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UTVECKLING FÖR GOTLAND
Det går bra för Gotland. Sysselsättningen ut
vecklas mycket positivt med en arbetslöshet
som är lägst i landet, vilket vi inte varit med
om tidigare. Det finns ett enormt tryck inom
byggbranschen. Äntligen börjar våra ansträng
ningar att få fart på byggandet ge resultat. Före
tag inom byggbranschen och handeln etablerar
sig i allt högre grad på ön. Det visar att det finns
en utvecklingskraft i det gotländska samhället
där grundstommen ligger i det småföretagarlän
som Gotland är.
Bostadsbyggandet ligger nu på en hög nivå
och den mark som finns till förfogande är
mycket god och det ger en långsiktighet i pla
nerandet, främst i Visby. På A7området pågår
ett intensivt bostadsbyggande och denna nya
stadsdel är snart färdigbyggd. På tur står nu
Visborgsområdet som kommer att planeras
under 2017 och 2018. Men även på landsbyg
den behöver vi bygga bostäder för att bibe
hålla en levande landsbygd. Det pågår ett aktivt
arbete från Gotlandshems sida i samverkan
med utvecklingsbolagen för att skapa förutsätt
ningar för fler hyreslägenheter. Det är viktigt
att bostadsbyggandet hålls på en hög nivå för
behoven de kommande åren är stora.
Budgeten för 2017 är en stram budget som
kräver återhållsamhet i de kommunala verk
samheterna. Det innebär att den kommunala
ekonomin inte tål några stora överraskningar.
Vi går in i 2017 med ett förändringstryck som
ska reducera våra kostnader med 170 mnkr på
tre år. 63 mnkr av dessa har redan nämnderna
beslutat om och under 2017 ska ytterligare
beslut tas för att sänka kostnadsnivån. Här är
det viktigt att alla verksamheter drar åt samma
håll och att vi lever upp till den koncernstyr
ning som är så oerhört viktig de närmaste åren.
Många av landets kommuner och främst
landstingen befinner sig i samma besvärliga
situation. De generella statsbidragen till kom
muner och landsting har inte räknats upp de
senaste åren i takt med löner, priser och befolk
ningsutveckling. Antalet äldre ökar och med
urholkade statsbidrag så leder detta till stora
utmaningar för socialnämnden och hälso och
sjukvårdsnämnden under kommande år. Det
pågår ett aktivt förändringsarbete som börjar
ge resultat.

Region
styrelsens
ordförande
har ordet

Trots ansträngd ekonomi finns också framtids
inriktade satsningar. Den nya gymnasieskolan
står klar under 2017 och kommer att innebära
en stor miljöförbättring för våra gymnasieele
ver. Bredbandsutbyggnaden går in på slutvarvet
och vi är fibertätast i landet och nu ska nätet
byggas ihop för att öka säkerheten. Bygget av
kryssningskajen fortgår och kommer att inne
bära en ytterligare injektion i det gotländska
samhället från 2018. Vi står inför stora investe
ringar i vatten och avlopp de kommande åren.
Bristen på vattentäkter kräver åtgärder inom
många områden för att säkra nya vattentäkter
och vattentillgångar.
Antalet asylsökande har minskat radikalt
och detta påverkar det arbete som pågått under
2016. Detta leder till förändrade villkor och vi
förändrar från ett flyktingmottagande till att ta
emot människor som fått uppehållstillstånd i
Sverige. Vi ska medverka till att ge dem en ny
framtid på Gotland. Gotland ska fortsatt vara
en öppen plats där det finns en mångfald av
människor och utrymme för nya möten. Jag är
övertygad om att en bred mångfald leder till ett
mer kreativt samhällsklimat vilket i sin tur är
grunden för innovation, utveckling och tillväxt.

Björn Jansson, Regionstyrelsens ordförande
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STRATEGISK PLAN

1. Styrning
av Region
Gotland

1.1 STRATEGISK STYRNING

Styrprocess

Den strategiska styrningen inom Region Got
land syftar till att få genomslag för de förtroende
valdas viljeinriktning. Visionen och styrdoku
menten beskriver i vilken riktning utveckling
ska ske och vad regionens verksamheter förvän
tas åstadkomma med de ekonomiska och per
sonella resurser som finns. Regionfullmäktige
har beslutat om 32 övergripande mål som är sty
rande för hela organisationen åren 2016-2019.
Regionen styrs på två nivåer, den politiska
nivån och tjänstemannanivån.

Styrprocessen består av planering, uppföljning,
analys och förbättring/utveckling. Planering
innebär genomförande av nulägesanalys och
planering framåt. Uppföljning innebär att mäta
resultat, sammanställa data och statistik samt
att samla information och kunskap. Analys av
resultaten innebär att jämföra och identifiera
mönster, reflektera över orsak och samband,
sammanfatta slutsatser och att återkoppla med
beslut om åtgärder.
Planeringsprocessen innebär i korthet att det
övergripande politiska fokuset är starkast under
våren och att hösten är nämndernas och för
valtningarnas tid för att utarbeta internbudget
samt verksamhetsplaner inför kommande år.
Det innebär att slutlig budget för nämnderna
beslutas i juni och att det endast sker en central
avstämning under hösten för att anpassa bud
geten efter regeringens budgetproposition och
skatteprognosen i oktober. En förutsättning är
att budgetresultatet vid junibeslutet är stabilt.

Politisk nivå
Regionfullmäktige/
Regionstyrelse

Facknämnd

Tjänstemannanivå
Regiondirektör/
Regionstyrelseförvaltning

Förvaltningschef

DECEMBER Anmälan nämndsbudget till regionfullmäktige.

SEPTEMBER – JANUARI
Omvärldsanalys samt analys av resultat
från brukar-, medarbetar- och medborgar
undersökning samt processutfall.

Färdigställande Strategisk
plan och budget.

JANUARI Omvärlds-/invärldsdag,
strategisk inriktning.

DECEMBER
OKTOBER – NOVEMBER Beslut
nämndsbudget i nämnderna.

FEBRUARI Kommunicera
resultat, bokslut.

JANUARI

NOVEMBER

FEBRUARI
MARS Föra dialog.
MARS

OKTOBER

SEPTEMBER Central avstämning
utifrån skatteprognos höst.

HÖST Förankring nämnder
ut i sina organisationer.

PLANERINGSPROCESS
STRATEGISK PLAN
OCH BUDGET

APRIL Politisk
förankringsprocess.
Sammanställning och
framtagande av
beredningsunderlag.

APRIL

SEPTEMBER

AUGUSTI

MAJ
JULI

JUNI

MAJ Fördela resurser
utifrån allt underlag som
tagits fram under våren,
budgetberedning.

MAJ – JUNI Beslut om strategisk plan och budget.
JUNI Kommunicera uppdrag och
resurser till nämnder/förvaltningar.
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Uppföljningsprocessen består av ett antal fast
lagda rapporttillfällen varav de viktigaste är
delår 1 (mars) och 2 (augusti) samt bokslut.

u

Strategisk plan

kan förvänta sig av Gotland är ”Gotland – den
magiska ön”. De kärnvärden som ska genom
syra kommunikationen är kreativitet, närhet,
livslust, livskraft och magiskt.

Vision Gotland 2025

I juni 2008 fastställde kommunfullmäktige
Gotlands vision som tar sikte på år 2025. Visio
nen är en målbild som ska vägleda beslut om
Gotlands utveckling. Samtidigt som kommun
fullmäktige beslutade om visionen så antogs
även Gotlands nya varumärkesplattform.
Visionen kan sammanfattas med att Got
land är Östersjöregionens mest kreativa och
magiska plats, präglad av närhet, hållbar tillväxt
och fylld av livslust.
I visionen har fem övergripande mål satts
som ska vara uppnådda år 2025:
ȅȅ Minst 65 000 invånare bor på Gotland.
ȅȅ Gotlänningarnas välstånd tillhör
de bästa i landet.
ȅȅ Gotland är den naturliga mötesplatsen
i Östersjöregionen.
ȅȅ Gotlänningarna har bra hälsa och
mår bäst i landet.
ȅȅ Gotland är en världsledande öregion
i miljö- och klimatfrågor.
Vision Gotland 2025 är även det regionala
utvecklingsprogrammet för Gotland. Grunden
är en långsiktigt hållbar utveckling utifrån tre
samspelande dimensioner – den ekonomiska,
sociala och ekologiska. Visionen ska utgöra
basen för andra planer och program med bäring
på utveckling av regionen. Under 2016 har ett
nytt tillväxtprogram tagits fram och beslutats.
Ett beslut har också tagits om att starta arbetet
med en ny regional utvecklingsstrategi som ska
ersätta det nuvarande regionala utvecklings
programmet.
Varumärket Gotland

Gotlands varumärke kan beskrivas som allt det
som man associerar till när man hör ordet Got
land. Analys har visat att bilden av Gotland i
omvärlden är alltför begränsad för att gynna
utvecklingen. Önskvärt vore en positionsför
flyttning i riktning mot ”året runt”.
Den varumärkesplattform som antogs av
kommunfullmäktige 2008 omfattar tre områ
den. Gotland som boendeö, näringslivs- och
etableringsö samt besöksö. Plattformen slår
fast att varumärkeslöftet som talar om vad man

God ekonomisk hushållning

Region Gotland ska enligt kommunallagen
ange mål och riktlinjer som är av betydelse för
en god ekonomisk hushållning och i planen för
ekonomin ska anges de finansiella mål som är
av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen ska
innehålla en utvärdering av om målen för en
god ekonomisk hushållning har uppnåtts.
Inom ramen för uppföljningen av målen i
styrkortet får anses att begreppet ”God ekono
misk hushållning” analyseras. Målområdet eko
nomi innehåller de finansiella mål som är av
betydelse för god ekonomisk hushållning.
Region Gotlands koncernstyrkort

Region Gotland har sedan 2002 och fram till
i år arbetat med balanserat styrkort som styr
verktyg. Arbetet med balanserat styrkort har
inneburit att fler perspektiv än det traditio
nella ekonomiperspektivet lyfts fram i bedöm
ningen av vad som skapar värde för organisa
tionen. Modellen har varit ett bra verktyg för
att utveckla styrningen så att den röda tråden
från regionfullmäktige via nämnd till förvalt
ningen synliggjorts och i många fall stärkts
jämfört med tiden innan år 2002.
Utvecklingen de senaste åren inom områ
det 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 verksam
heten och hur väl vi lyckas jämfört med andra.
Utvecklingen ger även förutsättningar för
att bedöma inom vilka verksamhetsområden
åtgärder behöver vidtas för att ge gotlänning
arna mesta möjliga värde för de skattepengar
Region Gotland förfogar över.
Det har också visat sig i praktiken att model
len 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.
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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 mål
satt i styrkortet.

Värderingar

Region Gotlands grundläggande värderingar är
delaktighet, förtroende och omtanke. De ringar
in ett förhållningssätt som ska visa sig i ord och
handling oavsett var man befinner sig i organi
sationen.
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.

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”.
Verksamhetsidé

Verksamhetsidén talar om vilket ansvar Region
Gotland har. Under perioden 20162019 gäller
följande verksamhetsidé:

Målområde

Det finns tre målområden i respektive perspek
tiv. I perspektivet samhälle finns målområdena
social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. I perspektivet verksamhet
finns målområdena kvalitet, medarbetare och
ekonomi.

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.

Vision
Samhälle

P
erspekt
k iv
kt
Perspektiv

Målområden

Mål

Verksamhet

Social
hållbarhet

Ekonomisk
hållbarhet

Ekologisk
hållbarhet

Kvalitet

Medarbetare

Ekonomi

Mål
(6 st)

Mål
(7 st)

Mål
(5 st)

Mål
(4 st)

Mål
(4 st)

Mål
(6 st)

Indikatorer

Verksamhetsplaner
Verksamhetsidé
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Värderingar

del 1

Mål

Varje målområde innehåller ett antal mål.
Målen är hela Region Gotlands mål och gäl
ler därmed alla nämnder och förvaltningar och
beskriver vad som ska uppnås under perioden
20162019.
Indikatorer

Målen följs upp genom indikatorer. En indika
tor kännetecknas av att den är mätbar, bygger
på data av god kvalitet, lyfter fram någon del
av målet som anses väsentlig, lyfter fram kvali
tativa egenskaper utifrån ett medborgar eller
brukarperspektiv, är jämförbar samt transpa
rent, det vill säga resultatet ska helst kunna här
ledas till en lägre nivå.
Indikatorerna är inte mål utan visar på olika
aspekter av måluppfyllelse som tillsammans
säger något om målet är uppfyllt.
Verksamhetsplan

Verksamhetsplaner och verksamhetsplanering
är ett nytt obligatoriskt moment för alla nämn
der och förvaltningar inom Region Gotland.
Självklart har verksamheterna alltid jobbat med
att planera sin verksamhet, men verksamhets
planen har inte varit en del av den gemensamma
övergripande styrningen tidigare.
Verksamhetsplanen är det verktyg där
den inriktning och de övergripande mål som
regionfullmäktige antagit konkretiseras. I verk
samhetsplanen beskrivs även hur nämnden och
förvaltningen ska arbeta för att uppnå resultat i
den del av nämndens uppdrag som inte är mål
satt i koncernstyrkortet.
Syftet med verksamhetsplanen är att synlig
göra den röda tråden från regionfullmäktige
till nämnd, förvaltning, avdelning och enhet så
att den inriktning och de prioriterade mål som
regionfullmäktige beslutat om får genomslag
och att Region Gotland rör sig i den riktning
som är 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 fast
ställs av samtliga förvaltningens nämnder.



Strategisk plan

Mål per målområde
i samhällsperspektivet
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 mänsk
liga 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 samhälls
utvecklingen.
Mål:
• God folkhälsa.
• Gotlänningar känner sig delaktiga.
• Ett jämställt och jämlikt Gotland.
• Alla barn har goda uppväxtvillkor.
• Ett rikt och tillgängligt kulturoch fritidsliv.
• En levande landsbygd och ett
attraktivt Visby för bibehållen
inomregional balans.

Ekonomisk hållbarhet

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

Medarbetare

För Region Gotland innebär ekologisk håll
barhet att vi ska värna om miljön, naturen och
vattnet för att säkra ett fortsatt hållbart sam
hälle 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 mins
kar belastningen på ekosystemen.

För Region Gotland är engagerade medarbe
tare 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 ambas
sadörer som bidrar till att stärka bilden av oss
som arbetsgivare. Regionens verksamheter ska
par förutsättningar för ett hållbart medarbetar
engagemang.

Mål:
• 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.

Mål:
• 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
Mål per målområde i
verksamhetsperspektivet
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 överenskom
men kvalitetsnivå och ha god tillgänglighet.
Medborgarna ska känna tillit till att regionen
använder skattemedel varsamt och bedriver en
så effektiv verksamhet som möjligt.
Mål:
• God tillgänglighet till Region Gotland.
• God kvalitet i skolan.
• God kvalitet i vården.
• God kvalitet i omsorgen.
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Region Gotlands ekonomi ska vara uthållig och
i balans ur ett generationsperspektiv vilket inne
bär att upprätthålla balans mellan inkomster
och utgifter samt att värdesäkra förmögen
heten (det egna kapitalet) över en längre tid.
Målområdet omfattar de finansiella mål som
är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
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.

del 1
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REGION GOTLANDS KONCERNSTYRKORT, SIDAN 1 (4)
Antaget av regionfullmäktige för perioden 2016-2019

PERSPEKTIV
Målområde

u

u

SAMHÄLLE

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.
Mål

Indikatorer

1. God folkhälsa

Andel av befolkningen 16-84 år som röker dagligen u Registrerade försäkrade
19-24 år med sjuk- och aktivitetsersättning pga. psykisk ohälsa i länet u Sjukskrivningar för psykisk ohälsa u Självupplevd hälsa u Upplevelse av trygghet

2. Gotlänningar känner sig delaktiga

Delaktighetsindex
socialt deltagande

3. Ett jämställt och jämlikt Gotland

Anmälda misshandelsbrott mot kvinna inomhus i nära relation med offret
u Gymnasieelever som börjat på universitet/högskola inom 3 år efter avslutad
gymnasieutbildning u Självupplevd hälsa u Uttagna dagar med föräldra
penning

4. Alla barn har goda uppväxtvillkor

Barn 1-5 år inskrivna i förskola u Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram,
hemkommun u Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta familjer
u Invånare 0-20 år placerade på institution eller i familjehem u Invånare 0-20 år
som var föremål för individuellt biståndsbedömda öppna insatser

5. Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

Nöjd Medborgar-Index - Idrotts- och motionsanläggningar
Index - Kultur u Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter

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

Relativ befolkningsutveckling Gotland exkl. Visby tätort
utveckling Visby tätort

Målområde

u

u

Nöjd Inflytande-Index

u

Invånare 16-84 år med lågt

u

u

Nöjd Medborgar-

Relativ befolknings-

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).
Mål

Indikatorer

1. Ingen bostadsbrist

Andel bosatta av anvisade nyanlända u Antal startbesked för bostäder
u Utbud av privatbostäder till försäljning i Visby respektive övriga Gotland
u Vakansgrad i Gotlandshems bostadsbestånd respektive övriga Gotland

2. Alla elever fullföljer gymnasieskolan

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram
inom 4 år

3. Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

Andel av hela befolkningen, 15-74 år, som är i sysselsättning u Andel i befolkningen, 25-64 år, som har minst 3 års högskoleutbildning u Antal personer som
under året anvisats plats från Arbetsförmedlingen till Region Gotlands förvaltningar u Gymnasieelever som börjat på universitet/högskola inom 3 år efter
avslutad gymnasieutbildning u Relativt arbetslöshetstal

4. God tillgång till vuxenutbildning

Andel invånare som deltar i vuxenutbildning u Antal gymnasiala vuxen
utbildningar under året u Antal utbildningar inom Folkhögskolans reguljära
kursutbud u Pågående yrkeshögskoleutbildningar i egen regi eller i samarbete
med andra utbildningsaktörer

5. Långsiktigt goda och stabila kommunikationer

Antal båtpassagerare per år
invånare med kollektivtrafik

u
u

u

Gymnasieelever med examen

Antal flygpassagerare per år
Längdmeter färjegods

6. Ett gott näringslivsklimat

Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv

7. Ökad folkmängd

Folkmängd Gotland

u

u

Antal resor per

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt)
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REGION GOTLANDS KONCERNSTYRKORT, SIDAN 2 (4)
Antaget av regionfullmäktige för perioden 2016-2019

Målområde

u

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.
Mål

Indikatorer

1. Utveckla Gotland som ekokommun

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler u Andel förnybara
bränslen i kollektivtrafiken u Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet,
andel u Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk
behandling, andel u Total mängd hushållsavfall inkl. producentansvar

2. Ställ om till lokalproducerad och
förnyelsebar energi

Lokalt producerad biogas
vindkraft

3. Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

Andel mängd råvatten som kommer från skyddade vattentäkter u Antal
kommunala vattenskyddsområden u Procentuell andel godkända prov
i enskilda vattentäkter

4. Gotlands klimatavtryck skall minska

Andel nyregistrerade bilar med alternativa bränslen u Branschvisa klimat
utsläpp (stenindustri, turism, jordbruk/livsmedel) u Utsläpp av CO2 från fossila
bränslen i egna verksamheter u Utsläpp av CO2 från tillförda fossila bränslen

5. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som
bidrar till tillväxt över hela ön
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u

Lokalt producerad solel

u

Lokalt producerad

del 1
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REGION GOTLANDS KONCERNSTYRKORT, SIDAN 3 (4)
Antaget av regionfullmäktige för perioden 2016-2019

PERSPEKTIV
Målområde

u

u

VERKSAMHET

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.
Mål

Indikatorer

1. God tillgänglighet till Region Gotland

Andel som får svar på e-post inom två dagar u Andel som tar kontakt med
kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga u Andel som
upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen u Informations
index för regionens webbplats u Kontakt med primärvården samma dag

2. God kvalitet i skolan

Plats på förskola på önskat placeringsdatum u Kostnad förskola u Elever i åk 8:
Elevernas syn på skolan och undervisningen u Elever i åk. 9 som är behöriga till
yrkesprogram u Kostnad per betygspoäng i åk. 9 u Gymnasieelever med
examen inom 4 år

3. God kvalitet i vården

Andel approximalt kariesfria 0-19 åringar u Nettokostnad hälso- och sjukvård
u Patienter i sluten vård med vårdrelaterad infektion u Patienter som erbjuds
läkarbesök i primärvården inom 7 dagar u Patientupplevd kvalitet avseende
helhetsintryck i primärvården u Personer med undvikbara slutenvårdstillfällen

4. God kvalitet i omsorgen

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg u Brukarbedömning särskilt boende
äldreomsorg u Kostnad hemtjänst äldreomsorg u Kostnad särskilt boende
äldreomsorg u Kvalitetsaspekter inom LSS grupp- och serviceboenden
u Kvalitetsaspekter inom särskilt boende äldreomsorgen u Ej återaktualiserade
ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats

Målområde

u

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.
Mål

Indikatorer

1. Medarbetare har förutsättningar att bidra
till verksamhetsutveckling

Medarbetare upplever arbetet som meningsfullt u Medarbetare upplever att
de lär nytt och utvecklas i det dagliga arbetet u Medarbetare ser fram emot att
gå till arbetet u Motivationsindex, HME

2. Ledare skapar förutsättningar för och tar
tillvara engagemang hos medarbetarna

Chefer upplevs visa uppskattning för medarbetares arbetsinsatser u Chefer
upplevs visa förtroende för medarbetare u Chefer upplevs ge förutsättningar
för att ta ansvar i arbetet u Ledarskapsindex, HME

3. Medarbetare förstår verksamheten och
sitt eget uppdrag

Medarbetare är insatta i arbetsplatsens mål u Medarbetare upplever att arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt u Medarbetare vet vad
som förväntas av dem i sitt arbete u Styrningsindex, HME

4. Arbetsmiljön ger förutsättningar för
medarbetaren att bibehålla god hälsa

Totalindex, HME

u

Sjukfrånvaro
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REGION GOTLANDS KONCERNSTYRKORT, SIDAN 4 (4)
Antaget av regionfullmäktige för perioden 2016-2019

Målområde

u

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.
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Mål

Indikatorer

1. Budgeterat resultat ska uppgå till minst
2 procent av nettokostnaden

Budgeterat resultat i förhållande till budgeterad nettokostnad för verksamheten

2. Årets ekonomiska resultat ska uppgå till
minst 2 procent av nettokostnaden

Årets resultat i förhållande till verksamhetens nettokostnad

3. Soliditeten ska vara minst 45 procent

Soliditet

4. Den totala nettokostnadsökningen ska inte
överstiga ökningen av skatteintäkter och
generella statsbidrag

Total nettokostnadsökning
generella bidrag

5. Regionens materiella tillgångar ska vårdas

Andel av VA-budget till reinvesteringar

6. Skattefinansierade investeringar ska vara
egenfinansierade till 100 procent

Summa investeringar i relation till avsättningar, avskrivningar och årets resultat

u

Utvecklingen av skatteintäkter och

u

PU-kostnad per m2

del 1

u

Strategisk plan

1.2 PRIORITERING AV RESURSER OCH BESLUT OM UPPDRAG

Inriktningen för den kommande planerings
perioden fastställs utifrån vision, politiska prio
riteringar, måluppfyllelse samt analys av resul
tat. I samband med det årliga budgetarbetet
konkretiseras inriktningen då resurser för drift
och investeringar fördelas och omfördelas, samt
då särskilda uppdrag till nämnderna kan ges.
För verksamheternas drift upprättas en bud
get i balans för budgetåret och en flerårsplan för
de två åren efter budgetåret. För investering
arna görs en investeringsbudget för budgetåret
och nästkommande år samt en inriktning för
de följande tre åren. Detta år görs dock bud
get för endast ett år och plan för kommande
fyra. Investeringsbudgeten för nästa år är fort
satt tung och innehåller slutförandet av stora
projekt såsom en ny gymnasieskola, mudd
ring av hamnen i Klintehamn samt en kryss
ningskaj i Visby. Det betyder att utrymmet för
övriga investeringar är ytterst begränsat. Pla
nen för kommande år ser bättre ut, men barnoch utbildningsnämnden kommer att ha behov
av att investera i skolor och förskolor som inte
finns med i nuvarande plan. Nämnden har i
uppdrag att återkomma till budgetberedningen
våren 2017 med en utvecklad plan.
Inför 2017 har beslut tagits om besparingar
på 170 mnkr fördelade på tre år. Av dessa ska
56 mnkr sparas på intern administration och
service och 114 miljoner på utåtriktad verksam
het. Målbilden är att Region Gotland ska ha
en långsiktigt hållbar verksamhet som bedrivs
inom de resurser som finns. Regionen ska arbeta
med god ekonomisk hushållning vilket innebär
att resultatet uppgår till två procent av netto
omsättningen och att de skatte
finansierade
investeringarna är egenfinansierade. Regionen
ska arbeta utvecklingsinriktat och utnyttja sina
resurser på det mest effektiva sättet samt ligga
i framkant i Sverige avseende förnyelseinriktat
arbetssätt.
Majoritetens prioriteringar

Den majoritet som tillträdde under hösten
2014 har i sin avsiktsförklaring för mandat
perioden framhävt tre områden som väsentliga
för regionen att arbeta med.
Hållbar utveckling för hela Gotland

Grunden för att utveckla Gotland ligger i att
utveckla hela ön där alla delar och alla got
länningars möjligheter tas tillvara.
Investera för framtiden

Med ökade investeringar i bostäder, infrastruk
tur, klimatanpassning, förnybar energi och ut-

bildning rustar vi oss för framtiden och skapar
goda utvecklingsmöjligheter.
Trygga välfärden

Vi vill utveckla och tillföra nödvändiga resur
ser till välfärden och ser det som en viktig förut
sättning för Gotlands framtid.
Bakgrund till det ekonomiska
läget för perioden

Regionen har under ett antal år haft en hög
kostnadsutveckling som inte täckts av ordinarie
intäkter i form av skatter, generella statsbidrag,
verksamhetstaxor och avgifter. På grund av
olika tillfälliga intäkter i form av exempelvis
återbetalning av pensionspremier och stora
fastighetsförsäljningar har regionen trots allt
haft ett positivt resultat. Då dessa tillfälliga
intäkter uteblev 2015, och kostnadsutveck
lingen var fortsatt hög, blev resultatet nega
tivt. Enligt kommunallagen måste ett under
skott återställas inom max tre år. Detta ställer
än högre krav på att regionen måste ha margi
nal i både budget och resultat.
För att kunna bedriva en hållbar och utveck
lingsinriktad verksamhet måste den vara finan
sierad i sitt grunduppdrag. Det är idag svårt att
se att så är fallet, framförallt inom hälso- och
sjukvård samt delar inom vård och omsorg.
Den demografiska utvecklingen medför ett
utökat resursbehov. Kommande års intäkter ska
räcka till dessa ökade behov och ska inte använ
das för att täcka tidigare underfinansierad verk
samhet.
Konsekvenserna framåt för det gotländska
samhället är i dagsläget svåra att förutse. Åtgär
der kommer att behöva göras som drabbar med
borgarna i form av sänkt utbud. Detta kommer
dock inte att behöva innebära sänkt kvalitet i
den verksamhet som finns kvar. Att utnyttja
resurserna till de verksamheter som priorite
ras, och därmed också besluta om borttagande
eller avveckling av icke prioriterad verksamhet,
är viktigt. Eftersom regionens verksamheter i
många fall är kommunicerande kärl är det vik
tigt att konsekvenserna beskrivs utifrån ett hel
hetsperspektiv.
Utveckling av kostnader och
resultat de senaste åren

Nettokostnadsutvecklingen de senaste åren
har, förutom år 2013, överstigit utvecklingen av
skatte- och bidragsintäkter. En indexerad bild
med utgångsvärde 100 år 2007 visar att kost
nadsutvecklingen år 2016 är 130 medan intäk
terna har ökat från 100 till 128 under samma
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period. Intäkternas ökningstakt mellan 2015
och 2016 är relativt hög, trots det ligger den
fortfarande under kostnadsökningen. Utveck
lingen ser med nuvarande planeringsförutsätt
ningar ut att fortgå.
Årets resultat

Den ekonomiska helårsprognosen för regionen
var vid månadsrapporten för oktober 25 mnkr.
Nettokostnadsökningen i perioden för
nämnderna är 0,2 procent. Nettokostnads
utvecklingen är mycket låg. Det finns flera
orsaker till detta. Intäkterna är relativt höga,
framförallt beroende på intäkter från migra
tionsverket. Totalkostnadsökningen har hållits
tillbaka, mycket beroende på besparingar på
personalnära kostnader.
Nämndernas avvikelse mot budget är nega
tiv med -58 mnkr vilket är mycket bekymmer
samt. Strukturellt ser det allvarligt ut då stora
områden som hälso- och sjukvård samt vård
och omsorg har underskott som till del vägs
upp av andra nämnder och där det är svårt att
se avmattning i kostnadsnivåerna framåt. Det är
väsentligt att arbetet enligt regionfullmäktiges
uppdrag att se över utbud och effektiviseringar
ger resultat framåt.

kommer till Gotland också kommer att stanna
kvar efter sin asyltid. Initialt kommer det dock
att belasta verksamheten i form av insatser den
första tiden. En del av dessa kommer att bekos
tas av Migrationsverket, men det är i nuläget
svårt att veta hur ersättningen kommer att
täcka uppkomna kostnader.
Övriga intäkter i form av riktade statsbidrag
finns för de olika verksamheterna, dock är det
svårt att finansiera den ordinarie verksamheten
med dessa eftersom det oftast rör sig om bidrag
där det krävs extraordinära insatser från regio
nen.
Uppdrag

Nedanstående uppdrag ska redovisas på
budgetberedningen våren 2017.
ȅȅ

Barn- och utbildningsnämnden får i upp
drag att återkomma till budgetberedningen
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 investe
ringsmedel över perioden.

ȅȅ

Barn- och utbildningsnämnden och gym
nasie- och vuxenutbildningsnämnden får
i uppdrag att återkomma till budgetbered
ningen 2017 med en plan för nämndernas
IT-investeringar 2018-2022.

ȅȅ

Tekniska nämnden får i uppdrag att åter
komma till budgetberedningen 2017 med
en investeringsplan för vatten och avfall för
perioden 2018-2022. Planen ska innehålla
kommande taxekonsekvenser med anled
ning av det stora investeringsbehovet.

ȅȅ

Hälso- och sjukvårdsnämnden får i upp
drag att återkomma till budgetberedningen
2017 med mer utförligt underlag angående
akut omhändertagande och intensivvårds
avdelningen (IVA). Underlaget ska inne
hålla driftskonsekvenser och verksamhets
mässiga förändringar gällande till exempel
vårdplatser.

ȅȅ

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag
att återkomma till budgetberedningen 2017
med en reviderad skolköksplan 2018-2022.

Resultatprognos de kommande åren

Prognosen ser inte bra ut de kommande åren.
Den högkonjunktur som man sett i Sverige
avmattas och den samhällsekonomiska utveck
lingen kommer att öka långsammare, medan
upplevelsen är att behoven av regionens utbud
ökar. Med dagens utgångsläge finns inga medel
för utökning framåt utan snarare minskat
utbud.
Behov av investeringar

Regionen har under ett antal år haft mycket
höga investeringsutgifter. Planen för de kom
mande åren ser bättre ut, men behov av att
investera i skolor, förskolor samt VA-investe
ringar finns. Det finns i dagsläget ytterst litet
utrymme för nya behov eller reinvesteringar.
Skatteunderlag och övriga intäkter

Skatteunderlaget ser ut att öka något mer än
tidigare de närmaste åren. Osäkerheten är stor,
framförallt utifrån förväntad befolkningsut
veckling. Ett ökat flyktingmottagande är posi
tivt utifrån antagandet att de personer som
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2.1 SAMHÄLLSEKONOMI OCH SKATTER
Regeringens bedömning av samhällsekonomin enligt budgetpropositionen för 2017.
Kommentarer från SKL enligt cirkulär 16:51 samt Ekonominytt 14/2016.

Den svenska ekonomin har i år nått konjunk
turell balans och konjunkturen fortsätter stär
kas in i nästa år. Det innebär ökningstal för
BNP, sysselsättning och skatteunderlag som är
starkare än normalt. På längre sikt ser det inte
lika ljust ut. Statens finansiella sparande fort
sätter samtidigt att förbättras och 2020 beräk
nas den offentliga sektorns samlade finansiella
sparande motsvara 1,0 procent av BNP. Det ger
ett visst utrymme för överföringar från staten
till kommunsektorn.
Den svenska ekonomin har under de senaste
två åren utvecklats väl med en snabbt stigande
produktion och sysselsättning parallellt med
en vikande arbetslöshet. Den svenska ekono

min har därmed återhämtat det fall i resurs
utnyttjandet som skedde i samband med finans
krisens utbrott hösten 2008. Utvecklingen har
gett skjuts åt det reala skatteunderlaget, men
kommande år kommer detta att sjunka.
Enligt SKL:s bedömning kommer kommun
sektorns kostnader öka snabbare än vad skatte
underlaget gör. Förutom de demografiska för
ändringarna påverkas kostnaderna också av
höjda ambitionsnivåer, både på nationell och
på lokal nivå, omställningskostnader, engångs
händelser, pensioner mm. Nedanstående dia
gram illustrerar utvecklingen av kostnader och
skatteunderlag.

u
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2. Planerings
förutsättningar
för perioden
2017-2019

UTVECKLING AV KOSTNADER OCH SKATTEUNDERLAG , %
SKL har i oktober 2016 redovisat följande bedömning av den ekonomiska utvecklingen 2016-2020.
Förändring per år i fasta priser.
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NYCKELTAL FÖR DEN SVENSKA EKONOMIN
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är SKL:s bedömning att skatteunderlaget för
de kommande åren ser sämre ut.
Enligt kommunallagen får medel från en
resultatutjämningsreserv (RUR) användas för
att utjämna intäkter över en konjunkturcykel.
När detta får göras framgår av riktlinjerna för
god ekonomisk hushållning som beslutades av
regionfullmäktige 2014-03-31, § 46. Med SKL:s
nuvarande prognos kommer inte reserven att
kunna användas innan 2020 då det årliga vär
det på det underliggande skatteunderlaget inte
väntas understiga ett tioårigt genomsnitt.

Skatteunderlagets utveckling

Skatteunderlagstillväxten under 2015 och 2016
är mycket stark, detta beror framförallt på att
den pågående konjunkturuppgången medför
stark ökning av arbetade timmar båda åren. I
år förstärks också skatteunderlaget av en rela
tivt stor ökning av pensionsinkomsterna till
följd av kraftig positiv balansering av inkoms
tanknutna pensioner. Nästa år räknar SKL med
att konjunkturen förstärks ytterligare och att
toppen nås. I jämförelse med den prognos som
vårens budgetberedning utgick ifrån (april) så
OLIKA SKATTEUNDERLAGSPROGNOSER
Procentuell förändring
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014-2019

SKL, okt

4,8

5,0

4,5

3,9

3,8

3,9

28,9

Regeringen sept

5,2

5,0

5,2

4,2

4,2

4,1

31,4

3,8

29,7

ESV sept

5,0

5,2

4,6

4,1

3,9

SKL, aug

4,8

4,8

4,6

4,1

4,1

SKL, april

5,0

5,0

5,2

4,3

4,3

Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, SKL
RIKETS UNDERLIGGANDE SKATTEUNDERLAGS
UTVECKLING: TIOÅRIGT GENOMSNITT SAMT
ÅRLIG UTVECKLING
Förändring i procent per år
2016

2017

2018

2019

2020

Snitt 10 år

4,0

4,0

3,9

3,8

4,0

Årlig

5,1

4,5

3,9

3,8

3,9

Differens

1,1

0,5

0,0

0,0

-0,1

Utvecklingen av generella statsbidrag

Statsbidragen utgör en stor del av kommun
sektorns intäkter. Diagrammet nedan visar hur
de generella statsbidragen förändras realt, upp
delat på tillskott/neddragningar och urholk
ning respektive år sedan 2004. De generella

statsbidragen behöver, enligt SKL:s bedöm
ning, höjas med drygt 2-3 mdr per år framöver
för att vara realt sett oförändrade. Dessutom
behöver de förändras i takt med den demogra
fiska utvecklingen för att det ska vara möjligt
att upprätthålla en oförändrad ambitionsnivå.

ÅRLIG FÖRÄNDRING AV GENERELLA STADSBIDRAG TILL KOMMUNSEKTORN
Miljarder kronor i löpande priser.
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2.2 UTDEBITERING

Utdebiteringen för Region Gotland uppgår för
år 2017 till 33,60 procent (= procent av skatte
underlaget). Således ingen höjning jämfört
med föregående år. I diagrammet visas utveck
lingen av den kommunala utdebiteringen i
Region Gotland och riket för åren 1971-2017.
Den totala kommunala utdebiteringen 2017
varierar mellan kommunerna inom intervallet
29,19-35,15 procent (inklusive landstingsskatt).

År 2017 har preliminärt 86 (av 290) kom
muner högre total utdebitering än Gotland.
Om utdebiteringen höjs med 1,00 procent
enhet innebär detta ökade skatteintäkter med
ca 98 mnkr för Gotland. Den genomsnittliga
kommunala utdebiteringen i Sverige 2017 är
32,12 procent. Utdebiteringen för Region Got
land är således 1,48 procentenheter högre än
genomsnittet för riket.

TOTAL KOMMUNAL UTDEBITERING I RIKET OCH REGION GOTLAND 1971-2017, %
Exklusive avgift till församlingarna.
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2.3 KOMMUNALEKONOMISK UTJÄMNING

Nuvarande version av system för kommunal
ekonomisk utjämning gäller från och med
2005. En översyn av systemet slutfördes 2011
och fick ekonomisk effekt 2014.
Regeringen har i november 2016 beslutat att
tillsätta en utredare för att analysera om nuva
rande utjämningssystem fångar upp kostnader
för kommuner och landsting vid större sam
hällsförändringar. Vidare ska utredaren även
analysera om det finns möjlighet att förenkla
utjämningen. Uppdraget ska redovisas senast
den 1 juni 2018.
Utjämningssystemet har som huvudsyfte att
skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar
för alla kommuner och landsting att kunna till
handahålla sina invånare service oberoende av
skattekraft och opåverkbara strukturella kost
nader. I systemet ingår system för inkomstut
jämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag,
införandebidrag och regleringspost. Statskon
toret har sedan 2007 i uppdrag att följa upp
systemet för kommunalekonomisk utjämning.
Inkomstutjämning

Kommuner och landsting får ett inkomst
utjämningsbidrag som beräknas utifrån skillna
den mellan deras beskattningsbara inkomster
och ett skatteutjämningsunderlag som för både
kommuner och landsting motsvarar 115 procent
av medelskattekraften i landet. Kommuner
och landsting vars beskattningsbara inkomster
överstiger den nivån ska i stället betala en sär
skild inkomstutjämningsavgift till staten. Det
är för närvarande 15 kommuner i landet och
ett landsting som betalar en avgift, övriga får ett
bidrag.
Kostnadsutjämning

Kostnadsutjämningen syftar till att utjämna för
strukturella behovs- och kostnadsskillnader.
Systemet ska däremot inte utjämna för kostna
der som beror på skillnader i vald servicenivå,
avgiftssättning och effektivitet. I kostnadsut
jämningssystemet finns ett flertal delmodeller.
För varje delmodell beräknas en standardkost
nad. Standardkostnaderna summeras till en

18

strukturkostnad för varje kommun och lands
ting. Kommuner och landsting som har en lägre
strukturkostnad än genomsnittet får betala en
kostnadsutjämningsavgift och de kommuner
och landsting som har en högre strukturkost
nad får ett kostnadsutjämningsbidrag.
Under 2016 har regeringen beslutat att göra
förändringar i delmodellen för barn och unga
med utländsk bakgrund. Delmodellen utjäm
nar för de merkostnader i framförallt förskola
och skola som kan följa av att en kommun har
stadsdelar med relativt många barn och elever
med utländsk bakgrund. Nuvarande indel
ningsgrund är församlingar men ersätts nu
med den distriktsindelning som införts i folk
bokföringen från och med 2016. Förändringen
innebär för Gotland en ökad avgift till systemet
med 19 kronor per invånare.
Strukturbidrag

Ett statligt finansierat strukturbidrag finns vid
sidan av det ordinarie utjämningssystemet.
Strukturbidraget betalas ut med ett belopp som
motsvarar utfallet av vissa delar av tidigare kost
nadsutjämning. Vidare tillämpas regleringsav
gifter och regleringsbidrag dels för ekonomiska
regleringar mellan staten och kommunsektorn,
dels för att kunna upprätthålla de fastställda
utjämningsnivåerna i inkomstutjämningen.
Fastighetsavgift

Från och med 2008 avskaffades fastighets
skatten och ersattes med en kommunal fastig
hetsavgift. Denna avgift styrs av inkomstbas
beloppet och uppgår 2016 till 7 412 kronor för
småhus, dock högst 0,75 procent av taxerings
värdet och 1 268 kronor per lägenhet i fler
bostadshus, dock högst 0,3 procent av taxe
ringsvärdet. Den ökade kommunala intäkten
reglerades vid införandet mot anslaget för kom
munalekonomisk utjämning. Från och med
2009 tillgodoräknas ökade avgiftsintäkter res
pektive kommun. Region Gotlands intäkt för
fastighetsavgifter beräknas bli 124 mnkr 2016
vilket är en ökning med knappt 4 mnkr jämfört
med 2015.
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2.4 SKATTEINTÄKTER

Skatteunderlaget för beräkning av skatt för
2017, (taxeringsåret 2016) ökar enligt slutligt
taxeringsutfall med 5,05 procent för riket. För
Region Gotland ökar skatteunderlaget med
4,5 procent och beräknas uppgå till 101 367 050
skattekronor (en skattekrona motsvarar 100
kronor beskattningsbar inkomst).
Kommuner och landsting får besked om det
slutliga taxeringsutfallet i slutet av november
månad. Preliminärt taxeringsutfall lämnas av
skattemyndigheten löpande under andra halv
året från och med augusti. Senast i januari året
efter taxeringsåret lämnas definitiva uppgifter
om utjämningsbidraget.
Statens utbetalning av kommunalskatte
medel grundas på det senast kända skatte
underlaget i kommunen. Skatteunderlaget
räknas upp med en faktor som motsvarar den
beräknade ökningen av skatteunderlaget de
efterföljande åren till prognosåret. Den prog

nostiserade utvecklingen följs sedan upp och
när det slutliga taxeringsutfallet är känt görs en
slutreglering.
Regeringen har i september 2016 fastställt
uppräkningsfaktorer för 2016 och 2017. Fakto
rerna innebär att skatteunderlaget för 2015 räk
nas upp med 10,2 procent för att erhålla nivån
för 2017.
Enligt prognos från SKL i oktober 2016 ska
skatteunderlaget för 2015 räknas upp med ca
9,5 procent för att erhålla nivån för 2017. Enligt
prognosen beräknas skatteunderlaget därefter
öka 2018 och 2019 med 3,9 respektive 3,8 pro
cent.
Om skattekraften för Region Gotland antas
öka i samma takt som medelskattekraften
och antalet invånare ökar i takt med genom
snittet för riket kan regionens intäkter av det
egna skatteunderlaget beräknas enligt tabellen
nedan.

INTÄKTER AV EGET SKATTEUNDERLAG 2017-2019, mnkr (enligt prognos oktober SKL)
(101 367 = tax 2016)

2016

Uppräknat skatteunderlag
Beräknad förändring (%)
Fastställda uppräkningsfaktorer
Utdebitering (%)

5,0

2018

2019

111 668

115 251

119 630

4,5

3,9

3,8

33,60

33,60

5,0

5,2

33,60

33,60
3 752

3 872

4 020

3 566

3 710

3 837

3 967

Beräknad skatteintäkt exklusive slutavräkning
Region Gotlands prognos enligt budget

2017

(Antal invånare på Gotland 1 november 2016 uppgår till 57 834)
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SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA BIDRAG 2017-2019, mnkr
2017

2018

2019

3 751

3 862

3 997

Befolkningsutveckling

-20

-25

-30

Slutavräkning

-21
3 710

3 837

3 967

Inkomstutjämning

693

715

742

Kostnadsutjämning

-140

-142

-143

77

78

79

Egna skatteintäkter

Summa
BIDRAG
Kommun

Strukturbidrag
Reglering

1

-10

-16

17

17

12

648

658

674

Inkomstutjämning

324

330

340

Kostnadsutjämning

38

40

41

Strukturbidrag

82

83

83

-23

-27

-29

4

4

3

425

430

438

Statsbidrag flyktingmottagande
Summa
Landsting

Reglering
Statsbidrag flyktingmottagande
Summa

LSS
Fastighetsavgift
Totalt

-6

-6

-6

124

124

124

4 901

5 043

5 197

(Prognos SKL oktober 2016)

Befolkning och skatteintäkter

Skatteintäkter och utjämningsbidrag påverkas
i hög grad av antalet kommuninvånare. Om
det gäller ett större antal personer där åldrarna
varierar är det rimligt att anta att intäktsföränd
ringen per person är densamma som genom
snittet av skatteintäkter och statsbidrag per
invånare det vill säga cirka 76 tkr per invånare
för Gotland. Enligt Statistiska centralbyrån
ökade antalet invånare på Gotland med 440
personer år 2016 (nov-nov). Således påverkan
på skatteintäkterna med cirka 33 mnkr. I skatte
underlagsprognoserna förutsätts normalt att
befolkningen förändras som för riket i genom
snitt.
Befolkningsutvecklingen för riket beräk
nas uppgå till cirka 1,5 procent per år de när
maste åren. Ökningen mot tidigare prognos
på 1,3 procent beror framförallt på den ökade
invandringen. Om Gotland ökade befolk
ningen i samma takt som riket skulle befolk
ningen på Gotland öka med cirka 725 invånare
20

per år. Denna utvecklingstakt ligger nära den
som eftersträvas för Gotland enligt Vision 2025
för Gotland.
Enligt Vision 2025 för Gotland ska antalet
invånare öka med i genomsnitt cirka 760 per
år fram till år 2025 då visionsmålet på 65 000
invånare uppnås. Detta skulle innebära ökade
skatteintäkter med cirka 58 mnkr per år (fasta
priser) och en nivåhöjning på skatteintäkterna
med cirka 522 mnkr år 2025 jämfört med 2016.
Naturligtvis påverkas även kostnadssidan i
regionens budget vid en sådan utveckling, men
inte nödvändigtvis i samma takt. Fördelningen
i åldrar är det som framförallt påverkar regio
nens kostnader, fler äldre och yngre påverkar i
betydligt högre grad än om ökningen i huvud
sak består av personer i arbetsför ålder.
Utvecklingen av den kommunala konsum
tionen kontrolleras delvis av staten genom
bidraget till kommunalekonomisk utjämning.
Kommunerna är beroende av staten i varie
rande grad. Kommuner med höga struktur
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kostnader och låg skattekraft är mest beroende
av att bidragsnivåerna hålls uppe. Gotland är
för närvarande en av dessa kommuner.
I visionen finns också ett mål att öka brutto
regionalprodukten (BRP) per invånare till
genomsnittet för riket. BRP per invånare
för Gotland uppgick preliminärt år 2014 till
76,2 procent av genomsnittet för riket.
Då BRP kan sägas vara ett mått på utveck
lingen av förädlingsvärdet för varor och tjänster
i kommunen, och således till största delen beror
på personalkostnadernas utveckling, är det rim
ligt anta att BRP per invånare för Gotland ökar
i ungefär samma takt som skattekraften.
Beskattningsåret 2014 uppgick skattekraf
ten för Gotland till cirka 87 procent av medel
skattekraften för riket. Om skatteintäkterna är
kända så kan skatteintäkterna och statsbidra
gen beräknas för alternativa antaganden. Om
skattekraften ökar till 100 procent av medel
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skattekraften så ökar summan av skatteintäk
ter och bidrag. Det förutsätter att nuvarande
utjämningssystem och utdebitering inte ändras.
Således finns goda incitament för Gotland
i nuvarande system att öka såväl invånarantal
som BRP.
Beskattningsåret 2014 har 85 (av 290) kom
muner lägre skattekraft än Gotland. Skattekraf
ten för Gotland 2016 uppgår till 169 tkr. I riket
varierar skattekraften mellan 142 och 346 tkr.
Under de senare åren har skillnaden mellan
lägsta och högsta skattekraft ökat. Det finns
också stora variationer mellan kommunerna
i förändringen av den beskattningsbara för
värvsinkomsten. Ovanstående tyder på att klyf
torna växer mellan kommunerna avseende eko
nomiska förutsättningar. Utvecklingen beror i
huvudsak på skillnader avseende demografi och
inkomstnivåer mellan kommunerna.
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2.5 BEFOLKNINGSUTVECKLING

Befolkningsprognosen kan användas för att
åskådliggöra vilka krav som kommer att ställas
på regionen framöver vad gäller till exempel
barnomsorg, skola och äldreomsorg, men ger
också ett underlag till vilka skatteintäkter som
kan förväntas framöver.
Tredje kvartalet 2016 hade Gotland 57 800
invånare, en ökning med 409 invånare jäm
fört med helårssiffran för 2015. Under plan

perioden 2017-2019 uppskattas det totala anta
let invånare öka något och beräknas hamna
omkring 58 415 invånare år 2019. I en längre
utblick väntas befolkningstillväxten fortsätta
för att hamna på cirka 60 400 invånare år 2025.
I diagrammet nedan ges en bild över hur prog
nosen för befolkningsutvecklingen ser ut fram
till 2023.

FAKTISK FOLKMÄNGD 2005–2015, PROGNOS 2016–2019 OCH UTBLICK MOT 2023
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59 000

58 000

57 000

23

22

20

21
20

20

20

19
20

20
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20

20
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20

Tabellen nedan visar prognostiserad befolk
ningsutveckling på Gotland fördelat på ålder.
Förändringen i de olika åldersgrupperna är vik
tiga för planeringen av Region Gotlands verk
samhet.
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56 000

Vid användande av befolkningsprognosen är
det viktigt att tänka på att det aldrig med säker
het går att fastställa befolkningens framtida
storlek och sammansättning och att osäker
heten ökar ju längre fram i tiden prognosen
sträcker sig.

BEFOLKNINGSSTRUKTUR 2015, PROGNOS 2016-2019 SAMT UTBLICK 2020-2023
Faktiskt antal
Ålder/År
0

Utblick

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

497

535

541

547

552

558

560

565

564

1-3

1 704

1 641

1 663

1 667

1 713

1 731

1 747

1 761

1 774

4-5

1 206

1 213

1 201

1 178

1 165

1 164

1 203

1 215

1 226

6

656

631

603

637

593

615

582

614

620

7-9

1 741

1 821

1 915

1 926

1 909

1 872

1 885

1 832

1 853

10-15

3 418

3 467

3 499

3 524

3 629

3 757

3 788

3 846

3 899

16-18

1 709

1 699

1 741

1 769

1 788

1 780

1 786

1 815

1 850

19-24

4 324

4 174

4 004

3 915

3 863

3 824

3 865

3 889

3 893

25-39

8 775

8 910

8 991

9 139

9 193

9 246

9 278

9 324

9 350

40-64

19 320

19 206

19 075

18 890

18 826

18 691

18 557

18 472

18 381

65-79

10 586

10 777

11 019

11 269

11 379

11 557

11 739

11 783

11 797

80-89

2 828

2 916

2 945

2 982

3 126

3 238

3 342

3 543

3 771

90+
SUMMA

22

Prognos

627

625

658

679

679

696

718

725

740

57 391

57 616

57 854

58 122

58 415

58 727

59 050

59 384

59 719
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Barn och unga

Antalet nyfödda ligger kvar på nuvarande nivå
under prognosperioden. År 2015 föddes 491
barn och under perioden förväntas i genom
snitt 540 barn att födas per år. Antalet barn
som föds beror dels på antalet kvinnor i fertil
ålder, dels på kvinnornas benägenhet att bli för
äldrar. Prognosen grundar sig på antagandet
att gotländska kvinnor har samma summerade
fruktsamhet som i riket, men att man här blir
förälder tidigare. Fruktsamheten varierar dock
mycket mellan enskilda år. Det gör att antalet
barn som kommer att födas är svårt att beräkna
men träffsäkerheten i prognoserna har, med
något undantag, varit relativt god de senaste
åren.
Det totala behovet av förskoleverksam
het minskar något genom att förskolebarnen
till antalet minskar. År 2019 beräknas cirka 30
färre barn i åldrarna 1-5 år än under 2015. Däref
ter finns en svag ökning fram till år 2023. Dock
är osäkerheten stor när det gäller förskolebarn
på längre sikt, 2021 är hela gruppen förskole
barn födda under prognosperioden. Därefter
blir antalet helt beroende av hur korrekt skatt
ningen av det framtida barnafödandet är.
Grundskoleverksamhetens resursbehov ökar
under prognosperioden, sett till antalet barn i
åldern 6-15 år. Under 2015 ökade åldergruppen
med cirka 120 barn och förväntas fortsätta att
öka med i genomsnitt cirka 70 barn per år fram
till 2023. Detta innebär att barnen i grundsko
leåldern då förväntas vara drygt 500 fler än vid
slutet av 2015. Inom åldersgruppen skiljer sig
utvecklingen åt. I de högre årsklasserna, åld
rarna 10-15 år, sker den största ökningen.
Gotlands elevunderlag för gymnasieskolan
hade en topp år 2006 efter flera års ökning.
Minskningar har därefter skett årligen för att
nå lägst nivå 2014 och antas därefter öka svagt.
Från 2016 fram till 2023 förväntas åldersklas
sen 16-18 år öka med i genomsnitt 18 ungdomar
per år vilket innebär att det då är cirka 140 fler
ungdomar i gymnasieålder än vid slutet av 2015.
Trots denna ökning är det ändå något färre
gymnasieungdomar 2023 än 2013, året innan
lägsta nivån.
Yrkesaktiva vuxna

Den största delen av Gotlands befolkning till
hör den arbetsföra åldern 19-64 år. Gruppen
som helhet minskar i avtagande takt under
perioden med ett genomsnitt av 70 personer
per år. Orsaker till minskningen är utflyttning
och övergång till de äldre ålderskategorierna.
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Eftersom antalet ålderspensionärer också ökar
i snabb takt kommer den demografiska försörj
ningsbördan (antal personer 0-19 år och 65 år
eller äldre delat med antal personer 20-64 år)
också öka från dagens 81 personer per 100 per
soner i yrkesaktiv ålder till 87 personer år 2019.
Detta innebär att 100 personer i yrkesaktiv
ålder kommer att ha 87 personer i icke yrkesak
tiv ålder att ”försörja”. Ingen hänsyn tas till om
personerna i gruppen av en eller annan anled
ning står utanför arbetsmarknaden, så den fak
tiska kvoten är sannolikt högre.
Äldre

År för år sedan 2007 har antalet äldre invånare
ökat markant, främst i åldersgruppen 65-79 år.
Denna utveckling fortsätter. Åren 2016-2019
ökar antalet yngre pensionärer med omkring
800 individer. Tillväxten beräknas stabilisera
sig i början av 2020-talet.
För de allra äldsta, 80+, blir förändringen
under den närmaste prognosperioden inte lika
kraftig, men gruppen ökar ändå med cirka 350
personer fram till år 2019 varpå den därefter
ser ut att öka i allt snabbare takt. Sammantaget
innebär det att den demografiska utvecklingen
får en mildare effekt på regionens vård- och
omsorgsverksamheter under detta decennium.
De största utmaningarna för äldreomsorgen ser
ut att komma när vi går in i 2020-talet.
Asylsökande

Det finns en skillnad mellan antalet folkbok
förda personer i Region Gotland och det fak
tiska antalet. Befolkningsprognosen utgår från
Skatteverkets folkbokföringsregister. I en situa
tion med omfattande flyktingmottagande och
långa handläggningstider för asylprövning,
dröjer det innan beslut fattas om uppehållstill
stånd och eventuell folkbokföring. Under den
tiden är asylsökande inte synliga i de register
som används för befolkningsprognosen.
Det finns en stor osäkerhet avseende den rör
lighet som kan finnas hos asylsökande. Omflytt
ningar kan komma att ske mellan kommuner,
men också länder. Att förutse hur omfattande
en återflyttning till ett hemland kommer att bli,
eller när den kan bli aktuell, är svårt.
Befolkningsprognosen är baserad på de per
soner som var folkbokförda i Region Gotland
2015-12-31 och tar inte hänsyn till en eventuell
ökning beroende på ökad invandring.
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3. Drift- och
investeringsbudget samt
finansiering

3.1 DRIFTBUDGET

Region Gotland använder sig av ett sätt att för
dela budget som både omfattar resursfördel
ningsmodeller, ramtillskott och besparingar
(både riktade och generella).
Resursfördelningsmodeller som tar hän
syn till volymförändringar finns för förskola,
grundskola, gymnasieskola samt äldreomsorg.
Verksamheten som bedrivs inom hälso- och
sjukvårdsnämnden omfattas av en annan typ
av resursfördelningsmodell som bygger på ett
antagande om en medicinskteknisk utveckling
motsvarande cirka 2 procent per år från och
med 2017. Tidigare var det cirka 1 procent.
Nämnderna får också, under förutsättning
att ekonomiskt utrymme finns, kompensa
tion för externa avtal, ökade internhyror, andra
interna prisökningar samt personalkostnads
kompensation.
Externa avtal är ett samlingsnamn för de
avtal som finns med framförallt externa utförare
där man kommit överens om en viss indexupp
räkning per år.
Utöver ovanstående fördelningar kan nämn
derna äska om ytterligare medel utifrån en egen
analys av vilka behov och satsningar som behö
ver göras framåt. Generella och riktade bespa
ringar kan också förekomma utifrån det ekono
miska läget.
Statsbidrag som finns utöver det generella
statsbidraget och hanteras av enskilda nämn
der, tillfaller nämnden direkt. Exempel på det
är den så kallade ”kömiljarden” inom hälsooch sjukvården, statsbidrag som ges som kom
pensation för att kunna ha maxtaxa inom för
skola, fritidshem och pedagogisk omsorg och
statsbidrag för förbättring av vård och omsorg
av de mest sjuka äldre.
Nämndernas budgetramar för år 2017 utgår
ifrån 2016 års justerade budget som är totalt
4 618 mnkr. År 2017 har regionfullmäktige
beslutat att öka nämndernas budgetramar med
totalt 118 mnkr vilket motsvarar 2,5 procent.
Resursfördelningsmodeller

Resursfördelningsmodellen för förskola och
grundskola medför ett tillskott för barn- och
utbildningsnämnden på 11,1 mnkr. Modellen
för gymnasieskola ger ett tillskott till gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden på 0,6 mnkr.
Hälso- och sjukvårdsnämnden får ett tillskott
på 35 mnkr. Äldreomsorgsmodellen ger ett till
skott till socialnämnden på 19,6 mnkr.
Indexuppräkning

Nämnderna kompenseras för prisökningar via
externa avtal med 15,5 mnkr. Internhyran har
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sänkts inför 2017 till följd av en riktad bespa
ring på 3 mnkr samt beslutet att sänka intern
räntan från 4 till 2 procent. Sänkningen av
internräntan medför att internhyrorna blir
25,6 mnkr lägre.
Den nya förvaltningen regionstyrelse
förvaltningen som kommer att omfatta nuva
rande ledningskontor och serviceförvaltning
kommer att ha en delvis annan finansieringsmo
dell. Vissa tjänster som tidigare såldes internt är
från och med 2017 helt anslagsfinansierade vil
ket innebär att övriga nämnders budgetramar
har justerats. De tjänster som fortfarande säljs
internt har oförändrade priser 2017 och där
med är även budgetramarna för nämnderna
oförändrade.
Personalkostnadskompensation

Personalkostnadsökningar
har
budgete
rats till 71 mnkr. Av den summan är 10 mnkr
öronmmärkt för en särskild jämställdhets
satsning och 3 mnkr är avsatt för att kunna
rekrytera människor till bristyrken. Budgete
rat belopp motsvarar en generell personalkost
nadsökning på i genomsnitt cirka 2 procent.
Nämnderna har kompenserats utifrån en analys
av vilka yrkesgrupper som är bristyrken, vilka
yrkesgrupper som är en del av jämställdhetssats
ningen samt generell kompensation.
Besparingar

Under 2016 har ett omfattande arbete genom
förts för att identifiera möjliga besparingar
framåt. Arbetet mynnade ut i ett regionfullmäk
tigebeslut om att totalt spara 170 mnkr på 3 år.
Besparingen fördelas över åren så att 63 mnkr
ska sparas 2017, 52 mnkr 2018 samt 55 mnkr 2019.
År 2017 ska 27 mnkr sparas på intern ser
vice, administration och ledning inom den nya
regionstyrelseförvaltningen. 8 mnkr ska spa
ras inom tekniska nämnden, 5 mnkr inom den
skattefinansierade verksamheten och 3 mnkr på
fastighetsförvaltning. Effektivare myndighets
hantering inom byggnadsnämnden och miljöoch hälsoskyddsnämnden ska ge besparing på
sammanlagt 4 mnkr. 3 mnkr ska sparas inom
kultur- och fritidsnämnden. Barn- och utbild
ningsnämnden ska genomföra besparingar på
16 mnkr och gymnasie- och vuxenutbildnings
nämnden 5 mnkr.
Regionfullmäktige har inte beslutat om
några riktade besparingar för socialnämnden
och hälso- och sjukvårdsnämnden. De nämn
derna ska hålla budget, vilket i praktiken inne
bär att man ändå måste jobba med besparingar
i verksamheten.
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BESPARINGAR PER NÄMND 2017-2019, mnkr

Regionstyrelsen, regionstyrelseförvaltningen

2017

2018

2019

Totalt

27,0

17,0

9,0

53,0
20,0

Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet

5,0

7,5

7,5

Tekniska nämnden, fastighetsförvaltning

3,0

3,0

1,0

7,0

Byggnadsnämnden

2,5

1,5

1,5

5,5

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

1,5

1,5

1,5

4,5

Kultur- och fritidsnämnden

3,0

5,0

7,0

15,0

5,0

3,0

5,0

13,0

Barn- och utbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

16,0

6,0

15,0

37,0

Alla nämnder: besparing intern
administration och ledning

0

7,5

7,5

15,0

63,0

52,0

55,0

170,0

Summa

Utöver besparingarna på 170 mnkr har region
fullmäktige beslutat om att öka budgeten för
reavinster med 20 mnkr till totalt 35 mnkr 2017
samt minska på periodiskt underhåll motsva
rande 9 mnkr. Politikerarvodena kommer inte
heller att höjas under 2017 vilket ger en bespa
ring på 100 tkr.
Från och med 2015 är en besparing på
10 mnkr budgeterad inom finansförvaltningen.
Den besparingen avser lokaler och ska genom
föras genom att avyttra fastigheter som regio
nens verksamheter inte längre har behov av
vilket bland annat ska leda till lägre driftkostna
der. Hur den besparingen ska fördelas är ännu
inte beslutat.
Ramtillskott

Inför 2017 har hälso- och sjukvårdsnämnden
tilldelats ett generellt ramtillskott på 58 mnkr.
Generellt ramtillskott betyder att nämnden
fritt disponerar anslaget. Nämnden får även
kompensation för ökad premie till Landsting
ens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF), kom
pensation för ökad hyra för nya ombyggda
psykiatrilokaler samt kompensation för riks
dagsbeslut om avgiftsfri mammografi, avgifts
fri öppenvård för personer 85 år och äldre samt
höjd ålder för avgiftsfri tandvård.
Socialnämnden får ett ramtillskott på
5 mnkr för att förstärka familjehemsorganisa
tionen samt 7 mnkr till LSS verksamheten.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
får en ökad hyra då den nya gymnasieskolan blir
klar. Kostnadsökningen kompenseras genom

ett ramtillskott på 8,1 mnkr. Kulturskolans hyra
ökar också i samband med flytten till nya loka
ler vilket kompenseras med 4,9 mnkr till barnoch utbildningsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden får ökade kost
nader för Kustparksbadet vilket kompense
ras med 800 tkr samt 900 tkr för att förstärka
bemanningen på fritidsgårdarna. Anslaget är en
omfördelning från den buffert på 5 mnkr som
finns avsatt centralt inom finansförvaltningen
för asylmottagande. Bufferten uppgår därmed
till 4,1 mnkr 2017.
Övriga förändringar

Internräntan sänks 2017 från 4 till 2 procent.
Det innebär att nämndernas budgetramar jus
terats med drygt 12 mnkr på den skattefinansie
rade verksamheten.
I samband med bildandet av regionstyrelse
förvaltningen har en del tjänster upphört att
vara finansierade via internt köp och säljsystem.
De blir istället anslagsfinansierade. Det medför
en omflyttning av budgetmedel från samtliga
köpande nämnder till regionstyrelsen.
Kostnaden för vissa gemensamma tjänster
på Visborg har tidigare fördelats efter hur
många arbetsplatser respektive förvaltning
har. Efter att fler förvaltningar flyttade till Vis
borg sommaren 2015 och en förtätning i loka
lerna genomfördes så har kostnaden och också
budgeten fördelats om. De tjänster det gäller
är: hantering av pausrum, möbler, konferens
service samt vaktmästeri.
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3.2 INVESTERINGAR

Investeringarna i skattefinansierad verksamhet
ska enligt uppställt mål egenfinansieras, alltså
vara i nivå med avskrivningar, avsättningar
och eventuella investeringsinkomster. Den
totala investeringsbudgeten för 2017 uppgår till
405,1 mnkr varav de skattefinansierade investe
ringarna uppgår till 284,1 mnkr. Investeringar i
affärsdrivande verksamhet uppgår till 121 mnkr.
I investeringsplan för 2018 är den totala inves
teringsbudgeten 552,1 mnkr varav 201,6 är

skattefinansierad verksamhet och 350,5 mnkr
är affärsdrivande verksamhet. Investerings
volymen för kommande två år är mycket hög.
Efter 2018 ser vi en avtrappning och minskad
investeringsvolym. Under 2017 är det fortsatt
stora investeringar i hamnverksamhet i form av
muddring av Klintehamn, 40 mnkr och i kryss
ningskajen, 51 mnkr, samt landanslutning av el i
Visby hamn, 40 mnkr.

TOTAL INVESTERINGSBUDGET PER NÄMND/FÖRVALTNING, mnkr
2017
Regionstyrelsen – Regionstyrelseförvaltningen
Tekniska nämnden – Teknikförvaltningen
varav affärsdrivande (VA och avfall)
Tekniska nämnden – Samhällsbyggnadsförvaltningen (Räddningstjänst)

20,1

22,0

315,1
121,0

460,7
350,5

1,5

4,7

Byggnadsnämnden – Samhällsbyggnadsförvaltningen

0,8

1,8

Miljö- och hälsoskyddsnämnden – Samhällsbyggnadsförvaltningen

0,2

0,2

Kultur- och fritidsnämnden – Kultur- och fritidsförvaltningen

1,5

1,5

30,0

13,5

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden – Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

3,3

13,2

Socialnämnden – Socialförvaltningen

5,0

9,0

Barn- och utbildningsnämnden – Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsnämnden – Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

27,6

22,0

Investeringar inom skattefinansierad verksamhet

284,1

201,6

Investeringar inom affärsdrivande verksamhet

121,0

350,5

Totala investeringar

405,1

551,1

Större investeringar 2017 och 2018

Kryssningskaj färdigställs till största delen
under 2017, 51 mnkr är avsatt. Infrastruktur i
anslutning till kryssningskaj uppgår i budget
till 38 mnkr.
Muddring av Klintehamn slutförs också,
40 mnkr.
Färdigställande av förskola på A7/Törne
qvior i Visby sker under 2017, total budget
39,5 mnkr, varav 15,5 finns avsatta för 2017.
För gemensamma IT-investeringar upptas
totalt 18,0 mnkr 2017
Region Gotland fortsätter att satsa på vattenoch avloppsverksamheten samt avfall. För
2017 är 121 mnkr avsatt och för 2018 uppgår
budgeten till 350,5 mnkr. Enskilt största pos
ter är avsaltningsverk i Kvarnåkershamn med
171 mnkr 2017-2018 och Gotlands vattenför
sörjning 65 mnkr 2017-2018. För Slite deponi
har 40 mnkr avsatts 2018.
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2018 (plan)

STORA INVESTERINGSPROJEKT 2017 OCH 2018, mnkr
Investering

Utgift 2017

Utgift 2018

IT-investeringar

18,0

13,0

Förskola A7/Törneqvior

15,5

0

Kryssningskaj

51,0

1,0

Infrastruktur, kryssning

38,0

0

Muddring Klintehamns hamn

40,0

0

Elanslutning, Visby hamn
Investeringar i VA och avfall
Slite deponi

40,0

10,0

121,0

350,5

2,0

40,0

Investeringar per nämnd och större projekt
redovisas i del 2 ekonomisk översikt, inves
teringsbudget och plan 2017-2021. Perioden
2018-2021 är en plan, varje enskilt år kommer
att beredas så att nämndernas äskanden ställs
i relation till pågående projekt, ekonomiskt
utrymme och uppsatta mål.
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3.2.1 EXPLOATERINGSPLAN

Exploateringsplanen är ett styrdokument för
regionens samhällsbyggnad de närmaste åren.
Beslut om utbyggnad av bostads- eller verk
samhetsområden får följdverkningar på regio
nens ekonomi och miljö. Planen ger en helhets
bild av de samhällsbyggnadsprojekt som direkt
påverkar regionens ekonomi och som är pågå
ende eller planeras under den kommande fem
årsperioden.
Exploateringsplanen innehåller information
om investeringsbehovet för infrastrukturan
läggningar som finansieras av regionen. Upp
komna kostnader fördelas genom att regionen
tecknar exploateringsavtal med exploatörer
samt försäljer mark till byggherrar.
Med exploateringsverksamhet avses åtgär
der för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa
råmark för att kunna bygga bostäder, lokaler
för handel, kontor, industrier och verksamhets
lokaler. I exploateringsverksamheten ingår även
att bygga och iordningsställa kompletterande
gemensamma anordningar som gator, gång- och
cykelvägar, grönområden, VA-system, värme
anläggningar, el och telesystem med mera.
Ett exploateringsområde är ett avgränsat
område som är eller kommer att bli detaljplane
lagt. Exploateringsprojekt kan startas innan
detaljplan är antagen. Avsikten med en exploa
tering är att förädla marken för olika ändamål
och att sälja de fastigheter som kan bildas inom
ett exploateringsområde.
Osäkerhetsfaktorer

Det finns ett antal faktorer som kan komma
att påverka förverkligandet av de projekt som
redovisas i denna exploateringsplan. Under det
senaste året har det blivit tydligt att efterfrå
gan på bostäder kommer att öka allt mer under
de närmaste åren. Orsakerna till den ökande
bostadsefterfrågan står att finna i ett fler
tal olika förklaringar bland annat inflyttning
till Visby, glesare boende, försvarets och poli
sens etablering, fler studenter på Campus samt
nyanlända och ensamkommande flyktingbarn
som anvisas/flyttar till Gotland.
Med avstamp i dessa till delar nya och för
ändrade förutsättningar har ledningskontoret
gjort bedömningen att det under kommande
4-årsperiod kommer att finnas behov av mer än
1 000 bostäder eller mer än 300 per år. Denna
bedömning bygger på att de nu nämnda för
utsättningarna förverkligas och här kan viss
osäkerhet finnas. Det kan till exempel inte med
säkerhet sägas att alla nyanlända som anvisas
Gotland också kommer att välja att flytta hit.
Även när det gäller andra förutsättningar kan
det finnas viss osäkerhet i siffrorna.

Exploateringsplanen för 2017-2020 omfat
tar och möjliggör för byggande av drygt 1 500
bostäder, men det är inte sannolikt att alla dessa
bostäder kommer att förverkligas och därför
bygger planen på att ca 1 100 bostäder kommer
till stånd under kommande 4-årsperiod.
Pågående och planerad
exploateringsverksamhet
1. Adjutanten A7

Totalt beräknas att kvarteret när det är utbyggt
kommer att inrymma cirka 250 bostäder. Det
bedöms att kvarteret kommer att vara fullt
utbyggt under 2017.
2. Sergeanten A7

Kv Sergeanten bedöms vara fullt utbyggt under
2018 eller 2019. För närvarande pågår utbygg
nad av infrastruktur som ska betjäna området.
3. Malajen A7

Byggande av förskola kommer att påbörjas
under 2017. Radhusområde kommer att säl
jas till en exploatör efter en konkurrensutsatt
anbudsprocess som planeras till hösten 2016.
Villatomterna kommer att säljas till enskilda
egnahemsbyggare via mäklare med start hösten
2016.
4. Signallottan A7

Planeras här för bostäder i flerfamiljshus med
krav på hyresrättslägenheter. Inom ramen för
utbyggnaden av detta område blir det nödvän
digt att bygga ut genomfartsgatan St Törne
kvior så att den kan kopplas ihop med Visby
leden via cirkulationen vid Stenhuggaren.
5. Industrimark A7

Inom detaljplanen för kvarteret Sergeanten och
Signallottan finns även ett relativt stort område
med mark planlagt för och lämpat för lättare
industri, samt mindre delar handel och kon
tor. Detta bedöms komma att möta efterfrågan
under kommande 5-årsperiod för denna typ av
mark kring Visby.
6. Kaptenen A7

Denna detaljplan har tidigare stoppats på
grund av regler för flygbuller. När nu reglerna
ändrats kan denna detaljplan sannolikt genom
föras. Det bedöms att markanvisning för byg
gande kan ske tidigast under 2017 och 2018.
7. Såpsjudaren Terra Nova

Området omfattas av en detaljplan från 1991.
Totalt bedöms exploateringsområdet inrymma
ca 85 lägenheter.
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8. Kolgården vid Filmgymnasiet

15. Kv Sotaren Terra Nova

Inom detaljplanen som omfattar Kolgården
(byggt 2010-2014) har fastighetsbolaget Öster
led Fastighets AB byggt ett 60-tal lägenheter
som inflyttats sommaren 2015.

En eller flera detaljplaner ska tas fram med
start 2016. Att utveckla området ställer krav på
en överenskommelse med travsällskapet som
disponerar ytor för stall och travbana.

9. Järnvägen Södercentrum

16. Kopparslagaren Terra Nova

Under 2013 har ett planprogram för området
antagits. En utbyggnad av kvarteret ställer krav
på utbyggnad av infrastruktur inom och utom
exploateringsområdet. Totalt bedöms området
kunna inrymma 100-150 lägenheter, varav ca 40
inom mark som regionen äger.

Området är planlagt för bostäder. Avsikten är
att genomföra en markanvisning under 20162017 i samband med att byggandet av det sär
skilda boendet påbörjas.

10. Torslunden Visby Norr

Området består av ett grönområde som grän
sar till bostäder samt verksamheter i form av
industri, vård och kontor. Ett planprogram togs
fram 2015 och visar att det kan vara lämpligt att
bebygga delar av kvarteret. Tidigast bedöms att
en exploatering kan påbörjas under 2018-2019
efter att planläggning genomförts.

När flygbullerreglerna lättas kan denna detalj
plan gå vidare till antagande. Det behöver
utredas vidare hur detta kan ske. Tidigare
detaljplaneförslag möjliggjorde för att bygga
37 småhus inom detta område.
18. Bostadsprojekt utanför Visby

Visborgsområdet kan, när det är utbyggt,
komma att innehålla mer än 3 000 bostäder
i flerfamiljshus och villor. Visborg beräknas
komma att utgöra Visbys markreserv för en
lång tid framöver. En strukturplan som redo
visar de första 10 årens utbyggnadsvolymer och
områden har tagits fram och godkänts under
våren 2016.

Det pågår ett antal bostadsprojekt på platser
utanför Visby. Ett antal småhus och mindre
flerfamiljshus uppförs eller omvandlas varje
år och bidrar på så sätt till att skapa möjlig
heter för människor att bosätta sig i service
orterna och på andra platser. I nuläget finns
pågående och planerade projekt bland annat
inom Fårösund, Vändburgs hamn, Slite, Lju
garn, Burgsvik mfl platser. Många av de pro
jekt som genomförs utanför Visby sker på pri
vat mark och med enskilt huvudmannaskap för
infrastruktur, varför regionens roll ofta inskrän
ker sig till planläggning och utbyggnad av VA
till planområdets gräns. Av den orsaken ”syns”
dessa projekt inte lika tydligt i exploaterings
planeringen, men de är icke desto mindre en
viktig del av bostadsförsörjningen.

13. Östercentrum

19. Medel för tidiga skeden

Ett planprogram har tagits fram under 2013.
Inom ramen för detta har ett antal förtätnings
områden för bostäder, handel och kontor defi
nierats.

Startpromemoria är ett nytt sätt att arbeta som
ledningskontoret och berörda förvaltningar
har börjat tillämpa under 2016. Där utreds för
utsättningarna för att genomföra ett exploate
ringsprojekt och utredningen blir ett underlag
beslut. I vissa fall kan det inom ramen för arbe
tet vara nödvändigt att göra enklare undersök
ningar av mark eller annat som då kan innebära
att externa konsulter används och dessa lägen
är det lämpligt att det i exploateringsbudgeten
finns en ospecificerad pott med investerings
medel som kan användas.

11. Kv Skenet & Ljuset Visborg

En detaljplan antogs här under 2013. För när
varande finns ingen tidplan kring genomföran
det.
12. Visborg strukturplan etapp 1

14. Bergbetningen

Regionstyrelsen har sagt nej till att bygga ut
detta inom ramen för kommunalt huvud
mannaskap för gator och med en lösning som
innebär att gatukostnadsersättning tillämpas.
För närvarande pågår ett arbete hos en grupp
fastighetsägare som bildar en exploateringssam
verkan/förening som ska arbeta med frågorna.
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3.3 FINANSIERING
Finansiering av verksamheten

De ekonomiska budgetförutsättningarna för
2017 påverkas framförallt av förändringar i
skatteintäkter och bidragsinkomster. I jämfö
relse med beräknat utfall 2016 (prognos i okto
ber) ökar de prognostiserade skatte- och stats
bidragsintäkterna med 201 mnkr. I planen för
2018-2019 beräknas motsvarande intäkter för
ändras i jämförelse med 2017 med 142 mnkr
respektive 296 mnkr. Inför 2017 finns fort
farande osäkerhet kring eventuell ytterligare
sänkning av RIPS-räntan pga det mycket låga
ränteläget. Det skulle påverka pensionsskulden
på ett, för resultatet, negativt sätt. Det kommer
också en förändrad kommunal redovisnings
lag inom de kommande åren, troligen 2018,
som med största sannolikhet kommer att kräva
en fullfonderingsmodell. Det innebär att hela
ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade för
1998 lyfts in i regionens balansräkning. Detta
kommer att påverka kraven på resultatnivån.
De egna skatteintäkterna beräknas 2017
uppgå till 3 710 mnkr, en förändring med
144 mnkr jämfört med beräknat utfall för
2016. För 2018 och 2019 beräknas de egna
skatteintäkterna öka med 127 mnkr respektive
257 mnkr jämfört med 2017.
Årets resultat enligt budget för 2017 upp
går till 27 mnkr. Detta är en låg budgetnivå och
ger inte något handlingsutrymme under året
eftersom en återställning av negativt balans
kravsresultat 2015 ska göras över tre år. Region
Gotlands mål är en långsiktig resultatnivå på
2 procent av nettokostnaderna vilket innebär
cirka 90 mnkr i resultat per år.
Den budgeterade utvecklingen av skatte
intäkter och generella statsbidrag bygger på prog
noser som kan ändras både i positiv och i negativ
riktning. En omständighet som påverkar skatte
utfallet är befolkningsutvecklingen. Mellan 2010
och 2014 har folkmängden den 1 november, med
små förändringar, i princip varit konstant. För
2015 blev utfallet en ökning med 193 personer
och 2016 är ökningen hela 440 personer. Just nu
ser det positivt ut för Gotland, även om befolk
ningsökningen fortfarande inte är i nivå med
snittet i riket.
Finansiering av investeringar

Finansiering av investeringar bör i möjligaste
mån ske genom det finansiella utrymme som
skapas genom avskrivningar och avsättningar
samt årets resultat och vissa övriga inkom
ster, alltså utan att ta upp långfristiga lån.
Detta utrymme uppgår till ca 270 mnkr varav
ca 20 mnkr avser inkomster.

Investeringsbudgeten för 2017 uppgår totalt till
405 mnkr varav 284 mnkr avser skattefinansie
rad verksamhet och 121 mnkr affärsdrivande
verksamhet. Förutom budgeten för kommande
år kommer nämnderna att begära komplet
teringsbudget för investeringar som är fram
skjutna eller oavslutade, med anledning av det
investeringsstopp som varit under 2016 kan
kompletteringsbudgeten förväntas vara i nivå
med budget 2017. Det innebär en totalbudget
på omkring 800 mnkr.
Investeringsbudgeten är hög och ryms inte
inom ramen för avskrivningar, avsättningar och
inkomster. Finansiering av investeringar i affärs
drivande verksamhet kan ske genom upplåning
då de ökade driftkostnaderna och kapitalkost
naderna tas ut via avgifter, detta belastar alltså
inte de skattefinansierade verksamheterna.
Regionens lånebehov de närmaste åren kom
mer att öka. Takten kommer att avgöras av vilka
projekt som kommer att kunna sättas igång
och när det sker i tiden. Det kommer också att
bero på utvecklingen av regionens ekonomiska
resultat. I finansplanen finns en långfristig upp
låning om 100 mnkr per år inlagd. För 2017
finns ett ökat krav på reavinster som är ettårigt.
Det hjälper upp finansieringen så att den för
2017 är positiv, men 2018 är den negativ med
knappt 100 mnkr. För att täcka upp det kom
mer antingen lånebehovet att överstiga det som
ligger enligt plan eller så kommer inte investe
ringarna att ske i planerad takt. Ett tredje alter
nativ är att regionen stärker sina resultat framåt
i förhållande till de prognoser som finns idag.
Den långfristiga låneskulden minskade
väsentligt under 2013 vilket har gett bättre
förutsättningar att klara av en ökad låneskuld
framåt. Under 2015 togs ett långfristigt lån
om 100 mnkr upp och 2016 har ytterligare
100 mnkr tagits upp. Den långfristiga låne
skulden är 571 mnkr vid ingången av 2017.
Balansplanen för kommande år visar på
problematiken med höga investeringsnivåer
och låga resultat. Proportionerna mellan eget
kapital och andra skulder förändras och det
innebär att soliditeten minskar. Soliditeten
är ett begrepp som visar på hur stor andel av
tillgångarna som är finansierade med eget kapi
tal. Ju större andel som finansieras med lånade
medel, både banklån och pensionsskuld (som
är ett lån av medarbetarna kan man förenklat
säga), desto känsligare blir regionen för föränd
ringar utanför den egna påverkansmöjligheten.
Låneskulden förändras beroende på ränteläget
och pensionsskulden förändras beroende på
livslängdsantaganden, inflation med mera.
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3.4 TAXOR OCH AVGIFTER
Taxor och avgifter allmänt

I 2016 års budget svarar taxor och avgifter för
drygt 12 procent av finansieringen av regio
nens driftbudget. I jämförelse med skatteintäk
ter och utjämningsbidrag är avgifternas finan
sieringsandel relativt liten. Avgifterna har dock
stor betydelse för finansieringen av enskilda
kommunala verksamheter. För affärsdrivande
verksamheter är målet att avgifterna i så hög
grad som möjligt ger full kostnadstäckning.
Avgifterna har även stor betydelse inom exem
pelvis det sociala området även om kravet på
täckningsgrad av fördelningspolitiska skäl inte
kan sättas så högt.
Vid sidan om finansieringsaspekten är avgif
terna ett styrmedel för att påverka efterfrågan
av kommunala tjänster. Detta kan ske genom
att avgifterna höjs eller sänks. På detta sätt kan
också information fås om hur kommuninvå
narna och övriga konsumenter värderar olika
kommunala tjänster i förhållande till avgif
ten. Dock har regionens möjlighet att påverka
taxor
na inom förskolan och äldreomsorgen
starkt begränsats genom införande av maxtaxor
liksom olika slag av högkostnadsskydd inom
hälso- och sjukvården.
Alla externa taxor och avgifter finns på regio
nens hemsida.
Interna priser

Inom regionen finns resultatenheter som finan
sieras via interna priser. Dessa finns framförallt
inom serviceförvaltningen och teknikförvalt
ningen. Teknikförvaltningen administrerar
regionens internhyror. Serviceförvaltningen
har i princip varit helt finansierad av interna
intäkter utifrån tecknade överenskommelser
med beställare/kunder. Med anledning av att
ledningskontoret och serviceförvaltningen slås
ihop till den nya regionstyrelseförvaltningen så
kommer delar av det som tidigare varit resul
tatenhet bli anslagsfinansierad. Hur det kom
mer att se ut framgår av driftbudgeten. Region
styrelseförvaltningen kommer 2017 både att ha
ett avkastningskrav på den del som fortfarande
är resultatenhet samt en besparing på anslags
finansierad del.
I budgeten för 2017 är internhyrorna mins
kade med 3 mnkr jämfört med föregående år
som en del av besparingsarbetet.
Externa taxor och avgifter
Hamnar

Hamntaxorna har justerats för kommande
linjetrafikperiod i och med det nya avtalet med
Destination Gotland och Trafikverket. Avtalet
är delvis incitamentbaserat. I avtalet om stats
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bidrag ingår villkor att Visby hamn ska drivas
och särredovisas skilt från övriga kommunala
hamnar. Enligt avtalet med staten får avgifterna
inte sättas högre än att de täcker kostnaderna.
För att behålla nuvarande nivå på den skatte
finansierade hamnverksamheten har hamn
taxorna justerats så att intäkten ökar med
ca 200 tkr. Fartygsavgiften har höjts med
ca 4 procent. Kryssningstaxorna fortsätter att
anpassas till branschen och förändring sker av
avgiftsmaximerat gross tonnage.
Kollektivtrafik

Förändring av taxa infördes 2 maj 2016. Ett fler
tal förändringar är gjorda. Priserna på enkel
biljetter höjs. Det blir olika priser på enkel
biljettköp beroende på om det sker direkt i
bussen och förköp via webb eller app. Det inne
bär att kontanthanteringen i bussarna minskar.
Priserna på förköp av periodkort hålls oför
ändrade, vid direkt köp i bussen höjs priserna.
Alla periodkort får priser för olika ålderskate
gorier. Periodkort ska inte vara personliga, för
utom bussiga kortet. En avgift för ersättning av
borttappade busskort införs.
Kategorierna barn och ungdom görs om.
Skolungdomar 7-19 år är ny benämning, mot
tidigare barn upp till 16 år. Barn är åldersgrup
pen upp till 7 år. Kollektivtrafikresor är avgifts
fria för alla personer som fyllt 80 år.
Närtrafikresor blir inte avgiftsfria. Resenär
med rollator, rullstol eller barnvagn reser
avgiftsfritt. En avgift för att utnyttja cykelgara
get vid Visby busstation har införts.
Högkostnadsskyddet för sjukresor höjs från
1 800 kronor till 1 900 kronor. Egenavgifterna
avseende färdtjänst och sjukresor höjs med
ca 5 procent. Egenavgiften för sjukresa i utom
länsvård höjs till 304 kr för enkel resa.
Parkeringsavgifter

Med anledning av ökningen av antalet besökare
och för att styra trafiken och skapa tillgängliga
parkeringsplatser har taxan för långtidsparke
ringen i hamnen förändrats 2016. Enbart taxa
per timme eller dygn införs i hamnen. Möjlig
het för taxa veckovis upphör.
Maxtaxa för äldreomsorg

Riksdagen har beslutat höja den högsta avgiften
inom maxtaxan för äldreomsorg från och med
den 1 juli 2016. Det innebär att statsbidra
get minskar. Maxtaxan för insats till brukare
inom äldreomsorgen höjs med 219 kronor
per månad. Avgifter som ingår i maxtaxan är
hemtjänstavgift (insatser i ordinärt och särkilt
boende, korttidsplats och dagverksamhet för
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dementa), avgift trygghetslarm och avgift för
hemsjukvård.
Maxtaxa för förskola, fritidshem
och pedagogisk omsorg

Avgiften för förskola, fritidshem och pedago
gisk omsorg räknas utifrån hushållets avgifts
grundande inkomst. På rekommendation från
Skolverket och utifrån riksdagens beslut så höjs
maxnivån på avgiftstaket från 43 760 kronor
till 45 390 kronor per månad.
Taxa för protetiska åtgärder inom tandvård

Mun- och käkcentrum är folktandvården Got
lands remissklinik för specialisttandvård. Taxan
för protetiska åtgärder ändras från den 1 januari
2017 till 15 procent högre pris än referenspriset
för allmäntandvården.
Taxa för upplåtelse av offentlig plats

Taxan för markupplåtelser under Almedals
veckan är förändrad. Avgiften beräknas per
kvadratmeter i olika intervall beroende på hur
många kvadratmeter som hyrs istället för som
tidigare för förutbestämda ytor.
Ny taxemodell och taxa för verksamheter
enligt plan- och bygglagen

En ny taxemodell för verksamheter enligt planoch bygglagen innebär det att varje ärendetyp
debiteras utifrån en genomsnittlig handlägg
ningstid, som beräknas utifrån ärendets kom
plexitet.
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Enligt lagen ges kommunerna rätt att ta ut avgif
ter så att kommunen kan täcka kostnaderna för
alla åtgärder som normalt ingår i ärenden om
lov eller anmälan. Kommuner och landsting får
inte ta ut en högre avgifter än som svarar mot
kostnaden för de tjänster eller nyttigheter som
kommunen eller landstinget tillhandahåller
(självkostnaden).
För att avgiftsfinansierade områden inom
plan- och bygglagen ska få kostnadstäckning,
höjs taxan 1 januari 2017 till 920 kr/timme från
tidigare 810 kr/timme. Information och rådgiv
ning samt klagomål finansieras liksom tidigare
via skattemedel.
Ny taxa för miljöbalkens områden

För avgiftsfinansierade områden inom miljö
balken höjs timpriset från 845 kronor/timme
till 900 kronor/timme från 1 januari 2017 för att
få kostnadstäckning enligt självkostnadsprinci
pen. Information och rådgivning samt klagomål
ska liksom tidigare finansieras via skattemedel.
Ny taxemodell för miljöbalkens U-verk
samheter (mindre miljöfarliga verksamheter
utan anmälnings- eller tillståndsplikt)

Den tidigare taxemodellen grundade sig på tim
debitering med en uträkning för varje enskild
tillsyn. Från 1 januari 2017 tillämpas en ny taxe
modell som baseras på ett fast pris per tillsyn
grundad på genomsnittlig handläggningstid.
Exempel på U-verksamheter är industrier, verk
städer, jordbruk och bensinstationer.
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. 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 bak
grund till direktiv och rekommendationer ge en
tydlig beskrivning av hur styrmodellen ser ut.

heten och hur väl vi lyckas jämfört med andra.
Utvecklingen ger även förutsättningar för
att bedöma inom vilka verksamhetsområden
åtgärder behöver vidtas för att ge gotlänning
arna mesta möjliga värde för de skattepengar
Region Gotland förfogar över.
Det har också visat sig i praktiken att model
len 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 verksamhetspla
ner där nämnder/förvaltningar beskriver hur
man ska bidra till att uppfylla målen i styrkor
tet samt hur man ska arbeta för att uppnå resul
tat i den del av nämndens uppdrag som inte är
målsatt i styrkortet.

4.1 STYRMODELL

Region Gotland har sedan 2002 och fram till
i år arbetat med balanserat styrkort som styr
verktyg. Arbetet med balanserat styrkort har
inneburit att fler perspektiv än det traditio
nella ekonomiperspektivet lyfts fram i bedöm
ningen av vad som skapar värde för organisatio
nen. 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 områ
det 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 verksam

Region Gotlands styrmodell.

Vision
Samhälle

P
erspekt
k iv
kt
Perspektiv

Målområden

Mål

Verksamhet

Social
hållbarhet

Ekonomisk
hållbarhet

Ekologisk
hållbarhet

Kvalitet

Medarbetare

Ekonomi

Mål
(6 st)

Mål
(7 st)

Mål
(5 st)

Mål
(4 st)

Mål
(4 st)

Mål
(6 st)

Indikatorer

Verksamhetsplaner
Verksamhetsidé
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Vision

Ekonomisk hållbarhet

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.

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

Verksamhetsidé

Ekologisk hållbarhet

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

För Region Gotland innebär ekologisk håll
barhet att vi ska värna om miljön, naturen och
vattnet för att säkra ett fortsatt hållbart sam
hälle 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 mins
kar belastningen på ekosystemen.

Värderingar

Perspektiv

Den nya styrmodellen har två perspektiv ”sam
hälle” 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 respek
tive perspektiv. I perspektivet samhälle finns
målområdena social hållbarhet, ekonomisk
hållbarhet och ekologisk hållbarhet. I perspek
tivet 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 mänsk
liga 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 samhälls
utvecklingen.
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Kvalitet

I Region Gotland används kvalitet i betydelsen
hur någonting är och upplevs, vilket kan vara
olika hos olika människor. Grunden till kvalitet
är därför att identifiera mottagaren av en vara
eller tjänst och att ta reda på dennes behov och
förväntningar. Tjänster ska hålla överenskom
men 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 medarbe
tare 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 ambassa
dörer som bidrar till att stärka bilden av oss
som arbetsgivare. Regionens verksamheter ska
par förutsättningar för ett hållbart medarbetar
engagemang.
Ekonomi

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

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

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
ȅȅ
ȅȅ
ȅȅ
ȅȅ
ȅȅ
ȅȅ
ȅȅ

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.

Ekologisk hållbarhet
ȅȅ
ȅȅ
ȅȅ
ȅȅ
ȅȅ

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
ȅȅ
ȅȅ
ȅȅ
ȅȅ

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

Medarbetare
ȅȅ
ȅȅ
ȅȅ
ȅȅ

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)
ȅȅ
ȅȅ
ȅȅ
ȅȅ
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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.

ȅȅ
ȅȅ

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 mät
bar, bygger på data av god kvalitet, lyfter fram
någon del av målet som anses väsentlig, lyfter
fram kvalitativa egenskaper utifrån ett medbor
gar eller brukarperspektiv, är jämförbar samt
transparent dvs. resultatet ska helst kunna här
ledas till en lägre nivå.
Indikatorerna kommer inte att ange en rikt
ning 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.
Verksamhetsplan

Verksamhetsplaner och verksamhetsplanering
är ett nytt obligatoriskt moment för alla nämn
der och förvaltningar inom Region Gotland.
Verksamhetsplanen är det verktyg där den
inriktning och de övergripande mål som regi
onfullmäktige antagit konkretiseras. I verksam
hetsplanen beskrivs även hur nämnden och för
valtningen ska arbeta för att uppnå resultat i
den del av nämndens uppdrag som inte är mål
satt i koncernstyrkortet.
Syftet med verksamhetsplanen är att synlig
göra den röda tråden från regionfullmäktige
till nämnd, förvaltning, avdelning och enhet så
att den inriktning och de prioriterade mål som
regionfullmäktige beslutat om får genomslag
och att Region Gotland rör sig i den riktning
som är 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 fast
ställs 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 målupp
fyllelsen 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.
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Perspektiv verksamhet

Nämnderna uppmärksammas på att de i sin
verksamhetsplan ska redovisa hur de ska arbeta
med måluppfyllelsen inom perspektiv verksam
het. 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 regionfull
mäktige tilldelar nämnden.
Ekonomi
Balanskravet

Balans ska föreligga mellan tillgängliga eko
nomiska 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 till
delats ekonomiska ramar inom vilka verksam
heterna 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 syn
nerligen angeläget för att säkra regionens totala
ekonomiska balans.
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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 bygg
nads- och anläggningsinvesteringar med
investeringsutgift som överstiger 3 mnkr ska
inhämta finansiellt igångsättningstillstånd hos
ekonomi
direktören enligt delegationsbeslut,
regionfullmäktige 2013-06-17, §65.
Nämnderna ska alltid beakta vilka konse
kvenser 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 resur
serna överordnade verksamhetsmålen. Ekono
min är den restriktion som sätter gränser för
måluppfyllelsen och verksamhetens inriktning
och omfattning.
Nämnderna ska löpande revidera service
nivåer för att anpassa verksamheten till de eko
nomiska ramarna. Nämnd har ansvar för att
rapportera om den inte kan uppfylla de mål och
åtaganden som regionfullmäktige beslutat om
och även föreslå åtgärder.
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4.2 STABIL EKONOMI I ETT LÅNGSIKTIGT PERSPEKTIV

Region Gotlands budgetresultat för 2017 är
27 mnkr. Detta innehåller en buffert för åter
ställande av del av det negativa balanskravsre
sultatet för 2015. Förutsättningen för att regio
nen ska klara resultatet för 2017 är att alla
nämnder följer sin beslutade budget, genom
för 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 demo
grafiska 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 verksamhets
utveckling. Det finns under överskådlig tid inte
utrymme för expansion av verksamhet utan att
omprioritera resurser.
Ledningskontoret följer den samhällsekono
miska utvecklingen som fortfarande är mycket
osäker, även om EU-området ser något stabilare
ut än tidigare. Planeringen framåt måste nöd
vändigtvis utgå från dagens prognoser vilket
betyder att nämnderna måste planera för effek
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tivisering av processerna och översyn av utbu
det för att kunna möta kostnadstrycket framåt.
Regionfullmäktiges direktiv till nämnderna:
ȅȅ

ȅȅ

ȅȅ
ȅȅ

ȅȅ

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.
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Resultatplan 2017-2019

mnkr (löpande priser)

Bokslut
2015

Prognos*
2016

Budget
2017

Plan
2018

Plan
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

5 Finansiella kostnader

-24

-18

-39

-45

-71

6 ÅRETS RESULTAT

-63

-8

27

39

28

1 Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar
2 Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

5 Finansiella intäkter

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

-4 782

-4 777

-4 771

Kapitalkostnader

347

354

284

284

284

Finansförvaltningen

-77

-117

-109

-137

-175

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 4 782 mnkr.

**
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Finansieringsplan 2017-2019

mnkr (löpande priser)

Bokslut
2015

Prognos*
2016

Budget
2017

Plan
2018

Plan
2019

Resultat

-63

-8

27

39

28

Avskrivningar

229

235

235

229

229

Avsättningar för pensioner

35

50

76

70

108

Realisationsvinster

-12

-23

-35

-15

-15

Realisationsförluster

0

0

0

0

0

Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster

0

0

0

0

0

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

189

254

303

323

350

Förändringar i rörelsekapital exkl. likvida medel

-22

0

0

0

0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

167

254

303

323

350

-433

-696

-405

-552

-310

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

-417

-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

Förutbetalda intäkter

45

20

20

20

20

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

165

115

115

115

115

ÅRETS KASSAFLÖDE

-85

-307

33

-94

175

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

INVESTERINGAR
Investeringsutgifter
Inköp av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERING

*
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Enligt Delårsrapport 2-2016 (januari–augusti).

del 2

Balansplan 2017-2019

u

Ekonomisk översikt

mnkr (löpande priser)
Bokslut
2015

Prognos*
2016

Budget
2017

Plan
2018

Plan
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

16

19

19

19

19

729

784

860

930

1 038

Långfristiga skulder

809

909

1 009

1 109

1 209

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

4 027

4 332

4 502

4 825

4 906

Soliditet, %**

43,7

48,1

42,7

41,5

42,3

Soliditet, %***

-19,0

-16,0

-13,8

-11,3

-9,8

TILLGÅNGAR

Summa tillgångar
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
– därav årets resultat
Avsättningar
Avsättningar till pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar
Skulder

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).
*

**

39

Region Gotland u Strategisk plan och budget 2017- 2019

Finansieringsbudget 2017
Konto

mnkr (löpande priser)
Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

ÖVRIGA INTÄKTER
382

Realisationsvinster (fastighetsfsg)

12,0

15,0

35,0

8621

Avkastningskrav resultatenheter

2,4

11,0

0,0

8621

Avkasningskrav teknikförvaltningen
(minskat periodiskt underhåll)

0,0

0,0

9,0

8621

Avkastningskrav regionstyrelseförvaltningen

8621

Avkastningskrav lokaleffektivisering
Övrigt

Summa

10,0
10,0
43,7

0,0

0,0

58,1

26,0

64,0

735,4

757,0

780,0

-682,5

-732,0

-754,0

149,6

151,0

155,0

-104,0

-109,0

-112,0

-25,2

-26,5

-27,0

0,0

-5,0

-5,0

KOSTNADER
56121

Interndeb arbetsgivaravgift

56122

Utbet arbetsgivaravgifter

56131

Interndebitering individuell del

56132

Pensionsutbetalning individuell del

56133

Löneskatt individuell del

5151

Förändring semesterlöneskuld

5633

Löneskatt utbet pensioner

-26,0

-27,5

-27,5

5635

Löneskatt pensionsavsättning

-12,6

-10,0

-11,5

5712

Pensionsförsäkr. Alt KAP-KL

-3,8

-3,5

-3,5

-43,7

-40,0

-47,0

1,2

0,0

0,0

-13,1

0,0

0,0

5721

Förändring pensionsavsättning

5722

Förändr garantipensionskuld

5731

Pensionsutbetalningar

5732

Pensionsutbetalningar intj före -98

-90,0

-109,0

-113,0

5733

Förvaltningsavgift pensioner (ÖKSAP)

-0,3

0,0

0,0

5739

Förvaltningsavgift KPA

-1,0

-1,0

-1,0

6443

Ekologiska livsmedel

-1,0

-1,0

-1,0

7351

Kundförluster

0,0

-1,0

-1,0

796

Internränta Geab, AB GotlandsHem

-0,9

-1,0

-0,5

7499

Buffert asylsökande

0,0

-5,0

-4,1

-8,6

0,0

0,0

-126,5

-163,5

-173,1

3 441,8

3 592,0

3 731,0
-21,0

Övrigt
Summa

SKATTER
801

Kommunalskatt

8051

Skatteavräkning, prognos

8052

Justeringspost skatteavräkning

Summa

40

5,0

0,0

-5,9

0,0

0,0

3 440,9

3 592,0

3 710,0

del 2

u

Ekonomisk översikt

forts. Finansieringsbudget 2017
Konto

Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

GENERELLA STATSBIDRAG
8210

Inkomstutjämning

916,4

976,0

1 017,0

822

Strukturbidrag

163,7

158,0

159,0

824

Regleringsbidrag

0,0

5,0

0,0

25,9

0,0

38,0

0,0

0,0

0,0

120,0

125,0

124,0

825

Kostnadsutjämningsbidrag

826

Bidrag LSS-utjämning

828

Fastighetsavgift

829

Övriga bidrag från staten

5,7

0,0

21,0

834

Regleringsavgift

-26,9

-29,0

-22,0

835

Kostnadsutjämning

-127,8

-105,0

-140,0

836

Avgift LSS-utjämning

-3,7

-2,0

-6,0

1 073,3

1 128,0

1 191,0

Summa
FINANSIELLA INTÄKTER
8411

Utdelning på aktier och andelar

11,4

0,0

0,0

8421

Ränta utlämnade lån

0,1

0,1

0,1

8422

Ränta på utlåning

0,0

0,2

0,2

8423

Ränta likvida medel

0,1

0,2

0,1

8425

Ränta pensionsmedelsförvaltning

1,9

2,0

2,0

845

Ränta på kundfordringar

0,5

0,3

0,3

8495

Avgift borgensåtagande

4,0

3,0

4,0

Övrigt

4,2

0,0

0,0

22,2

5,8

6,7

Summa
FINANSIELLA KOSTNADER
8424

Kreditivränta

0,8

1,0

1,0

8521

Ränta långfristiga lån

-2,7

-20,0

-16,6

8522

Ränta beräknad upplåning

0,0

-1,0

-1,0

8523

Ränta kortfristiga lån

0,0

-1,0

-1,0

8524

Ränta avräkningskonto

-0,1

-1,3

-1,0

8525

Ränta långfristiga lån, affärsdrivande

8531

Ränta årets pensionsavsättningar

-10,0

0,0

0,0

-9,3

-12,0

-17,0

8533

Ränta revers LÖF

-0,2

0,0

-3,0

857

Avgifter banktjänster

-0,2

-0,4

-0,4

Övrigt

-1,0

0,0

0,0

-22,7

-34,7

-39,0

-0,2

0,0

0,0

4 445,1

4 553,6

4 759,6

Summa
Övrigt*
SUMMA
Nämnderna

-4 379,8

-4 623,7

-4 782,0

Fördelade kapitalkostnader

328,9

327,1

284,0

Avskrivningar

-219,3

-225,0

-235,0

0,0

0,0

0,0

12,0

32,0

26,6

Prisökningsreserv
ÅRETS RESULTAT
*

Nedskrivning anläggning (-0,2)
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Ramberäkning 2017

tkr

NÄMNDERNAS INTEGRERADE BUDGETRAMAR 2016
Ej fördelade poster upptagna under finansförvaltningen 2016 som påverkar nämnderna:
lokaleffektivisering

-4 622 128
10 000

avkastningskrav SF generellt

1 000

buffert för mottagning av asylsökande

-5 000

SUMMA BUDGET 2016 INKL GEMENSAMT

-4 616 128

JUSTERINGAR AV BUDGET 2016
Justering för kapitalkostnader (investeringar t o m 151231) RF § 104 160620

-950

HSN: Tilläggsanslag för avgiftsfri mammografi RF § 100 160620

-600

SUMMA JUSTERAD BUDGET 2016

-4 617 678

FÖRÄNDRING RESURSFÖRDELNINGSMODELLER 2017
BUN:
- fler barn i förskola

-800

- fler elever grundskola

-9 500

- fler barn på fritidshem

-800
Summa

-11 100

GVN:
- fler elever kommunal gymnasieskola

-1 781

- interkommunal ersättning

1 228
Summa

-553

SON: resursfördelningsmodell äldreomsorg

-19 598

HSN: resursfördelningsmodell medicinteknisk utveckling

-35 000

SUMMA FÖRÄNDRING RESURSFÖRDELNINGSMODELLER 2017

-66 251

INDEXUPPRÄKNING
Externa avtal
Externa avtal Pol org

-40

Externa avtal RSF

-240

Externa avtal TN

-30

Externa avtal KFN

-600

Externa avtal BUN

-2 100

Externa avtal GVN

-800

Externa avtal SON

-6 600

Externa avtal HSN

-5 059
Summa

-15 469

Interna priser – regionstyrelseförvaltningen
Personalkostnadskompensation

-4 500

Måltidsförsörjning

-2 100

Tillfällig kostnadsminskning IT, gäller 2017

2 500
Summa

-4 100

Interna priser - hyror
Sänkning av internhyror till följd av lägre internränta
Sänkning internhyror till följd av beslutad besparing på intern service

25 584
3 000

*

Summa
SUMMA INDEXUPPRÄKNING
* RF 160620 § 90 samt RS 160602 § 121
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28 584
9 015

del 2

u

Ekonomisk översikt

forts. Ramberäkning 2017

BESPARING
RS/Pol org: frysning politikerarvode

100

RS/RSF: intern administration och ledning

15 200

BUN: besparing utbildning

16 000

GVN: besparing utbildning

5 000

BN: besparing myndighetsutövning

2 500

MHN: besparing, myndighetsutövning

1 500

KFN: besparing

3 000

TN: besparing, teknisk verksamhet

5 000

RS/RSF: besparing intern service

11 800

*

Finansförvaltning: minskad pott asylsökande (omfördelas till KFN)
Finansförvaltning: ökade reavinster 2017

900
20 000

TN: sänkt periodiskt underhåll 2017

9 000

SUMMA BESPARING

90 000

*avkastningskrav

RAMTILLSKOTT
KFN: Ramtillskott nytt avtal Kustparksbadet

-800

KFN: Förstärkt bemanning fritidsgårdar (omfördelning från pott för asylmottagning)

-900

BUN: Kompensation ökad hyra ny kulturskola

-4 900

GVN: Kompensation ökad hyra ny gymnasieskola

-8 100

GVN: Naturbruksprogrammet, återställning tillfälligt 3 årigt anslag

750

SON: Förstärkt familjehemsorganisation

-5 000

SON: Ramtillskott LSS

-7 000

HSN: Generellt ramtillskott

-58 000

HSN: Kompensation för riksdagsbeslut om avgiftsfri mammografi

*

HSN: Kompensation för riksdagsbeslut om avgiftsfri öppenvård för personer 85 år och äldre

-600
-1 200

HSN: Kompensation för riksdagsbeslut om höjd ålder för avgiftsfri tandvård

-1 600

HSN: Kompensation ökad hyra psykiatrilokaler

-2 500

HSN: Kompensation ökad premie LÖF

-2 700

SUMMA RAMTILLSKOTT

-92 550

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

ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR
Budgeteffekt av förändrat sätt att fördela kostnader för gemensamma tjänster på Visborg		
RS/RSF: Omfördelning kostnad gemensamma tjänster Visborg

231

TN/TKF: Omfördelning kostnad gemensamma tjänster Visborg

83

TN/SBF: Omfördelning kostnad gemensamma tjänster Visborg

166

BN/SBF: Omfördelning kostnad gemensamma tjänster Visborg

194

MHN/SBF: Omfördelning kostnad gemensamma tjänster Visborg

151

KFN: Omfördelning kostnad gemensamma tjänster Visborg

-191

BUN: Omfördelning kostnad gemensamma tjänster Visborg

313

SON: Omfördelning kostnad gemensamma tjänster Visborg

256

HSN: Omfördelning kostnad gemensamma tjänster Visborg

197

RS/RSF: kostnad gemensamma tjänster Visborg

-1 400
Summa

0

Budgeteffekt av sänkt internränta
RS/RSF

192

RS/RSF

661

TN/TKF

6 502

TN/SBF

376

BN/SBF

54

MHN/SBF

6

KFN

273

BUN

1 309

GVN

377

SON

239

HSN

1 672

Finansförvaltningen

422
Summa

12 083

Budgeteffekt av förändrad finansieringsmodell för nya regionstyrelseförvaltningen
RS/RSF

-42 411

RS/Pol org

160

TN/TKF

3 478

TN/SBF

129

BN/SBF

2 081

MHN/SBF

645

KFN

642

BUN

10 717

GVN

790

SON

9 419

HSN

14 350
Summa

0

PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING
Personalkostnadsökningar

-58 000

Jämställdhetssatsning

-10 000

Satsning på rekrytering av bristyrken
SUMMA PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING
RAMBUDGET 2017
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-3 000
-71 000
-4 736 381

del 2

u

Ekonomisk översikt

forts. Ramberäkning 2017

RAMJUSTERINGAR ÅREN 2018-2019 (jmf med budget 2017)
2018

2019

8 100

12 400

Resursfördelningsmodeller
BUN, resursfördelningsmodell*

-1 059

-2 564

HSN, resursfördelningsmodell

GVN, resursfördelningsmodell

-35 000

-70 000

SON, resursfördelningsmodell

-17 962

-35 088

Summa

-45 921

-95 252

-600

-600

-1 100

-1 100

**

Övrigt
BUN: Helårseffekt av ny hyra kulturskolan
GVN: Helårseffekt av hyra ny gymnasieskola
GVN: Naturbruksgymnasiet

750

750

-950

-950

BUN: besparing

6 000

21 000

GVN: besparing

3 000

8 000

BN: besparing

1 500

3 000

MHN: besparing

1 500

3 000

KFN: besparing

5 000

12 000

TN: besparing

7 500

15 000

RS: regionstyrelseförvaltningen intern service

17 000

26 000

TN: teknikförvaltningen intern service

3 000

4 000

Alla nämnder: besparing intern administration och ledning

7 500

15 000

52 000

107 000

5 129

10 798

7 900

8 400

- grundskola

400

3 500

- fritidshem

-200

500

-1 415

-2 683

356

119

Summa övrigt
Besparing

Summa besparing
SUMMA RAMJUSTERING 2018-2019

*

Består av:

- förskola

**

Består av:

- fler elever kommunal gymnasieskola
- fristående skola
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Ramberäkning 2017 per nämnd

tkr

Beslut av regionfullmäktige 161121, revidering RS 20161124 och RS 20161214

Justerad Resursfördel- Indexuppbudget 2016 ningsmodeller
räkning*

Besparing

PersonalÖvriga
kostnads**
Ramtillskott förändringar kompensation

Budget 2017

Plan 2018 Plan 2019

Regionstyrelsen
-23 610

-4

100

160

-100

-23 454

Regionstyrelseförvaltning

-212 796

60

15 200

-41 988

-1 160

-240 684

Teknisk nämnd

-188 794

943

5 000

10 734

-2 020

-174 137

7 500

15 000

Byggnadsnämnd

-21 631

211

2 500

2 329

-1 110

-17 701

1 500

3 000

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

-13 029

152

1 500

802

-490

-11 065

1 500

3 000

-144 612

1 458

3 000

-1 700

724

-1 080

-142 210

5 000

12 000

Politikerorganisation

Kultur- och
fritidsnämnd
Barn- och
utbildningsnämnd
Gymnasie- och vuxen
utbildningsnämnd

Socialnämnd
Hälso- och sjukvårdsnämnd

SUMMA NÄMNDER

-1 130 051

-11 100

5 541

16 000

-4 900

12 339

-14 990

-1 127 161

13 500

32 800

-280 117

-553

1 991

5 000

-7 350

1 167

-3 620

-283 482

1 591

5 086

-1 211 678

-19 598

-880

-12 000

9 914

-23 300

-1 257 542

-17 962 -35 088

-1 397 360

-35 000

1 569

-66 600

16 219

-23 130

-1 504 302

-35 000 -70 000

-4 623 678

-66 251

11 041

48 300

-92 550

12 400

-71 000

-4 781 738

-22 371 -34 202

-2 026

11 800

-739

10 035

29 900

422

35 322

27 500

45 000

-4 736 381

5 129

10 798

Regionstyrelseförvaltningen

1 000

Gemensamt/
finansförvaltningen

5 000

SUMMA INKL
GEMENSAMT

-4 617 678

-66 251

9 015

90 000

-92 550

*
Kompensation sker för externa avtal samt för eventuell förändring av internpriser.
Regionstyrelseförvaltningens internpriser är oförändrade 2017. Se bilaga till ramberäkning.
Internhyrorna sänks tillföljd av besapring samt lägre internränta, därav ramminskning
för nämnderna. Ingen kompensation för övriga prisökningar. 			
				
**
Består av budgeteffekt av sänkt internränta, budgeteffekt av ny debitering av gemensamma
tjänster på Visborg samt förändrad finansieringsmodell för regionstyrelseförvaltningen.
					
Beslutet om att sänka internräntan från 4 till 2 procent medför även sänkta internhyror och
förändrade budgetramar. Se bilaga till ramberäkning.			
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-71 000

del 2

Bilaga till ramberäkning 2017

u

Ekonomisk översikt

tkr

Justeringar av budget 2016
Integrerad
budget 2016

Kapitalkostnadsjustering

Övriga
justeringar

Justerad
budget 2016

RS
Politikerorg

-23 610

LK

-211 875

-921

-212 796

TN

-188 166

-628

-188 794

BN

-21 964

333

-21 631

MHN

-13 056

27

-13 029

KFN

-144 605

-7

-144 612

BUN

-1 129 651

-400

-1 130 051

GVN

-280 376

259

-280 117

SON

-1 211 412

-266

-1 211 678

HSN

-1 397 413

653

-600

-1 397 360

-4 622 128

-950

-600

-4 623 678

Summa

-23 610

Serviceförvaltningen*

1 000

1 000

Gemensamt

5 000

5 000

SUMMA

-4 616 128

-950

-600

-4 617 678

Internhyra

Interna priser

Externa avtal

Summa indexuppräkning

36

-40

-4

300

-240

60

973

-30

943

BN

211

0

211

MHN

152

0

152

KFN

2 058

-600

1 458

BUN

7 641

-2 100

5 541

GVN

2 791

-800

1 991

SON

5 720

-6 600

-880

HSN

6 628

-5 059

1 569

26 510

-15 469

11 041

Indexuppräkning
RS
Politikerorg
RSF
TN

Summa
Regionstyrelseförvaltningen*
SUMMA
*

2 074

-4 100

28 584

-4 100

-2 026
-15 469

9 015

Avkastningskrav
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Investeringsbudget 2017 tkr
Samt plan 2018-2021
Budget 2017

Plan 2018

Plan 2019

2 100

2 100

2 100

Plan 2020

Plan 2021

2 100

2 100

REGIONSTYRELSEN
Pott
Simhall (förstudie)

1 500

IT-investeringar
Teknisk plattform
E-tjänster inkl e-hälsa

2 000

2 000

2 000

1 200

1 000

Digital långtidslagring/e-arkiv

1 200

Diarie-/dokumenthantering

2 000

Informationssäkerhetsverktyg (LIS)
Nytt Office-paket
Intranätuppgradering
Reinvesteringar av IT-infrastruktur
PC- som tjänst
Summa IT-investeringar

2 000

500
5 000

5 500

800
3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

18 000

13 000

15 000

13 000

21 200

Investeringar i lokaler
Wisbygymnasiets kök

2 700

Wisbygymnasiet norr

1 000

Havdhem skolas kök

2 900

Strandgärdets kök

2 200

Högbyskolans kök

7 600

Mottagningskök

1 000

1 000

Stånga skolas kök

2 800

Öja skolas kök

1 400

Vänge skola

650

Lärbro skolas kök

3 000

Café Korpen
Summa lokaler
SUMMA RS
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550
0

6 900

11 500

8 400

0

20 100

22 000

28 600

25 000

23 300
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Forts. Investeringsbudget 2017
Budget 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

600

600

600

600

600

22 500

22 500

22 500

22 500

22 500

22 500

22 500

22 500

1 000

1 000

1 000

1 000

500

500

500

500

1 500

1 500

1 500

1 500

TEKNISKA NÄMNDEN/TEKNIKFÖRVALTNINGEN
Pott

Mark- och stadsmiljö
Belysning
Stadsmiljö kryssningskaj

5 000
38 000

Investeringsram
Summa mark- och stadsmiljö

43 000

Kollektivtrafik
Utveckling Visby
Utveckling serviceorter
Summa kollektivtrafik

0

Investeringar i affärsdrivande verksamhet
VA-verksamhet
Ledningsutbyggnad, ospecifierat

3 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Sanering VA-ledningsnät

5 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Vatten regionala nätet

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Ombyggnad vattenverk

2 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Ombyggnad avloppsreningsverk

2 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Klintehamn avloppsreningsverk

20 000

24 000

Fårösunds avloppsreningsverk

5 000

5 000

20 000

45 000

45 000

60 000

Gnisvärd VA-utbyggnad

3 500

5 000

5 000

Roma kyrkby VA

5 000

Gotlands vattenförsörjning

VA-ledning Burgsvik – Klintehamn

28 300

10 000

Reinvesteringar VA-anläggning

41 000

50 000

49 000

50 000

Visby Annelund avlopp
Avsaltningsverk Kvarnåkershamn

1 500
50 000

Vattenförsörjning Lojsta och Fårö
Summa VA

121 000
7 000

119 000

302 300

136 000

135 000

76 000

2 000

40 000

20 000

20 000

20 000

1 000

2 000

Avfallshantering
Slite deponi
Återvinningscentraler

4 000

1 000

Avveckl spilloljedepå Gute

100

100

Roma avfallsanläggning

100

Hygieniseringsanläggning Fårö

1 000

100
1 000

Insamling

500

Återvinningscentral Visby, Hemse

500

500

Slamtömningsplatser avloppsreningsverk

1 000

500

Farligt avfallsanläggning, Skarphäll

1 000

Summa avfall

2 000

48 200

23 100

900

22 000

22 000
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Forts. Investeringsbudget 2017

Hamnverksamhet (affärsdrivande)
Kryssningskaj

Budget 2017

Plan 2018

51 000

1 000

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Förbättringsåtgärder Visby hamn

2 000

2 000

2 000

2 000

Reperation kajanläggning , Visby

5 000

4 000

4 000

5 000

Underhåll tak och fasad terminal

1 000

21 500

6 000

6 000

7 000

2 000

1 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Landanslutning, el. Fl 5,6,7. Miljödom

40 000

Ombyggnad terminal - nytt avtal 2017-2027
Summa hamnar affärsdrivande

2 500
91 000

Hamnverksamhet (anslagsfinansierad)
Förbättringsåtgärder övriga hamnar
K-hamn muddring vändzon och inre hamn

40 000

Logistikytor hamnområdet
Servicebyggnad i Rone toalett/dusch för Central Baltic/ 1:1 medel

1 500

700

41 500

6 700

3 000

4 000

2 000

132 500

28 200

9 000

10 000

9 000

Rensmuddring Ronehamn
Summa hamnar anslagsfinansierad
Summa hamnar

10 000

2 000

Fastighetsförvaltning
Obligatorisk ventilationskontroll

5 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Investeringar för fastighetsägaransvar

5 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Reservvattentäkt Visby lasarett

12 000

Reservkraft Visby lasarett

12 400

Summa fastighetsförvaltning

10 000

49 400

25 000

25 000

25 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

Gata – park
Fordon och maskiner reinvesteringar (pott)
Summa gata – park

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

SUMMA TN/TKF

315 100

460 700

225 700

224 600

164 600

varav anslagsfinansierad verksamhet

194 100

110 200

66 600

67 600

66 600

varav affärsdrivande (VAA) exkl hamn

121 000

350 500

159 100

157 000

98 000

1 500

1 500

1 500

1 500

1 000

2 000

TEKNISKA NÄMNDEN/SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Räddningstjänsten
Brandutrustning
Övningsplats

1 500

1 500

Släckbilar

4 700

First responder

700

Lastväxlare, renovering stegbil
Persontransport

1 000

500

4 700

7 700

2 500

3 500

800

800

800

800

800

800

800

Ledningsfordon
SUMMA TN/SBF

1 000
1 500

BYGGNADSNÄMNDEN/SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Pott

800

Mätinstrument GIS
SUMMA BN/SBF
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1 000
800

1 800
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Forts. Investeringsbudget 2017
Budget 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN/SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Pott

200

200

200

200

200

SUMMA MHN/SBF

200

200

200

200

200

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Investeringar i lokaler
A7/Törneqvior förskola

15 500

Förskoleplatser

2 000

Förskoleplatser i pav. Roma

1 500

Lyckåkerskolan

1 000

Förskolebuss

3 000

Summa lokaler

15 500

7 500

0

0

0

Bygg- och anläggningsinvesteringar
Mindre verksamhetsanpassningar

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Summa bygg- och anläggningsinvesteringar

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Maskiner och inventarier
Pott

6 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Summa maskiner och inventarier

6 000

4 000

4 000

4 000

4 000

6 500

0

0

0

0

30 000

13 500

6 000

6 000

6 000

0

0

0

IT-investeringar
IT-undervisning

2 300

IT-lärplattor

3 500

IT-administration
Summa IT-investeringar
SUMMA BUN

700

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN
Investeringar i lokaler
Folkhögskolan

7 500

Wisbygymnasiet Norr

2 500

Summa lokaler

0

10 000

IT-investeringar
IT-kringutrustning

300

Lärardatorer, gymnasiet

200

200

200

200

300

200

200

200

200

Återanskaffning / Inventarier (pott)

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Summa maskiner och inventarier

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

SUMMA GVN

3 300

13 200

3 200

3 200

3 200

Summa IT-investeringar
Maskiner och inventarier
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Forts. Investeringsbudget 2017
Budget 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

SOCIALNÄMNDEN
Maskiner och inventarier
Pott

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Summa maskiner och inventarier

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Larm SÄBO

2 000

2 000

2 000

1 000

Upprustning grpbostäder

2 000

2 000

2 000

2 000

Bygg- och anläggningsinvesteringar

Mindre verksamhetsanpassningar (pott)

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Summa bygg- och anläggningsinvesteringar

3 000

7 000

7 000

7 000

6 000

SUMMA SON

5 000

9 000

9 000

9 000

8 000

5 000

5 000

3 000

3 000

3 000

3 000

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Maskiner och inventarier
Skelett undersökningsutrust, röntgen
Lokaler (pott)

3 000

Övrig medicinteknisk utrustning (pott)

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Summa maskiner och inventarier

18 000

18 000

23 000

23 000

18 000

Pott

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Summa IT-investeringar

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Mindre ombyggnader (pott)

2 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Psykiatri slutenvård

1 600
2 000

2 000

IT-investeringar

Bygg- och anläggningsinvesteringar

Rehabenheten Korpen
AMV Förlossning, BB, gyn
Summa bygg- och anläggningsinvesteringar
SUMMA HSN

5 000
8 600

3 000

3 000

5 000

5 000

27 600

22 000

27 000

29 000

24 000

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

500

500

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Pott
Meröppet bibliotek
A7-hallen, ombyggnad omklädningsrum
SUMMA KFN
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3 000
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

121 000

350 500

159 100

157 000

98 000

varav anslagsfinansierat

284 100

201 600

151 100

144 800

137 100

varav kryssningskaj exkl infrastruktur

51 000

1 000

varav kryssningkaj infrastruktur

38 000

del 2

Exploateringsbudget
Exploateringsområde

Budget 2018
Utgifter Inkomster

6 500

Adjutanten A7

2

Sergeanten A7

9 000

3

Malajen A7 villor/radhus

5 250

4 Signallottan A7
5

Industrimark A7

6 Kaptenen A7 villor/radhus
VA
Infrastruktur Yttre A7
VA
7

Såpsjudaren T Nova brf/radhus

Ekonomisk översikt

tkr

Budget 2017
Utgifter Inkomster

1

u

Plan 2019
Utgifter Inkomster

Plan 2020
Utgifter Inkomster

Totalt 2017-2020
Utgifter
Inkomster

15 500
5 250

8 000

8 000

8 000
2 000

2 000

2 000

5 000

8 000

7 700

800

800

22 000

33 050

3 000

3 000

22 000

24 200

24 000
3 000

10 000

3 000

500

9 000
5 000

15 700

800

800

44 000

70 250

3 000

3 000

500

8 Kolgården lgh vid Filmgymnasiet
9 Järnvägen Södercentrum
VA
10 Torslunden Visby N

1 200
1 000

5 000

6 200

6 200
1 000

1 000

3 000

5 000

4 000

5 000

6 000

1 000

1 000

6 200

11 Skenet, Ljuset mm Visborg
12 Visborg Strukturplan etapp 1

1 500

5 000

13 Östercentrum

1 500

5 000

5 000

6 000

5 000

5 000

16 500

17 000

5 000

10 000

8 000

10 000

19 500

20 000

14 Bergbetningen

4 000

VA
15 Sotaren T Nova

5 000
3 000

VA
16 Kopparslagaren T Nova
VA
17 Brodösen T Nova

4 000

5 000

3 300

6 300

6 800

4 000

2 000

2 000

1 000

1 000

4 000

5 000

5 000

13 100

14 300

3 000

3 000

1 500

5 000

1 500

5 000

800

1 600

800

1 600

6 500

15 000

2 500

2 500

4 000

4 000

1 000

VA
18 Bostadsprojekt utanför Visby

2 000

19 Medel för tidiga skeden

1 000

2 000

5 500

5 000

2 500

2 500

2 000

2 000

1 000

5 000

1 000

5 000

1 000

4 000

Sammanställningen avser projekt där Region Gotland har ett ekonomiskt åtagande för utbyggnad av infrastruktur och andra samhällsnyttiga
anläggningar. I tillägg till dessa projekt finns ett antal privata bostadsprojekt där regionen inte har några ekonomiska åtaganden.			
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NÄMNDER/FÖRVALTNINGAR

Politikerorganisationen
REGIONFULLMÄKTIGE
Ordförande: Bo Björkman (S)

VALNÄMND
Ordförande: Claes-Göran Nilsson (S)

REGIONSTYRELSE
Ordförande: Björn Jansson (S)

PATIENTNÄMND
Ordförande: Pia Dyvander-Johansson (S)

REVISION
Ordförande: Carin Backlund (M)

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND
Ordförande: Lennart Petersson (S)

DRIFT- OCH INVESTERINGSRAM 2017, tkr
Justerad driftbudget 2016

23 610

Justering enligt flerårsplan

0

Indexuppräkning

4

Personalkostnadsuppräkning
Ramtillskott
Omdisponering/ramjusteringar
Besparing
Beslutad driftbudgetram 2017
Investeringsram 2017

100
0
-160
-100
23 454
0

Verksamhetens uppdrag
Regionfullmäktige är en folkvald församling

och dess möten är offentliga. Ledamöterna väljs
i allmänna val vart fjärde år. I Region Gotland
har regionfullmäktige 71 ledamöter.
Regionfullmäktige fattar beslut i frågor som
är av stor vikt för regionen och dess invånare.
Regionfullmäktige beslutar om skatt, taxor och
andra avgifter, bestämmer Region Gotlands
budget, större investeringar, samt planer och
mål för verksamheten. Regionfullmäktige avgör
också hur nämndorganisationen ska se ut och
utser ledamöter i styrelser, nämnder med mera.
Ärenden som regionfullmäktige ska behandla
ska vara förberedda av den nämnd som svarar
för den verksamhet frågan gäller. Regionstyrel
sen ska alltid yttra sig över förslagen till region
fullmäktige. Ledamöterna kan genom motio
ner väcka ärenden i regionfullmäktige. De kan
också ställa interpellationer för att initiera en
debatt i fullmäktige. Ledamot kan även ställa
frågor för att inhämta sakupplysningar. Med
54

borgarförslag är ett sätt för folkbokförda got
länningar att tycka till och väcka ärenden i
regionfullmäktige. Medborgarförslagen kan
av regionfullmäktige överlåtas för beslut till
regionstyrelsen och nämnderna.
Mandatfördelning 2014-2018
Socialdemokraterna 21 ledamöter
Miljöpartiet 8 ledamöter
Vänsterpartiet 7 ledamöter
Centerpartiet 14 ledamöter
Moderaterna 13 ledamöter
Liberalerna 4 ledamöter
Sverigedemokraterna 3 ledamöter
Feministiskt initiativ 1 ledamot

ȅȅ
ȅȅ
ȅȅ
ȅȅ
ȅȅ
ȅȅ
ȅȅ
ȅȅ

Regionstyrelsen leder och samordnar förvalt

ningen av Region Gotlands angelägenheter
och följer övriga nämnders verksamhet. Styrel
sen ska bereda eller yttra sig i alla ärenden som
behandlas i fullmäktige.
Styrelsen ansvarar för den ekonomiska för
valtningen och medelsförvaltningen samt verk
ställer fullmäktiges beslut, om inte uppdraget
getts till annan nämnd. Regionstyrelsen ska ini
tiera, leda och samordna Region Gotlands pla
neringsverksamhet inklusive den översiktliga
fysiska planeringen.
Regionstyrelsen och dess utskott fullgör
Region Gotlands centrala uppgift för den
personal
administrativa verksamheten, tillika
Region Gotlands löne- och pensionsmyndig
het. Regionstyrelsen utgör även arbetslöshets
nämnd. Regionstyrelsen svarar även för Region
Gotlands uppgifter som följer av lag om regio
nalt utvecklingsansvar i vissa län.

del 3

Revisorernas uppdrag finns beskrivet i kommu
nallagen. All verksamhet inom Region Gotland
ska granskas. Revisorerna ska pröva om verk
samheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om
räkenskaperna är rättvisande och om nämnder
nas interna kontroll är tillräcklig. I revisions
berättelsen redovisas resultatet av revisorernas
sammanvägda bedömning och ansvarsfrihet för
styrelser och nämnder tillstyrks eller avstyrks.
De förtroendevalda revisorerna är ingen nämnd
eller styrelse, utan var och en har rätt att ha en
egen uppfattning i ansvarsfrågan.
För perioden 2017-2020 (4 år) har reviso
rerna upphandlat revisionskonsulter av PwC.
Valnämnden är lokal valmyndighet och enligt

lag skyldig att organisera och genomföra riks
dags- och kommunalval, eventuella folkomröst
ningar samt val till EU-parlamentet. Nämndens
uppgifter består i att ansvara för all förtidsröst
ning liksom röstningen på valdagen. I arbetet
ingår dessutom bland annat att utse röstmot
tagare, se till att det finns röstnings- och val
lokaler, sortera och lämna ut valmaterial till
41 valdistrikt och alla förtidsröstningslokaler.
Valnämnden sköter sina uppgifter under över
inseende av länsstyrelsen, som är regional val
myndighet.

u

Nämnder/Förvaltningar

av myndighetens tillsyn samt årligen lämna
en redogörelse för verksamheten till IVO och
Socialstyrelsen.
På begäran ska nämnden utse stödperson till
den som tvångsvårdas inom psykiatrin.
Överförmyndarnämnden. Enligt lag skall det
i varje kommun finnas en överförmyndare eller
en överförmyndarnämnd. Region Gotland har
sedan 1 januari 2007 en överförmyndarnämnd.
Överförmyndarnämnden ska efter ansökan
eller anmälan utreda behov av god man, förval
tare eller förmyndare för personer som av olika
anledningar inte kan förvalta sin egendom, föra
sin talan och tillvarata sina rättigheter. Överför
myndarnämnden ansvarar därefter för tillsynen
över förmyndares, förvaltares och gode mäns
förvaltning.
För barn och ungdomar under 18 år, med
tillgångar överstigande 8 prisbasbelopp, utövar
överförmyndarnämnden en viss kontroll över
vårdnadshavares förvaltning.
Nämnden utser också god man för ensam
kommande barn, som anländer till Gotland
efter anvisning av Migrationsverket eller genom
placering av en annan kommuns socialtjänst.

Patientnämnden är en lagstyrd verksamhet
sedan 1992. Patientnämnden har som uppgift
att utifrån synpunkter och klagomål stödja och
hjälpa enskilda patienter inom den hälso- och
sjukvård och tandvård som bedrivs av Region
Gotland eller enligt avtal med Region Got
land, samt bidra till kvalitetsutveckling och hög
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Detta
uppfylls genom att hjälpa patienter att få den
information de behöver för att kunna ta tillvara
sina intressen i hälso- och sjukvården, främja
kontakterna mellan patienter och vårdperso
nal, hjälpa patienter att vända sig till rätt myn
dighet samt rapportera iakttagelser och avvikel
ser av betydelse för patienterna till vårdgivare
och vårdenheter. Allmänhet, hälso- och sjuk
vårdspersonal och andra berörda ska informe
ras om nämndens verksamhet. Nämnden ska
göra Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
uppmärksam på förhållanden som omfattas
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Regionstyrelsen
REGIONSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
Ordförande: Björn Jansson (S)

u

Förvaltningschef: Karolina Samuelsson

Verksamhetens uppdrag

Regionstyrelseförvaltningen är en samman
hållande kraft som skapar värde och nytta för
Region Gotland. Förvaltningen ansvarar för
strategisk planering och ärendeberedning,
regional utveckling, koncernstyrning och kon
cernsamordning. Dessutom har förvaltningen
uppdraget att erbjuda internt stöd och service
till regionens övriga förvaltningar.
Arbetet ska kännetecknas av:
helhet före del
samarbete över gränser
kompetens och ledarskap
effektivitet och kvalitet

ȅȅ
ȅȅ
ȅȅ
ȅȅ

DRIFT- OCH INVESTERINGSRAM 2017, tkr
Justerad driftbudget 2016
Resursfördelningsmodell
Indexuppräkning

211 796
0
-2 134

Personalkostnadsuppräkning

5 660

Ramtillskott

2 100

Omdisponering/ramjusteringar
Besparing
Avkastningskrav
Beslutad driftbudgetram 2017

Investeringsram 2017

42 727
-19 465
-10 035
230 649

20 100

Planerade verksamhetsförändringar,
besparingar och ramtillskott

Regionstyrelseförvaltningen etableras med
start 2017-01-01 efter ett beslut i regionstyrel
sen att slå samman serviceförvaltningen och
ledningskontoret.
Bakgrunden till förändringen är behov av att
knyta styrning, stöd och service närmare var
andra och att tillsammans med en fördjupad
dialog med övriga förvaltningar skapa ökad
nytta för medborgarna samt stärka den regio
nala utvecklingen. Behov har också uttryckts
rörande tydligare styrning och förenklad admi
nistration. Förändringen bedöms ge bättre för
utsättningar att klara lagd budget och nå en
hållbar ekonomi framåt.
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Sammantaget har den nya förvaltningen ett
krav att sänka kostnader med 56 miljoner kro
nor under perioden 2017-2019 fördelat på
30 mnkr 2017, 17 mnkr 2018 och 9 mnkr 2019.
Kravet på minskade kostnader gäller samtliga
verksamhetsområden och kommer att innebära
en rad åtgärder som minskat utbud, sänkta ser
vicenivåer, insatser för att optimera resursan
vändning av olika slag, översyn av bidrag, samt
ökad standardisering och samordning.
I samband med etableringen har en över
syn av gällande finansieringsmodell genom
förts och resulterat i att administrativa tjänster
som HR, ekonomi och kommunikation plane
ras att övergå från köp/sälj-modell till anslags
finansiering. Även delar av IT-verksamheten
är tänkt att övergå till anslag. Kvarvarande ITverksamhet samt måltids- och försörjnings
verksamheterna skall belysas ytterligare för att
ge ett inriktningsbeslut om eventuell föränd
rad modell i samband med budgetberedningen
inför 2018.
En framgångsfaktor i utvecklingsarbetet blir
ett nära samarbete med övriga förvaltningar
och koncernledningsgruppen. Utvecklingen
innebär en stor förändring både strukturellt
och kulturellt och behöver följas över tid för att
säkerställa att effekterna når uppsatta mål.
Investeringar

Investeringsramen 2017 uppgår till 20,1 mnkr
varav 18,0 mnkr avser övergripande IT-investe
ringar.
Av dessa kommer 11,0 mnkr användas för
reinvesteringar i PC och övrig infrastruktur.
Resterande medel kommer investeras i nytt
officepaket 5,0 mnkr, utveckling av digitala
tjänster 1,2 mnkr samt 0,8 mnkr för uppgrade
ring av intranät.
Övriga investeringsmedel, 2,1 mnkr, kom
mer framförallt användas till reinvesteringar av
utrustning i måltids- och försörjningsverksam
heten.
De planerade upprustningarna av regionens
kök har skjutits fram tidsmässigt och beräknas
nu att slutföras mellan 2018-2020.

del 3

u

Nämnder/Förvaltningar

Byggnadsnämnden
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Ordförande: Karl-Allan Nordblom (MP)

u

Förvaltningschef: Johan Åberg

Verksamhetens uppdrag

Byggnadsnämnden ansvarar, i samverkan med
övriga nämnder, för planering och markan
vändning, bygglovhantering och tillsyn över
byggande samt teknisk mätning och kartfram
ställning.
Näringslivets och enskildas behov och
önskemål i plan- och byggfrågor hanteras pro
fessionellt och serviceinriktat. Det allmännas
intresse och kraven på att verka för ett långsik
tigt hållbart samhälle avvägs mot den enskildes
intresse.
ȅȅ
ȅȅ
ȅȅ
ȅȅ

Vi skapar effektiva, transparenta och
samverkande processer.
Vi är tillgängliga och underlättar för
våra kunder.
Vi har goda kunskaper om näringslivets
behov och förutsättningar.
Vi skapar miljömedvetenhet i syfte att
åstadkomma en god bebyggd miljö.

DRIFT- OCH INVESTERINGSRAM 2017, tkr
Justerad driftbudget 2016
Justering enligt flerårsplan
Indexuppräkning
Personalkostnadskompensation
Ramtillskott

21 631
0
-211
1 110
0

Omdisponering/ramjusteringar

-2 329

Besparing

- 2 500

Beslutad driftbudgetram 2017

17 701

Investeringsram 2017

800

Planerade verksamhetsförändringar,
besparingar och ramtillskott

Under 2016 har en organisationsförändring
skett i samhällsbyggnadsförvaltningen, förvalt
ningsstödets verksamhet har utökats, detta har
skett genom en omflyttning av resurser inom
förvaltningen. Inom byggnadsnämndens verk
samhetsområde är det framförallt enheterna
inom bygglov och bygginspektion som en orga
nisatorisk förändring skett i form av att man har
infört olika team för att på så sätt skapa bättre
förutsättningar för utnyttjandet av våra resurser.
Nämnden ser vikten av att följa upp resulta
tet av organisationsförändringen för att se hur
förändringen påverkat verksamheten. Om det
arbete som idag bedrivs av byggnadsnämnden
ska hålla samma kvalitet med kommande mins
kat ramtillskott förutsätter det att vidtagna
åtgärder får positiv effekt.
Arbetet med information och vägledning
fortsätter. Under 2016 startade ett förbättrings
arbete inom området digital tillgänglighet, via
exempelvis nya e-tjänster och ny information
på hemsidan.
Det besparingsbeting som åligger byggnads
nämnden att under 2017 minska sitt skatte
finansierade ramtillskott med 2 500 tkr innebär
att byggnadsnämnden behöver öka sin själv
finansieringsgrad. Arbetet som gjorts under
2016 avseende processkartläggning, organisa
tionsförändringar, digitalisering etc. beräknas
öka självfinansieringsgraden så att besparings
betinget uppnås.
Under 2016 har ny taxemodell tagits fram
utifrån Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) nationella riktlinjer med målsättning att
förenkla taxan för alla inblandade aktörer.
Investeringar

Investeringsbudgeten uppgår till 800 tkr 2017.
Investeringarna avser anskaffning av mätutrust
ning, inventarier samt IT-investeringar.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Ordförande: Isabel Enström (MP)

u

Förvaltningschef: Johan Åberg

Verksamhetens uppdrag

Miljö- och hälsoskyddsnämnden skall genom
tillsyn, rådgivning, information och före
byggande arbete se till att lagstiftningen inom
miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvars
område efterlevs så att en långsiktig god livs
miljö säkerställs.
ȅȅ

ȅȅ
ȅȅ

ȅȅ

Vi arbetar för ekonomiskt effektiva
och uthålliga lösningar inom miljö- och
hälsoskyddsområdet.
Vi agerar förebyggande för att möta
framtidens utmaningar.
Vi möjliggör delaktighet, arbetar i bred
samverkan och har god kommunikation
i alla relationer.
I det regionala utvecklingsarbetet har vi
särskilt fokus på att uppnå grundvatten
av god kvalitet, giftfri miljö, begränsad
klimatpåverkan, säkra livsmedel, ingen
övergödning och god bebyggd miljö.

DRIFT- OCH INVESTERINGSRAM 2017, tkr
Justerad driftbudget 2016
Justering enligt flerårsplan
Indexuppräkning
Personalkostnadsuppräkning
Ramtillskott
Omdisponering/ramjusteringar
Besparing
Beslutad driftbudgetram 2017
Investeringsram 2017

13 029
0
-152
490
0
-802
-1 500
11 065
200

Planerade verksamhetsförändringar,
besparingar och ramtillskott

Under 2016 har en organisationsförändring
skett i samhällsbyggnadsförvaltningen, förvalt
ningsstödets verksamhets har utökats, detta har
skett genom en omflyttning av resurser inom
förvaltningen.
Förändringen innebär ökade overheadkost
nader för miljö- och hälsoskyddsnämndens
verksamheter. Miljö- och hälsoskyddsnämn
den behöver därför öka sin självfinansierings
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grad. Detta görs bland annat genom att göra
en processkartläggning av verksamheterna för
att hitta områden där potential finns att möta
den minskade ramen genom att skapa förutsätt
ningar för bättre användning av våra resurser.
Nämnden ser vikten av att följa upp resulta
tet av organisationsförändringen för att se hur
förändringen påverkat verksamheten.
Det besparingsbeting som åligger miljöoch hälsoskyddsnämnden under 2017 att
minska sitt skattefinansierade ramtillskott med
1 500 tkr innebär att miljö- och hälsoskydds
nämnden behöver öka sin självfinansierings
grad för att hålla samma kvalitet som idag.
Den minskade ramen för 2017 har bedömts
kunna hanteras men kan innebära en sämre
kvalitet och att informationsinsatser påverkas.
Arbetet som görs under 2017 avseende pro
cesskartläggning, organisationsförändringar,
digitalisering etc. beräknas öka självfinansie
ringsgraden så att besparingsbetinget uppnås
under 2018 med bibehållen kvalitet.
Regionfullmäktige antog ny avgiftsmodell
och taxa för livsmedelskontroll inför 2016.
Den nya avgiftsmodellen innebär i huvudsak
att livsmedelsverksamheter faktureras för fak
tiskt nedlagt kontrolltid för livsmedelskontroll
i efterskott. Livsmedelsverksamheten i sin hel
het bör kunna uppnå 65 procent intäktsfinan
sieringsgrad 2017. Övergångsbestämmelsen i
den nya taxan gör att målet troligtvis inte kan
uppnås redan 2016.
Arbetet med att förbättra tillgänglighet och
kundnöjdhet fortsätter. Mätning av kvalitet
och produktivitet samt jämförelser med andra
kommuner pågår. Förvaltningen arbetar med
att ta fram nya nyckeltal för att visa miljönyt
tan av nämndens verksamhet. Målsättningen är
att styra nämndens tillsyn till de områden där
störst miljönytta kan uppnås.
Verksamheter inom ramen för miljö- och
hälsoskyddsnämndens ansvarsområde visar inte
någon större avvikelse i styrkortet.
Investeringar

Investeringsbudgeten uppgår till 200 tkr. Inves
teringarna avser IT/verksamhetssystem, mät
instrument och kontorsinventarier.

del 3

u

Nämnder/Förvaltningar

Tekniska nämnden
TEKNIKFÖRVALTNINGEN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Ordförande: Tommy Gardell (S) u Förvaltningschef teknikförvaltningen: Patric Ramberg
u Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen: Johan Åberg
Verksamhetens uppdrag

Räddningstjänsten

Med medborgare och näringsliv i centrum för
valtar och utvecklar teknikförvaltningen infra
struktur med hög driftsäkerhet med inriktning
mot ett hållbart samhälle. På uppdrag från tek
niska nämnden svarar vi för drift, underhåll
och utveckling av verksamheter inom områ
dena fastigheter, vatten, avlopp och avfall, gata,
väg och stadsmiljö samt hamnar och kollektiv
trafik.
Räddningstjänstens uppdrag är att verka för
ett tryggt och säkert samhälle genom skade
förebyggande och skadeavhjälpande arbete i
det gotländska samhället.

Under 2016 har tekniska nämnden fattat beslut
om en ny utryckande organisation för rädd
ningstjänsten som skall sättas i drift första halv
året 2017. Förändringen innebär att beredskaps
organisationen på regionens tio brandstationer
förändras. Organisationen kommer att effek
tiviseras, vilket kommer att innebära sänkta
nettodriftkostnader år 2018.

DRIFT- OCH INVESTERINGSRAM 2017, tkr
Justerad driftbudget 2016

188 794

Resursfördelningsmodell

0

Justering enligt flerårsplan

0

Indexuppräkning
Personalkostnadsuppräkning
Ramtillskott
Omdisponering/ramjusteringar
Besparing

-943
2 020
0
-10 734
-5 000

Beslutad driftbudgetram 2017

174 137

Investeringsram 2017

315 100

Planerade verksamhetsförändringar,
besparingar och ramtillskott

Tekniska nämnden har beslutat om åtgärder
syftande till att nå ett nettoresultat i balans.
Åtgärderna innehåller besparingar med total
5,0 mnkr . Besparingar kommer att genomföras
inom flera områden:
ȅȅ Minskade kostnader för grön skötsel
i och utanför Visby.
ȅȅ Avveckling av engagemang vid kommunala
mindre badplatser och besöksplatser.
ȅȅ Upphöra med snöröjningen av enskilda
vägar utan statsbidrag.
ȅȅ Se över markinnehav.

Investeringar

Den största nya investeringen 2017 avser upp
förandet av nytt bräckvattenverk i Kvarnåkers
hamn med total planerad investeringsutgift på
50,0 mnkr. Den totala investeringsutgiften för
bräckvattenverket uppgår till 171,0 mnkr och
beräknas vara färdigställd 2018.
Inom VA-verksamheten planeras även föl
jande större investeringsutgifter 2017.
ȅȅ Gotlands vattenförsörjning ca 20,0 mkr
ȅȅ Roma Kyrkby VA 5,0 mnkr
ȅȅ Klintehamns avloppsreningsverk 20,0 mnkr
ȅȅ Fårösunds avloppsreningsverk med 5,0 mnkr
För investeringar i stadsmiljön vid kryssnings
kajen upptas investeringsutgifter med 38,0 mnkr.
För ett åtgärdsprogram avseende belysning
vid gator och vägar finns totalt 5,0 mnkr ansla
get i investeringsmedel.
Inom avfallsverksamheten finns totalt
2,0 mnkr anslaget för investeringar bland annat
vid Slite deponin.
Inom hamnverksamheten finns 40,0 mnkr
anslaget för investeringar i landanslutning för el.
Inom fastighetsförvaltningen anslås 10,0 mnkr
för investeringar. Av dessa avser 5,0 mnkr OVK.
Räddningstjänsten

Investeringsmedel anslås för räddningstjänsten
med 1,5 mnkr för anläggning av övningsplats.
Investeringarna för 2017 har minskats jämfört
med år 2016. Det innebär att räddningstjänsten
kommer begära att investeringsmedel från 2016
kompletteringsbudgeteras till år 2017.

Några beslut om verksamhetsförändringar eller
ramtillskott finns ej beslutade för teknikför
valtningen.
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Kultur- och fritidsnämnden
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
Ordförande: Filip Reinhag (S)

u

Förvaltningschef: Maria Modig

Verksamhetens uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för att
stärka alla människor och människors livskva
litet, utveckla samhället och fördjupa demo
kratin genom att inspirera till och möjliggöra
upplevelser, möten, meningsfull fritid inom
kultur- och fritidsområdet.
DRIFT- OCH INVESTERINGSRAM 2017, tkr
Justerad driftbudget 2016

144 612

Resursfördelningsmodell

0

Justering enligt flerårsplan

0

Indexuppräkning

-1 458

Personalkostnadsuppräkning

1 080

Ramtillskott

1 700

Omdisponering/ramjusteringar
Besparing
Beslutad driftbudgetram 2017

Investeringsram 2017

-724
-3 000
142 210

1 500

Planerade verksamhetsförändringar,
besparingar och ramtillskott

Kultur- och fritidsförvaltningen ska under
2017 effektuera en besparing på 3,0 mnkr som
nämnden beslutat om. Under 2018 och 2019
ska ytterligare strukturella förändringar i utbu
det genomföras för att minska nämndens kost
nader, totalt med 12 miljoner. Detta kommer
självklart ge en effekt på det utbud och stöd
förvaltningen ger till gotlänningarna och besö
karna.
De senaste årens svårigheter med att rekry
tera personal till badhus, ungdomsgårdar och
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bibliotek har fortgått. Mycket beroende på
att förvaltningens medarbetare är attraktiva
för många andra tjänster inom Region Got
land. Flyktingvågen som Sverige upplevde har
avstannat och så även inflyttningen till ön, vil
ket innebär en stabilare bemanningssituation
då andra verksamheter inte har samma behov
av arbetskraft som innan.
Region Gotlands tredje kulturplan har fär
digställts under 2016. Den har stor bäring på
tillväxtfrågan och bidrar till att Gotland kan
bli årets tillväxtkommun 2018. Under perioden
ska implementering av kulturplanens aktivite
ter effektueras.
Det enskilt största evenemanget under 2017
är NatWest Island Games som Gotland är värd
för. Det kommer att kräva mycket resurser från
förvaltningen i form av arbetskraft, utrust
ning samt lokaler. Arbetet med evenemanget
fortskrider enligt plan i samarbete med Got
lands idrottsförbund och andra berörda. För
valtningens arbete med att stötta evenemang
i syfte att förlänga turistsäsongen fortskrider.
Magisk vinter (Medeltida jul), Gotland Art
Week, Nordic Sport & Event (GGN) med flera
kommer att bedriva verksamhet under de kom
mande åren och då med större satsning på att
nå en utländsk publik.
Upphandling av bad- och idrottstjänster i
Fårösund ska också genomföras och motions
spåret i Slite rustas upp.
Investeringar

Inga större investeringar planeras under perio
den.

del 3

u

Nämnder/Förvaltningar

Barn- och utbildningsnämnden
UTBILDNINGS- OCH ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN
Ordförande: Brittis Benzler (V)

u

Förvaltningschef: Anders Jolby

Verksamhetens uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för
förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass,
grundskola, fritidshem, grundsärskola, gym
nasiesärskola samt särskild undervisning för
vuxna, barn- och elevhälsa för samtliga skol
former, kulturskola samt Fenomenalen Science
Center. Nämnden ansvarar även för tillsyn av
fristående förskolor och fritidshem.
Förvaltningens uppdrag är att erbjuda en
god, likvärdig och hälsofrämjande lärmiljö med
verksamheter av hög kvalitet som främjar alla
barns, elevers, studerandes och deltagares posi
tiva utveckling och lärande. Målsättningen är
att elever och studerande ska fullfölja sin skol
gång och studier, ge möjlighet till ett livslångt
lärande för enskilda medborgare, ge en god
grund för att aktivt kunna delta i samhälls
livet, att höja utbildningsnivån på Gotland, att
erbjuda utbildningar som matchar den enskil
des, näringslivets och samhällets behov samt att
arbeta för en hållbar kompetensförsörjning på
Gotland.
DRIFT- OCH INVESTERINGSRAM 2017, tkr
Justerad driftbudget 2016

1 130 051

Resursfördelningsmodell

11 100

Justering enligt flerårsplan

0

Indexuppräkning

-5 541

Personalkostnadsuppräkning

14 990

Ramtillskott

4 900

Omdisponering/ramjusteringar

-12 339

Besparing

-16 000

Beslutad driftbudgetram 2017

1 127 161

Investeringsram 2017

30 000

Planerade verksamhetsförändringar,
besparingar och ramtillskott

Regionfullmäktiges beslut om budget för 2017
(tillsammans med tidigare tagna beslut) inne
bär att nämnden ska spara 16 miljoner kronor.

Besparingen verkställs genom att verksamheten
förskolan sparar 3,2 miljoner kronor genom
avveckling av förskolor och att organisatio
nens kostnader anpassas till ett minskat grund
belopp.
Grundskolans, fritidshemmens och förskole
klass samlade besparing är 10,2 miljoner kronor
och innefattar en organisationsanpassning till
ett lägre grundbelopp, att samlad skoldag som
obligatorium avvecklas från höstterminen 2017
(vilket ger ett lägre grundbelopp) samt föränd
rade beräkningar för ersättning till pedagogiska
måltider och undervisning för svenska som
andra språk (Sva).
Övriga besparingar på sammanlagt 2,6 mil
joner kronor omfattar ramminskningar för kul
turskolan, särskolan, IT samt lokaler.
I den beslutade budgeten för 2017 har nämn
den fått ett ramtillskott för ökad lokalhyra för
kulturskolan när nya Sävehuset tas i bruk.
Strategin för att hantera de kommande
besparingarna 2018-2019 är bland annat att
planera för större, ekonomiskt och pedago
giskt bärkraftiga enheter med högt resursut
nyttjande och integrerade skolformer samt
samverka kring bibliotek, ungdomsgårdar och
idrottshallar.
Investeringar

Bland de större investeringarna finns bygget av
nya förskolan Törneqvior på A7-området som
avslutas under 2017 och blir enligt plan inflytt
ningsklar i december 2017. En samlad budget
på 14,5 miljoner kronor finns för nämndens
verksamhetsanpassningar i form av återinves
teringar i inventarier, möbler (bland annat för
nya Sävehuset) och läromedel samt IT. Bud
geten ska täcka kostnader som uppstår för till
fälliga och bestående anpassningar av lokaler
för att möta olika verksamhetsspecifika behov.
En regionövergripande strategi för serviceut
budet på Gotland är under framtagande, vilken
kommer att utgöra grund för nämndens fort
satta översyn av skolstrukturer.
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
UTBILDNINGS- OCH ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN
Ordförande: Saga Carlgren (V)

u

Förvaltningschef: Anders Jolby

Verksamhetens uppdrag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
ansvarar för gymnasieutbildning för ungdo
mar och har det kommunala aktivitetsansva
ret för ungdomar i åldersgruppen 16-20 år,
grundläggande och gymnasial vuxenutbild
ning, undervisning i svenska för invandrare,
folkhögskoleverksamhet, uppdragsutbildning
och yrkeshögskoleutbildning. Utbildningarna
bedrivs i samverkan med olika utbildnings
anordnare och arbetsmarknaden. Utöver detta
ansvarar nämnden för Region Gotlands sam
lade studie- och yrkesvägledning, arbetsmark
nadsinsatser och mottagandet av nyanlända
invandrare och kvotflyktingar.
Förvaltningens uppdrag är att erbjuda en
god, likvärdig och hälsofrämjande lärmiljö med
verksamheter av hög kvalitet som främjar alla
barns, elevers, studerandes och deltagares posi
tiva utveckling och lärande. Målsättningen är
att elever och studerande ska fullfölja sin skol
gång och studier, ge möjlighet till ett livslångt
lärande för enskilda medborgare, ge en god
grund för att aktivt kunna delta i samhälls
livet, att höja utbildningsnivån på Gotland, att
erbjuda utbildningar som matchar den enskil
des, näringslivets och samhällets behov samt att
arbeta för en hållbar kompetensförsörjning på
Gotland.
DRIFT- OCH INVESTERINGSRAM 2017, tkr
Justerad driftbudget 2016
Resursfördelningsmodell
Justering enligt flerårsplan
Indexuppräkning
Personalkostnadsuppräkning
Ramtillskott

553
-750
-1 991
3 620
8 100

Omdisponering/ramjusteringar

-1 167

Besparing

-5 000

Beslutad driftbudgetram 2017

Investeringsram 2017
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280 117

283 482

3 300

Planerade verksamhetsförändringar,
besparingar och ramtillskott

Regionfullmäktiges beslut om budget för 2017
(tillsammans med tidigare beslut) innebär
att nämnden ska spara 5 miljoner kronor. En
besparing verkställs genom att sänka grund
beloppet för gymnasiet med motsvarande
2,1 miljoner kronor, del av det riktade ramtill
skottet ur vuxenmiljonen tas bort för Gotlands
folkhögskola med 500 000 kronor samt att
det regionala bidraget för upphandlad vuxen
utbildning minskas med 1,4 miljoner kronor,
då statlig finansiering är möjlig. En miljon kro
nor sparas genom redan beslutad avveckling av
inriktningar på gymnasieprogram.
Nämnden har i budget fått ett ramtillskott
för ökade hyreskostnader för nya Sävehuset
med 8,1 miljoner kronor för Wisbygymnasiet.
Strategin för att hantera de kommande
besparingarna handlar bland annat om att se
över ekonomistyrningen och kostnadsfördel
ningen inom verksamheterna, effektivisera
ytterligare inom respektive program på gymna
siet och öka samverkan mellan nämndens verk
samheter och med andra nämnders verksam
heter.
Planerade verksamhetsförändringar är att
skapa ny ledningsorganisationen för Wisby
gymnasiet och samla skolan till en skolenhet
istället för två för att stärka styrningen samt att
i samband med inflyttningen i Sävehuset nyttja
möjligheterna för effektivare lokalutnyttjande
och ökad samverkan
Investeringar

Bygginvesteringar som är inplanerade under
år 2017 är elevhemmet Nygårds vid Gotlands
folkhögskola i Hemse. Byggnationen blev ald
rig igångsatt under 2016 på grund av ett inves
teringsstopp till följd av Region Gotlands svåra
ekonomiska situation, utan flyttades fram till
2017. Övriga investeringar avser en investerings
pott för inventarier, lärverktyg och IT.

del 3

u

Nämnder/Förvaltningar

Socialnämnden
SOCIALFÖRVALTNINGEN
Ordförande: Maria Björkman (S)

u

Förvaltningschef: Marica Gardell

Verksamhetens uppdrag

Socialnämndens uppdrag är att bidra till goda
livsvillkor för människor som vistas på Gotland
genom att erbjuda äldreomsorg, omsorg om
personer med funktionsnedsättning, individoch familjeomsorg och hemsjukvård. Nämn
den ansvarar för att verksamheten bedrivs rätts
säkert och med god kvalitet. Verksamheten har
brukarna i centrum och skapar trygghet och
förtroende genom delaktighet, valfrihet och
inflytande.
DRIFT- OCH INVESTERINGSRAM 2017, tkr
Justerad driftbudget 2016

1 211 678

Resursfördelningsmodell

19 598

Justering enligt flerårsplan

0

Indexuppräkning

880

Personalkostnadsuppräkning

23 300

Ramtillskott

12 000

Omdisponering/ramjusteringar

-9 914

Besparing
Beslutad driftbudgetram 2017

0
1 257 542

Investeringsram 2017

5 000

Planerade verksamhetsförändringar,
besparingar och ramtillskott

Med förändrade förutsättningar från Migra
tionsverket ser socialförvaltningen stora
svårigheter att få balans i ekonomin när det
gäller mottagandet av ensamkommande flyk
tingbarn. Ett omfattande arbete pågår för att
anpassa verksamheten efter nya förutsättningar
som att se över bemanning, driftkostnader och
antal boenden.
Ett nytt särskilt boende med 60 platser byggs
på Terra Nova i Visby. Boendet ägs av en privat
aktör och beräknas vara klart i slutet av 2017.
Upphandling av driften pågår.
Under året införs digital nattillsyn vil
ket innebär att brukare som endast har behov
av tillsyns ska få det via kamera istället för via
fysiska besök. Lösningen utgår från brukarens
behov och ger ökad livskvalitet, integritet och
flexibilitet.

Stimulansmedel med 13 mnkr per år tillförs
äldreomsorgen 2016-2018 för att öka beman
ningen. Medlen används för ökad nattbeman
ning på demensboenden, ökad bemanning på
korttidsenheten samt en satsning på ökade reha
biliteringsresurser på särskilt boende. Stimu
lansmedlen avser både egna och privata utförare.
All personlig assistans på Gotland har upp
handlats och kommer att drivas av privat utfö
rare från och med februari 2017.
Under 2017 satsas 5 mnkr på att stärka
familjehemsorganisationen. Genom att rekry
tera fler egna familjehem kommer kvaliteten att
förbättras samtidigt som kostnaderna minskar.
För att minska antalet kostsamma place
ringar hos privata aktörer startas en utredningsoch behandlingsenhet för föräldrar och barn.
Det är ett boende där barn och föräldrar pla
ceras tillsammans för att utröna föräldraförmå
gan samtidigt som barnet får tillräckligt med
stöd och skydd.
Bedömningen framåt är att försörjnings
stödet sakta kommer att öka med hänsyn till
nya gotlänningar och utvecklingen på arbets
marknaden.
Att attrahera, rekrytera och behålla medar
betare är en av våra största utmaningar framåt.
För att lyckas krävs attraktiva uppdrag, kon
kurrenskraftiga löner och ett långsiktigt arbete
med att förstärka vårt gemensamma varumärke.
Samlad sommarrekrytering, handlingsplaner
för att behålla svårrekryterade grupper och
utveckling våra karriärvägar är exempel på pla
nerade åtgärder för 2017.
Sjukfrånvaron har ökat de senaste åren.
Insatser pågår och är planerade för att sänka
sjukfrån
varon och förbättra arbetsmiljön.
Detta kommer att kräva satsningar och långsik
tigt arbete.
Idag bedrivs drygt 25 procent av äldreomsor
gen i privat regi. Förvaltningen har under våren
i uppdrag att undersöka om det finns fler verk
samheter som kan drivas i privat regi.
Investeringar

Potten för investeringar på 5 mnkr kommer
framför allt att användas för tillkallelselarm på
de särskilda boendena samt till diverse lokal
anpassningar.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN
Ordförande: Stefaan De Maecker (MP)

u

Förvaltningschef: Maria Dalemar

Verksamhetens uppdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för
att en hälsofrämjande hälso- och sjukvård och
tandvård tillhandahålls på lika villkor till hela
Gotlands befolkning och besökande. Med
hänsyn till den enskildes behov ges vård och
behandling som är evidensbaserad och/eller väl
beprövad. Den som har det största behovet av
vård ges företräde.
DRIFT- OCH INVESTERINGSRAM 2017, tkr
Justerad driftbudget 2016

1 397 360

Resursfördelningsmodell

35 000

Justering enligt flerårsplan

0

Indexuppräkning

- 1 569

Personalkostnadsuppräkning

23 130

Ramtillskott

66 600

Omdisponering/ramjusteringar

-16 219

Besparing
Beslutad driftbudgetram 2017

0
1 504 302

Investeringsram 2017

27 600

Planerade verksamhetsförändringar,
besparingar och ramtillskott

För att hela Gotland ska utvecklas på ett posi
tivt sätt krävs att invånarna känner sig trygga
där de bor. Hälso- och sjukvården behöver fin
nas tillgänglig när man behöver den, både vid
akuta situationer och vid planerade besök.
Detta har varit en av de bärande tankarna
i framtagandet av utvecklingsplanen Struk
tur 2015 och är fortsatt så nu och framåt i dess
genomförande.
Strategierna för att nå en hållbar ekonomi är
att fortsätta utvecklingsarbetet enligt Struktur
2015 samt att effektivisera vården dels med hjälp
av teknologi men också genom att använda per
sonalens olika kompetenser på ett ännu bättre
sätt. Satsningen på hälsofrämjande sjukvård
fortsätter som en viktig del i hälso- och sjukvår
dens uppdrag.
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Utvecklingen inom eHälsa kommer att vara
central för hälso- och sjukvården, såväl natio
nellt som på Gotland.
I den Nationella Cancerstrategin är en ökad
jämlikhet inom cancersjukvård en genom
gående princip med avseende på nationella,
regionala, sociala, etniska samt genusbundna
skillnader i cancersjukvården och uppnådda
behandlingsresultat. Den fyraåriga satsning
som staten beslutat om för att arbeta bort omo
tiverade väntetider, minska regionala skillnader
och på så sätt skapa en mer jämlik cancervård
fortsätter och utökas 2017.
Exempel på kvalitetshöjning som också
innebär effektivisering som görs är äldresjuk
vårdsteamet som ska öka kvaliteten i hem
sjukvård för patienter med instabilt tillstånd.
Smärt
teamets verksamhet ska ge ett bättre
och mer samlat omhändertagande till patien
ter med omfattande, ej cancerrelaterad, smärt
problematik.
Det stora beroende som delar av verksam
heten har av hyrpersonal behöver brytas. Kon
tinuitet för patienterna är något som hela
verksamheten eftersträvar. Arbete pågår både
nationellt och regionalt för att minska beroen
det av hyrpersonal.
Fördelningen av internbudgeten inför 2017
innebär en fortsatt satsning på primärvården i
förhållande till specialistvården. Primärvården
är till stor del ingången till vården och hur pri
märvården lyckas med såväl tillgänglighet, kon
tinuitet samt kvalitet är många gånger avgö
rande för patienternas upplevelse av sjukvården.
Investeringar

Under 2017 kommer investeringen i form av
ombyggnad av psykiatrins lokaler på Korpen
området färdigställas. Större investering av
medicinskteknisk utrustning som planeras är
magnetisk resonanstomograf (MR), ett multi
disciplinärt laboratoriesystem och dental uni
tar till tandvården.

Tidplan 2017

Tidplan 2017
Dokument

Inlämningstid

Politisk behandling

Årsredovisning inkl redovisning måluppfyllelse

2017-02-06

RSau 2017-03-14

Kompletteringsbudget investeringar

2017-02-06

RSau 2017-03-14

Månadsrapport januari

Hanteras centralt

RSau 2017-02-14

Månadsrapport februari

2017-03-14

RS 2017-03-30

Nämndernas budgetmaterial

2017-04-04

BuB 2017-05-08-10
2017-05-16

Delårsrapport 1, mars

2017-04-20

BuB 2017-05-08-10
2017-05-16

Månadsrapport maj

2017-06-12

RS 2017-06-15

Delårsrapport 2, augusti

2017-09-21

RSau 2017-10-9-10

Månadsrapport september

2017-10-17

RS 2017-10-26

Textmaterial Strategisk plan och budget

2017-11-24

Detaljbudget 2018 ska anmälas till fullmäktige
i december

2017-11-24

Budgetintegration av detaljbudget 2018
till ekonomisystemet

2017-12-15

RF 2017-12-18

AVSTÄMNINGSMÖTEN MED MERA
Omvärldsseminarium

RS, nämnder/förvaltningar

2017-01-20 heldag

Koncernmöte, årsredovisning
och ekonomiska förutsättningar

RS, nämnder/förvaltningar,
bolag, m fl.

2017-02-17 heldag

Dialogtillfällen

RSau, nämnd/förvaltning, RSF V 11 o 12 detaljerad
fördelning per nämnd
kommer senare

Inledning budgetberedning

RS

2017-05-08
(preliminärt kl 9:00-10:00)

Budgetberedning

RSau

2017-05-08-10
2017-05-16

Koncernmöte budget, delårsrapport 1

RS, nämnder/förvaltningar,
bolag, stiftelser m fl.

2017-05-16 (kl 14:00-15:00)

Central budgetavstämning

RSau

2017-10-09, 10

Koncernmöte budget

RS, nämnder/ förvaltningar,
bolag, stiftelser m fl.

2017-10-11 (kl 14:00–15:00)

Uppföljningsmöten

Förvaltningar,
förvaltningsledning, RSF

V 45 o 46, detaljerad
fördelning per förvaltning
kommer senare

Budgetkvittering budget 2018

Nämndsordförande/
förvaltningschef

V 49, detaljerad fördelning
per nämnd kommer senare

Omvärldsseminarium

RS, nämnder/förvaltningar

preliminärt 2018-01-19
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Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 200

Strategisk plan och budget 2017-2019
2016/7

Ledningskontoret 2016-10-06
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

Regionfullmäktiges beslut
•
•
•

Driftsbudget 2017 fastställs enligt förslag.
Investeringsbudget 2017 fastställs enligt förslag.
Den kommunala skattesatsen för år 2017 fastställs till 33:60 kronor per 100
skattekronor.

•

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt regionfullmäktigs direktiv och
rekommendationer till nämnderna godkänns.

•

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.
forts.

Justerande:
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Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 200 forts.
•

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.

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med ett mer
utförligt investeringsunderlag angående infrastruktursatsning för stadsmiljö gällande
kryssningskajen. Regionstyrelsens ska godkänna underlaget innan investeringsmedlen kan aktiveras.

•

Redaktionell ändring på sid 103 i investeringsförslaget där det ska stå First responeder
istället för släckbil.

Reservation
Reservation till förmån för förslag om tilläggsuppdrag gjordes av följande ledamöter, se
separat bilaga.

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 individoch familjeomsorg samt i viss mån hälso- och sjukvård. Skulle kostnadsutvecklingen
fortsätta i samma takt samtidigt som den demografiska 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.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 200 forts.
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
A. Nya beslut personalkostnadskompensation
och resursfördelningsmodeller

(mnkr)

S-MP-V

Avsatt för personalkostnadskompensation

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

-8,1

-8,1

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

forts.
Justerande:
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Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 200 forts.
GVN: Naturbruksprogrammet, återställning tillfälligt 3 årigt
anslag
SON: Förstärkt familjehemsorganisation

0,8

0,8

-5

-5

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

-55
-92,5

Delsumma ramtillskott

-30,5

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

10

RS/LK intern administration och ledning

10

Politisk verksamhet - arvoden

0,1

0,1

Finansförvaltning: Minskad pott asylsökande

0,9

0,9

10

10

Finansförvaltning: Ökade reavinster 2017 (beslut juni 2016)
Finansförvaltning: Ökade reavinster 2017

10

Delsumma besparingar

90

68

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 200 forts.
Summa justeringar (A+B+C+D)

-36,6

3,3

64

64

27,4

67,4

-27

-27

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.
Investeringsbudget

2017

(mnkr)

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

forts.
Justerande:
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Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 200 forts.
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

18,0

-

lokalinvesteringar

8,6

-

IT

1,0

Investeringsbudget totalt

360,1

Anföranden
Anföranden hölls av Saga Carlgren (V), Lars Thomsson (C), Stefan Nypelius (C), Leif
Dahlby (S), Lars Bjurström (V)Lennart Petersson (S),Inger Harlevi (M) och Lena Celion (M).
Yrkanden
•

Ordförande Björn Jansson (S), Brittis Benzlers (V), Isabel Enströms (MP) och Elin
Bååth (Fi), tillstyrkte regionstyrelsens förslag, 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.
Eva yrkade även a på att Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt
regionfullmäktigs direktiv och rekommendationer till nämnderna godkänns. Björn
Jansson (S) instämde i att riktlinjerna godkänns.
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.
forts.
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Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 200 forts.
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 HVBboendena och anpassa efter antal ensamkommande samt efter statens kommande
bidragssystem.
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 m.m.
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.
bifall till regionstyrelsens förslag 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 belysningsarmaturer inklusive
stolpar på statliga vägar såväl som enskilda vägar med statsbidrag för utbyte samt
för att ersätta uttjänta belysningsarmaturer inkl stolpar.
•

Björn Jansson (S) yrkade avslag på Eva Nypelius (C)s tilläggsyrkande om
utredningsuppdrag.

forts.
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Rf § 200forts.
•

Stefaan De Maecker (MP) yrkade på ett tillägg om att tekniska nämnden får i uppdrag
att återkomma till regionstyrelsen med ett mer utförligt investeringsunderlag
angående infrastruktursatsning för stadsmiljö gällande kryssningskajen.

•

Regionstyrelsens ska godkänna underlaget innan investeringsmedlen kan aktiveras. I
detta instämde Simon Härenstam (M) Lars Thomsson (C) och Björn Jansson (S).

•

Tommy Gardell (S) yrkade på en redaktionell ändring gällande räddningstjänsten i
tekniska nämndens investeringsförslag på sid 103 där ska det stå First responder i
stället för släckbilar.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag på driftsbudget med
investeringsbudget och Eva Nypelius yrkande om bifall till förslag enligt tabell C,M och
L fann att regionstyrelsens förslag vunnit bifall. Omröstning begärdes. JA för
regionstyrelsens förslag och NEJ för Eva Nypelius yrkande. 37 ledamöter röstade ja. 33
ledamöter röstade nej. 1 var frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en
röstade. Regionstyrelsens förslag har efter omröstning vunnit bifall.
Ordföranden ställde proposition på oförändrat skattesats och fann att så var fallet.
Proposition ställdes om godkännande av Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt
regionfullmäktigs direktiv och rekommendationer till nämnderna, och fann att dessa
hade godkänts.
Proposition ställdes om att avslå eller bifalla Eva Nypelius (C)s yrkande om
tilläggsuppdrag och ordföranden fann att dessa hade avslagits. Omröstning begärdes. JA
för avslag på tilläggsuppdragen och NEJ för bifall till tilläggsuppdragen. . 37 ledamöter
röstade ja. 33 ledamöter röstade nej. 1 var frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur
var och en röstade. Tilläggsuppdragen hade avslagits.
Proposition ställdes på Stefaan De Maecker (MP) yrkande om att återföra
investeringsanslag gällande stadsmiljö för kryssningskajen till regionstyrelsen.
Ordföranden fann att investeringsanslaget skulle återföras till regionstyrelsen.
Proposition ställdes om redaktionell ändring av investering för räddningstjänsten från
släckbilar till First responder och ordföranden fann att redaktionell ändring ska göras.
Expedieras

Alla nämnder
Ledningskontoret Ekonomi
Serviceförvaltningen Ekonomi och upphandling
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ORGANISATION 2014 - 2018
REGIONFULLMÄKTIGE 2014 - 2018
S 21 – MP 8 – V 7 – C 14 – M 13 – L 4 – SD 3 – FI 1

REGIONSTYRELSEN

Regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningen

Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

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

Kultur- och fritidsförvaltningen
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Socialförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Patientnämnden

Bolag och
stiftelser

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

REGION GOTLAND 2017
Folkmängd (1 november 2016)                        57 834 invånare
Kommunal utdebitering                                        33,60 kr
Driftsbudget, nettokostnad                                4 736 mnkr
Investeringsbudget                                           405 mnkr

Ledningskontoret
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 VISBY
Telefon 0498–26 90 00 vxl
E-post regiongotland@gotlandse
Hemsida wwwgotlandse

