S.a Rörelseintäkter och iagerförändrmg

407 174,00

Bruttovinst

407 174,00

Röreisens kostnader
Övriga externa kostnader
Ixokalhyra
5010
5460
Förbrukningsmaterial
6071
representation
6250
Porto
6370
polistillstånd
Arvode kostnader
6390
6560
Valfond
6570
Banfckostnader
6970
Tidningar, tidskrifter och facklitteratur
S:a Övriga externa kostnader
Personalkostnader
7330
7331
S:a Personalkostnader

Milersättning
Resekostnader

S:a Rördsens kostnader inkl råvaror mm

-660,00
-18346,00
-300,00
-2 320,00
-700,00
-120000,00
-94699,00
-650,00
-10884,00
-248 559,00
-4 339,00
-42272,00
-46611,00
-295 170,00

Rörelseresultat före avskrivningar

112004,00

Rörelseresultat efter avskrivningar

112004,00

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

112004.00

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resuJtatposter

32.65

Sa Resultat från finansiella investeringar

32,65

32,65

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

112036,65

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

112036,65

Resultat före skatt

112036,65

Beräknat resultat

112036.65

Änr

2016 -05- 2 O
REGION GOTLAND

»x

2016-04-27

Granskningsintyg for Sverigedemokraterna Gotland,
organisationsnummer 802462-0448
Jag har i egenskap av lekmannarevisor granskat årsredovisningen och räkenskaperna för tiden
2015-01-01 till 2015-12-31 för SD Gotland, Granskningen har utförts enligt god revisionssed.
Jag tillstyrker
- att resultaträkning och balansräkning fastställs
- att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- att erhållet partistöd använts i enlighet med kommunallagen, partiets antagna stadgar samt i
det lokala arbetet för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin
Bålsta 2016-04-27

Michael Rubbestad
Av SD Gotland utsedd revisor

Michael Rubbestad, 073-883 26 36, michael.rubbestad@sd.se

Anr

Region

2016 -05- 11

Gotland

REGION GOTLANQ

Redovisning av föregående års partistöd från Region Gotland
Se anvisningar på baksidan
Datum

V

\ c-f

2016-O f-ZO

Nedan redovisas hur stort partistöd som mottagits foregående år.
Partistöd kvar från tidigare år

O

Mottaget partistöd

Överfört partistöd

6SO-

Nedan redovisas de verksamheter som partistödet använts till.
Verksamheter

Summa

Löner och ersättningar till anställd personal

>*VA. scniXW &vgyj-kr

Lokalkostnader

Jo^> o\Ju

155" é,^

Marknadsföring (t.ex. annonser, trycksaker, webb, övrigt, totalt för varje kostnadstyp)

/W~OHJ><»"
öpJRva^U
Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. (totalt för varje kostnadstyp)

Material (t.ex. IT, kontorsmaterial utställningsmaterial m.m.) (totalt för varje kostnadstyp)

Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, ange vilka
motprestationer som erhållits

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen, ange vilka
motprestationer som erhållits
--^ \
J<:
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Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående, specificeras^ """""^."p ^r>w i v• • ^
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Ekonomhmsvarig/Kassör
Redovisningen, tillsammans med signerat granskningsintyg, lämnas in i original till Region Gotland,
regionstyrelsens registrator, senast den 30 juni året efter verksamhetsåret.

Granskning av redovisning av föregående års partistöd
Jag har, på uppdrag av Vänsterpartiet Gotland, granskat den redovisning Vänsterpartiet Gotland fyllt i
och kommer att lämna in till Region Gotland och som avser partiets användning av 2015 års
kommunala partistöd från Region Gotland.
Denna granskning visar att redovisningen är korrekt ifylld utifrån det bokslut som gjorts för år 2015
och som jag tidigare granskat i min roll som revisor för Vänsterpartiet Gotland.
Visby 2016-05-16

KC-V j c C? *

Thomas Gustafson

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-11-21

Handlingar till

Ärende 10

Förfrågan om särskild medlemsinsats
från Kommuninvest för år 2016
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-10-27, § 236
• Ledningskontoret 2016-08-18
• Kommuninvest 2016-05-26

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-10-27

RS § 236

Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016

RS 2016/379
AU § 240

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•

Insatsbelopp upp till 75 procent av högsta nivån, totalt 11 365 420 kronor,
erläggs till Kommuninvest.

Kommuninvest ekonomisk förening har inkommit med en förfrågan om särskild
medlemsinsats för år 2016. Enligt beslut på föreningsstämman 2015-04-16
fastställdes nya stadgar som bland annat ger medlemmarna möjlighet att på eget
initiativ och i egen takt betala in särskild insats för att snabbare fullgöra den
obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet.
Region Gotland har idag ett totalt insatskapital på drygt 27 miljoner kronor eller
476,97 kronor/invånare. Regionfullmäktige beslutade om insatsbelopp upp till 50
procent 2015-10-12, Rf § 249.
För att komma upp till 75 procent av högsta nivån, 675 kronor/invånare, krävs en
inbetalning på 11 365 420 kronor. För att nå upp till högsta nivån som är 900
kronor/invånare krävs en inbetalning på drygt 24 miljoner kronor.
Inbetalningen belastar endast regionens likviditet och kommer att bokas som ökat
andelsvärde i balansräkningen. Det påverkar inte årets resultat.
Ledningskontoret föreslår att regionen ökar sitt insatskapital till 75 procent av den
högsta nivån. Nuvarande likvida situation tillåter inte en större ökning, däremot är
det en fördel att fortsätta uppbyggnaden av regionens insatskapital. Fördelen för
medlemmarna att öka medlemsinsatsen snabbare är att medlemmen så småningom
får behålla större och större del av återbäring och ränta på insatskapitalet. I dagsläget
används dessa för att öka insatskapitalet.
Beslutsunderlag
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/379
18 augusti 2016

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att erlägga insatsbelopp upp
till 75 procent av högsta nivån, totalt 11 365 420 kr.

Ärendebeskrivning

Kommuninvest ekonomisk förening har inkommit med en förfrågan om särskild
medlemsinsats för år 2016. Enligt beslut på föreningsstämman 2015-04-16
fastställdes nya stadgar som bland annat ger medlemmarna möjlighet att på eget
initiativ och i egen takt betala in särskild insats för att snabbare fullgöra den
obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet.
Region Gotland har idag ett totalt insatskapital på drygt 27 mnkr eller 476,97
kr/invånare. Regionfullmäktige beslutade om insatsbelopp upp till 50 procent
2015-10-12, Rf § 249.
För att komma upp till 75 procent av högsta nivån, 675 kr/invånare, krävs en
inbetalning på 11 365 420 kr. För att nå upp till högsta nivån som är 900 kr/invånare
krävs en inbetalning på drygt 24 mnkr.
Inbetalningen belastar endast regionens likviditet och kommer att bokas som ökat
andelsvärde i balansräkningen. Det påverkar inte årets resultat.
Bedömning

Ledningskontoret föreslår att regionen ökar sitt insatskapital till 75 procent av den
högsta nivån. Nuvarande likvida situation tillåter inte en större ökning, däremot är
det en fördel att fortsätta uppbyggnaden av regionens insatskapital. Fördelen för
medlemmarna att öka medlemsinsatsen snabbare är att medlemmen så småningom
får behålla större och större del av återbäring och ränta på insatskapitalet. I dagsläget
används dessa för att öka insatskapitalet.

1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/379

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Ekonomi och upphandling, Serviceförvaltningen
Bilagor: Bilaga 1 Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016 från Kommuninvest ek för
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För kännedom:
Ekonomichefen eller motsv.

2016-05-23

REGION GOTLAND

REGION GOTLAND
Styrelsen

Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016
Inledning
Föreningsstämman fastställde 2015-04-16 nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk
förening421.1 stadgarna har bl.a. tillkommit en möjlighet för medlemmarna att på eget
initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra
den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet.
Med detta brev, vill föreningen nu efterhöra om ni i år vill utnyttja möjligheten att
erlägga en särskild medlemsinsats.
Vi ber er att lämna ert svar på bifogade formulär, bilaga 2, så vi vet om ni vill göra en
extra insatsbetalning i år eller om ni väljer något annat alternativ.
Kommuninvests behov av större kapital
De nya lagkrav på bl.a. större kapital som växt fram i kölvattnet av finanskrisen påverkar också Kommuninvest i hög utsträckning. Den uppbyggnad av kapitalet som
måste ske beskrivs närmare i "Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad"422.
Planen syftar till att minimikravet på större kapital ska vara uppnått senast 2018 då
kravet på viss lägsta bruttosoliditet träder i kraft.
Många medlemmar har redan under 2015 valt att sätta in hela eller huvuddelen av den
högsta insatsnivån.
Under 2015 beslutade hela 212 eller 76 % av medlemmarna att göra en särskild insats
som också genomfördes samma år med totalt 2 690 mkr. Av de 212 medlemmarna
valde 9 av 10 att göra en så stor särskild insats att medlemmen uppnådde den högsta
stadgemässiga insatsnivån.
421

Stadgarna finns på Kommuninvests hemsida: http://kommuninvest.se/for-medlemmar/stadgar-ochavtal/bolagsordning-for-kommuninvest-i-sverige-ab-publ/
422
Planen framgår av stämmohandlingarna (bilaga 18) på Kommuninvests hemsida:
http ://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2016/04/Stämmohandlingar-total-fil-160405 .pdf

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: fornamn.eftemamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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Det faktum att en stor del av medlemmarna redan förra året gjorde en så stor
insatsökning, har varit till stor fördel för Kommuninvests anseende. Det är viktigt att i
relation till myndigheter, ratinginstitut och andra marknadsaktörer kunna visa upp en
hög grad av uppslutning kring kapitalfrågan och att vi håller vad vi tidigare planerat.
Att medlemmarna frivilligt och med tidsmässig framförhållning värnar den egna
organisationen uppfattas som en kraftfull styrkemarkering jämfört med om föreningen i
ett sent skede skulle behöva tvinga fram inbetalning av kapital med stöd av stadgarna.
Medlemmens fördelar av att öka medlemsinsatsen snabbare
1 de nya stadgarna införs en högsta insatsnivå uttryckt i kronor per invånare samt två
delnivåer som motsvarar halva respektive tre fjärdedelar av den högsta insatsnivån.
När en enskild medlems insatsnivå växer och passerar dessa nivåer, är medlemmen inte
längre skyldig att erlägga delar eller hela den årliga insats som annars varit fallet.
Förekommande återbäring och ränta på insatskapitalet får - i takt med att kommunen
uppnår de högre insatsnivåerna - till större och större del behållas av medlemmen. Den
årliga insats som är knuten till storleken på återbäring och insatsränta blir lägre och
lägre, för att till sist bortfalla.
Tänk på att så länge medlemmen inte uppnått den högsta insatsnivån kommer den årliga
befolkningsförändringen att påverka den uppnådda insatsnivån mätt i kronor per
invånare. Det betyder att om en medlem exempelvis uppnått 75% av den högsta
insatsnivån ett år och befolkningen därefter ökat, kan medlemsinsatsen behöva ökas på
för att medlemmen inte ska hamna under 75%-nivån. Först när den högsta insatsnivån
mätt i kronor per invånare uppnåtts, "fryses" påverkan av ändrad befolkning i en 10årsperiod.
Individuell kapitalsituation
Kommuninvest ekonomisk förening har både medlemmar som deltagit i samarbetet i 30
år eller som blivit medlem först på senare år. Medlemsstorleken varierar mellan cirka
2 500 och 548 000 invånare. Vissa medlemmar har hög skuldsättning, andra har för
närvarande inte några lån alls.
De stora skillnaderna mellan medlemmarna har också medfört att det är stora skillnader
i respektive medlems storlek på insatskapitalet.
Vi har sammanställt en aktuell uppgift från medlemsregistret för just er kommun/
landsting/region, bilaga l.
Uppgifterna om läget vid årets början har vi hämtat från vårt medlemsregister och
omfattar den ursprungliga insats som gjordes när ni blev medlemmar,
insatsemissioner423 som ni deltagit i samt summan av gjorda årsinsatser och särskilda
423

En av föreningsstämman beslutad överföring av fria vinstmedel till medlemmarnas bundna
insatskapital. Fördelas ut på respektive medlem i förhållande till medlemmens kapitalinsats.
Insatsemissioner skedde varje år under perioden 2002-2011.
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insatser till och med 2015-12-31. För kommuner och landsting som blivit medlemmar i
år har vi i stället for årsskiftesbeloppet lagt in den initiala medlemsinsatsen i detta fält.
Till detta insatsbelopp har vi i förekommande fall adderat den nya årsinsats för 2016
som stämman beslutat att ni ska erlägga. Beräkningarna av olika delbelopp nedan
förutsätter att årsinsatsen för 2016 betalts in. Eventuellt förlagslånebelopp som belöper
på er inräknas inte i erlagt insatskapital.
Invånaruppgiften har vi hämtat från SCB och avser förhållandet 2016-01-01.
När kan man som medlem göra extra insatser?
Föreningen sänder ut denna förfrågan om ni i år vill göra en extra insatsbetalning till de
medlemmar som ännu inte har nått den stadgemässigt högsta insatsnivån.
Varje medlem tar därefter beslut om den vill göra en extra insatsinbetalning i år eller om
man vill göra på något annat sätt och meddelar föreningen. Svaret är bindande.
Föreningsstyrelsen har beslutat att insatser utöver den högsta insatsnivån tillsvidare inte
far ske genom direkta inbetalningar, så vad det handlar om nu är eventuella tillskott som
högst leder till att medlemmen når den högsta insatsnivån eller delar av denna.
Föreningsstyrelsen424 fattar - med början vid julimötet och därefter löpande under
hösten - beslut om med vilket belopp medlemmen far delta med. Därefter sänder
föreningen ut aviseringar om vilket belopp som ska inbetalas och när det ska ske.
När behöver föreningen senast fa medlemmarnas besked för inbetalning i år?
Medlemmarnas önskemål ska ha kommit föreningen tillhanda senast den 2016-10-31
för att extra insatsbetalning ska kunna ske i år. Lämnas besked tidigare, kan föreningen
hantera detta tidigare och ge ett så snabbt besked som möjligt.
Hur och när sker betalning av extra insatser?
Samtliga inbetalningar måste ha skett före 2016 års utgång för att fa beaktas när 2017
års ordinarie föreningsstämma beslutar om medlemmen måste betala in en ny årlig
insats baserad på insatsräntan/återbäringen eller inte.
Då det handlar om mycket stora belopp är det viktigt att medlemmarna inväntar
Kommuninvests avisering och betalar in beloppet på den angivna betalningsdagen.
Kommuninvest har inte möjlighet att ta emot tidigare eller senare betalningar som sker
på en medlems eget initiativ på ett säkert och effektivt sätt.
Ränta på insatskapital
Räntan på insatskapitalet för 2015 fastställdes av stämman 2016 till 2,0 procent. Ränta
på insatskapital är inte att jämföra med räntan på ett skuldebrev. Den är i stället en form
av överskottsutdelning som ska bekostas inom ramen för den ekonomiska föreningens
utdelningsbara medel (samma utrymme som också ska räcka till för återbäring).
424

I stadgamas § 5.5 sägs: "Styrelsen far besluta att medlem får välja att erlägga en eller flera särskilda
insatser för att helt eller till viss del fullgöra den obligatoriska medlemsinsatsen."

T

KOMMUNINVEST
Svens/ca kommuner och landsting i samverkan

Föreningen kan därför inte i förväg utlova vad räntenivån på insatskapital kommer att
bli under kommande år. Nivån bestäms i efterhand genom beslut av föreningsstämman.
Föreningen eftersträvar dock att kompensera medlemmarna med en rimlig ränta på det
kapital som belöper på var och en av dem.
Att kunna ge ränta till de medlemmar som bidragit med kapitalinsats och som under en
period inte utnyttjar lånemöjligheterna i Kommuninvest har ansetts särskilt viktigt
eftersom dessa medlemmar under samma period inte får någon återbäring.
Får medlemmarna någon ny möilighet 2017 och senare?
Stadgarna har utformats för att passa olika medlemmars behov och möjligheter. Efter
2017 års stämma kommer därför de medlemmar som då inte uppnått den högsta stadgemässiga insatsnivån att på nytt tillfrågas i samma ärende. Detta kommer sedan att ske
efter varje stämma till dess alla medlemmar nått den högsta nivån.
Anmälan är bindande och sker på ett särskilt formulär
Ert beslut om att delta med en kapitalinsats i år är bindande och ska ske på formuläret i
bilaga 2. Hur beslut om att göra en extra insatsbetalning görs, varierar mellan olika
medlemmar och bestäms av medlemmen. Kommuninvest behöver inte delges något
protokollsutdrag eller lagakraftsbevis i detta ärende.
Ett kalendarium för beslut
Så här ser tidplanen ut. Reservation för att förändringar kan komma att ske.
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Föreningen sänder ut en förfrågan till de medlemmar som ännu
inte uppnått den högsta stadgemässiga insatsnivån om intresset för
att betala in en extra insats under 201 6. Medlemmar som redan
uppnått den högsta nivån kan dock inte betala in större kapital.

Maj månad
2016

Föreningsstyrelsen tar fortlöpande ställning till de medlemsbesked
som inkommer och meddelar medlemmen om hur och när
betalning ska ske.

Juliseptember
2016

Sista dagen för medlemmarna att lämna ett bindande besked om
intresset för att betala in extra kapital under 2016.

31 oktober
2016

Sista tillfället för föreningsstyrelsen att besluta om de
medlemsbesked som inkommit tom oktober och att meddela
medlemmen om hur och när betalning ska ske.

December
2016

Absolut sista dagen för inbetalning av kapital för att det ska kunna
beaktas vid beräkning av skyldighet att betala årlig insats vid
stämman 20 17.

31 december
2016

Föreningsstämma som beslutar återbäring och ränta på
insatskapital, årlig insats etc. enligt de nya stadgarna.

April 20 17
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Utbetalning av återbäring och ränta på insatskapital. Ny årlig
insats vars storlek bestäms av medlemmens insatskapitalstorlek
per invånare i relation till den högsta stadgeenliga nivån per
invånare.

April-maj
2017

Föreningen sänder ut en ny förfrågan till de medlemmar som då
Maj 2017
inte uppnått den högsta stadgemässiga insatsnivån medlemmar om
intresset för att betala in en extra insats under 2016.

Eventuella frågor
Behöver du ytterligare information om medlemsinsatsen eller om du tycker att någon
uppgift verkar felaktig, ber vi dig att i första hand kontakta den kundansvarige som du
brukar ha kontakt med.
Avslutningsord
Medlemmarna har genom att anta de nya stadgarna, skapat grunden för att genom egna
insatsbetalningar bygga upp det kapital som organisationen behöver för att kunna fortsätta att förse svensk kommunsektor med en effektiv och säker finansiering av de
investeringar som behöver göras under kommande år.
Den tydliga inställning i frågan som medlemmarna visat i handling redan under 2015
och tydligt deklarerat vid de senaste medlemssamråden och föreningsstämmorna gör att
vi är övertygade om att den resterande delen av den utmaning som kapitaluppbyggnaden
representerar, kommer att vara avklarad redan under 2016!

KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING
Tomas Werngren
Verkställande direktör

Bilagor
1.
2.

Thomas Åkelius
Styrelsens sekreterare

Individuell uppgift om insatskapital
Svarsblankett
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Bilaga l

Uppgift om insatskapital
Uppgift om nuläget
57391

Invånarantal i beräkningarna
Insatskapital i kronor vid 2016 års början eller
senare under 2016 betald medlemsinsats från ny
medlem.

25 764 750

l 608 755

Ny årsinsats 2016 i kronor

27 373 505

Totalt insatskapital i kronor
Totalt insatskapital i kronor per invånare

476,97

Uppgift om återstående insatsbelopp i vissa fall

Miniminivå

200 (40) kr/inv

50 % av högsta nivån

450 (90) kr/inv

-kr

75 % av högsta nivån

675 (l 35) kr/inv

11 365 420 kr

Högsta nivån

900 (l80) kr/inv

24 278 395 kr

I tabellen ovan redovisas vad som i förekommande fall återstår att erlägga som insats
för att uppnå den stadgemässiga miniminivån, 50 % resp 75 % av den högsta
insatsnivån samt den högsta insatsnivån. Om "-" anges, har angiven nivå uppnåtts.

425

1 beräkningen har beloppet reducerats for invånarantal över 90.000 i primärkommun. Reducering sker
till 80% för invånarantal 90.001-200.000 och till 60% för invånarantal på 200.001 och högre. Belopp
inom ( ) avser landsting/region. Ingen reducering sker för större invånarantal i landsting/region.
426
Belopp avser vad som behöver erläggas i förhållande till det antagna utgångsläget, inte vad som
behöver erläggas i förhållande till lägre nivå. Utgångsläget = totalt insatskapital i tabellen ovan.
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Bilaga 2

Svarsblankett om medlems intresse för att erlägga särskild
insats under år 2016 för att helt eller delvis fullgöra den
obligatoriska insatsen

1.

Grunduppgifter

Medlemmens namn

Organisationsnummer

Enhet

Postadress

Uppgiftslämnare hos medlemmen

2.
Namn

Befattning

e-postadress

Direkttelefon/mobil

Huvudfrågeställning om önskemål om insatsbetalning 2016
3.
Önskar kommunen/landstinget/regionen att under år 2016 erlägga någon särskild
insats för att helt eller delvis fullgöra den obligatoriska insatsen i Kommuninvest
ekonomisk förening?

[]
[]

JA

Markera med ett X och fortsätt att besvara frågorna i avsnitt 4.

NEJ

Markera med ett X och fortsätt med att besvara frågorna i avsnitt 5.

4.
Önskad storlek på särskild insats 2016
Hur stor särskild insats vill kommunen/landstinget/ regionen göra under 2016?
Markera valt alternativ med ett X.

[ 1 Alternativ 4.1
Upp till den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare.
Inga fler frågor behöver besvaras.
1 1 Alternativ 4.2
Upp till 75 procent av den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare.
Inga fler frågor behöver besvaras.
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Alternativ 4.3

Upp till 50 procent av den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare.
Inga fler frågor behöver besvaras.
Alternativ 4.4

Upp till den stadgemässiga miniminivån per invånare
Inga fler frågor behöver besvaras.
Alternativ 4.5

Vi önskar betala in följande särskilda insatsbelopp i kronor.
Insatsbelopp i kronor

Kronbeloppet får inte sättas så högt att medlemmens totala insatskapital
överstiger den högsta stadgemässiga insatsnivån.
Använd alternativen 4.1-4.4 om medlemmen endast önskar uppnå de i stadgarna
angivna högsta nivån, de procentuella delnivåerna eller miniminivån.
Inga fler frågor behöver besvaras.
Frågor om orsaken till att medlem inte vill betala in särskild
insats under år 2016 (Om fråga 3 besvarats med NEJ)
Vad är orsaken till att kommunen/landstinget/regionen inte vill betala in särskild
insats år 2016? Markera valt alternativ med ett X.

5.

Alternativ 5.1

Just nu tycker vi att vår insatsnivå är tillräckligt hög och väntar med beslut om
att öka på nivån.
Inga fler frågor behöver besvaras.
Alternativ 5.2

Vi tycker inte att vi har utrymme för att fylla på medlemsinsatsen just nu.
Inga fler frågor behöver besvaras.
[ l Alternativ 5.3

Vi ökar på vår insatsnivå med de årliga insatser som kommande stämmor
beslutar och vill inte öka insatsen utöver detta.
Inga fler frågor behöver besvaras.
Alternativ 5.4

Vi har inte tagit ställning till det ännu/vet inte.
Inga fler frågor behöver besvaras.
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Angivet svar om särskild insats 2016 är bindande för
medlemmen

Svar på denna förfrågan som innebär att medlemmen önskar erlägga en särskild insats
år 2016 är bindande. Så snart föreningens styrelse godkänt önskemålet, utfärdar
föreningen en betalningsanmodan/faktura som medlemmen är skyldig att betala på
angiven förfallodag.

7

Underskrift av behörig/-a firmatecknare

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Befattning

Befattning

Ifylld och undertecknad blankett sänds med post till Kommuninvest ekonomisk
förening, Styrelsen, Box 124, 701 42 Örebro.
Föreningen önskar enbart den ifyllda undertecknade blanketten. Skicka inte några
protokollsutdrag.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-11-21

Handlingar till

Ärende 11

Regional mat- och livsmedelsstrategi för
Gotland
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-10-27, § 237
• Ledningskontoret 2016-09-19
• Regional mat- och livsmedelsstrategi för Gotland 2016-2025

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-10-27

RS § 237

Regional mat- och livsmedelsstrategi Gotland

RS 2015/297
AU § 241

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•

Regional mat- och livsmedelsstrategi för Gotland 2016-2025 antas, som gällande
för arbetet med att stärka området för mat- och livsmedelsnäringarna 2016-2025.

Regionstyrelsens beslut

•

Ledningskontoret får i uppdrag att som en del av Tillväxtprogram för Gotland
2016-2020, tillsammans med Länsstyrelsen, ta fram en genomförandedel för
strategin i samverkan med aktörer inom området för mat och livsmedel.

Mat- och livsmedelsstrategin för Gotland har tagits fram i samverkan mellan
näringsliv, organisationer och myndigheter. Strategin slår fast en gemensam väg
framåt i syfte att utveckla och stärka området för mat och livsmedel och den
potential som finns. Området är utvalt som ett av Gotlands styrkeområden i
Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 och i det statliga näringslivspaketet Hållbara
Gotland. Som namnet antyder så är den gotländska strategin mer än en strategi för
ökad livsmedelsproduktion. En kanske självklar utgångspunkt för en lyckosam
satsning på mat är konsumenten och själva måltiden. Grundsynen i strategin är dels
att området för mat och livsmedel är ett system med olika delar och en rad olika
aktörer, som alla är viktiga för att skapa tillväxt, dels att utveckling ska utgå från
konsumenternas behov, önskemål och krav.
Mat och livsmedelsnäringarna är ett styrkeområde för Gotland med god potential för
utveckling. Konkurrensen mellan regioner nationellt, liksom internationellt kräver
dock ett brett och systematiskt arbete för att försvara och utveckla den gotländska
positionen.
Ledningskontoret bedömer att förutsättningarna för utveckling och tillväxt förbättras
med en bland aktörerna gemensamt framtagen och förankrad analys och strategi. Det
finns, och har hela tiden funnits, ett intresse från såväl företag och organisationer,
som myndigheter, att skaffa en gemensam bild över nuläge och möjligheter till
utveckling. En gemensamt framarbetad strategi som ger en bred kunskap och
förståelse för hela systemet ska kunna verka som utgångspunkt både för företagens
egna handlingsplaner och arbete, enskilt eller i samarbete, och som vägledning för
myndigheternas prioritering av finansieringsstöd.
Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-09-19
Ärendets behandling under mötet

Biträdande näringslivschef Karin Farinder och Gunilla Lexell, Länsstyrelsen i
Gotlands län, föredrog ärendet.
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Regional mat- och livsmedelsstrategi Gotland
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

•

”Regional mat- och livsmedelsstrategi för Gotland 2016-2025” antas som
gällande för arbetet med att stärka området för mat- och livsmedelsnäringarna
2016-2025.

Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Ledningskontoret får i uppdrag att som en del av Tillväxtprogram för Gotland 20162020, tillsammans med Länsstyrelsen, ta fram en genomförandedel för strategin i
samverkan med aktörer inom området för mat och livsmedel.

Sammanfattning

Mat- och livsmedelsstrategin för Gotland har tagits fram i samverkan mellan
näringsliv, organisationer och myndigheter. Strategin slår fast en gemensam väg
framåt i syfte att utveckla och stärka området för mat och livsmedel och den
potential som finns. Området är utvalt som ett av Gotlands styrkeområden i
”Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020” och i det statliga näringslivspaketet ”Hållbara
Gotland”. Som namnet antyder så är den gotländska strategin mer än en strategi för
ökad livsmedelsproduktion. En kanske självklar utgångspunkt för en lyckosam
satsning på mat är konsumenten och själva måltiden. Grundsynen i strategin är dels
att området för mat och livsmedel är ett system med olika delar och en rad olika
aktörer, som alla är viktiga för att skapa tillväxt, dels att utveckling ska utgå från
konsumenternas behov, önskemål och krav.
Strategin är viktig för alla aktörer i arbetet för att utveckla och stärka Gotlands
position när andra regioner tar plats. Den skapar förutsättningar för att aktörerna kan
arbeta med en gemensam målbild och att man har samma bild av inom vilka
strategiska utvecklingsområden insatser behöver genomföras. En gemensam bild
stimulerar också samverkan och samarbete mot de gemensamma målen.
Förankringen i systemet under framtagandet av strategin innebär förhoppningsvis att
den också blir en ledstjärna för dess aktörer – företag, organisationer, akademin och
myndigheter.
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Strategins gemensamt definierade utvecklingsområden har inte status av att vara
förfinansierade av t ex regionala tillväxtmedel. Som alltid gäller att den största källan
till finansiering för näringslivsutveckling är företagens egna resurser i form av eget
kapital, lånefinansering och externt ägarkapital.
Varför behövs det en strategi för området när Gotland redan är stark här? Mat
och livsmedel är viktiga områden för Gotland ur flera perspektiv. Det handlar inte
minst om att livsmedelsproduktionen sysselsätter ett stort antal personer. Och att
maten bidrar till att stärka bilden av Gotland, vilket är viktigt för såväl
besöksnäringen som för varumärket Gotland i stort. Livsmedelsproduktionen och
besöksnäringen är de två största näringarna på Gotland. Det finns en stor potential
för att utveckla mat- och livsmedelsområdet och stärka Gotlands position såväl på
som utanför hemmamarknaden – och på sikt även internationellt.
Det finns även ett antal utmaningar att ta sig an för att stärka och fortsatt utveckla
positionen inom mat och livsmedel gentemot andra regioners starka arbete. Rent
grundläggande handlar det om att säkra att utveckling och tillväxt sker på ett hållbart
sätt som tar hänsyn till alla tre dimensionerna ekonomi, ekologi och den sociala
aspekten. Att göra varje beslut till ett medvetet beslut som tar hänsyn till hållbarhet är
en nödvändig utveckling för Gotland såväl som i hela världen. Det starka varumärket
Gotland, som alla och ingen äger, men många drar fördelar av, är ett annat område
som kräver medvetet och kontinuerligt arbete. Denna utmaning är nödvändig att
adressera eftersom varumärket å ena sidan har potential för utveckling. Å andra sidan
så finns det en risk i det stora beroendet av varumärket där allt kan utmanas med en
skandal. Eftersom den gemensamma bilden är att stärkt samarbete positivt påverkar
den gotländska utvecklingen så är det av vikt att verka för att etablera konkreta och
långsiktiga samarbeten mellan företag, liksom mellan företag och akademi,
myndigheter och olika organisationer.
Andra utmaningar handlar om att stärka företagens affärsmässiga beslutsfattande
med en utgångspunkt i omvärlds- och marknadsorientering. Affärsmässiga beslut
kräver resurser, som kunskap och tid för analys. Ytterligare exempel på utmaningar är
att öka försäljningen från export såväl nationellt som internationellt, samt att säkra
både kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Det handlar också om att ta
tillvara nya affärsmöjligheter, bland annat de som miljö- och klimatutmaningarna ger
upphov till.
Ärendebeskrivning

Vid regionstyrelsens sammanträde 2015-05-28 fattades beslut om att en gotländsk
mat- och livsmedelsstrategi ska arbetas fram i samarbete mellan aktörer från den
breda konstellation som bildades för genomförandet av Matlandethuvudstadsåret
2013, med Region Gotland och Länsstyrelsen Gotland som projektägare.
Ledningskontoret fick i uppdrag att planera och genomföra arbetet i samarbete med
Länsstyrelsen.
Sedan juni 2015, då en första workshop med representanter för alla delar av mat- och
livsmedelssystemet deltog, har flera workshops hållits i både egen regi och i samband
med Tillväxt Gotlands och Region Gotlands näringslivsfrukostar. Ett stort antal
intervjuer har genomförts med företag, organisationer och andra aktörer, både
individuellt och i grupp. LRF Gotland och Gotlands Slagteri lät under 2015
konsultföretaget Macklean genomföra en kartläggning av gotländsk
primärproduktion och viss förädlingsindustri. Denna rapport har utgjort ett av
underlagen i strategiarbetet, tillsammans med andra rapporter, strategier med mera,
både gotländska och från andra regioner. Under sommaren 2016 har ett antal
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avstämningsmöten med olika intressentgrupper och organisationer genomförts, där
preliminära slutsatser av kartläggningen och förslag till insatser diskuterats.
Arbetet har genomförts tillsammans med representanter för systemets olika delar,
vilket varit en del av uppdraget – och det hade heller inte gått att göra på något annat
vis. Förfarandet har gjort att det nu finns en bra bild över såväl områdets styrkor och
svagheter, som hot och möjligheter. Projektledningsgruppen har bestått av en
representant vardera från Region Gotland, Länsstyrelsen och Almi Företagspartner.
Styrgrupp har varit varsin representant för Region Gotland respektive Länsstyrelsen
Gotland.
Under arbetets gång har samordning gjorts med arbetet för det regionala
styrdokumentet ”Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020”, vilket beslutas hösten 2016.
Även synkronisering med regeringens satsning på ett statligt näringslivspaket för
Gotland, ”Hållbara Gotland” har behövt göras. Området för mat och livsmedel är
utvalt som styrkeområde i såväl tillväxtprogrammet som det statliga
näringslivspaketet.
Bedömning

Mat och livsmedelsnäringarna är ett styrkeområde för Gotland med god potential för
utveckling. Konkurrensen mellan regioner nationellt, liksom internationellt kräver
dock ett brett och systematiskt arbete för att försvara och utveckla den gotländska
positionen.
Ledningskontoret bedömer att förutsättningarna för utveckling och tillväxt förbättras
med en bland aktörerna gemensamt framtagen och förankrad analys och strategi. Det
finns, och har hela tiden funnits, ett intresse från såväl företag och organisationer,
som myndigheter, att skaffa en gemensam bild över nuläge och möjligheter till
utveckling. En gemensamt framarbetad strategi som ger en bred kunskap och
förståelse för hela systemet ska kunna verka som utgångspunkt både för företagens
egna handlingsplaner och arbete, enskilt eller i samarbete, och som vägledning för
myndigheternas prioritering av finansieringstöd.
Beslutsunderlag

Bilagt förslag till strategi: ”Regional mat- och livsmedelsstrategi för Gotland 20162025”.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Länsstyrelsen i Gotlands län
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En regional mat- och
livsmedelsstrategi för
Gotland
2016-2025
Mat- och livsmedelsnäringarna – ett styrkeområde
för gotländsk utveckling och tillväxt
2016-10-27

FÖRORD
För många människor är mat och livsmedel från Gotland förknippat med positiva upplevelser och
minnen. Det kan vara den fantastiska Gotlandsmenyn under semestern, besöket i den genuina
gårdsbutiken, eller det smakrika gotländska lammköttet och morötterna inköpta i butiken i Stockholm.
Under de senaste åren har Gotlands positioner inom området för mat och livsmedel flyttats fram och
Gotland belönades också av regeringen med utmärkelsen Sveriges Matlandethuvudstad 2013. Mat och
livsmedel är tillsammans med besöksnäringen de två viktigaste näringslivsgrenarna på ön. Gotlands goda
renommé, de många produkterna med hög kvalitet och möjligheten till skyltfönster i samarbete med
besöksnäring såväl som högklassiga restauranger ger stora möjligheter till fortsatt utveckling.
Mat och livsmedel är därför helt naturligt ett så kallat styrkeområde, vilket syns i styrdokumentet
”Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020” och avspeglas även i statens näringslivspaket ”Hållbara Gotland”. Att
framtagningen av den regionala mat- och livsmedelsstrategin har skett i samverkan mellan näringsliv,
organisationer och myndigheter är ett sätt att fortsätta utvecklingsarbetet tillsammans - för en långsiktig,
hållbar tillväxt där mat spelar roll.
Vi hoppas att strategin ska vara en god hjälp i det fortsatta utvecklingsarbetet – för såväl enskilda
företagare och för det offentliga Gotland, var för sig och tillsammans – och att den ska bidra till att
Gotland blir än mer förknippat med mat och livsmedel av hög kvalitet.

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Cecilia Schelin Seidegård
Landshövding
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SAMMANFATTNING
Mat- och livsmedelsstrategin för Gotland har tagits fram i samverkan mellan näringsliv, organisationer och
myndigheter. Strategin slår fast en gemensam väg framåt i syfte att utveckla och stärka området för mat
och livsmedel. Området pekas ut som ett av Gotlands styrkeområden i styrdokumentet ”Tillväxtprogram
för Gotland 2016-2020”, som beslutas under hösten 2016. Som namnet antyder så är den gotländska
strategin mer än en strategi för ökad livsmedelsproduktion. En kanske självklar utgångspunkt för en
lyckosam satsning på mat är konsumenten och själva måltiden. Grundsynen i strategin är dels att området
för mat och livsmedel är ett system med olika delar och en rad olika aktörer, som alla är viktiga för att
skapa tillväxt, dels att utveckling ska utgå från konsumenternas behov, önskemål och krav.
Strategins vision, ”Mötet med gotländsk mat och matkultur sker hållbart och naturligt i såväl vardags- som
festsituation på regionala, nationella och internationella marknader”, ska bidra till uppfyllandet av Vision
Gotland 2025. Grundläggande förutsättningar är att tillväxten sker hållbart, med stärkt samarbete inom
såväl som utanför systemet, till exempel med akademin. Gotland har dessutom naturgivna förutsättningar
och traditioner att bygga vidare på. Den hållbara utvecklingen är baserad på alla tre dimensioner - social,
ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Med större medvetenhet och ökad systematik möjliggörs en gradvis
och kontinuerlig förflyttning. I intervjuer och workshops är samverkan och samarbete de ”nycklar” som
tydligast framkommit som förutsättningar för framgångsrik utveckling.
Strategin åtföljs av en kartläggningsrapport, vilken erbjuder alla aktörer kunskap om systemets
förutsättningar – kunskap som kan användas för sin egen och gemensam utveckling. Inom ramen för
kartläggningsarbetet har en omfattande SWOT-analys gjorts, vilken ligger till grund för ett antal strategiska
vägval. Gotlands styrkor ligger till stor del i de positiva associationer som finns för mat och livsmedel från
Gotland, samt i de unika möjligheter att visa produkter som besöksnäringen ger. Att bygga vidare på dessa
liksom andra styrkor är viktigt. Framgångsfaktorer i arbetet med att stärka området är bland andra
nytänkande, ökad affärsmässighet, samt ökad tydlighet kring olika roller och det ansvar man ser sig vilja ta.
Viktiga vägval, förutom att det för hållbar långsiktighet är nödvändigt att låta just hållbarhetsaspekterna
finnas med i alla beslut, samt att bygga vidare på befintliga styrkor, är även att utgå från kundens och
konsumentens val och efterfrågan. Ytterligare ett vägval är utvecklingen av Gotland Grönt Centrum till
resurs för att stärka inte minst gotländska gröna näringar.
Analysen har lett fram till sex strategiska utvecklingsområden. Dessa ska i handlingsplanearbetet utvecklas
med insatser, intressenter och ansvariga. Att arbeta med utvecklingsområdena ger förutsättningar för att
nå strategins mål och vision. Identifierade områden handlar om att fortsätta utveckla Gotlands goda
varumärke inom mat och livsmedel, att skapa förståelse och metoder för hur omvärldsbevakning behöver
påverka företagens affärsmässiga val, samt utveckling av den potential som nya såväl som ytterligare
bearbetade marknader ger. Att öka förädlingsvärdet på ön är den viktigaste faktorn för att öka omsättning
och sysselsättning i systemet. Det gäller allt från nya grödor och nya produkter till utveckling av
matturism. Att öka förädlingsvärdet hänger intimt samman med bland annat innovation och
produktutveckling som baserar sig på omvärldskunskap och forskningsrön. Ett kritiskt område för
systemets utveckling är kompetensförsörjning eftersom det idag finns ett antal bristyrken, och
kompetensutveckling av befintliga företagsledare och personal.
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1. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN STRATEGI
1.1

Varför behövs en gotländsk mat- och livsmedelsstrategi?

Behovet av en strategi för området för mat och livsmedel diskuterades redan 2013 då Gotland av
regeringen korades till Matlandethuvudstad 20131. Regionfullmäktige beslutade 2015 att en regional
strategi skulle tas fram, och Region Gotland och Länsstyrelsen har tillsammans ansvarat för det arbetet.
Andra områden i landet gör likadant, medan det på nationell nivå pågår arbete med att ta fram en
livsmedelsstrategi för landet. Gotlands strategi är ett led i att uppfylla de ambitioner som är fastslagna i det
regionala utvecklingsprogrammet, Vision Gotland 20252.
Mat och livsmedel är viktiga områden för Gotland ur flera perspektiv. Det handlar inte minst om att
livsmedelsproduktionen sysselsätter ett stort antal personer. Och att maten bidrar till att stärka bilden av
Gotland, vilket är viktigt för såväl besöksnäringen som för varumärket Gotland i stort.
Livsmedelsproduktionen och besöksnäringen är de två största näringarna på Gotland. Mat- och
livsmedelsnäringarna tillsammans med besöksnäringen är också utpekade som de två viktigaste
styrkeområdena för öns framtida utveckling. Det finns en stor potential för att utveckla mat- och
livsmedelsområdet och stärka Gotlands position såväl på som utanför hemmamarknaden – och på sikt
även internationellt.
Trots Gotlands framgångar inom mat och livsmedel så finns ett antal utmaningar som behöver adresseras.
Rent grundläggande handlar det om att säkra att utveckling och tillväxt sker på ett hållbart sätt som tar
hänsyn till alla tre dimensionerna ekonomi, ekologi och den sociala aspekten. Att göra varje beslut till ett
medvetet beslut som tar hänsyn till hållbarhet är en nödvändig utveckling för Gotland såväl som i hela
världen. Det starka varumärket Gotland, som alla och ingen äger, men många drar fördelar av, är ett annat
område som kräver medvetet och kontinuerligt arbete. Denna utmaning är nödvändig att adressera
eftersom varumärket å ena sidan har potential för utveckling. Å andra sidan så finns det en risk i det stora
beroendet av varumärket där allt kan utmanas med en skandal. Eftersom den gemensamma bilden är att
stärkt samarbete positivt påverkar den gotländska utvecklingen så är det av vikt att verka för att etablera
konkreta och långsiktiga samarbeten mellan företag, liksom mellan företag och akademi, myndigheter och
olika organisationer.
Andra utmaningar handlar om att stärka företagens affärsmässiga beslutsfattande med en utgångspunkt i
omvärlds- och marknadsorientering. Affärsmässiga beslut kräver resurser, som kunskap och tid för analys.
Ytterligare exempel på utmaningar är att öka försäljningen från export såväl nationellt som internationellt,
samt att säkra både kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Det handlar också om att ta tillvara
nya affärsmöjligheter, bland annat de som miljö- och klimatutmaningarna ger upphov till.
Den här strategin pekar ut en gemensam färdriktning som tar tillvara Gotlands utvecklingspotential inom
området. Strategin är viktig för alla aktörer i arbetet för att utveckla och stärka Gotlands position på
marknaden när andra regioner tar plats. Den skapar förutsättningar för att aktörerna kan arbeta med en
1 Juryns motivering till utnämning av Gotland till Årets Matlandethuvudstad 2013: ”På Gotland finns ett livskraftigt jordbruk med stark
koppling till en nyskapande livsmedelsförädling. Här finns högklassiga restauranger, naturnära måltidsupplevelser och en strävan att öka andelen lokala
råvaror i den offentliga maten och att minska matsvinnet. Det ska bli spännande att se hur ambitionerna kring den offentliga maten förverkligas.
Gotland som mat-ö tar sin utgångspunkt i primärproduktionen. Det soliga klimatet och den kalkrika jorden skapar förutsättningar för hög kvalitet och
unika produkter med egen karaktär som är attraktiva såväl nationellt som internationellt. Gotland utses till Årets Matlandethuvudstad 2013 för ett
målmedvetet arbete och för att Gotland är mat!”
2 Länk till styrdokumentet, Vision Gotland 2025 http://gotland.se/38064
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gemensam målbild och att man har samma bild av inom vilka strategiska utvecklingsområden insatser
behöver genomföras. En gemensam bild stimulerar också samverkan och samarbete mot de gemensamma
målen. Förankringen i systemet under framtagandet av strategin innebär förhoppningsvis att den också
blir en ledstjärna för dess aktörer – företag, organisationer, akademin och myndigheter. Som underlag till
strategin finns en kartläggningsrapport som kan utgöra både en kunskapskälla och ge inspiration och
vägledning i framtidsbeslut för alla aktörer, liksom att stimulera till mer och/eller nya samarbeten.
För den offentliga verksamheten på ön ska strategin vara vägledande för politiska ställningstaganden när
det gäller kommunala beslut inom måltidsförsörjningen. Både Region Gotland och Länsstyrelsen hanterar
dessutom offentliga medel som ska användas för att finansiera regional utveckling, och även där ska
strategin användas för att fördela resurser. För organisationer och företag som arbetar med näringslivsoch företagsutveckling - Gotland Grönt Centrum, LRF, Hushållningssällskapet, Almi Företagspartner
med flera – är strategin en vägledning för rådgivnings- och projektsatsningar.

1.2

Hur har strategin tagits fram?

Sedan juni 2015, då en första workshop med representanter för alla delar av mat- och livsmedelssystemet
deltog, har flera workshops hållits i både egen regi och i samband med Tillväxt Gotlands och Region
Gotlands näringslivsfrukostar. Ett stort antal intervjuer har genomförts med företag, organisationer och
andra aktörer, både individuellt och i grupp. LRF Gotland och Gotlands Slagteri lät under 2015
konsultföretaget Macklean genomföra en kartläggning av gotländsk primärproduktion och viss
förädlingsindustri. Denna rapport har utgjort ett av underlagen i strategiarbetet, tillsammans med andra
rapporter, strategier med mera, både gotländska och från andra regioner. Under sommaren 2016 har ett
antal avstämningsmöten med olika intressentgrupper och organisationer genomförts, där preliminära
slutsatser av kartläggningen och förslag till insatser diskuterats.
Under arbetets gång har samordning gjorts med arbetet för det regionala styrdokumentet ”Tillväxtprogram
för Gotland 2016-2020”, vilket beslutas hösten 2016. Även synkronisering med regeringens satsning på ett
statligt näringslivspaket för Gotland, ”Hållbara Gotland”3 har behövt göras.
Projektgruppen har letts av Karin Farinder, Region Gotland, med deltagande från Gunilla Lexell,
Länsstyrelsen och Magnus Larsson, Almi Företagspartner. Stefan Person, Region Gotland, och Kjell
Norman, Länsstyrelsen, har utgjort styrgrupp för arbetet.

1.3

Strategin i ett regionalt utvecklingsperspektiv

Den politiska visionen, som har tagits fram i bred förankring i det gotländska samhället, uttryckt i det
regionala utvecklingsprogrammet (RUP) Vision Gotland 2025, är att ”Gotland är Östersjöregionens mest
kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust”. Strategin för mat och livsmedel,
som är en del i arbetet med att förverkliga visionen, har tydliga kopplingar till flera av dess målbilder och
strategier. Strategin för mat och livsmedel ska också vara en delstrategi i den kommande regionala
utvecklingsstrategin (RUS).
För att konkretisera mat- och livsmedelsstrategin tas en handlingsplan fram, vilken ska utvärderas och
revideras kontinuerligt. Handlingsplanen är en del av genomförandet av Tillväxtprogram för Gotland 20162020 där mat- och livsmedelsnäringarna lyfts fram som ett av två styrkeområden. Handlingsplanen, som

3

http://www.regeringen.se/rapporter/2016/06/hallbara-gotland/
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ska innehålla mätbara mål, ska vara klar under kvartal ett 2017. Målen ska ligga till grund för uppföljning
och eventuella revideringar framöver.
Insatserna för mat- och livsmedelsstrategin ska också samordnas med de som kommer att ske inom ramen
för det statliga näringslivspaketet Hållbara Gotland och andra pågående eller redan planerade insatser. De
olika insatsområdena inom Hållbara Gotland är ”Framtidens hållbara livsmedel och havets näringar”,
”Kompetens för attraktionskraft”, ”Nyindustriell utveckling”, ”De hållbara besöken i en rik natur- och
kulturmiljö”, samt ”Det digitala försteget”. Satsningen ger möjlighet till fler, bredare och större insatser än
som annars varit fallet.
Utveckling av mat och livsmedel på Gotland kräver medverkan från en rad olika aktörer – företag,
organisationer, myndigheter och akademin. Som i alla andra sammanhang när det handlar om utveckling
av näringslivet, kommer den absoluta majoriteten av utvecklingsresurserna från företagen själva. Det är i
företagen den stora mängden utvecklingstid satsas och det är också där den största andelen ekonomiska
resurser finns. Företagen är också de som tar riskerna i utvecklingsarbetet och det är där tillväxt i form av
ökad omsättning och sysselsättning sker. Olika typer av offentliga medel i form av ekonomiskt stöd,
utvecklingsprogram med mera kan endast påskynda och stimulera utveckling inom ett visst område. Det
är dock viktigt att stödsystemet kring företagen är samordnat och arbetar mot gemensamma mål.
Förutom Region Gotlands och Länsstyrelsens möjligheter till ekonomiska och andra stöd, spelar även
organisationer som LRF, Hushållningssällskapet och Almi Företagspartner en stor roll. Det är viktigt att
det nybildade bolaget Gotland Grönt Centrum tar sina olika roller för utveckling av inte minst gotländska
gröna näringar. Bland annat handlar det om rollerna som kunskapsinhämtare, kunskapsförmedlare,
mötesplats och projektgenomförare. Dessutom har Gotland Grönt Centrum, tillsammans med Sveriges
Lantbruksuniversitet, en central roll som länk till forskning genom den satsning på ”Sustainable Food System
Gotland” som föreslås i Hållbara Gotland. Även Uppsala Universitet föreslås vara en del av denna satsning.
Universitet och högskolor bör också kunna ta en viktig roll inom kompetensutveckling,
kunskapsöverföring, utvecklingsarbete och utvärdering.
Det finns en rad finansieringskällor som kan bli aktuella för olika konkreta insatser i det fortsatta arbetet.
Förutom Hållbara Gotland, som nämnts tidigare kan bland annat följande källor nämnas:











Region Gotland – projektfinansiering, företagsstöd
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling/Länsstyrelsen – projektfinansiering
(kompetensutveckling, rådgivning, samarbete), företagsstöd
Europeiska regionala utvecklingsfonden - Småland och Öarna – projektstöd
EUs Central Baltic-program – projektstöd för internationellt samarbete
Leader Gute – projektstöd
Europeiska innovationspartnerskapet - projektstöd
Tillväxtverket – projektstöd, utvecklingscheckar till företag
Almi Företagspartner – lånefinansiering, innovationsstöd till företag
Almi Invest – riskkapital
RegionInvest Gotland – riskkapital
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1.4

Beskrivning av systemet och helheten

I mat- och livsmedelsstrategin för Gotland beskrivs området för mat och livsmedel som ett system där
konsument- och marknadsbehov är centrala och där alla delar är sammankopplade och viktiga för
helheten. Nedan visas en schematisk bild av systemet och de olika områden som ingår. Storleken på
rutorna speglar inte på något sätt omfattningen eller betydelsen av områdena sinsemellan. Runt systemet
finns andra strukturer av vikt för bland annat nödvändig kompetensuppbyggnad. Viktiga för mat- och
livsmedelssystemet är aktörer inom akademin, som Sverige Lantbruksuniversitet och Uppsala universitet,
samt olika forskningsinstitut. Myndigheter som Länsstyrelsen, Region Gotland och Tillväxtverket, vilka
med bland annat olika finansieringsmöjligheter är viktiga facilitatorer, befinner sig utanför systemet såsom
beskrivet i denna strategi.

Figur 1. Schematisk bild över mat- och livsmedelssystemet som bland annat visar konsumentens roll för övriga aktörer
I bilden är konsumenten central av den enkla anledningen att det är konsumenten som slutligen väljer,
köper, äter och upplever. Detta gäller oavsett om mötet med maten eller livsmedelsprodukten sker på
restaurangen eller i kaféet, i livsmedelsaffären eller gårdsbutiken, eller inom den offentliga måltiden i
skolan eller på äldreboendet. Konsumenternas beteende har därmed en grundläggande betydelse för de
vägval det privata näringslivet, och även den offentliga måltiden, gör för fortsatt utveckling. Modellens
fyra huvudområden beskrivs enligt nedan.


Kund – omfattar de som köper/upplever det som produceras eller tillgängliggörs i övriga led. Här
definierade som konsument, offentlig måltid och restaurang/kafé
o Konsument – enskilda personer som är de som handlar i butiker, äter på restauranger o s v.
Kallas också slutkonsument.
o Offentlig måltid – omfattar såväl kommunal som privat offentlig måltid, d v s barnomsorg,
äldreomsorg, sjukvård och skola
o Restaurang och kafé - omfattar restauranger, kaféer och konferensanläggningar
o Matturism – omfattar upplevelseaktiviteter där mat är en stor del av eller huvudanledningen till
deltagande

8






Handel – omfattar dagligvaruhandel och grossister. Gårdsbutiker befinner sig i en gråzon mellan
matturism och handel.
Förädling – omfattar både förädling närmast primärproduktionen (förädling 1), det vill säga mejeri,
slakteri, kvarnar, grönsakspackerier, och produktion av till exempel glass, korv, bröd,
grönsakskonserver och färdigmat (förädling 2).
Primärproduktion – området omfattar bland annat lantbruket och trädgårdsnäringen med alla dess
inriktningar. Trädgårdsprodukter kan vara frilandsodlade eller odlade i växthus och omfattar
grönsaker, frukt och bär. Spannmål odlas både för att ingå i animalieproduktionen och för
humankonsumtion. Inom animalieproduktionen produceras ägg, mjölk och kött från nötkreatur, får,
fågel och gris. Inom det maritima området handlar det om fisk, men också andra råvaror som
förekommer vilt eller odlat. Biodling omfattar honung. Inom området för vilt återfinns till exempel
kött från rådjur eller vildkaniner, såväl som svamp, bär och örter.

2. NULÄGET FÖR MAT OCH LIVSMEDEL PÅ GOTLAND
I arbetet med den regionala mat- och livsmedelsstrategin har en kartläggning, av såväl de olika delarna som
systemets helhet, genomförts. Analysen av kartläggningens resultat ligger till grund för strategin.
Kartläggningen har sammanställts i en separat rapport.

2.1

Näringslivet i och runt systemet

Gotland har idag ett näringsliv runt mat och livsmedel som är både stort och viktigt. Systemet omfattar
huvudområdena primärproduktion, förädling, handel och kund. Den totala omsättningen i systemet
beräknas ligga på 2-2,5 miljarder kronor per år. De areella näringarna är sedan länge av stor betydelse för
det gotländska samhället. Primärproduktionen är viktig för sysselsättningen på Gotland. I de ca 1 5004
jordbruksföretagen är nästan 3 900 personer sysselsatta5. Vidare omsätter primärproduktionen väl över en
miljard kronor årligen6. Trots Gotlands relativa litenhet (0,6% av Sverige befolkning och knappt 0,8% av
Sveriges yta) står Gotland för en relativt sett stor del av primärproduktionen inom flera områden, till
exempel finns 12% av alla Sveriges tackor och baggar på Gotland, liksom 5% av Sveriges rapsareal.
Inom förädlingsledet har Gotland flera framgångsrika förädlingsföretag och det finns en stor potential för
fler företag att utvecklas. De tio största livsmedelsföretagen på Gotland omsätter 1,5 miljarder kronor7.
Varumärket Gotlands goda renommé, inte minst i Stockholm och Mälardalen, visar på den potential som
finns att bygga vidare på. Systemets aktörer utgör dessutom en stor och viktig grupp köpare av tjänster
från lokala företag inom andra branscher, till exempel bokföringstjänster, transporter, reparationer och
byggnation.
Måltidsaktörerna är viktiga delar av systemet. Restaurangtätheten på Gotland är hög och antalet White
Guide-utnämningar vittnar om hög klass. År 2016 platsar hela 17 restauranger på listan, av vilka åtta finns
utspridda över ön utanför Visby. Restaurangbranschen sysselsätter ett stort antal personer, dock med stor
variation över året. En annan måltidsaktör är den offentliga som med en måltidspolicy och i sin roll som
kravställare och upphandlare bland annat kan bidra till att flytta fram hållbarhetspositionerna.

Gotland i siffror 2015, http://gotland.se/64224
Jordbruksstatistisk sammanställning 2016, SCB/Jordbruksverket
6 Underlag till en regional livsmedelsstrategi för Gotland, LRF Gotland/Macklean (2015)
7 Livsmedelsindustrin på Gotland, Almi Företagspartner (2014)
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Dagligvaruhandelns betydelse för gotländskt näringsliv indikeras med ett omsättningsindex på 1218. Det
betyder att gotländsk handel omsätter 21% mer än vad som vore normalt för antalet fastboende på ön.
Vid sidan av den direkta och indirekta ekonomiska betydelsen har mat- och livsmedelssystemet andra
centrala betydelser för en hållbar tillväxt. Det genererar till exempel en mängd ekosystemtjänster,
exempelvis öppna landskap, som är av betydelse för rekreation och attraktionskraft bland såväl boende
som besökare. Besöksnäringen och området för mat och livsmedel är ömsesidigt beroende av varandra.
Den förstnämnda utgör ett vanligt skyltfönster för gotländsk matkultur och matprodukter, och satsningar
på den regionala matkulturen bidrar till att stärka bilden av Gotland. Det finns potential i att utveckla
synergierna mellan dessa två för Gotland starka områdena. Exempelvis kan det göras genom utveckling av
produkter där maten står för hela eller en stor del av besöksanledningen. Detta område har dessutom
potential att utvecklas utanför högsäsong. Transport- och logistikfrågor – såväl inom som till och från
Gotland - utgör viktiga faktorer ur konkurrenshänseende för speciellt de tillverkande delarna av mat- och
livsmedelssystemet.

2.2

SWOT

I kartläggningsarbetet har deltagande aktörer redogjort för sina respektive bilder av mat- och
livsmedelssystemet, både som ett nuläge och i framtiden. Bilderna har sammanställts i en SWOT-analys.
Detta är ett verktyg som används för att analysera den interna och externa miljön kring ett företag,
organisation eller, som i detta fall, ett helt system. Den interna miljön består av styrkor (strengths) och
svagheter (weaknesses) och den externa miljön utgörs av möjligheter (opportunities) och hot (threats).
Den fullständiga SWOT-analysen finns med som bilaga (bilaga 1) till strategin.
Den generella bilden är att det finns en rad styrkor att bygga vidare på för Gotlands del. Det handlar inte
minst om det välkända och positivt laddade varumärket, de företag och organisationer som redan finns
etablerade på ön, samt potentialen för nya produkter och verksamheter. De gotländska, goda
förutsättningarna för primärproduktion utgör en stabil bas för fortsatt utveckling. Svagheter som ofta
nämnts är bland annat behovet av omvärldskunskap och affärskompetens, om bristande tillväxtvilja och
behov av såväl kompetensförsörjning som kompetensutveckling.
Det som har varit mest påtagligt i kartläggningsarbetet är att många har sett stora möjligheter för fortsatt
utveckling av mat och livsmedel på Gotland. Det ökade matintresset, trender kring hållbarhet, möjligheten
till ökad förädlingsgrad och nya produkter, potentialen på marknaden och möjligheten med den stora
besöksnäringen, inte minst matturism, har ofta nämnts. Men framför allt har man sett möjligheterna i att
öka samverkan och samarbete. De hot som identifierats handlar till stor del om vatten, risker med att
varumärket förlorar i värde, transporter och kompetensfrågor. De stora makrotrenderna, de så kallade
GUD-faktorerna (globalisering, urbanisering, digitalisering), kommer självklart också att innebära både
möjligheter och hot i det framtida arbetet.

8
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3. FRAMTIDEN FÖR MAT OCH LIVSMEDEL PÅ GOTLAND
3.1

Vision och målbild

En visions främsta syfte är att tydliggöra och förmedla den framtidsbild som strategin bygger på.
Ledstjärnan för utveckling av en vision för den gotländska positionen för mat och livsmedel, finns i den
regionala utvecklingsstrategin, Vision Gotland 2025. Mat- och livsmedelsstrategins vision sammanfattas
enligt nedan.

Mötet med gotländsk mat och matkultur sker hållbart och naturligt
i såväl vardags- som festsituation
på nationella, internationella och regionala marknader.
För att förtydliga visionen har fyra målbilder tagits fram, vilka beskriver hur det ser ut år 2025.
1

Ännu fler personer i Sverige såväl som utomlands, har positiva associationer till och väljer mat och
livsmedel från Gotland.

2

Utvecklingen inom området präglas av en ständig förflyttning mot
ökad hållbarhet.

3

Med öppenhet, ett tillåtande förhållningssätt och god kunskap om helheten samarbetar aktörer
regionalt, nationellt och internationellt, vilket stärker den regionala konkurrenskraften.

4

Med hög affärsmässighet och tillväxtvilja satsar mat- och livsmedelsnäringarna på marknads- och
produktionssamarbeten, investeringar och ökad förädling.

3.2

Mål

Denna strategi anger en gemensam väg framåt med områden som är viktiga för fortsatt utveckling. De
strategiska målen ska främst ses som ett utpekande av riktning och en ambition kring det som behöver
uppnås. Att definiera mätbara mål för en strategi kan vara vanskligt, eftersom det också i någon mening
innebär att ta ansvar för att målen nås. Och av den som tar detta ansvar krävs att den förfogar över
merparten av de verktyg och medel som krävs för att nå målen. Verkligheten ger att de resurser i form av
tid, pengar och engagemang som behövs för att uppnå målen inte finns hos en eller ens ett fåtal aktörer.
De är istället är fördelade på många: de enskilda företagen, olika organisationer, Region Gotland,
Länsstyrelsen och andra myndigheter.
I den planerade handlingsplanen ska mer konkreta och mätbara mål och indikatorer sättas för prioriterade
aktiviteter. Handlingsplanen är en del av genomförandet av Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020. Exempel
på vad som skulle kunna mätas på en mer nedbruten nivå finns angivet i bilaga 2. I tillväxtprogrammet
anges för styrkeområdet för mat- och livsmedelsnäringarna ett antal mål för perioden:
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ökat antal konkreta samarbeten inom olika områden, vilka bidrar till ökad konkurrenskraft
etablering av en plattform för gemensam och systematisk omvärldsbevakning, som bidrar till ett
välunderbyggt beslutsfattande
ökad förädlingsgrad (räknat både i volym och antal produkter) med fler företag och fler anställda
ökad försäljning såväl på som utanför hemmamarknaden Gotland

3.3

Framgångsfaktorer

Framgångsfaktorerna beskriver vad som måste prägla och känneteckna arbetet såväl som de olika
prioriterade insatserna och aktiviteterna, för att framgångsrikt kunna nå målen och uppfylla visionen. De
fem framgångsfaktorerna är:






att samarbete och samverkan präglar hela systemet
ett gemensamt värnande av varumärket Gotland
tydliga roller och ansvarstagande
nytänkande och entreprenörskap
affärsmässighet och tillväxtvilja i företag

3.4

Strategiska utvecklingsområden

Strategins kartläggnings- och analysarbete har lett fram till ett antal strategiska utvecklingsområden. Dessa
utgör viktiga förutsättningar för att utveckla Gotlands position inom mat och livsmedel. Om
framgångsfaktorerna pekar på vad arbetet måste kännetecknas av så har ett antal strategiska vägval
ytterligare banat väg för de olika utvecklingsområdena.





Hållbarhetsaspekterna finns med i alla beslut
Bygga vidare på befintliga styrkor inom systemet, inklusive de naturgivna förutsättningarna och
traditioner
Utgå från konsument- och marknadsbehov i enlighet med strategins system
Använda Gotland Grönt Centrum, Uppsala Universitet Campus Gotland, Sveriges
Lantbruksuniversitet med flera som utvecklingsresurser

Två övergripande perspektiv, det vill säga områden, som spänner över alla utvecklingsområden, är hållbar
tillväxt, samt samarbete och samverkan. Dessa ger grundläggande förutsättningar för allt arbete.

Figur 2. Två övergripande perspektiv och sex utvecklingsområden
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3.4.1

Hållbar tillväxt

Att arbeta mot ökad hållbarhet är en nödvändighet av flera skäl. Förutom att det är en överlevnadsfråga
för mänskligheten är det också en överlevnadsfråga för företag. Kunder och konsumenter ställer allt högre
krav på att företag ska kunna visa att och hur de arbetar med hållbarhet, ekologiskt, socialt och
ekonomiskt. Många undersökningar visar dessutom att det är ekonomiskt lönsamt. Att öka hållbarheten
handlar om att ständigt göra förflyttningar genom de beslut som tas – både av de enskilda företagen och
av myndigheter och organisationer. Inte minst är det viktigt att en förflyttning mot ökad hållbarhet är ett
kriterium i samband med bedömning av ansökningar om företagsstöd och projekt.

Figur 3. Hållbar tillväxt består av tre dimensioner som alla behöver beaktas (källa: Tillväxtverket)
När det gäller miljömässig hållbarhet är vattenfrågan högaktuell på Gotland. Tillgången på vatten är kritisk
för primärproduktion, förädlingsföretag och besöksnäringen, som ju har ett ömsesidigt
beroendeförhållande till mat- och livsmedelsområdet. Kemikalieanvändning, förpackningar och
produktionsmetoder är andra aktuella områden. Inom social hållbarhet bygger bland annat Gotlands goda
varumärke inom mat och livsmedel på en hög moral och äkthet hos aktörerna. Det gäller miljöfrågor, men
också arbetsförhållanden, ledarskap och att ha kontroll över underleverantörer. Att rasera ett varumärke
genom skandaler och negativ publicitet går fort. Den ekonomiska hållbarheten handlar om att ha ett
långsiktigt perspektiv på utvecklingssatsningar, där ökad hållbarhet är en viktig ingrediens i satsningar,
liksom om att hantera vinstmedel på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.
Digitalisering kommer att påverka hållbarhetsområdet genom möjligheterna till snabb inhämtning och
spridning av information, sociala medier, digitala system för ursprungsmärkning, mindre resurskrävande
produktion och förpackningslösningar med mera.

3.4.2

Samverkan och samarbete

Samverkan handlar, enkelt uttryckt, om att ha en gemensam syn på vad som behöver göras och att ”dra åt
samma håll”. Samarbete innebär att olika parter konkret arbetar tillsammans för att nå gemensamt
uppsatta mål - i den löpande affärsverksamheten eller i olika projekt.
Kartläggningsarbetet har visat att det bland aktörerna i systemet finns en samstämmighet kring vikten av
ökad samverkan och samarbete och att det kanske är den viktigaste faktorn för framgång och fortsatt
utveckling. Ökad samverkan och samarbete är viktigt såväl inom som mellan de olika delarna i systemet,
mellan offentlig och privat sektor, mellan näringsliv och forskning, samt inom det offentliga systemet. Inte
minst nämner många att ett ökat samarbete mellan företag har stor potential. Önskemål finns om
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samarbete som leder till effektivare resursutnyttjande, ny kunskap som delas mellan olika intressenter, till
exempel genom seminarier och utbildningar, och gemensamma satsningar på marknadsföring och
försäljning, produktionssamarbeten, gemensamma inköp osv. Även samarbete mellan aktörer inom olika
delar av systemet, men utanför Gotland, är viktigt för att få nya impulser, idéer och kunskap. Detta kan
även bidra till att kunna förmera resurser och accelerera tillväxt. Den pågående digitaliseringen skapar
möjligheter för nya samarbetsformer och gemensamma informationssystem.

3.4.3

Sex strategiska utvecklingsområden

Sex för Gotland viktiga utvecklingsområden har definierats i arbetet då strategin har tagits fram.
Utvecklingsområdena är ett sätt att systematisera det som vuxit fram i kartläggningsarbetet och dess
analys. För varje område ges en bakgrundsbeskrivning tillsammans med ett antal aktiviteter som är
intressanta för utveckling av det gotländska mat- och livsmedelssystemet för att nå ökad tillväxt och
lönsamhet. Listan över aktiviteter är dock varken fullständig eller prioriterad. I den handlingsplan som ska
tas fram kommer en prioritering av konkreta aktiviteter att göras.

3.4.3.1

Fortsatt varumärkesarbete

Konkurrensen om en hållbar och lönsam matposition hårdnar både nationellt och internationellt.
Kontinuerligt arbete med att utveckla och stärka värdet för såväl plats- och ursprungsmärkning som olika
produktvarumärken blir då viktigt. Det behövs fortsatt positiv uppmärksamhet i medier, goda
ambassadörer och skyltfönster inom olika områden för att varumärket ska fortsätta att stärkas i enlighet
med befintliga varumärkesplattformen9. Kvalitetssäkring av varumärket bygger på att alla aktörer tar
ansvar. Den digitala utvecklingen i sociala och andra media har lett till snabb och bred spridning av fakta,
rykten och åsikter. I dessa media sprids också trender och omvärldskunskap.
Exempel på aktiviteter
 Definiera kärnvärden med utgångspunkt från det övergripande varumärkesarbetet för Gotland
 Verka för god publicitet
 Motverka dålig publicitet – etik och säkerhet
 Utnyttja besöksnäringen som skyltfönster
– till exempel paketerade produkter, veckor, exponering
 Stärka produktvarumärken

3.4.3.2

Omvärldsbevakning

Utvecklingen går snabbt också inom området för mat och livsmedel. Kunskap och acceptans för hur
marknaden styr efterfrågan och följaktligen bör påverka företagens inriktning varierar bland aktörerna.
Samma variation syns för hur utvecklingen inom områdena för miljö och teknik kan användas för att
skapa fördelar och mervärden för sina kunder. Det finns därför behov av gemensam och systematisk
bevakning och spridning av omvärldskunskap eftersom det kan leda till ett mer underbyggt och
faktabaserat beslutsfattande såväl i enskilda företag som hos organisationer och myndigheter.
Digitaliseringen möjliggör en effektiv bevakning av olika omvärldsfaktorer och skapar också möjligheter
att genom olika digitala kanaler sprida information till många intressenter.

9

Varumärkesplattformen: http://www.gotland.se/37732
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Exempel på aktiviteter
 Kontinuerligt bevaka
– konsumenttrender och efterfrågan
– utveckling inom miljöområdet
– utveckling inom teknikområdet
 Systematiskt sprida omvärldskunskap
– inom och mellan delarna i systemet

3.4.3.3

Marknadsutveckling

Gotland och gotländska råvaror och produkter bedöms inom flera områden redan i dagsläget ha bra
kvalitet, hög säkerhet och goda förutsättningar för att spridas till kunder, konsumenter och marknader
utanför den relativt sett lilla hemmamarknaden. Systematik och samarbete kan utgöra två nycklar för att
möjliggöra marknadsutveckling. På den attraktiva marknaden Stockholm-Mälardalen är Gotland redan en
välkänd avsändare, och det finns ytterligare potential för utveckling.
Upphandlingsförfarande skapar både möjligheter och ”svårigheter” för gotländska företag att konkurrera,
då man dels ofta saknar tillräcklig upphandlingskunskap och erfarenhet, dels inte har en tradition att
samverka och samarbeta för att kunna lämna konkurrenskraftiga anbud.
Samtidigt som handelns egna märkesvaror (EMV) försvårar för utveckling och etablering av
producentvarumärken så är det en möjlighet för producenter att bli leverantörer av EMV-produkter.
Restauranger, kaféer och konferensanläggningar är inte bara intressanta kunder, utan utgör även attraktiva
skyltfönster för olika varor. Det relativt outvecklade området för matturism är för Gotland, med den
redan starka positionen inom mat och med en stark besöksnäring, intressant att vidareutveckla med olika
typer av produkter.
För att kunna sälja till de stora kedjorna och tillverkningsföretagen krävs idag uppkoppling mot deras helt
digitaliserade inköps- och ursprungsmärkningssystem. Digitaliseringen påverkar också konsumentbeteenden, där en allt större del av maten köps online, restaurangbokningen sker via nätet och så vidare.
Exempel på aktiviteter
 Ökad försäljning både utanför och på Gotland
– genomföra gemensamma marknadsföringsinsatser
– fortsatt fokus Stockholm/Mälardalen
– identifiera andra fokusmarknader
– ökad internationalisering för gotländska företag
– ökad upphandlingskompetens och erfarenhet
– handelns egna märkesvaror (EMV)
 Stärka hela restaurangnäringen
– utveckla både helhetskoncept och Gotlandsperspektiv
 Utveckla produkter inom matturism
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3.4.3.4

Ökad förädlingsgrad

Av det som produceras på ön av gotländska primärproducenter fraktas ca 80-85% till fastlandet utan
förädling – varken för butiksled, restaurang eller konsument. Det gör att Gotland går miste om intäkter,
som istället hamnar någon annanstans. Den låga förädlingsgraden kan handla om flera faktorer, till
exempel bristande tilltro till sin egen kapacitet och avsaknad av samarbeten, brist på resurser för
investeringar (tid, pengar) eller för låg kunskap.
Ett sätt att nå utveckling är genom att identifiera förutsättningar för gemensamma produktionsresurser,
och att nyttja varandras produktionsresurser. Det kan handla om att ta tillvara och utveckla befintliga
idéer, inklusive att utveckla produkter som är intressanta för olika grupper av kunder, bland annat
besöksnäringen som i högre utsträckning skulle kunna utgöra ett skyltfönster. Även offentliga och privata
aktörer inom offentlig måltid och deras behov är intressanta att förstå och ta tillvara. Inom förädlingsledet
sker digitalisering på flera plan. Produktionsstyrning och produktion automatiseras och robotiseras
alltmer, produktionskedjor vävs samman digitalt och virtuella samarbeten skapas. 3D-skrivarteknologin
kommer sannolikt att påverka även livsmedelsindustrin.
Exempel på aktiviteter
 Identifiera förutsättningar för gemensamma produktionsresurser
 Nyttja varandras produktionsresurser
 Skapa fler fysiska och virtuella företagskluster
 Utvecklingsinsatser för både befintliga och nya företag med potential och tillväxtvilja
 Ta tillvara och utveckla befintliga idéer
 Utveckling av besöksnäringsprodukter

3.4.3.5

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Systemet för mat och livsmedel känner redan idag av att det är en obalans mellan tillgång och efterfrågan
på arbetsmarknaden. Inom systemet finns ett antal bristyrken, till exempel kockar, serveringspersonal,
slaktare, drift- och underhållstekniker, ersättare i lantbruket och arbetsledare. Behov finns även av
generella kompetens- och affärsutvecklingsinsatser för att stärka systemets företagare. Detta skulle
sannolikt leda till att fler företag vill och känner sig tryggare i att växa.
Inom kompetensutvecklingsområdet har digitaliseringen inneburit att undervisning kan ske distans- och
tidsoberoende, och i samarbete mellan läroorganisationer. Inte minst för en liten perifer region som
Gotland skapar detta möjligheter att ta del av ett betydligt större utbud.
Exempel på aktiviteter
 Säkra kompetensförsörjning av bristyrkespersonal
– gymnasielinjer, lärcentrum, YH-utbildningar
– samarbete med andra orter
 Genomföra affärsutvecklings- och ledarskapsinsatser för företagsledare och ledare
 Genomföra kompetensutvecklingsinsatser inom marknads- och produktutveckling
 Utveckla personalpool/bemanningslösningar för till exempel grön näring, men även andra branscher

3.4.3.6

Innovation och produktutveckling

För att utnyttja och utveckla potentialen för gotländska mat- och livsmedelsprodukter behöver
entreprenörskapet på ön stärkas, utvecklas och till en del också förnyas. För befintliga företag finns
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potential för att utveckla nya, och vidareutveckla befintliga produkter. Gotlands framskjutande position
inom bredbandsutbyggnaden skapar stora möjligheter inom digitaliseringens ramar. Konkreta aktiviteter
kan handla om att uppnå marknads- eller efterfrågebaserad produktutveckling, även inom EMV-området,
att utnyttja forskningsresultat och att skapa gemensamma utvecklingsresurser. Precis som inom
kompetensutvecklingsområdet skapar digital teknik möjligheter till helt nya distansoberoende samarbeten
inom innovation, inte minst samarbete med akademin och institut.
Exempel på aktiviteter
 Satsa på nya grödor
 Utnyttja forskningsresultat
 Skapa gemensamma fysiska utvecklingsresurser (produktionspilot, labb, provkök etc.)
 Uppnå marknadsbaserad produktutveckling genom ökad kunskap om marknadens behov
 Etablera produktutvecklingsgrupper (pooler) mellan företag och organisationer (kompetensstöttning
mellan deltagande aktörer)

3.5

Handlingsplan

Till strategin ska knytas en handlingsplan. Handlingsplanen är en del av genomförandet av
tillväxtprogrammet fram till 2020 där mat- och livsmedelsnäringarna lyfts fram som ett av två
styrkeområden. Planen ska samordnas med aktiviteterna inom Hållbara Gotland och andra pågående eller
redan planerade projekt och insatser. Handlingsplanen ska kontinuerligt utvärderas och revideras.
Formellt är det Region Gotland och Länsstyrelsen som äger handlingsplanen. Det innebär att
myndigheterna har ansvaret för att ta fram planen, samt genomföra uppföljningar och uppdateringar.
Framtagning och uppföljning kräver ett brett engagemang och kommer att involvera representanter från
systemets alla delar, olika aktörer/organisationer, akademin och myndigheter. Syftet med handlingsplanen
är att konkretisera och prioritera olika insatser. Handlingsplanen ska innehålla:








beskrivning av aktiviteten
huvudansvarig för genomförande, samt övriga intressenter
mål/indikatorer
målgrupp
omfattning (pengar, antal företag etc.)
tid
tänkbar finansiering

3.6

Kommunikationsplan

Högst avgörande för att strategin ska få genomslag och kunna påverka utvecklingen inom mat- och
livsmedelssystemet på ön, är att den sprids och synliggörs i olika sammanhang, på fysiska platser och
virtuellt, och att inte bara myndigheterna tar ansvar för att implementera den. Ett viktigt avstamp görs i
brett forum när strategin är klar för presentation – representanter för företag, organisationer och
myndigheter - som på något sätt varit delaktiga i den föregående processen eller/och är viktiga för
fortsättingen.
Handlingsplanen, som följer på strategin, ska ha en tydlig kommunikationsplan som tar upp vilka
kommunikationsaktiviteter och kommunikationskanaler som krävs för genomförandet. Såväl
handlingsplan som kommunikationsplan ska följas upp och revideras kontinuerligt.
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4. BILAGOR
Bilaga 1. SWOT över systemet för mat och livsmedel
Styrkor

Svagheter

Generellt

Generellt













Bilden av Gotland - Gotlands varumärke
Starkt arv och tradition
Naturgivna förutsättningar
Vana och vilja att samarbeta
Nybildade Gotland Grönt Centrum - en
gemensam plattform som ska ge
förutsättningar för att stärka gotländsk
livsmedelsposition
Statliga näringslivspaketet ”Hållbara
Gotland”
Stark besöksnäring
Utbyggt optofibernät över hela ön










Kompetensförsörjningsproblematik –
medflyttarproblematik
Politiker måste våga satsa – allt förankrat hos
tjänstemän, som gör detalj- och handlingsplan
Bristande samverkan och samarbete
Säsongsberoende
Transporttid mellan ön och fastlandet
Tidtabellsberoende transporter ön/fastlandet
Transportkostnader varor mellan ön/fastland
Pris persontransport mellan ön/fastlandet
Många små företag, svårt att ”steppa upp”

Styrkor: Konsument

Svagheter: Konsument







Ökad medvetenhet speciellt bland
besökande konsumenter
Positiv inställning till gotländska
produkter





Utbudet av efterfrågade varor ej i fas med
efterfrågan på t ex närproducerat, ekologiskt,
naturligt, vegetariskt
Fortfarande till stor del ointresse eller
okunskap hos konsumenter om vad man
köper/konsumerar – medvetna val
Bristande kunskap i stora delar av systemet
om konsumenttrender och -beteende

Styrkor: Primärproduktion

Svagheter: Primärproduktion













Goda odlingsbetingelser
Bra kvalitet på det som produceras
Bra rykte nationellt
Flera spjutspetsföretag som ökar intresse
och uppmärksamhet
Olika typer av företagssamverkan
Flera gotländska profilgrödor/produkter
Korta transportavstånd på ön
Aktiva LRF-lokalföreningar












Affärsmässighet i lantbruksföretag (ekonomi,
ledarskap, produktutv, prissättning osv)
Koppling mellan marknadens efterfrågan och
egen produktion
Låg samverkan i värdekedjan
Kunskap, förståelse och utnyttjande av
butikskedjornas och restaurangernas
förutsättningar, behov och krav
Tillgång tillräcklig expertis/rådgivning på ön
Höga investeringskostnader, speciellt för
mjölkproduktionen
Låg förädlingsgrad
Tidvis ojämn leveranskvalitet och -kapacitet
Samordning av transporter/leveranser på och
utanför Gotland
Okunskap hos leverantörer om
upphandlingsregler och processer
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Styrkor: Förädling

Svagheter: Förädling

















Stora företag som Arla Foods, Gotlands
Slagteri, Gotlandsägg, Foodmark
Flera företag med relativt lång tradition
Företag med starka egna varumärken
Profilprodukter som hjälper till att stärka
varumärket Gotland
Korta transportavstånd på ön
Brett spektrum av förädlingsföretag med
olika inriktningar
Marknadssamverkan i
Stockholm/Mälardalen
Flera företag är EMV-leverantörer











Låg förädlingsgrad
Få företag, små företag, låg tillväxtvilja
Få företag med fokus på volymprodukter
Vattenkrävande verksamheter
Ej så omfattande produktionssamarbete, t ex
kring gemensamma investeringar
Skiftande affärsmässighet (ekonomi,
ledarskap, marknadsföring,
produktutveckling, prissättning osv)
Kunskap, förståelse och utnyttjande av
butikskedjors förutsättningar och möjligheter
Bristande/ojämn tillgång gotländska råvaror
och insatsvaror
Tidvis ojämn leveranskvalitet och -kapacitet
Bristande samordning av transporter/
leveranser på och utanför Gotland
Få mellanstora företag med industriell prod
Okunskap hos leverantörer om
upphandlingsregler och processer
Svårigheter hitta rätt personal

Styrkor: Handel

Svagheter: Handel










Relativt stort butiksnät över ön
Flera handlare med intresse för
närproducerat
Skyltfönster för gotländska produkter
gentemot besökare
Gotländska grossistföretag
Växande intresse/ efterfrågan gårdsbutik





Butikskedjornas olika strukturer, begränsningar/krav, t ex volym, leveranskapacitet
Otydliga/otillräckliga strategier för att ge
lokalt/regionalt producerade produkter chans
i butikshyllans ordinarie plats
Begränsningar i möjligheter för enskilda
producenter marknadsföra egna produkterna

Styrkor: Offentlig måltid

Svagheter: Offentlig måltid














Policy för offentliga måltiden (Mat och
måltidspolicyn, 2015, Region Gotland)
Stort intresse och bra dialog från politiskt
håll har gett tydliga upphandlingsdirektiv
för livsmedel (Region Gotland)
Måltidsmodellen som ger helhetssyn
(nationell, Livsmedelsverket)
Det finns en vilja att utveckla
samarbete/samarbetsformer t ex kring
utbud, leveranser, förpackningar
Privata aktörer kan och gör medvetna val,
t ex köper gotländskt
Medvetet arbete kring menyer och
livsmedelsupphandling för ökad hållbarhet
Medvetet arbete med matsvinn





Ej tydliga mål i måltidspolicyn (Region
Gotland)
Svårigheter att utnyttja möjligheterna vid
upphandling fullt ut (Region Gotland)
Få företag som klarar Region Gotlands
volym- och leveranskrav
Region Gotlands ekonomi
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Styrkor: Restaurang/kafé/konferens

Svagheter: Restaurang/kafé/konferens











Stort och varierat utbud av restauranger
och kaféer över ön
Många gotländska företag i
restaurangguiden ”White Guide”
Restauranger organiserade i t ex
Krögarföreningen, Gotlands
Internationella Företagarförening och
Kulinariska Gotland
Etablerat samarbete inom konferens och
kongress
Stark sommarsäsong, men även relativt
stark lågsäsong






Svårigheter hitta rätt personal inom/utanför
säsong
Saknar systematisk marknadsföring av
Gotland/gotländskt
Säsongsvariation
Brist på tid hämmar möjlighet att engagera sig
för samverkan
Infrastrukturen på ön för icke bilburna gäster
till landsbygdsrestauranger

Styrkor: Matturism

Svagheter: Matturism








Gotlands Förenade Besöksnäring, GFB
mfl organisationer
Stor potential i matkultur, produkter och
tjänster
Gotlands varumärke och intresset för
gotländsk mat och livsmedel




Skiftande affärsmässighet (ekonomi,
ledarskap, marknadsföring, produktutveckling, prissättning m m)
Bristande exportmognad
Svag satsning på matevenemang och
matpaketresor

Möjligheter

Hot

Generellt

Generellt
























Goda förutsättningar att stärka gotländsk
mat och livsmedel
Bygga vidare på/utnyttja det goda
varumärket
Nya och längre säsonger
Ökat samarbete inom alla områden och
mellan områden
Ökad förädlingsgrad
Statens näringslivspaket ”Hållbara
Gotland/Hållbara livsmedel”
Gotland Grönt Centrum, GGC/Lövsta,
som nav i utvecklingsarbetet
Stort antal besökare = skyltfönster
Entreprenörskap, innovation, nya
produkter och tjänster
Benchmarking och omvärldsanalys
Sälja internationell
Sälja utanför Stockholm/Mälardalen
Tillgång till fibernät med god kapacitet
Det förändrade resebeteendet, resmål på
närmare håll
Utvecklingen i Baltikum




Vattenbrist
Skandaler
Nedgång i besöksnäringen
Svårigheter att rekrytera till och på Gotland
Försämringar av färjepriser, turtäthet
och/eller överfartstider
Andra regioner flyttar fram sina
matpositioner
Primärproduktionens
marknadsförutsättningar försämras
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Möjligheter: Konsument

Hot: Konsument













Dra nytta av växande konsumenttrender
som intresse för ekologiskt,
närproducerat, att äta ”flexitariskt”,
naturligt, hälsotrend, kulturinfluenser
Ursprungsmärkning
Konsumentpåverkan
Besöksnäringen ger ökad
exponeringsmöjlighet och större marknad
Gotlandsambassadörer
Digitaliseringen, nya köpmönster

Allt snabbare trendväxlingar
Konkurrensen med andra regioner ökar
Inkomstutveckling och prioritering hos
konsument

Möjligheter: Primärproduktion

Hot: Primärproduktion












Marknadsföring av svenska och
gotländska varor utifrån mervärden
Samarbete mellan aktörer i mat- och
livsmedelssystemet
Potential för ökad produktion
Aktiv dialog med potentiella kunder
Satsningen på Gotland Grönt Centrum
Statens näringslivspaket ”Hållbara
Gotland” - forskningssamarbete






Generationsväxling
Fluktuationer i marknadspriser, som nu
mjölkpriset
Globala marknaden och världsmarknadspriser
Gotland Grönt Centrums, GGCs, oklara roll
Vattenbrist
Försämrade marknadsförutsättningar

Möjligheter: Förädling

Hot: Förädling

















Samarbete mellan aktörer i mat- och
livsmedelssystemet
Stort intresse för närproducerat (=
Gotland) i Stockholm/Mälardalen
Ökad förädlingsgrad
Efterfrågan på mer råvaror och insatsvaror från Gotland ger affärsutvecklingen
Ökad regional ursprungsmärkning hos de
stora företagen
Nyetableringar utifrån
Potential för nya företag, nya produkter
Statens näringslivspaket ”Hållbara
Gotland” – forskningssamarbete
Gotland Grönt Centrum

Gotland Grönt Centrums oklara roll
Lokal myndighetsutövning
Utlandsproducerade varor, inklusive EMV
Brist på vatten av god kvalitet

Möjligheter: Handel

Hot: Handel












Exponeringsmöjligheter mot
besöksnäringen
Gotländsk ursprungsmärkning
Tydligt sortiment av gotländska varor
Samordnad marknadsföring, distribution
EMV-leveranser
Gårdsbutiker
Gotlandsorienterade grossister



Centralstyrningen och centralinköp i kedjorna
ökar ytterligare
Ökad svårighet att marknadsföra egna
produkter
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Möjligheter: Offentlig måltid

Hot: Offentlig måltid










Måltidsmodellens användning på alla
nivåer inom Region Gotland
Årstids- och tillgångsanpassade menyer
Skolan som påverkansfaktor för framtiden
Samarbete med lokala producenter och
grossister
Höjd gräns direktupphandling (505 tkr)






Gotländska leverantörer klarar inte volymoch kvalitetskrav i upphandling
Landstingsupphandlingen hamnar i
Stockholm efter eventuell
länssammanslagning
Region Gotlands dåliga ekonomi
Centralstyrning av privata måltidsleverantörer

Möjligheter: Restaurang/kafé/konferens

Hot: Restaurang/kafé/konferens















Mer gotländskt på menyerna
Ökat samarbete i branscherna – bl a
inköp, personal, marknadsföring
Ökad turism utanför högsäsong
Tydliggöra mat i paketresor
Matevenemang
Kryssningskajen

Brist på kockar och serveringspersonal
Överetablering
Brist på säsongspersonal
Uteätartrenden avtar
Lågkonjunktur påverkar konsument och
kongress och konferens

Möjligheter: Matturism

Hot: Matturism











Tydliggöra mat i paketresor
Konkurrens inom flyg och färjetrafik
sänker priser och ökar utbud
Matpaket och matevenemang, t ex matlagningsresor, matmässor, matveckor etc
Mer gotländskt på menyerna
Kryssningskajen
Digitaliseringen




Aktörer med många/flera ben att stå på –
tidsbrist?
Pris och tillgänglighet på flyg och färja
Brist på entreprenörer
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Bilaga 2. Exempel på mätbara mål




















Andra regioner ser Gotland som en förebild för samverkan/samarbete och hållbar tillväxt inom mat
och livsmedel.
Privata företag, organisationer och myndigheter arbetar tillsammans efter en gemensamt framtagen
handlingsplan.
Tydliga hållbarhetsförflyttningar i företagens utvecklingssatsningar.
Återkommande omvärldsorienteringar/workshops/livsmedelsdagar finns etablerade.
Företagen inom mat och livsmedel ökar sin omsättning och investeringstakten är hög.
Fler företag etableras inom systemet, framför allt förädlingsföretag.
Fler företag/produkter finns på marknader utanför Gotland, även internationellt.
Ökat marknadssamarbete mellan företag.
Fler konsumenter och kunder (i Stockholm/Mälardalen och nya regionala marknader) väljer i ännu
större utsträckning Gotland och gotländska produkter.
Ökad andel gotländska varor på ordinarie hyllplats i gotländska butiker.
Ökad andel närproducerade varor i gotländsk offentlig måltid – både inom Region Gotland och hos
privata aktörer.
Ökad andel restauranger/kaféer som använder gotländska råvaror/produkter och anger detta på
menyn.
Ökad säsongsanpassning av menyer.
Systematiskt marknadsbaserat innovations- och produktutvecklingsarbete i enskilda företag och
företagsgrupper
Det finns en fungerande infrastruktur för produktutveckling – labbresurser, provkök m m.
Ett antal forskningssamarbeten etableras för odling, konsumentbeteenden, produktutveckling, ökad
förädlingsgrad m m.
Ökat produktionssamarbete mellan företag.
Ökat affärskunnande i företagen.
System och insatser för att utbilda bristyrkespersonal finns.
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Bilaga 3. Lista över deltagare i strategiarbetet
Det är och har varit ett intresse för strategiarbetet för en regional mat- och livsmedelsstrategi. Arbetets
upplägg har tryckt på om behovet av representation från systemets alla delar och inbjudan om att delta har
gått ut brett, direkt till aktörer och genom olika organisationer. För att komplettera deltagande från
delarna, eller för en specifik frågeställning, har arbetsgruppen sökt information och diskussion i mindre
konstellationer när behovet funnits. Med utgångspunkt från systemets olika fokusområden listas här nedan
merparten av de aktörer som deltagit i arbetet i större eller mindre omfattning. Listan innehåller inte alla
deltagande personer och funktioner för Region Gotland och Länsstyrelsen.

Kund
Konsument
Karin Gardell, Medvetna Matval
Veronica Östling, Hushållningssällskapet Gotland
Emelie Vejlens, Länsstyrelsen
Sanna Hjortenskog, Nära Mat-veckan (varit i kontakt med arbetsgruppen)

Offentlig måltid
Maria Westerlund, Atheneskolan
Annette Lundborg, Norlandia Katthammarsvik (fd Kosmo)
Katarina Liljegren, Norlandia Katthammarsvik (fd Kosmo)
Emilie Jakobsson, Norlandia Katthammarsvik (fd Kosmo)
Josefine Jessen, måltidsförsörjningen, Region Gotland
Lena Boberg, måltidsförsörjningen, Region Gotland
Marguerite Selin, måltidsförsörjningen, Region Gotland
Kristina Björkander, måltidsförsörjningen, Region Gotland
Britt-Louise Pettersson, måltidsförsörjningen, Region Gotland
Gunilla Lidqvist, SOF, Region Gotland
Gun Sävhammar, upphandling livsmedel, Region Gotland
Sibba Cederlund, då måltidsansvarig BUF, Region Gotland

Restaurang, kafé, konferens
Magnus Larsson, McD Gotland, ordförande Krögarföreningen
Adam Spångberg, Restaurang Amarillo
Aydin Akuyz, Internationella Företagarföreningen
Rickard Hasselblad, Smakrike Krog & Logi, Tryffelsafari
Anders Österdahl, Österdahls Kök (restaurang och catering)
Erik Wollbrant, Hamnkrogen i Herrvik

Matturism (fler inom bl a primärproduktion och förädling kan sägas verka här också)
Rickard Hasselblad, Smakrike Krog & Logi
Mats Jansson, Region Gotland
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Handel
Grossist
Karl Törngren, Gotlandspecialisten
Jörgen Olofsson, Gotlandspecialisten
Peter Olofsson, Privab
Peter Andersson, Keges

Butik
Richard Hedsand, COOP Gotland
Mikael Håkansson, ICA Maxi, Visby
Daniel Eriksson, COOP Öster, Visby
Martin Kristensson, COOP Forum, Visby

Förädling
Tommy Malmqvist, Sjaustrukocken
Beatrice Ottfalk, Heart of Sweden
Mats-Ola Jespersson, Foodmark
Anna-Carin Löfstedt, Foodmark
Jonny Warg, Barlingbo Bryggeri och Stafva Gårdsmejeri
Johan Spendrup, Gotlands Bryggeri
Johannes Klingvall, Herrvik
Fredrik Sundblad, Gotlands Slagteri
Göran Nährström, Arla Foods
Magnus Dahlblom, Arla Foods
Gösta Cedergren, Honung Gotlandica
Anita Thomsson, Honung Gotlandica
Per Wallstedt, Hejde Honungshus
Tove Wallstedt, Hejde Honungshus
Magnus Bolin, Gotlandsägg
Andres Sorby, Fole Kvarn (LRFs kartläggning)
Thomas Östlund, Gotlands Slagteri (LRFs kartläggning)
Bernt Pettersson, Lantmännen (LRFs kartläggning)
Stefan Uddin, Lantmännen (LRFs kartläggning)
Ise Ljungqvist, Hejde Knäcke
Peter Hogeby, Hejde Knäcke
Peter Gudinge, GuteBollen Bageri
Bertil Gabrielsson, FåröLamm
Anna Gabrielsson, FåröLamm
Lena Blomquist, Krusmyntagården
Olof Thomsson, Tryffel of Sweden
Odd Norman, Ejmunds Gård
Märtha Norman, Ejmunds Gård
Maud Norman, Ejmunds Gård
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Primärproduktion
Allan Pettersson, fiske och vattenbruk
Rolf Gydemo, fiskekonsulent, Länsstyrelsen
Yngve Andersson, Ryftes
Frans Brozén, lantbrukare, Gotländska Ekologiska Odlare, Odlarlaget
Elof Nilsson och Maude Fyrenius, lanbrukare, Charolaisgruppen
Björn Dahlström, lantbrukare, styrelseordf Gotland Grönt Centrum, Hushållningssällskapet Gotland
Claes Pettersson, lantbrukare (LRFs kartläggning)
Gunvor Berglund, lantbrukare (LRFs kartläggning)
Anders Svensson, lantbrukare (LRFs kartläggning)
Johan Roth, Ryftes (LRFs kartläggning)
Olof Ansén, lantbrukare (LRFs kartläggning)
Jessica Hermansson, lantbrukare (LRFs kartläggning)
Simon Kotz, lantbrukare (LRFs kartläggning)
Torbjörn Svensson, lantbrukare (LRFs kartläggning)
Markus Westberg, lantbrukare (LRFs kartläggning)

Övriga
Mats Pettersson, Hushållningssällskapet Gotland
Malena Bendelin, Gotland Grönt Centrum
Riina Noodapera, Hushållningssällskapet Gotland
Anna Törnfelt, LRF Gotland
Petter Engström, LRF Gotland
Jan Ekdahl, LRF Gotland (LRFs kartläggning)
Margareta Båtelsson, Växa (LRFs kartläggning)
Rune Kahlbom, Tillväxt Gotland
Michael Enlund, då Tillväxt Gotland
Roger Hammarström, Tillväxt Gotland
Susanne Welin-Berger, Gotland Grönt Centrum, Goda Gotland mfl
Anders Engström, Goda Gotland
Anna Eriksson, livsmedelsinspektör, Region Gotland
Petra Rönnestig, Studieförbundet Vuxenskolan, styrelseledamot Gotland Grönt Centrum
Hans Martinsson, Önnestads Naturbruksgymnasium, styrelseledamot Gotland Grönt Centrum
Thomas Nilsson, Hemse Folkhögskola, Region Gotland, styrelseledamot Gotland Grönt Centrum
Brittis Benzler, regionråd, Region Gotland, styrelseledamot Gotland Grönt Centrum
Kristina Olsson, Länsförsäkringar Bank (LRFs kartläggning)
Stefan Nypelius, LRF Konsult (LRFs kartläggning)
Torkel Ekman, SLU (LRFs kartläggning)
Paula Persson, SLU (LRFs kartläggning)
Thomas Norrby, statuskonsulent och lärare, SLU
Katia Fedorowitz, forskare, SLU
Erik Westholm, professor, SLU
Elin Slätmo, forskare, SLU
Lotta Rydmer, professor, SLU
Lars Andersson, professor, SLU
Erik Fahlbeck, vicerektor, SLU
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-11-21

Handlingar till

Ärende 12

Köpekontrakt för del av Visby
Artilleriet 1:33
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-09-22, § 230
• Ledningskontoret 2016-09-06

Protokollsutdrag

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-09-22

RS § 230

Köpekontrakt för del av Visby Artilleriet 1:33,
Ihre Invest 2 AB

RS 2016/504
AU § 237

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•

Köpekontrakt avseende överlåtelse av del av fastigheten Visby Artilleriet 1:33 till
Ihre Invest 2 AB för en köpeskilling av 7 183 200 kronor godkänns.

Regionstyrelsen beslutade 2015-06-18 (RS § 230) att erbjuda utse fyra exploatörer
som vinnare i markanvisningstävling inom kv Sergeanten. Ledningskontoret fick i
uppdrag att till regionstyrelsen återkomma med markanvisningsavtal för respektive
exploatör. En av de exploatörer som regionstyrelsen beslutade att tilldela mark var
Österled Fastighets AB, som senare har bestämt att genomföra exploateringen med
företaget Ihre Invest 2 AB. Företaget har nu anmält intresse för att gå vidare med att
genomföra sitt bostadsprojekt i enlighet med tidigare inlämnat tävlingsbidrag.
Teknikförvaltningen har tagit fram nödvändiga avtal och köpehandlingar för ett
genomförande av överlåtelsen.
Regionstyrelsen delegerade ärendet till arbetsutskottet, 2016-09-01 § 195, med
anledning av att markanvisningsavtal, exploateringsavtal och köpekontrakt överlåtits
av vinnaren Österled Fastighets AB till Ihre Invest 2 AB inom samma koncern. Nya
handlingar i namnet Ihre Invest 2 AB har tagits fram till sammanträdet.
Beslutspunkten gällande köpekontraktet överstiger beloppsgränsen på 4,0 miljoner
kronor vilket kräver att regionstyrelsen bereder ärendet för beslut av
regionfullmäktige i denna del.
Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-08-05

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/504
6 september 2016

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Markanvisningsavtal, exploateringsavtal och köpekontrakt för
del av Visby Artilleriet 1:33, Ihre Invest 2 AB
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
-

godkänna upprättat markanvisningsavtal med Ihre Invest 2 AB

-

godkänna upprättat exploateringsavtal med Ihre Invest 2 AB

-

godkänna och föreslå regionfullmäktige att besluta om köpekontrakt
avseende överlåtelse av del av fastigheten Visby Artilleriet 1:33 till Ihre Invest
2 AB för en köpeskilling av 7 183 200 kronor.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen beslutade 2015-06-18 (RS§230) att erbjuda utse fyra exploatörer som
vinnare i markanvisningstävling inom kv Sergeanten. Ledningskontoret fick i
uppdrag att till regionstyrelsen återkomma med markanvisningsavtal för respektive
exploatör. En av de exploatörer som regionstyrelsen beslutade att tilldela mark var
Österled Fastighets AB, som senare har bestämt att genomföra exploateringen med
företaget Ihre Invest 2 AB. Företaget har nu anmält intresse för att gå vidare med att
genomföra sitt bostadsprojekt i enlighet med tidigare inlämnat tävlingsbidrag.
Eftersom exploatören har för avsikt att så snart som möjligt påbörja byggandet av
bostäderna, har parterna enats om att vid samma tillfälle lyfta upp såväl
markanvisningsavtal som exploateringsavtal och köpekontrakt för beslut.
Teknikförvaltningen har tagit fram nödvändiga avtal och köpehandlingar för ett
genomförande av överlåtelsen.
Detaljplanen för den aktuella tomten medger byggande bostäder i form av radhus,
kedjehus och flerfamiljshus med en högsta byggnadsarea om 4 920 kvm BTA. I
samband med tävlingen lämnade exploatören anbud om 1 460 kr/kvm BTA, varför
den totala köpeskillingen för tomten blir 7 183 200 kronor.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/504

Markanvisningsavtalet innebär att tomten, del av Visby Artilleriet 1:33 under
bildande av fastighet med beteckningen Visby Sergeanten XX, anvisas till
exploatören till och med 2017-12-31. Priset ligger fast till 2017-09-30 och ska
därefter, om fastighetsaffären inte har genomförts, räknas upp med därför avsett
indextal.
Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak följande:
- Avtalet gäller under förutsättning att regionstyrelsen godkänner detsamma samt att
regionfullmäktige beslutar om försäljning av berörd fastighet
- Byggherren ska så långt möjligt omhänderta dagvatten lokalt inom den egna
fastigheten och som ett led i detta även anlägga ett utjämningsmagasin.
- Exploatören ska genomföra bostadsprojektet i enlighet med inlämnat
tävlingsförslag, även då det gäller hållbarhets- och tillgänglighetslösningar.
- Exploatören ska anlägga kvarters- och gårdsgator, grön-/lekområde och annat för
att fastigheten ska kunna fungera.
- Exploatören ska under 2016/17 påbörja byggnationen av bostadshus för
färdigställande senast under 2018.
- För att skydda befintlig vegetation innehåller avtalet bestämmelser om att träd som
skadats/fällts utan tillstånd, ska vite utgå med 50 000 kr per träd.
- Om exploatören har för avsikt att genomföra exploateringen med ett parkeringstal
som underskrider 1,05 p-plats/bostad, ska exploatören anordna ett system med
bilpool som erbjuds de boende vid inflyttning.
Köpekontraktet reglerar i huvudsak följande:
- Tillträde och köpets fullbordande är villkorade av att regionfullmäktige godkänner
köpekontraktet, samt att regionstyrelsen godkänner upprättat exploateringsavtal
- Tillträde till fastigheten är också villkorat av att fastighetsbildning genomförts och
vunnit laga kraft samt att bygglov beslutats om.
- Om exploatören önskar förtida tillträde ska särskild överenskommelse träffas
mellan parterna, varefter handpenning om 10% ska erläggas.
- Regionen har ansökt av fastighetsbildning och förrättningskostnaderna betalas av
köparen.
Bedömning

Ledningskontoret anser att de handlingar som tagits fram och som exploatören har
godkänt ligger i linje med regionstyrelsens beslut 2015-06-18. Uppdraget var att
teckna ett markanvisningsavtal med exploatörerna i markanvisningstävlingen, men
eftersom Ihre Invest 2 AB har för avsikt att redan nu bebygga sin anvisade tomt,
menar ledningskontoret att det mest ändamålsenliga är att samtidigt med
markanvisningsavtalet även teckna exploateringsavtal och köpekontrakt. Tillträde till
fastigheten villkoras bland annat av att det finns ett beviljat bygglov.
Föreliggande markanvisningsavtal, exploateringsavtal och köpekontrakt innebär att
Ihre Invest 2 AB ska betala en köpeskilling om 1 460 kr/kvm för den bruttoarea
(BTA) om 4 920 kvm BTA som detaljplanen medger. Total köpeskilling uppgår till
7 183 200 kronor.
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/504

Ledningskontoret har inget att erinra mot upprättat markanvisningsavtal,
exploateringsavtal och köpekontrakt.. Kontoret föreslår därför att regionstyrelsen
beslutar att:
- godkänna upprättat markavisningsavtal med Ihre Invest 2 AB
- godkänna upprättat exploateringsavtal med Ihre Invest 2 AB
- godkänna och föreslå regionfullmäktige att besluta om köpekontrakt
avseende överlåtelse av del av fastigheten Visby Artilleriet 1:33 till Ihre Invest 2
AB för en köpeskilling av 7 183 200 kronor.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör

Bilagor
Bilaga 1.
Bilaga 2.
Bilaga 3.

Markanvisningsavtal
Exploateringsavtal
Köpekontrakt

Skickas till:
TKF Gata och Mark
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KÖPEKONTRAKT
Mellan Region Gotland, org.nr. 212000-0803, 621 81 VISBY, nedan kallad
Regionen, och Ihre Invest 2 AB (org. nr. 559033-1541), Box 1296, 621 23
VISBY. nedan kallad Köparen, träffas härmed följande avtal.
§1
Överlåtelse/
köpeskilling

Regionen överlåter och försäljer till Köparen del av fastigheten Gotland Visby Artilleriet 1:33 (under bildande med
benämningen Sergeanten) för en köpeskilling om SJUMILJONERETTHUNDRAÅTTIOTRETUSENTVÅHUNDRA
(7 183 200) KRONOR. Försäljningen avser markerat
område enligt bifogad kartbilaga.
Redovisat markområde har en preliminär avgränsning och
yta som får sin slutliga och exakta utformning vid
kommande fastighetsbildning.

§2
Tillträde

Del av Gotland Visby Artilleriet 1:33 överlåtes i befintligt
skick med formellt tillträde den dag när bygglov medges om
den infaller efter det att fastighetsbildningen vunnit laga
kraft och regionfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Om
fastighetsbildningen vinner laga kraft efter det att bygglov
har medgivits och regionfullmäktiges beslut om försäljning
vunnit laga kraft är tillträdesdagen den dag som fastighetsbildningen vinner laga kraft. Om bygglov har medgivits och
fastighetsbildningen har vunnit laga kraft sker tillträdet den
dag då regionfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Köparens
rätt till tillträde till fastigheten förutsätter att köpeskillingen
har betalats i sin helhet.
Regionfullmäktiges beslut avseende försäljningen vinner
laga kraft tre veckor efter den dag då regionfullmäktiges
justerade protokoll har anslagits i Regionens lokaler,
Visborgsallén 19.
Om Köparen önskar tillträde till området före det formella
tillträdet har denne att betala 10 % såsom handpenning
senast samma dag som överenskommelse har träffats om
förtida tillträde.

§3
Köpeskillingens Köpeskillingen betalas i sin helhet kontant senast på tillerläggande
trädesdagen. Köpeskillingen betalas till Region Gotland,
bankgirokonto 339-8328 (Nordea), med angivande av vad
köpeskillingen avser. Om Köparen inte betalar köpeskillingen på tillträdesdagen och inte reglerar denna efter framställa från Regionen äger Regionen rätt att häva köpet.
Om överenskommelse om förtida tillträde träffas ska handpenning om 10 % eller 718 320 kronor betalas den dag
som sådan överenskommelse tecknas mellan Regionen
och Köparen. Resterande del av köpeskillingen betalas
KÖPEKONTRAKT för del Gotland Visby Artilleriet 1:33 (under bildande)
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kontant senast på den formella tillträdesdagen. Köpeskillingen betalas till Region Gotland i övrigt enligt ovan.
Om Köparen inte betalar köpeskillingen på tillträdesdagen
har Regionen rätt att häva köpet och behålla utbetald
handpenning.
Vid dröjsmål av inbetalning av köpeskillingen äger Regionen
rätt att debitera sedvanlig dröjsmålsränta, diskonto eller motsvarande + 6 %, fr o m den formella tillträdesdagen t o m
dagen då köpeskillingen inbetalas på Regionens bankgirokonto.
Äganderätten övergår inte till Köparen förrän köpeskillingen
till fullo är betald.
§4
Köpebrev och
lagfart

Så snart köpeskillingen har betalats överlämnar Regionen
köpebrev samt övriga erforderliga handlingar för att Köparen
ska erhålla lagfart. Lagfart får inte sökas förrän köpebrev har
upprättats.
De med köpet förenade lagfarts-, inskrivnings- och inteckningskostnaderna betalas av Köparen.

§5
Inskrivningar
o dyl

§6
Avgifter o dyl

Fastigheten överlåtes gravationsfri. Enligt vad som är känt för
Regionen omfattas inte berörd fastighet av andra inskrivna
rättigheter o dyl än vad som framgår av det officiella fastighetsregistret.

I köpeskillingen ingår inga anslutningsavgifter. Köparen
betalar avgifter för vatten-, spill- och dagvattenanslutning
enligt fastställd VA-taxa för Region Gotland som tillämpas
vid tidpunkten för nybyggnaden på fastigheterna.
Skatter, avgifter och andra skyldigheter vilka belastar berörda fastigheter och som är hänförligt till ägandet av
fastigheten betalas av Regionen för tiden fram till tillträdesdagen och av Köparen för tiden därefter. Motsvarande fördelning skall gälla eventuella inkomster från
berörd fastighet.

§7
Försäkring

Regionen förbinder sig att hålla berörd del av Gotland
Visby Artilleriet 1:33 försäkrad enligt fullvärdesprincipen
intill tillträdesdagen. Skulle ersättningsgill skada drabba
berörd del av fastigheten före tillträdesdagen skall detta
avtal ändå fullföljas, mot att Köparen får skadeersättningen. Eventuell självrisk betalas av Regionen. Faran för
fastigheten övergår på Köparen om den inte har tillträtts
p.g.a. Köparens dröjsmål.
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§8
Fastighetens
skick

§9
Detaljplanebestämmelser

§ 10
Fastighetsbildning o dyl
§ 11
Exploateringsavtal

Köparen har att utöva sin undersökningsplikt vad gäller
fastigheten och tagit del av den information som framgår
av gällande detaljplan samt inhämtat information från de
utredningar o dyl. som har gjorts, vilka kan rekvireras av
Köparen. Regionen har därmed informerat om vad den
känner till om fastighetens skick. Köparen har noga besiktigat fastigheten och godtar dess skick och avstår härmed, med bindande verkan, från alla anspråk mot Regionen på grund av fel eller brister på fastigheten, även om
dessa skulle vara att anse som dolda fel enligt 4 kap 19 §
jordabalken.
För berörd fastighet under bildande gäller detaljplan för
bostadsändamål, lagakraftvunnen 2016. Köparen har tagit
del av detaljplanehandlingar med tillhörande beskrivning
och bestämmelser som gäller för byggande inom
fastigheten jämte disposition av densamma.
Regionen har ansökt om fastighetsbildning för bildande av
av en bostadsfastighet. Förrättningskostnaderna betalas av
Köparen.
Kommande exploatering ska ske enligt nämnda detaljplan
samt ett mellan Regionen och Köparen upprättat exploateringsavtal vilket reglerar ett genomförande i nödvändiga
delar.

§12 Markåtgärder, Regionen har, vilket framgår av detaljplanen, utfört övermiljöansvar
siktliga mark-/miljö-, geotekniska och arkeologiska undersökningar. Utifrån dessa undersökningar har i förekommande fall sanering skett av marken liksom arkeologisk undersökning. Det har inte i övrigt framkommit något som kan
anses föranleda eller tyder på att särskilda åtgärder fordras
för byggnation inom berörd fastighet. Exploatören ansvarar
därför för att utföra och bekosta eventuella ytterligare
undersökningar om så anses nödvändigt för byggande och
att eventuella byggnadstekniska skyddsåtgärder p.g.a.
exempelvis radonförekomst vidtas.
§ 13
Servitut e likn./ Regionen, Gotlands Energiverk AB (GEAB), Telia och
inskrivningsrätt fiberoperatör/förening medges rätt att inom den del av
Gotland Visby Artilleriet 1:33 som avses bilda en bostadsfastighet nedlägga, bibehålla, underhålla och förnya ledningar. Dessa rättigheter, liksom för eventuellt befintliga
ledningar får säkerställas genom ledningsrätt vid lantmäteriförrättning alternativt genom inskrivning. Berörda
ledningsägare medges därmed rätt att disponera en yta
om ca 3,5 m längs med fastighetsgränsen mot gatuområdet.
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Dessa rättigheter upplåts utan ersättning och får säkerställas genom ledningsrätt vid lantmäteriförrättning alternativt genom inskrivning i fastigheten i form av servitut till
förmån för de fastigheter som GEAB m fl anger i de avtal
som upprättas mellan parterna.
§ 14
Köparens
garantier

Köparen lämnar följande garantier till förmån för Regionen. Garantierna avser förhållandena per avtalsdagen och
per tillträdesdagen. Köparen är behörig att ingå detta avtal
och fullgöra samtliga sina åtaganden enligt avtalet och
garanterar att erforderlig finansiering har ordnats för att
kunna fullgöra samtliga sina skyldigheter enligt avtalet

§ 15
Villkor

Detta avtal gäller endast under förutsättning att regionfullmäktige för Region Gotland godkänner detta och att regionstyrelsen för Region Gotland godkänner därtill hörande
exploateringsavtal. Om någon av dessa förutsättningar inte
uppfylls faller köpeavtalet.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var
sitt.

Visby den

/

2016

För Ihre Invest 2 AB

..................................................

……………....................……...….

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

..................................................

Visby den

/

……………....................……...….

2016

För Region Gotland

...................................................
Björn Jansson

……………….......………...............
Peter Lindvall

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

...................................................

……………….................………......

KÖPEKONTRAKT för del Gotland Visby Artilleriet 1:33 (under bildande)

Kartbilaga, för fördelning av mark enligt markanvisning och för försäljning av del av Gotland
Visby Artilleriet 1:33, tillika utvisande av exploateringsområde
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Visby Artilleriet 1:33

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-11-21

Handlingar till

Ärende 13

Dubbel markanvisning för
bostadsbyggande. Motion av Lars

Thomsson (C)
Innehåll

• Regionstyrelsens förslag 2016-10-27, § 247
• Motion 2016-04-25
• Ledningskontoret 2016-09-13

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-10-27

RS § 247

Motion. Dubbel markanvisning för
bostadsbyggande

RS 2016/329
AU § 252

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•
•

Motionen tillstyrks.
Ledningskontoret får i uppdrag att under 2017 genomföra ett försök med dubbel
markanvisning i ett pilotprojekt då rätt förutsättningar finnes samt att därefter
utvärdera projektet och återkomma till regionstyrelsen med förslag till fortsatt
hantering.

Lars Thomsson (C) yrkar i en motion till fullmäktige att regionen utvecklar ett system
med dubbel markanvisning för bostadsbyggande.
Dubbel markanvisning innebär i princip att regionen anvisar en attraktiv tomt i Visby
under förutsättning att byggherren åtar sig att även bygga på en mindre attraktiv tomt
i någon av regionens serviceorter. Markanvisningen utgörs av två stycken
markanvisningsavtal som är kopplade till varandra varför förfarandet också kan
benämnas som ”kopplade markanvisningsavtal”. Det finns varianter av förfarandet
där markanvisningarna inte är direkt kopplade till varandra utan en byggherre som
utför exploateringar i mindre attraktiva lägen är garanterad direktanvisningar i mer
attraktiva lägen. Förfarandet med dubbel markanvisning eller motsvarande har endast
prövats i enstaka fall och med olika utfall.
De kommuner som är mest positivt inställda till dubbel markanvisning tycks vara
storstadskommunerna. I mindre kommuner är generellt uppfattningen att
marginalerna vid nyproduktion av bostäder är så låga att det inte finns utrymme för
fler ”pålagor”.
Det finns både för och nackdelar med dubbel markanvisning. Med rätt
förutsättningar kan det generera bebyggelse i våra serviceorter där det finns en
efterfrågan samtidigt som ytterligare bostäder byggs i Visby. Det behöver inte
innebära begränsningar i intresse och därmed påverkan på markpris. Med fel
förutsättningar kan detta dock bli konsekvenserna.
Ledningskontoret bedömer att det finns skäl att gå vidare med att prova att tillämpa
”Dubbel markanvisning” i ett pilotprojekt. Efter genomfört pilotprojekt ska försöket
utvärderas för att kunna dra slutsatser kring en eventuell fortsatt tillämpning.
Beslutsunderlag

Motion 2016-04-25
Ledningskontoret 2016-09-13
Ärendets behandling under mötet

Yrkanden

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2016-10-27

Simon Härenstam (M) yrkar avslag till motionen.
Eva Nypelius (C) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag att tillstyrka motionen
och ge ledningskontoret i uppdrag att under 2017 genomföra ett försök med dubbel
markanvisning i ett pilotprojekt då rätt förutsättningar finnes samt att därefter
utvärdera projektet och återkomma till regionstyrelsen med förslag till fortsatt
hantering.
Isabel Enström (MP), Meit Fohlin (S) och Brittis Benzler (V) instämmer i Eva
Nypelius yrkande.
Ordförande ställde proposition på yrkandena och fann att Eva Nypelius yrkande
vunnit bifall.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Motion
Dubbel markanvisning vid bostadsbyggande
Bostadsbristen är idag och framöver troligen det allra största hindret för en positiv utveckling
på Gotland. Kö idag, nyanlända, militärer, studenter, polisjobb mm gör att bostadsbristen är
akut och allt talar för att problemen kommer att accelerera. Nationellt finns det en plan att
mellan 2016-2026 skall det byggas 700 000 nya bostäder, det innebär för Gotlands del 4 200
stycken om vi skall ta vår proportionella andel.
Idag ligger i stort sett 100 % av alla bostadsbyggnadsplaner i Visby. Skulle dessa planer
förverkligas så driver det på urbaniseringen av Gotland i en rasande takt, vilket Centerpartiet
inte tror är optimalt för Gotlands utveckling i stort. Vi tycker att en fortsatt balans mellan
landsbygden och Visby är det optimala för Gotlands utveckling. Det innebär att det åter måste
ske omfattande bostadsbyggande utanför Visby, efter några decenniers stiltje.
Andra kommuner, som till exempel Halmstad, tillämpar dubbel markanvisning när de lämnar
ut markområden för byggnation. Det innebär att när de gör en markanvisning av kommunal
mark på attraktiva platser, i Halmstads fall vid havet, så begär man samtidigt att exploatören
skall bebygga ett annat område i någon tätort längre in i landet där kommunen ser behov av
utveckling. Detta system har fungerat väl och borde kunna tillämpas på Gotland också.

Därför yrkar jag:
Att Region Gotland utvecklar ett system med dubbel markanvisning för bostadsbyggande.

Vänge 2016-04-25

Lars Thomsson

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

Ärende RS 2016/329
13 september 2016

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Motion. Dubbel markanvisning vid bostadsbyggande
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•
•

Motionen tillstyrks.
Ledningskontoret får i uppdrag att genomföra ett försök med dubbel
markanvisning i ett pilotprojekt då rätt förutsättningar finnes samt att
därefter utvärdera projektet och återkomma till regionstyrelsen med förslag
till fortsatt hantering.

Bakgrund

Lars Thomson (C) yrkar i en motion till fullmäktige att regionen utvecklar ett system
med dubbel markanvisning för bostadsbyggande.
Ärendebeskrivning

Dubbel markanvisning innebär i princip att regionen anvisar en attraktiv tomt i Visby
under förutsättning att byggherren åtar sig att även bygga på en mindre attraktiv tomt
i någon av regionens serviceorter. Markanvisningen utgörs av två stycken
markanvisningsavtal som är kopplade till varandra varför förfarandet också kan
benämnas som ”kopplade markanvisningsavtal”. Det finns varianter av förfarandet
där markanvisningarna inte är direkt kopplade till varandra utan en byggherre som
utför exploateringar i mindre attraktiva lägen är garanterad direktanvisningar i mer
attraktiva lägen.
Förfarandet med dubbel markanvisning eller motsvarande har endast prövats i
enstaka fall och med olika utfall.
Den senast kända är Varberg som gick ut med en dubbel markanvisningstävling
2014. Tävlingen avsåg mark centralt i Varberg för cirka 80 bostäder varav 50 %
skulle upplåtas med hyreslägenheter samt mark i Kungsäter, några mil utanför
Varberg, för uppförande av ca 15 hyreslägenheter. Priset på marken i Kungsäter var
prissatt till 250 000 kr plus anslutningsavgifter. Totalt inkom fem intressenter och
marken tilldelades slutligen Tage & Söner som betalade 26,2 mnkr för den centrala
delen. Varbergs kommun ser sig nöjda med utfallet och tyckte att responsen var god.
De har inte mött några negativa reaktioner från några aktörer kring att de valt dubbel
markanvisning. Dock finns lärdomar att dra enligt projektledaren på
Samhällsbyggnadsenheten. Det är viktigt att den mindre attraktiva marken ändå ligger
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2016/329

på en plats där man vet att det finns ett underlag/efterfrågan. Avtalsinnehåll och
uppföljning av avtalet är viktig för att undvika förseningar. I aktuellt fall var den
mindre attraktiva tomten detaljplanelagd medan den centrala tomten skulle
detaljplaneläggas. Detaljplanen överklagades vilket har inneburit förseningar även vad
gäller byggstart på den redan detaljplanelagda tomten. Alldeles nyligen tog man dock
första spadtaget medan detaljplaneprocessen fortgår i de centrala delarna.
Även i Halmstad har man prövat dubbel markanvisning eller kopplade
markanvisningsavtal i syfte att få ett tillskott av bostäder i hela kommunen alternativt
att få ett tillskott av en annan bebyggelsetyp eller upplåtelseform i ett område med ett
ensidigt bestånd. Förfarandet med kopplade avtal innebär i Halmstads fall att båda
markområdena hanteras samtidigt, dock tecknas ibland ett avtal och ibland tecknas
två avtal, ett för respektive markområde. Det finns inga vitesklausuler utan
fullföljandet av projekten bygger på ett förtroende. Enligt kommunen finns inga
negativa erfarenheter kring dubbel markanvisning. Förklaringen sägs vara att man
inte använder förfarandet generellt och att det inte finns ett principbeslut att
arbetssättet skall användas. Därutöver säger man att förfarandet kräver en kommun
med stark tillväxt och en god efterfrågan på såväl bostäder som mark för
bostadsbyggandet samt att kommunen har ett stort och attraktivt markinnehav.
I Lund har man provat på s k samverkansavtal med syfte att direktanvisningar i Lund
skulle finansiera förlustprojekt i Dalby. Utfallet blev inte som planerat då
detaljplanerna i Dalby överklagades av Luftfartsverket samtidigt som marknaden
försämrades. Samverkansavtalen är idag uppsagda.
I Göteborgs stad har en variant av dubbel markanvisning använts där staden har
anvisat mindre attraktiv mark med motivering att, vill en bostadsexploatör vara med i
de attraktiva områdena i Göteborg så måste man acceptera att bygga i mindre
attraktiva områden. Detta har lockat exploatörer att bygga bostadsrätter bl a i
Biskopsgården och även om det finns en efterfrågan på bostäderna uppges
betalningsförmågan vara svag och försäljningen av bostäderna har därför tagit längre
tid än beräknat och betydligt längre tid än ett motsvarande projekt i ett mer attraktivt
läge.
De kommuner som är mest positivt inställda till dubbel markanvisning tycks vara
storstadskommunerna. I mindre kommuner är generellt uppfattningen att
marginalerna vid nyproduktion av bostäder är så låga att det inte finns utrymme för
fler ”pålagor”.
Bedömning

Det finns både för och nackdelar med dubbel markanvisning. Med rätt
förutsättningar kan det generera bebyggelse i våra serviceorter där det finns en
efterfrågan samtidigt som ytterligare bostäder byggs i Visby. Det behöver inte
innebära begränsningar i intresse och därmed påverkan på markpris. Med fel
förutsättningar kan detta dock bli konsekvenserna.
Rätt förutsättningar bedöms vara:
•

Två redan detaljplanelagda områden (bra om båda områdena befinner sig i
samma fas)

•

Stor volym i Visby medan begränsad volym i serviceort ca 10:1

•

Mycket central och attraktiv mark i Visby

•

Dokumenterad brist i serviceort (vilken typ av boende saknas)
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2016/329

Ledningskontoret bedömer att det finns skäl att gå vidare med att prova att tillämpa
”Dubbel markanvisning” i ett pilotprojekt. Efter genomfört pilotprojekt ska försöket
utvärderas för att kunna dra slutsatser kring en eventuell fortsatt tillämpning

Beslutsunderlag

Motion. Dubbel markanvisning vid bostadsbyggande RS 2016/239

Ledningskontoret

Peter Lindvall
regiondirektör
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Ärende 14

Ny simhall. Motion av Ulf Klasson (L)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-10-27, § 252
• Motion 2016-04-04
• Ledningskontoret 2016-09-08

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-10-27

RS § 252

Motion. Ny simhall

RS 2016/267
AU § 261

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•

Motionen avslås med anledning av bedömning redovisad i ledningskontorets
skrivelse.

Ulf Klasson (L) yrkar i sin motion att utredning om nytt badhus/simhalls placering
även inkluderar området nära Varplöse i Roma samt att nya former för finansiering
utreds så att byggnationen kan komma igång inom en treårsperiod utan att äventyra
regionens ekonomi.
Liberalerna motionerade 2014 om att regionfullmäktige skulle ge regionstyrelsen
uppdrag att under 2015 projektera ett nytt badhus/simhall på Gotland.
Regionfullmäktige biföll motionen på så sätt att 1,5 miljoner kronor avsattes i
regionstyrelsens investeringsbudget 2020 för att påbörja en utredning kring ny
simhall (Rf § 203, 2015-06-15).
Liberalerna återkommer nu med en ny motion där man menar att en investering i
nytt badhus behöver påbörjas tidigare än 2020.
Med anledning av regionens stora investeringsbörda de närmaste åren samt det dåliga
ekonomiska läget föreslår ledningskontoret att motionen avslås och att den
ursprungliga tidsplaneringen kvarstår.
Beslutsunderlag

Motion 2016-04-02
Ledningskontoret 2016-09-08
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Johan Thomasson (L) yrkade bifall till motionen. Ordförande yrkade bifall till
arbetsutskottets förslag. Ordförande ställde proposition på Johan Thomassons
yrkande och eget yrkande och fann att arbetsutskottets förslag bifallits.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Motion (tillägg) om ny simhall
Redan vid Regionfullmäktigemötet i juni 2015 beslöt RF följande;
Liberalernas motion 2014-11-28 § 144 Regionfullmäktiges beslut ”Motionen bifalls på
så sätt att 1,5 miljoner kronor för utredning av ärendet avsätts i Regionstyrelsens
investeringsbudget för år 2020”.
Nu verkar fler o fler vara klara över att investering av ett nytt bad behövs tidigare än
2020.
Framförallt nu när den rödgröna majoriteten i KFN har drivit igenom att inte öppna
badet i Roma. Något som Liberalerna ser som ett ödesbeslut för badande och
idrottande från en stor del av ön.
Liberalerna anser att vi inte kan och skall kosta på en totalrenovering i storlek om
minst 60 miljoner kronor i Roma. Däremot med betydligt mindre insats rädda badet
tills ett nytt badhus/simhall står färdigt efter ovan nämnd och beslutad utredning.
I de diskussioner som förts tills nu finns bara två alternativa placeringar i Visby,
Gutavallen eller nära Arenahallen på Visborgsområdet. Nu vill vi föreslå att
utredningen tar med en alternativ placering i Roma.
Roma ligger mer i mitten av Gotland än vad Visby gör. Det är ca 15 minuters resväg till
Roma från Visby och en stor del av befolkningen som bor utanför Visby skulle få
kortare restider. Dessutom finns bra kollektivtrafik, som vi hoppas kan bli bättre. Det
kan inte vara svårare för Visbybor att åka till Roma, än vad det är för boende på stora
delar av ön att åka till Visby.
Motiven är att:
- ersätta ett dåligt och underhållsmässigt misskött Romabad
- ge fler medborgare kortare resvägar
- troligen lägre kostnader för marken och därmed lägre byggkostnader
- ge möjlighet att anvisa kanske upp till 60-talet bostäder ovan gjord och ett
nedsprängt garage vid Gutavallen.
- en reell satsning på landsbygden

- behålla övriga badanläggningar intakta
- kunna koppla ihop inomhusbad med en befintlig utomhusdel (Varplöse vattenpark)
Dessutom bör vi kunna pröva nya lösningar för finansiering av projektet, så att
kostnaderna kan hållas ner och samtidigt flytta fram byggstarten. Vi vill få med en
OPS lösning (Offentlig – Privat Samverkan) att ingå i utredningsuppdraget. Ett projekt
där ett eller flera privata företag, genom offentlig upphandling uppdras att finansiera,
bygga och driva simhallen/badet under längre tid. Kanske kan andra OPS-lösningar
hittas, inte minst i kontakter med lokalsamhället i Roma. Kan t.ex. Härryda kommun i
Västsverige, med 37000 invånare överväga OPS-lösning, så borde även vi kunna
hantera ett nytt tänkande.

Med anledning av ovanstående yrkar Liberalerna att;
-utredning om nytt badhus/simhalls placering även inkluderar området nära
Varplöse i Roma
- nya former för finansiering utreds så att byggnationen kan komma igång inom en
treårsperiod utan att äventyra regionens ekonomi.

Klintehamn den 2 april 2016

Ulf Klasson, Liberalerna

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/267
8 september 2016

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Motion. Ny simhall
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att avslå motionen med anledning av
nedanstående bedömning.

Sammanfattning

Ulf Klasson (L) yrkar i sin motion att utredning om nytt badhus/simhalls placering
även inkluderar området nära Varplöse i Roma samt att nya former för finansiering
utreds så att byggnationen kan komma igång inom en treårsperiod utan att äventyra
regionens ekonomi.
Bedömning

Liberalerna motionerade 2014 om att regionfullmäktige skulle ge regionstyrelsen
uppdrag att under 2015 projektera ett nytt badhus/simhall på Gotland.
Regionfullmäktige biföll motionen på så sätt att 1,5 mnkr avsattes i regionstyrelsens
investeringsbudget 2020 för att påbörja en utredning kring ny simhall, Rf 2015-06-15,
§ 203.
Liberalerna återkommer nu med en ny motion där man menar att en investering i
nytt badhus behöver påbörjas tidigare än 2020.
Med anledning av regionens stora investeringsbörda de närmaste åren samt det dåliga
ekonomiska läget föreslår ledningskontoret att motionen avslås och att den
ursprungliga tidsplaneringen kvarstår.
Beslutsunderlag

Motion Ulf Klasson, Liberalerna 2016-04-02
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Avsägelse. Regionfullmäktige
Innehåll
• Marianne Danfjordens (SD) avsägelse som ledamot i Regionfullmäktige

Från: marianne danfjorden [mailto:annalindberg919@hotmail.com]
Skickat: den 3 november 2016 17:05
Till: Registrator-RS
Ämne:

Härmed avsäger jag mig platsen som ledamot i kommunfullmäktige.
marianne danfjorden
visby

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-11-21

Handlingar till

Ärende 16

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll
a) Sixten Anna Johanssons (V) avsägelse från uppdraget som ledamot i
viltförvaltningsdelegationen
b) Val av ersättare i byggnadsnämnden efter Karin Gardell (MP) (bordlagt
från förgående möte)

Från: Sixten Anna Johansson [mailto:lonnegard@gmail.com]
Skickat: den 26 oktober 2016 13:45
Till: Per Lundin
Ämne: lämna ett uppdrag

Hejsan.
Jag önskar lämna min plats som ersättare i Viltförvaltningsdelegationen.
Hälsning Sixten Johansson, Vänsterpartiet

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-11-21

Handlingar till

Ärende 17

Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktige har vid tidigare sammanträde, till olika nämnder
överlåtit (delegerat) nedanstående medborgarförslag för beslut. Dessa
återkommer nu för kännedom och anmälan till regionfullmäktige.

Innehåll

• Gunnar Petterssons medborgarförslag om att återställa en del av de utdikade
våtmarkerna RS 2016/391
• Regionstyrelsen 2016-10-27, § 248
• Ledningskontoret 2016-09-16
• Medborgarförslag (inkom 2016-06-01)

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-10-27

RS § 248

Medborgarförslag. Återställ de utdikade
våtmarkerna

RS 2016/391
AU § 253

Regionstyrelsens beslut

•

Medborgarförslaget anses besvarad med ledningskontorets skrivelse.

Gunnar Pettersson föreslår att Region Gotland och Länsstyrelsen på Gotland startar
arbetet med att återställa en del av de utdikade våtmarkerna på Gotland så snart som
möjligt.
Ledningskontoret delar förslagsställarens bild av att det finns gott om målsättningar i
både EU:s och Sveriges miljöpolitik, som borde göra det attraktivt att återställa en del
av de utdikade våtmarkerna.
Att återskapa våtmarker – av vilka det finns en mängd olika typer – är i hög grad en
markägarfråga. Myndigheter kan skydda befintliga våtmarker genom att inrätta
exempelvis naturreservat eller stimulera markägare att anlägga våtmarker, t ex genom
olika våtmarksstöd. Staten – eller för den del Region Gotland – har dock inga
möjligheter att ålägga markägare att återskapa våtmarker.
Ledningskontoret noterar att LRF Gotland tagit initiativ till en dialog med
Länsstyrelsen kring en stor översyn av markavvattningen på Gotland. Troligtvis är
det i denna dialog frågan kring återställning av vissa våtmarker bäst drivs och
utvecklas.
Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås med motiveringen att
tekniska förvaltningen redan har uppdraget att utreda vilka kvalitativa förändringar
som kan uppstå vid anläggande av våtmarker intill dricksvattentäkter samt att frågan i
första hand bör drivas av markägarna i samspel med den tillståndsgivande
myndigheten, länsstyrelsen.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2016-06-01
Ledningskontoret 2016-09-16
Skickas till
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/391
16 september 2016

Jonas Nilsson

Regionstyrelsen

Medborgarförslag – Återställ en del av de utdikade
våtmarkerna
Förslag till beslut

•

regionstyrelsen beslutar avslå medborgarförslaget

Sammanfattning

Gunnar Pettersson föreslår att Region Gotland och Länsstyrelsen på Gotland startar
arbetet med att återställa en del av de utdikade våtmarkerna på Gotland så snart som
möjligt.
Att återskapa våtmarker är i hög grad en markägarfråga. Myndigheter kan skydda
befintliga våtmarker genom att inrätta exempelvis naturreservat eller stimulera
markägare att anlägga våtmarker, t ex genom olika våtmarksstöd. Staten – eller för
den del Region Gotland – har dock inga möjligheter att ålägga markägare att återskapa
våtmarker.
Region Gotland har dock inlett ett samarbete Sveriges Geologiska undersökning
(SGU), som innebär att SGU undersöker de geologiskt och hydrologiskt betingade
förutsättningarna för anläggande av våtmarker, främst i anslutning till regionens
vattentäkter för att stärka regionens dricksvattenkapacitet. I liten skala kan ett
undersökande arbete på området därför sägas redan ha startat.
Ledningskontoret föreslår med stöd av ovan att medborgarförslaget avslås.
Ärendebeskrivning

Gunnar Pettersson förelår i ett medborgarförslag att Region Gotland och
Länsstyrelsen på Gotland startar arbetet med att återställa en del av de utdikade
våtmarkerna på Gotland. Bakgrunden är våtmarkernas stora betydelse som naturtyp,
inte minst biologiskt och hydrologiskt. I de av riksdagen antagna miljökvalitetsmålen
formuleras målet ”Myllrande våtmarker” som att ”våtmarkernas ekologiska och
vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker
bevaras för framtiden”.
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/391

Fram till mitten av 1800-talet var Gotland rikt på våtmarker av olika slag. Vid denna
tidpunkt utgjordes ungefär 16 procent av Gotlands areal av våtmarker (mot dagens
sju procent). För att öka öns odlingsbara areal, dikades den allra största delen av de
stora myrmarkerna sedermera ut och omvandlades till produktiv jordbruksmark.
Stora naturvärden gick förlorade i denna markomvandling.
Ödet för de gotländska våtmarkerna har fått ökad uppmärksamhet i samband med
den bekymmersamma situationen för dricksvattenförsörjningen på ön sommaren
2016. Många pekar på att den storskaliga effekten av den snabba markavvattningen
borde undersökas mer i detalj, bland annat när det gäller hur tillrinningen till
grundvattnet påverkas.
Bedömning

Ledningskontoret delar förslagsställarens bild av att det finns gott om målsättningar i
både EU:s och Sveriges miljöpolitik, som borde göra det attraktivt att återställa en del
av de utdikade våtmarkerna. Förutom vattenhushållningsaspekten, finns ett flertal
andra, tillkommande positiva effekter av ökade arealer våtmarker, exempelvis när det
gäller biologisk mångfald, retention av näring, mindre oxidation av organogena jordar
etc. och därmed mindre klimatpåverkan, som också är eftersträvansvärda.
Att återskapa våtmarker – av vilka det finns en mängd olika typer – är i hög grad en
markägarfråga. Myndigheter kan skydda befintliga våtmarker genom att inrätta
exempelvis naturreservat eller stimulera markägare att anlägga våtmarker, t ex genom
olika våtmarksstöd. Staten – eller för den del Region Gotland – har dock inga
möjligheter att ålägga markägare att återskapa våtmarker.
Ledningskontoret noterar att LRF Gotland tagit initiativ till en dialog med
Länsstyrelsen kring en stor översyn av markavvattningen på Gotland. Troligtvis är
det i denna dialog frågan kring återställning av vissa våtmarker bäst drivs och
utvecklas.
Det finns dock ett politiskt intresse för frågan inom Region Gotland. Tekniska
nämnden uppdrog 2015-08-26 (TN § 181) till tekniska förvaltningen att utreda
möjligheter att säkra vattentillgång vid regionens vattentäkter genom anläggande av
våtmarker. Förvaltningen tog därför kontakt med Sveriges Geologiska undersökning
(SGU), som kommer undersöka de geologiskt och hydrologiskt betingade
förutsättningarna för anläggande av våtmarker som ökar grundvattenbildningen och
därigenom kan stärka regionens dricksvattenkapacitet. Uppdraget ingick även i
beslutet kring Visbys vattenförsörjning 2016-08-24, TN §154.
Ledningskontoret vill också nämna att Region Gotland redan samarbetar med
Länsstyrelsen på Gotland inom ramprojektet ”Vatten på Gotland”. Frågeställningarna kring vattenförsörjning, grundvatten och lagringskapacitet i landskapet
har berörts i flera av delprojekten.
Ledningskontoret föreslår med stöd av ovan att medborgarförslaget avslås med
motiveringen att tekniska förvaltningen redan har uppdraget att utreda vilka
kvalitativa förändringar som kan uppstå vid anläggande av våtmarker intill
dricksvattentäkter samt att frågan i första hand bör drivas av markägarna i samspel
med den tillståndsgivande myndigheten, länsstyrelsen.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Sen slutet av 1800-talet har vi dikat ut och torrlagt
åtskilliga tunnland av träsk och myrar. Skulle vi inte
kunna återställa en del av dessa? Se bif.
medborgarförslag.
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.

Väldsnaturfonden har mål med att höja kvaliteten
och öka antalet vårmarker. EU har ramavtal för
vatten. Sveriges regering har slagit fast att bevara,
återställa skogar, våtmarker... till 2020

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag iRt&jcan behandlas som ett medborgarförslag.
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medborgarförslag
l Sverige ser vi tillgången på vatten som en självklarhet. Vatten är en av människans basala behov utan det kan vi inte överleva.
Just nu är vatten en bristvara på Gotland även i delar av östra Sverige. Där kan man dock nå orter
som har vattenbrist med bil. Tom Öland - där har man dragit en vattenledning från Kalmar. Men till
Gotland når ingen vattenledning - vi får klara oss själva.
Sen slutet av 1800-talet har vi dikat ut och torrlagt åtskilliga tunnland av träsk och myrar. 10% av
Gotlands yta var innan utdikningarna våtmarker finns det uppgifter som säger. Skulle vi inte kunna
återställa en del av dessa träsk och myrar? Kan vi göra dricksvatten av vatten från Tingstäde och
Bästeträsk kan vi väl även göra drickbart vatten från återställda t.ex Martebomyr, Mästermyr och
Lina myr. Dessutom höjs väl grund vätte n nivå n när man återställer myrar och träsk? En annan positiv
effekt blir att Naturvårdsverkets miljömål "Myllrande våtmarker" kommer närmare.
Det finns idag många länsstyrelser i landet som jobbar med att återställa våtmarker - naturens egna
reningsverk, l Finland har man ett projekt med EU-medel för att återställa stora våtmarker.
Världsnaturfonden har mål med att samarbeta med att höja kvalitén på och öka antalet våtmarker i
Sverige. EU har ramdirektiv för vatten som anger vad EU-länderna minst ska klara som gäller
vattenkvalite' och tillgång på vatten. "Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i
landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden" Riksdagens definition av
miljö kvalitetsmålet. Sveriges regering fastslår i Mål 15.1. Till 2020 bevara, återställa och hållbart
använda ekosystem på land och i sötvatten och deras ekosystem, särskilt skogar, våtmarker, berg
Att säkerställa Gotlands behov av rent vatten kommer att ta lång tid - men man måste börja nån
gång. Med denna propå vill jag att Region Gotland och Länsstyrelsen på Gotland startar operation
"återställa en del av de utdikade våtmarkerna" så snart som möjligt.
Vad ska vi med kryssningskaj, bra förbindelser till fastlandet, Sveriges bästa råvaror till mat om vi inte
harvatten?

Visby 20160527

junnar Pettersson
fdbokhandlare

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-11-21

Handlingar till

Ärende 18

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
• Katharina Eriksdotters medborgarförslag om del av badplatsen avsedd särskilt
för hundar (inkom 2016-10-28) RS 2016/699
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
• Ann Wikströms medborgarförslag om en ny rondell på Skarphällsgatan i Visby
(inkom 2016-11-07) RS 2016/724
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
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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
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
*

Datum
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E-postadress
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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
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-11-21

Handlingar till

Ärende 19-22

Interpellationer
Innehåll
• Regionstyrelsens ordförande Björn Janssons (S) svar på Jesper Skalberg
Karlssons (M) interpellation om sänkta ersättningsnivåer för asylsökande.
RS 2016/716

• Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler (V) svar på Ingrid
Engströms (C) interpellation om valfrihet i barnomsorgen. RS 2016/715
• Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maeckers (MP) svar
på Simon Härenstam (M) interpellation om schemaläggning i personalsystemet
Medvind. RS 2016/717
• Regionstyrelsens ordförande Björn Janssons (S) svar på Ola Lindvalls (C)
interpellation om sex timmars arbetsdag. RS 2016/714

Visby 2016-10-24

Interpellation:
Till:

Sänkta ersättningsnivåer för asylsökande
Regionstyrelsens ordförande

År 2015 sökte 35 369 ensamkommande barn och unga asyl i Sverige. Året innan var
samma siffra drygt 7000, även det en historiskt hög siffra. Ser vi tillbaka ett decennium var siffrorna i storleksordningen 500 ensamkommande barn och unga per år.
Trots bostadsbrist i över 200 av landets kommuner var det framförallt kommunerna
som steg in och tog ansvar. Lägg därtill lärarbrist, samt den betydande utmaningen
att hitta meningsfull sysselsättning för de asylsökande. Att Sveriges kommuner drog
det största lasset under 2015 är inte en underdrift.
I samband med detta utlovade migrationsminister Morgan Johansson (S) ett
resurstillskott till de kommuner som tagit emot ensamkommande barn och unga.
Signalerna kunde inte misstolkas: mer pengar till kommunerna, krafttag tillsammans
och en beslutsam minister.
Men Regeringen har nu lanserat ett förslag om ändrat ersättningssystem för
mottagandet av ensamkommande barn och unga den 1 januari 2017. I förslaget
sänks dygnsersättningen från 1900 kr till 750 kr per barn och ung i åldern 8-17 år.
För barn och unga mellan 18 och 20 år sänks ersättningen från 1900 kr till 750 kr.
Det ger helt nya förutsättningar för kommunerna.
Detta bör nämligen skådas i ett särskilt ljus: regeringen har kommit med en ny lag
som säger att alla kommuner skall ta emot asylsökande, givet en kvot som staten
avgör. Att då samtidigt sänka ersättningarna är att vältra över en betydande kostnad
på kommunerna.
Dessutom sker detta på ett förhastat och icke genomtänkt sätt. Många kommuner
sitter idag med långa kontrakt man ingått just på grund av att man 2015 behövde
lösa den akuta krisen – och lovades långsiktigt och betydande stöd från regeringens
håll.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga regionstyrelsens ordförande:
Hur stort blir det ekonomiska bortfallet för Region Gotland som uppkommer i
samband med detta nya ersättningssystem?
Hur avser den sittande majoriteten täcka upp för det ekonomiska bortfallet som
uppkommer i samband med detta nya ersättningssystem?
Har den sittande majoriteten tagit initiativ till att sänka kostnaderna för de HVB-hem
Region Gotland driver?
Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation till Barn o Utbildningsnämndens ordf. Brittis Benzler
Ang Valfrihet i barnomsorgen
De sista dagbarnvårdarna i Region Gotland skall enligt uppgifter i media sägas
upp. I dag kostar en plats i förskola 137 213/barn och en dagbarnvårdarplats
84 840 kr/barn. Alltså kan det inte vara av besparingsskäl som ändringen görs.
Alla barn har inte samma behov och förutsättningar, därför kan alternativet med
dagbarnvårdare vara viktigt.
Valfriheten för föräldrar och barn är viktig och där är dagbarnvårdare ett bra
komplement till förskolan.
Mina frågor är:
Vad kommer det att finnas för valmöjligheter för de barn som inte passar in i
förskolans verksamhet?
Hur ser du som ordförande på att valfriheten begränsas?
Visby 2016-10-24

Ingrid Engström

Visby 2016-10-24

Interpellation:
Till:

Schemaläggning i Medvind
Regionrådet Stefaan de Maecker

För en effektiv schemaläggning finns ett antal olika dataprogram att tillgå. Region
Gotland har sedan många år programmet Medvind i sitt utbud. Genom att använda
det kan man säkerställa att man har rätt bemanning utifrån verksamhetens behov
och få tydlig uppföljning av hur bemanningen verkställts.
Mina frågor till ordförande i nämnden är därför:
•
•
•

I hur hög grad används Medvind inom sjukvården för att schemalägga
verksamheterna?
När räknar nämnden med att Medvind implementerats helt och hållet?
Hur stora besparingar ser nämnden i detta?

Simon Härenstam (M)

Interpellation
Till: Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson
Ang sex timmars arbetsdag
Socialnämndens rödgröna majoritet har beslutat uppdra åt Socialförvaltningen,
att utreda förutsättningarna att erbjuda personalen inom en enhet sextimmars
arbetsdag till oförändrad lön.
Det finns anledning anta att utredningen syftar till att all personal inom Region
Gotland på sikt skall erbjudas sex timmars arbetsdag med oförändrad lön.
Majoritetens beslut i socialnämnden, om utredning av kortare arbetstid till en
väsentligt högre timersättning, finns det anledning anta har föregåtts av
ställningstagande inom de berörda partiernas ledningar.
Min fråga till Björn Jansson är om det bedöms som realistiskt att i nuläget
belasta Socialförvaltningen med utredningsförslag som tydligt ger indikation på
stora kostnadsökningar och om det rimmar väl med uppdraget till nämnderna
att begränsa kostnaderna?
Visby 2016-10-24

Ola Lindvall

