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Regionfullmäktige
kallas till sammanträde i
Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby

måndagen den 20 november 2017 kl. 13:00
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Ärenden:
1.

Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering. Upprop

2.

Utdelning av kulturpriset
Utdelningen sker kl. 14.30 i sammanträdesrummet

3.

Revisorernas information

4.

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Tilläggsäskande för innevarande år, 2017

5.

Delårsrapport 2017:2 Region Gotland

6.

Låneram och anvisning av egen kapital 2018

7.

Tillväxtprogram för Gotland 2018-2020 - finansiering

8.

Patientnämnden. Utökat uppdrag – behov av ökade resurser

9.

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Bedömning av konsekvenser av prognostiserat
underskott inför budget 2018

10.

Överföring av budget från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till barnoch utbildningskostnader avseende lokalkostnader 2018

11.

Barn- och utbildningsnämnden. Avstämning av elevvolymer infor budgetår
2018

12.

Buffert för kostnader kopplade till asylboende

13.

Kultur- och fritidsnämnden. Ombudgetering gällande avveckling av nämnd
och förvaltning

14.

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Åtgärder och finansiering för deltagande i
Framtidens vårdinformationsmiljö. Uppdrag; Investering

15.

Tekniska nämnden Omdisponering av investeringsmedel för Slite
avfallshantering (deponi)

16.

Tekniska nämnden. Investeringsbudget mark och stadsmiljö

17.

Partistöd 2018

18.

Strategisk plan och budget 2018-2020

19.

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Samordnad ombyggnad av akutmottagning.
Uppdrag

20.

GotlandsHem. Höjt borgenstak för att möjliggöra nyproduktion av
hyreslägenheter

21.

Förslag till ny förbundsordning för Finsam Gotland

22.

Förslag till ändringar i förbundsordning för Svenskt Ambulansflyg

23.

Försäljning av fastigheten Sergeanten 5 i Visby

24.

Motion. Rekrytering räddningstjänsten

25.

Motion. Säkra bemanningen inom räddningstjänsten

26.

Motion. Anpassade öppettider på återvinningscentralerna

27.

Rapport angående Region Gotlands sim- och ishallar

28.

Avsägelser och fyllnadsval

29.

Medborgarförslag; nyinkomna

30.

Medborgarförslag; beslutade

31.

Eva Nypelius (C) interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande
Filip Reinhag (S) om beläggningen – bokningar och evenemang – i arenahallen

32.

Anna Hrdlickas (M) interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande
Filip Reinhag (S) om evenemang i Arenahallen

33.

Hannes Müllers (-) interpellation till regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S)
om politisk förföljelse av Region Gotlands anställda

34.

Anna Anderssons (C) interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande
Filip Reinhag (S) om bokbussens skolbibliotek

35.

Hannes Müllers (-) interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande
Filip Reinhag (S) om ordningen på fritidsgårdarna

36.

Eventuella frågor

37.

Eventuella nya motioner och interpellationer

38.

Information: Redovisning av insatser för att behålla och utveckla kompetens
samt rekrytera till bristyrken

39.

Information: Kapacitetsökning gällande genomförande av VA-planen

40.

Information: Socialnämnden – ej verkställda beslut kvartal 3/2017

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

Visby den 10 november 2017
Bo Björkman
ordförande
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Handlingar till

Ärende 2

Utdelning av Region Gotlands kulturpris
2017
Innehåll
 Kultur- och fritidsnämnden sammanträder den 13 november 2017
 Förteckning över tidigare kulturpristagare

Förteckning på tidigare års kulturpristagare

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Författare Gustaf Larsson, Norrlanda
Konstnär och författare David Ahlqvist, Ardre
Skulptör Bertil Nyström, Slite
Tonsättare Friedrich Mehler, Visby
Riksspelman Svante Pettersson, Lärbro
Konstnär Erik Olsson, Sanda
Författare Arvid Olsson, Vallstena
Författare Margit Olofsson, Levide (pseud. Anna-Kajsa Hallgard)
Konstnär Staffan Rosvall,Klintehamn
Chefredaktör Pelle Sollerman, Visby
Föreståndarinnan Ella Skoglund, Gotlands Hemslöjd, Visby
Musikledare Ernst Pettersson, Visby
Folkskollärare Sture Engqvist, Stenkyrka
Museiföreståndare Anna Erlandsson, Bunge
Allan Nilsson, När
Herr Bengt Ekedahl, Visby
Herr Gunnar Olsson, Väskinde
Herr Herbert Olsson, Fårö
Herr Gustaf Kotz, Vall
Herr Henry Karlsson, Slite
Herr Gustav Jakobsson, Eskelhem
Fil dr Herbert Gustafsson, Uppsala
Redaktör Violet Bergdahl, Visby
Ingrid och Gösta Johansson,Havdhem
Margit och Martin Lindström, Vibble
Ulf Ronander, Visby,
Hjalmar Heidenberg, Visby
Towan Obrador och Christer Hall, Visby
Waldemar Falck, Visby
Yngve Friberg, Lärbro
Anders Dahlgren, Visby
Wiveka Schwartz, Visby
Erling Lindvall, Väte
Ingeborg Lingegård, Visby
Erik W Ohlsson, Fårö
Evy Augustsson, Rute
Lars Jacobsson, När och Bosse Carlgren, Visby
Anders Mattsson, Visby
Harriet Löwenhielm, Ardre
Sven Wessman, Slite
Harald Norrby, Klintehamn
Ainbusk, När
Eva Sjöstrand, Visby
Bengt Hammarhjelm, Visby

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Smaklösa
Lärbro Hembygdsförening
Svante Hedin och Anders R Johansson
Sofia Ahlin Schwanbom
Lars Jonsson, Hamra
Eva Pettersson, Väskinde
Conny Carlsson Sundman, Stockholm
Thomas Lindholm, Fårö
Calle Brobäck, Fårösund
Marita Jonsson, Sundre
Roland Olofsson, Visby
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Handlingar till

Ärende 4

Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Tilläggsäskande för innevarande år 2017
Innehåll
 Regionstyrelsen 2017-10-26, § 283
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-13
 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-20, § 422

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 283

Tilläggsäskande hälso- och sjukvårdsnämnden
2017

RS 2017/930

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Hälso- och sjukvårdsnämndens begäran om tilläggsanslag avslås.
 Hälso- och sjukvårdsnämnden medges att överskrida sin budgetram 2017 med
högst 40 miljoner kronor för att kunna upprätthålla vård med likvärdig kvalitet
som i övriga riket. Eventuellt underskott balanseras i bokslutet.
 Hälso- och sjukvårdsnämnden uppmanas till fortsatta åtgärder för att begränsa
underskottet.


Hälso- och sjukvårdsnämnden äskar i samband med sin delårsrapportering om ett
tilläggsanslag till driftbudget 2017 på 40 miljoner kronor (mnkr).
Periodens ekonomiska resultat för hälso- och sjukvårdsnämnden är efter augusti
månad -30 mnkr. Nettokostnadsutvecklingen på perioden är 4,2 procent. Det stora
negativa resultatet kan främst hänföras till flera vårdkrävande och därmed kostsamma
patienter inom utomlänsvården. Det kraftiga utbrottet av influensa, RS-virus och
vinterkräksjuka gjorde att stängning av 7 vårdplatser inte var möjlig under det första
kvartalet vilket bidragit till det negativa resultatet
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det inte går att bifalla hälso- och
sjukvårdsnämndens äskande. Budget för Region Gotland 2017 är 27 mnkr. I
samband med budgetkompensation för kapitalkostnader enligt nuvarande system
kommer 6,5 mnkr av dessa att behövas för att kompensera nämndernas budgetar.
Det innebär att budgetnivån efter denna kommande justering landar på ca 20 mnkr.
Det finns därmed inget utrymme att öka ramen för hälso- och sjukvårdsnämnden
med ytterligare 40 mnkr.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-20, § 422
Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-13
Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) yrkar på att hälso- och sjukvårdsnämndens begäran om tilläggsanslag
avslås, att hälso- och sjukvårdsnämnden medges att överskrida sin budgetram 2017
med högst 40 mnkr för att kunna upprätthålla vård med likvärdig kvalitet som i
övriga riket (eventuellt underskott balanseras i bokslutet), samt att hälso- och sjukvårdsnämnden uppmanas till fortsatta åtgärder för att begränsa underskottet. Brittis
Benzler (V) och Isabel Enström (MP) instämmer i yrkandet.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 283 forts
RS 2017/930

Eva Nypelius (C) yrkar på bifall till regionstyrelseförvaltningens förslag. Stefan
Wramner (M) och Johan Thomasson (L) instämmer i yrkandet.
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att eget förslag vunnit bifall.
Votering begärs. I omröstning gäller ja-röst för ordförandes yrkande och nej-röst för
Eva Nypelius yrkande. Omröstningen ger 8 ja-röster: Lena Eneqvist (S), Aino
Friberg-Hansson (S), Tommy Gardell (S), Håkan Ericsson (S), Lena Stenström (MP),
Isabel Enström (MP), Brittis Benzler (V) och Meit Fohlin (S), samt 7 nej-röster: Eva
Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Stefan Nypelius (C), Lena Celion (M), Stefan
Wramner (M), Patrik Thored (M) och Johan Thomasson (L). Meit Fohlins yrkande
har alltså vunnit bifall.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2017/930
13 oktober 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Tilläggsäskande hälso- och sjukvårdsnämnden 2017
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Begäran om tilläggsanslag avslås
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden äskar i samband med sin delårsrapportering om ett
tilläggsanslag till driftbudget 2017 på 40 mnkr.
Periodens ekonomiska resultat för hälso- och sjukvårdsnämnden är efter augusti
månad -30 mnkr. Nettokostnadsutvecklingen på perioden är 4,2 procent. Det stora
negativa resultatet kan främst hänföras till flera vårdkrävande och därmed kostsamma
patienter inom utomlänsvården. Det kraftiga utbrottet av influensa, RS-virus och
vinterkräksjuka gjorde att stängning av 7 vårdplatser inte var möjlig under det första
kvartalet vilket bidragit till det negativa resultatet.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det inte går att bifalla hälso- och
sjukvårdsnämndens äskande. Budget för Region Gotland 2017 är 27 mnkr. I
samband med budgetkompensation för kapitalkostnader enligt nuvarande system
kommer 6,5 mnkr av dessa att behövas för att kompensera nämndernas budgetar.
Det innebär att budgetnivån efter denna kommande justering landar på ca 20 mnkr.
Det finns därmed inget utrymme att öka ramen för hälso- och sjukvårdsnämnden
med ytterligare 40 mnkr.
Beslutsunderlag

HSN § 422, 2017-09-20
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-09-20

HSN § 422

Delårsrapport 2

HSN 2017/8
HSN-AU § 423
HSN-AU § 407

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner delårsrapport 2 samt de två bilagorna:
- Hälsofrämjande arbete i hälso- och sjukvård.
- Uppföljning verksamhetsplan 2017, mål och mått.
 Hälso- och sjukvårdsnämnden begär hos regionfullmäktige tilläggsanslag om 40
miljoner.
 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att
fortsätta med alla aktiviteter enligt framtagna och beslutade handlingsplaner för
att möjliggöra förväntade effekter och därmed minska kostnadsutvecklingen.

Sammanfattning

Gotländsk sjukvård placerar sig högt i nationell jämförelse bland annat avseende
kvalitet och tillgänglighet, patienterna på Visby lasaretts akutmottagning har en
positiv upplevelse av sin vistelse på mottagningen och den psykiatriska heldygnsvården får gott betyg efter granskning av IVO. Från årsskiftet gäller ett nytt samarbetsavtal med Karolinska universitetssjukhuset. Flera utvecklingsarbeten pågår
exempelvis har ytterligare standardiserade vårdförlopp införts inom cancervården
och journalen har tillgängliggjorts för patienterna via nätet.
Under sommaren har det varit en hög belastning inom intensivsjukvården, vilket
påverkat flera andra delar inom sjukvården. Vårdplatsläget på avdelningarna har varit
ansträngt men trots allt hanterbart tack vare intensiva arbetsinsatser från medarbetare
och chefer samt ett mycket gott samarbete inom hela sjukvården.
Stort fokus läggs på olika aktiviteter och insatser för att minska beroendet av hyrpersonal. Det ekonomiska resultatet är efter augusti månad minus 30,0 miljoner.
En nettokostnadsutveckling på 4,2 procent. Det stora negativa resultatet kan främst
hänföras till flera vårdkrävande och därmed kostsamma patienter inom utomlänsvården och att det kraftiga utbrottet av influensa, RS-virus och vinterkräksjuka har
gjort att stängning av 7 vårdplatser inte varit möjlig under det första kvartalet.
Beslutsunderlag

Delårsrapport 2
Bilagor: Hälsofrämjande arbete i hälso- och sjukvård,
Uppföljning verksamhetsplan 2017, mål och mått
Tjänsteskrivelse daterad 15 september 2017
Ärendets behandling under mötet

Yvonne Skovshoved, ekonomichef, föredrar ärendet med hjälp av Emma Norrby,
förvaltningscontroller.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-09-20

Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar
1. bifall till förvaltningens förslag till beslut.
2. att hos regionfullmäktige begära tilläggsanslag om 40 miljoner.
3. att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta med alla aktiviteter enligt
framtagna och beslutade handlingsplaner för att möjliggöra förväntade
effekter och därmed minska kostnadsutvecklingen.
Ordföranden finner bifall till sina yrkanden.

Bakgrund HSN-AU § 423
Genomgång och diskussion kring den första versionen av delårsrapport 2. Den
kommer att kompletteras med ytterligare text samt de ekonomiska avsnitten inför
hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 20 september.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Bakgrund HSN-AU § 407
Månadsrapporten för juli presenteras och diskuteras på arbetsutskottets
sammanträde.
Arbetsutskottets beslut
• Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott godkänner förvaltningens
ekonomiska rapport efter juli månad.
• Förvaltningen får i uppdrag att i samband med delår 2 redovisa hur planerade
åtgärder, gällande fokusområdena i verksamhetsplan för 2017, har genomförts
och hur beräknad effekt ser ut för september-december.
• Förvaltningen får i uppdrag att i samband med delår 2 ge en djupare bild av
ekonomiska konsekvenser inom verksamheten kopplad till aktuell produktion.
• Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta med alla aktiviteter enligt framtagna och
beslutade handlingsplaner för att möjliggöra förväntade effekter och därmed
minska kostnadsutvecklingen.
• Förvaltningen får i uppdrag att i samband med delår 2 förbereda en skrivelse till
Regionfullmäktige med en begäran om tilläggsanslag.
• Förvaltningen får i uppdrag att utifrån den negativa prognosen för 2017 göra en
bedömning över potentiella konsekvenser för de ekonomiska förutsättningarna
inför 2018 som eventuellt behöver kommuniceras till Regionfullmäktige inför
fastställande av budgeten för nästa år.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-09-20

Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen ekonomi och styrning
Registrator-RS
Bilagan hälsofrämjande arbete i hälso- och sjukvården till hälsofrämjande rådet genom Linda
Eklund

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-11-20
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Delårsrapport 2 för år 2017
Innehåll
 Regionstyrelsen 2017-10-26, § 257
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-11
 Delårsrapport 2, 2017-10-26

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 257

Delårsrapport 2017:2 Region Gotland

RS 2017/140
AU § 291

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige


Delårsrapport 2:2017 godkänns.

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att sammanställa förslag på aktiviteter
och arbetssätt som kan öka delaktighet utifrån delaktighetsindex.
 Regionstyrelseförvaltningen får också i uppdrag att sammanställa förslag till hur
Region Gotlands kommunikation kan bli mer tillgänglig och inkluderande.
 Regionstyrelsen understryker vikten av att samtliga nämnder fortsätter arbeta för
att nå ett resultat i balans.
 Hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden uppmanas till fortsatta åtgärder
för att begränsa underskottet.


Reservation
Ledamöterna från centerpartiet, moderaterna och liberalerna reserverar sig mot
beslutet.

Region Gotland har 32 övergripande mål som är fastställda i koncernstyrkortet för
perioden 2016-2019. Samtliga nämnder arbetar för att nå dessa mål. Nämnderna har i
sina verksamhetsplaner tagit fram prioriterade utvecklingsområden och aktiviteter
som syftar till att öka måluppfyllelsen eller bevara goda resultat. Nämnderna har även
identifierat de mål som är tillämpliga. Samtliga regionfullmäktiges mål är omnämnda
av minst en nämnd. I nämndernas delårsrapporter kan utläsas att det pågår en mängd
aktiviteter och fokuserat utvecklingsarbete i syfte att nå målen. Delårsrapporten
analyserar samtliga mål. Analysen av målen görs genom att analysera senaste
resultaten på indikatorerna men även väga in det arbete som görs inom regionen för
att nå målen.
Det ekonomiska resultatet i perioden uppgår till 173 miljoner kronor. Resultatet vid
delårsbokslutet 2016 uppgick till 95 miljoner kronor. Resultatet har alltså förbättrats
rejält. Det positiva resultatet för perioden beror främst på att verksamhetens intäkter
och att skatteintäkter och generella statsbidrag ökat. Samtidigt har kostnadsökningen
kunnat hållas tillbaka. En annan anledning till det förbättrade resultatet är att de
besparingskrav som beslutats för perioden 2017-2019 nu börjar slå igenom.
Balanskravsresultatet uppgår i perioden till 170 miljoner kronor. Återstående del av
underskott från tidigare år kommer att kunna justeras i 2017 års bokslut.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 257 forts
RS 2017/140

Prognosen för 2017 ligger på 69 miljoner kronor för regionen totalt. Detta är en
förbättring sedan delårsrapport 1:2017. Nämnderna redovisar ett samlat underskott
på -26 miljoner kronor. De nämnder som prognostiserar en negativ avvikelse mot
budget är hälso- och sjukvårdsnämnden (-40 miljoner kronor), socialnämnden
(-27 miljoner kronor) samt byggnadsnämnden (-1 miljon kronor).
Ärendet föredras av Ulrika Jansson, Björn Linder, Niclas Ohlander, Åsa Högberg,
Mikael Wollbo, Veronica Hermann, Stefan Persson, Anders Lindholm, Helena
Andersson, Marianne Godin Luthman och Lotta Israelsson, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-03
Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) yrkar att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att sammanställa
förslag på aktiviteter och arbetssätt som kan öka delaktighet utifrån delaktighetsindex, att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att sammanställa förslag till hur
Region Gotlands kommunikation kan bli mer tillgänglig och inkluderande samt att
regionstyrelsen beslutar understryka vikten av att samtliga nämnder fortsätter arbeta
för att nå ett resultat i balans. Brittis Benzler (V) och Isabel Enström (MP) instämmer
i yrkandet.
Ordförande ställer proposition på egna förslag och finner att de vunnit bifall.
Ordförande yrkar även att hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden ska
uppmanas till fortsatta åtgärder för att begränsa underskottet. Brittis Benzler (V) och
Isabel Enström (MP) instämmer även i detta i yrkandet.
Eva Nypelius (C) yrkar avslag till ordförandes förslag. Stefan Wramner (M) och
Johan Thomasson (L) instämmer i Eva Nypelius yrkande.
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att eget förslag vunnit bifall.
Votering begärs. I omröstning gäller ja-röst för ordförandes yrkande och nej-röst för
Eva Nypelius yrkande. Omröstningen ger 8 ja-röster: Lena Eneqvist (S), Aino
Friberg-Hansson (S), Tommy Gardell (S), Håkan Ericsson (S), Lena Stenström (MP),
Isabel Enström (MP), Brittis Benzler (V) och Meit Fohlin (S), samt 7 nej-röster: Eva
Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Stefan Nypelius (C), Lena Celion (M), Stefan
Wramner (M), Patrik Thored (M) och Johan Thomasson (L). Regionstyrelsen bifaller
alltså ordförandes yrkande.
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Delårsrapport 2017:2
Förslag till beslut

•

Delårsrapport 2:2017 godkänns.

Sammanfattning

Delårsrapport 2 har i allt väsentligt upprättats enligt de krav som ställs på en
delårsrapport i
 Kommunallagen och lag om kommunal redovisning
 Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22 samt god redovisningssed i
övrigt
Det ekonomiska resultatet i perioden uppgår till 173 mnkr. Prognostiserat resultat för
året uppgår till 69 mnkr. Den främsta anledningen till att det prognostiserade
resultatet är lägre än delårsresultatet är att semesterlöneskulden är på sin lägsta nivå i
augusti, då stora yrkesgrupper tagit ut hela sin semester. Denna skuld ökar igen under
hösten.
Det budgeterade resultatet för 2017 är 27 mnkr och då prognosen pekar på 69 mnkr
förväntas utfallet bli bättre än budget, men når inte upp till målet om 2 procent av
nettokostnaden vilket motsvarar 97 mnkr. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att
balanskravsresultatet kommer att bli positivt och att återstående del av underskott
från tidigare år kommer att kunna justeras i 2017 års bokslut.
Årsprognosen för nämnderna uppgår till – 26 mnkr. Hälso- och sjukvårdsnämnden
(-40 mnkr), socialnämnden (-27 mnkr) och byggnadsnämnden (-1 mnkr) redovisar en
negativ prognos. Övriga nämnder räknar med överskott.
Investeringsutgifterna uppgår i perioden till 254 mnkr och exploateringsutgifterna
uppgår till 9 mnkr. Prognosen uppgår till totalt 475 mnkr varav exploateringar
beräknas till 37 mnkr.
Soliditeten uppgår i perioden till 44,1 procent vilket är under målnivån på 45 procent.
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Nettokostnadsökningen uppgår till 2,7 procent. Enligt Region Gotlands mål ska inte
den totala nettokostnadsökningen överstiga skatteintäkter och generella statsbidrag.
Ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag är 4,9 procent. Målet är därmed
uppnått i perioden.
Av regionfullmäktiges 32 mål har 29 följts upp i delårsrapporten. Samtliga nämnder
arbetar för att nå dessa mål. Nämnder och förvaltningar har i sina rapporter
analyserat måluppfyllelsen för sina tillämpliga mål samt beskrivit vilka
utvecklingsområden man jobbar med för att nå högre måluppfyllelse. I princip
samtliga regionfullmäktiges mål är omnämnda av minst en nämnd. De ekonomiska
målen är i huvudsak finansiella, vilket innebär att nämnderna har mycket liten direkt
påverkan på utfallet. Vissa av de ekonomiska målen är därför inte omnämnda i
nämndernas rapporter.
Analysen av regionfullmäktiges mål görs genom en bred analys, där såväl de senaste
resultaten på indikatorerna som det arbete som görs inom regionen för att nå målen,
vägs in.
Ärendebeskrivning

Region Gotland är enligt den kommunala redovisningslagen (KRL), skyldiga att
minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för
verksamheten från årets början. Rapporten ska omfatta minst 6 och högst 8 månader
av ett räkenskapsår.
Region Gotland gör två delårsrapporter. Delårsrapport 2 är den rapport som är
upprättad enligt KRL. Rapporten omfattar perioden januari-augusti.
Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål
fullmäktige beslutat. Bedömningen ska grundas på det ekonomiska resultatet och
uppfyllelsen av fullmäktiges mål för ekonomi och verksamhet. Revisorernas skriftliga
bedömning ska biläggas delårsrapporten.
Bedömning

Det här är den första rapporten som är upprättad utifrån styrmodellens alla delar. I
årsredovisningen 2016 rapporterades måluppfyllelse utifrån de 32 målen men då hade
nämnderna inte hunnit besluta om egna verksamhetsplaner eller ställa om arbetet
mot de nya målen. I augusti 2017 har samtliga nämnder förutom kultur- och
fritidsnämnden en beslutad verksamhetsplan som bygger på de mål fullmäktige
antagit.
Eftersom inte alla nämnder kan, eller ens bör, arbeta mot samtliga 32 mål, är det
intressant att utvärdera om det finns mål som inte någon nämnd anser vara
tillämpligt. Det kan konstateras att om de ekonomiska målen undantas, där de
enskilda nämnderna har mycket liten påverkan, så är samtliga mål tillämpliga för
minst en nämnd. Till varje mål finns också minst ett beslutat prioriterat
utvecklingsområde som syftar till att öka måluppfyllelsen.
Det finns naturligtvis fortfarande stor utvecklingspotential för hur styrningen och
uppföljningen ska utvecklas i den nya modellen. Flera lärdomar har dragits av det
första årets arbete. Till exempel behöver nämndens styrning mot regionfullmäktiges
mål tydliggöras ännu mer. En nämnd kan och ska arbeta direkt mot
regionfullmäktiges mål men behöver vanligtvis även sätta mål för verksamheter som
inte är omnämnda i koncernstyrkortet. I det arbetet är verksamhetsplanerna centrala.
Flera nämnder och förvaltningar har identifierat förbättringsområden och kommer
att arbeta på ett annat sätt i framtagandet av verksamhetsplan för 2018. Även
uppföljningen kan utvecklas, både på nämnd och på fullmäktigenivå, framförallt när
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det gäller uppföljning av mål och resultat. Uppföljningen av prioriterade
utvecklingsområden och aktiviteter fungerar redan relativt väl vilket gör att
styrkedjan från regionfullmäktige till nämnd, förvaltning, avdelning och enhet har
förstärkts. Positivt är också att samtliga nämnder använder samma mall för sina
rapporter.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2017:2 2017-10-03
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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1 Sammanfattning
Region Gotland har 32 övergripande mål som är fastställda i koncernstyrkortet för perioden 2016-2019. Samtliga nämnder arbetar för att nå dessa mål. Nämnderna har i sina
verksamhetsplaner tagit fram prioriterade utvecklingsområden och aktiviteter som syftar till
att öka måluppfyllelsen eller bevara goda resultat. Nämnderna har även identifierat de mål
som är tillämpliga. Samtliga regionfullmäktiges mål är omnämnda av minst en nämnd. I
nämndernas delårsrapporter kan utläsas att det pågår en mängd aktiviteter och fokuserat
utvecklingsarbete i syfte att nå målen. I den här rapporten analyseras samtliga mål. Analysen av målen görs genom att analysera senaste resultaten på indikatorerna men även väga
in det arbete som görs inom regionen för att nå målen.
God kvalitet i vården är ett mål som flera nämnder arbetar för att uppnå. Kvaliteten på
hälso- och sjukvården på Gotland håller högsta klass i Sverige. Region Gotland hamnar på
tredje plats av landets totalt 21 landsting och regioner i en sammanvägd resultatöversikt
Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerat.
Digitalisering av olika tjänster är viktigt och kommer att bli allt viktigare framöver både ur
ett tillgänglighets- och ett medborgarperspektiv. Vikten av digitalisering lyfts av flera nämnder. Den nya e-portal som lanserats i april lägger grunden för kommande utvecklingsarbete.
Nya e-tjänster har under året lanserats inom framförallt samhällsbyggnadsområdet och användandet ökar månad för månad.
Det ekonomiska resultatet i perioden uppgår till 173 mnkr. Resultatet vid delårsbokslutet
2016 uppgick till 95 mnkr. Resultatet har alltså förbättrats rejält. Det positiva resultatet för
perioden beror främst på att verksamhetens intäkter och att skatteintäkter och generella
statsbidrag ökat. Samtidigt har kostnadsökningen kunnat hållas tillbaka. En annan anledning till det förbättrade resultatet är att de besparingskrav som beslutats för perioden 20172019 nu börjar slå igenom. Balanskravsresultatet uppgår i perioden till 170 mnkr. Återstående del av underskott från tidigare år kommer att kunna justeras i 2017 års bokslut.
Prognosen för 2017 ligger på 69 mnkr för regionen totalt. Detta är en förbättring sedan delårsrapport 1. Nämnderna redovisar ett samlat underskott på -26 mnkr. De nämnder som
prognostiserar en negativ avvikelse mot budget är hälso- och sjukvårdsnämnden (-40
mnkr), socialnämnden (-27 mnkr) samt byggnadsnämnden (-1 mnkr).
Investeringsutgifterna uppgår till 254 mnkr och exploateringsutgifterna uppgår till 9 mnkr.
Det är en hög nivå men lägre än föregående år, då utgifterna var 352 mnkr. Många stora investeringsprojekt är inne i sitt slutskede och utgifterna minskar i takt med färdigställande.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Sjuktalet uppgår till 5,9 vilket är en ökning med 0,1 jämfört samma tidpunkt föregående år.
Framförallt är det sjukfrånvaron bland män som ökar. Trots ökningen finns flera positiva
tendenser. På de förvaltningar och enheter som haft högst sjuktal ses en avmattning och till
och med minskning. Flera olika insatser pågår för att sänka sjuktalet. Antal anställda uppgår
till 6 538 vilket är 79 färre än föregående år.
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Händelser av väsentlig betydelse

Asylmottagande

Från och med halvårsskiftet 2017 har ansvaret för bosättning för nyanlända förts över till
regionstyrelsen. Fastighetsförvaltningsavdelningen på teknikförvaltningen har fått uppdraget att ordna bostäder till nyanlända. Huvuddelen av behovet av lägenheter tillgodoses av
AB Gotlandshem och en liten del löses genom ombyggnation/anpassning av egna lokaler
till bostäder.
I slutet av augusti startade en central mottagningsfunktion för nyanlända inom utbildningsoch arbetslivsförvaltningens integrationsenhet. Tanken är att detta ska säkra likvärdigheten
och kvaliteten på mottagandet och ge stöd i arbetet med att kartlägga barns och vuxnas utbildningsbakgrund, erfarenheter och hälsostatus, genomföra skol- och samhällsintroduktion, ge studie- och yrkesvägledning, språkstöd osv.
Ersättning och regler kring ensamkommande flyktingbarn ändrades under 2017 vilket resulterat i omställning av verksamheten med ny organisation, lokalförändringar och minskning av personal. Det är stor osäkerhet kring hur många ungdomar som kommer framöver,
vilket ställer krav på stor flexibilitet.
Organisationsförändringar

Regionfullmäktige har beslutat att avveckla kultur- och fritidsförvaltningen och kultur- och
fritidsnämnden vilket bland annat får organisatoriska konsekvenser. Från och med 201801-01 svarar Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för Region Gotlands ungdomsverksamhet och handläggning av bidrag till studieförbund. Regionstyrelsen kommer att
svara för Region Gotlands kulturverksamhet, folk- och länsbiblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen, fritidsverksamhet, handläggning av tillstånds- och registreringsansökningar enligt lotterilagstiftningen samt budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer enligt socialtjänstlagen. Region Gotlands konsumentvägledningsverksamhet upphör 2017-12-31.
Regionfullmäktige har också beslutat att ansvaret för verksamheten i Inspiration Gotland
AB senast den 31 december 2017 övergår till regionstyrelsen och dess förvaltning, regionstyrelseförvaltningen.
Vattenförsörjning

Grundvattennivåerna på Gotland har även 2017 varit under det normala, men situationen
har varit bättre än många andra områden i Mellansverige. För att hantera vattenbristen har
bevattningsförbud införts över hela Gotland med undantag av Fårösund/Bunge och Östergarnslandet. Kampanjen ”Spara Vatten” har förutom annonser, skyltar m.m. även utökats
med en skolkampanj. Kampanjen anses ha gett mycket gott resultat.
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En stor insats genomfördes inför sommaren med att söka vattenläckor och åtgärda kända
problem. Arbetet har visat sig ge resultat med väldigt få läckor i sommar.
Projektering av vad som kommer att bli Sveriges största bräckvattenverk i Kvarnåkershamn
är påbörjat. Projektet är upphandlad som ett partneringprojekt.
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NatWest Island Games

Under 2017 var Gotland värd för NatWest Island Games – ett slags olympiska spel för öar
runt om i världen. Förberedelserna har varit många och Region Gotland har varit en viktig
kugge i både planeringen och genomförandet. En positiv bieffekt är att det skett en arenautveckling med NatWest Island Games som hävstång, t.ex. en ny pistolbana och nya friidrottsbanor på Gutavallen.
Samhällsskydd

Terrorattentatet i Stockholm den 7 april innebar utökat säkerhetsarbete runt Natwest Island Games samt Almedalsveckan. Utrustning för att säkra Visby både avseende fordonsfördröjande men även fordonshindrande åtgärder genomfördes tillsammans med andra
myndigheter.
Under 2017 besiktas samtliga skyddsrum på Gotland. För Region Gotland är det 67 st.
Samtliga regionens skyddsrum har fått anmärkningar av varierande omfattning som skall
åtgärdas.
Den omfattande branden på Cementa i maj drog mycket resurser under 3 dygn. Insatsen
gick mycket bra och känsliga anläggningar i närområdet kunde skyddas.
E-tjänster

Den nya e-portalen har lanserats från och med april 2017. Lanseringen har gått bra, till exempel har e-tjänsterna för bygglov har varit på plats sedan början av april och användandet
ökar månad för månad. Ungefär 25 procent av bygglovsansökningarna och 60 procent av
förhandsbeskeden kommer nu in via e-tjänsten.
Sävehuset

I slutet av mars invigdes det nya Sävehuset, som huserar Wisbygymnasiet och Kulturskolan
Gotland. Huset omfattar aula för 500 sittande personer, reception och 40 lektionssalar.
Flera av gymnasiets utbildningar som varit utlokaliserade till evakueringslokaler runt om i
Visby under två år har nu kunnat återvända till Solrosenområdet. Sävehuset har efter färdigställandet preliminärt certifierats enligt Miljöbyggnads klassningsnivå Guld.
Nytt regelverk för folkhögskolan

Villkor och fördelningskriterier för statsbidragen till folkhögskolor ändrades den 1 juli
2017. Frågan om vilka effekter det nya statsbidraget får för Gotlands folkhögskola har utretts. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har i uppdrag att utarbeta ett förslag på
nya stadgar för Gotlands folkhögskola, anpassade efter de nya kraven och anvisningarna
från Folkbildningsrådet.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Hyrpersonal

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har ställt sig bakom den nationella strategin för ”Oberoende av inhyrd personal” och en projekt- och handlingsplan är upprättad.
Bemanningsläget inom sjukvården är fortsatt ansträngt på flera enheter och för flera yrkeskategorier. Behovet av hyrpersonal har varit fortsatt stort under perioden. Flera verksamheter signalerar att det inför hösten ser betydligt ljusare ut. Den nationella bedömningen är
att brytpunkten kommer under första kvartalet 2018.
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Rekrytering
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Region Gotland behöver de närmaste åren bland annat rekrytera fler lärare. Under våren
kunde intresserade söka till tre nya lärarprogram på Uppsala Universitet Campus Gotland
med start hösten 2017. Det handlar om utbildningar till förskollärare, lärare med inriktning
mot förskola och grundskolans årskurs 1-3 eller till lärare med inriktning mot årskurs 4-6.
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Förväntad utveckling

Vattenförsörjning

Tillgången på dricksvatten av tillräcklig kvantitet och kvalitet är en framtidsfråga för Gotland. Den vattenbrist som uppstått de senaste somrarna kommer sannolikt att återkomma.
Behovet av att kunna leverera dricksvatten under hela året är en fortsatt utmaning. Arbetet
med förnyelseplanen för vatten- och avloppsledningsnäten har påbörjats samt att ta fram
en ny VA-strategi och VA-plan.
För att klara av uppdraget behöver ny teknik användas och arbetet med att projektera ett
nytt bräckvattenverk för att säkra vattenförsörjningen på södra Gotland är i gång. Även
ledningsnätet söder byggs ut.
Rekryteringsutmaningar

Redan idag är kompetensförsörjningen inom flera områden en stor utmaning, på Gotland
liksom nationellt. Inom hälso- och sjukvården innebär den demografiska utvecklingen
kombinerat med snabb medicinsk utveckling att det finns goda grunder för att anta att bemanning kommer att vara en stor utmaning även fortsättningsvis. Behovet av specialistkompetenser inom olika yrkesgrupper ökar sannolikt. Det i kombination med bristen på
medarbetare att rekrytera gör att arbetsformerna måste fortsätta utvecklas och kompetensen användas på det mesta optimala sättet. En av de viktigaste frågorna i kompetensförsörjningen är att behålla, utveckla och motivera befintliga medarbetare.
Skolledarna inom grundskolan upplever att det fortsätter vara svårt att rekrytera behöriga
lärare med legitimation. Skollagens krav på legitimation för att få en tillsvidareanställning
gör att kontinuiteten på skolenheterna kan bli lidande. Det är dock svårt att rekrytera vissa
lärarkategorier. Även gymnasieskolan ser stora kommande behov att rekrytera behörig personal. Det råder också brist på studie- och yrkesvägledare. Det aktiva arbetet med att vara
en attraktiv arbetsgivare måste fortsätta.
Socialförvaltningen arbetar med handlingsplaner för att säkra bemanningsläget och strävar
efter att etablera kontakter med utbildningsanordnare för att trygga tillväxten inom bland
annat socionomyrkena. Läget har blivit värre än tidigare, vilket kräver andra angreppssätt
för att hitta hållbara lösningar.
Vid nyrekrytering från fastlandet finns en utmaning att hjälpa blivande medarbetare att
hitta bostäder. Inom detta område pågår ett regiongemensamt arbete.
Integration

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Region Gotland behöver även under kommande år arbeta intensivt med åtagandet att ta
emot den anvisade årsfördelningen av nyanlända gotlänningar. Länstalet år 2018 är satt till
125 personer – vilket är det antal som kommer att anvisas till Gotland.
I och med uppstart av den centrala mottagningen av nyanlända är arbetet inriktat mot att
öka både kvalitet och resurs vid inskrivning av personer med annat modersmål än svenska
till samtliga skolformer. Fokus i samtliga samarbeten, såväl interna som externa, är att göra
etableringstiden mer effektiv så att den leder till såväl självständighet som egenförsörjning.
Ett stöd för arbetet förväntas komma genom överenskommelse med Arbetsförmedlingen
enlig DUA- Delegationen för unga och nyanlända till arbete.
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Kultur- och fritidsverksamheten har betydelse för integrationsarbetet i det långa perspektivet för att skapa hållbarhet. Mötesplatser mellan etablerade och nya gotlänningar måste
skapas, och där kommer bland annat ungdomsgårdarna, biblioteken, baden och föreningsoch kulturlivet spela stor roll.
Digital nattillsyn

Under året införs digital nattillsyn för brukare som bor i eget boende. Digital nattillsyn är
ett första steg i satsningen på välfärdsteknik och innebär att personer som endast är i behov
av tillsyn kommer att få det via trygghetskamera istället för via hembesök. Förhoppningen
är att införandet ska leda till ökad livskvalitet, integritet och flexibilitet.
E-hälsa

I mars 2016 tog regeringen och SKL:s styrelse beslut om en ny vision för e-hälsa, som berör både hälso- och sjukvården och socialtjänstens olika delar. I januari 2017 träffade parterna en överenskommelse om en första handlingsplan för att nå visionen. Visionen utgår
ifrån att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter i
syfte att:
•
•

Underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd
Utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet

Lokala satsningar på infrastruktur ska utformas tillsammans med regionens övriga nämnder. Gotlands lösningar måste kunna kommunicera med de system som finns i landets övriga landsting. Utveckling av e-tjänstsystem är både kostsamt och tekniskt komplicerat.
Samverkan mellan kommuner, landsting och regioner är nödvändig. Digitalisering och införande av e-tjänster medför system som måste hanteras över tid med systemförvaltning.
Invånarnas ärenden måste även fortsättningsvis hanteras av personal, men de nya arbetssätten innebär effektivisering och bidrar till ökad patientsäkerhet
Gymnasieskola

Utbildningsdepartementet har lämnat ett förslag som innebär att yrkesprogrammen utökas
från dagens 2 500 poäng till att omfatta 2 700 eller 2 800 gymnasiepoäng. Detta är nu ute
på remiss och om förslaget blir verklighet innebär det vissa verksamhetsanpassningar. Den
föreslagna ökningen skulle innebära att eleverna har möjlighet att läsa kurser som ger
grundläggande behörighet till högre utbildning stärks utan att eleverna behöver välja bort
yrkeskurser som är centrala för deras utbildning.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Kommunal vuxenutbildning

Regeringen har aviserat särskilda satsningar på kompetensförsörjning i ett landsbygdspaket
och vill rikta vuxenutbildning mot den arbetsmarknad som finns nära. Därför ska 10 000
nya platser i yrkesvux skapas i hela landet. Tio miljoner ska även läggas på ett regionalt yrkesvux på Gotland. Dessutom ska 40 miljoner kronor under fem år gå till Campus Gotland
för forskning och utbildning i samverkan med näringsliv och myndigheter. Regeringen föreslår även en satsning för att möjliggöra en utbyggnad av lärcentra som erbjuder lokaler
och stöd för lärande nära hemorten.
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Primärvårdens betydelse

Flera nationella utredningar slår fast att en strukturförändring är nödvändig inom den
svenska hälso- och sjukvården bland annat ”Träning ger färdighet – Koncentrera vården
för patientens bästa”1 och ”Effektiv vård – En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården”2. Som svar på den senare har regeringen tillsatt
en särskild utredare som utifrån de framtagna förslagen ska stödja landsting, berörda myndigheter och organisationer i arbetet att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig
och effektiv hälso- och sjukvård, med fokus på primärvården. I juni 2017 kom utredningens första delbetänkande ”God och nära vård, en gemensam färdplan och målbild”3. Utredningen menar att vi inte kan organisera vård och omsorg på samma sätt som idag om vi
ska bibehålla eller öka kvaliteten i hälso- och sjukvården, möta den demografiska utvecklingen och samtidigt ha kontroll på kostnaderna. Utredarens förslag till målbild är en hälsooch sjukvård med primärvården som bas, i samspel med sjukhus och kommunala insatser, och tydligt utgående från patientens behov.
Inriktningen på arbetet ska utgå från att de nuvarande styrande principerna för vårdens organisering, bör ersättas av nya principer som betonar närheten till patienten. Utredaren föreslår tre nya principer:
Att hälso- och sjukvården ska ordnas nära befolkningen, om det inte är motiverat att
koncentrera den geografiskt av kvalitets- eller effektivitetsskäl. Med nära avses dels
geografiskt dels genom olika tekniska lösningar.
• Att vården i första hand ska ges som öppen vård.
• Att den slutna vården kan ges på vårdinrättning eller på annan plats.
•

Utredaren menar att ett tioårsperspektiv är nödvändigt för den stora omställning som beskrivs och betonar att omställningen kommer att innebära puckelkostnader.
För att åstadkomma en förändring i riktning mot målbilden föreslår utredaren även ett antal författningsmässiga förändringar i både patientlagen och hälso- och sjukvårdslagen samt
en förstärkt och förändrad vårdgaranti. Förändringarna föreslås träda ikraft 1 januari 2019.
Hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden har formulerat ett gemensamt remissvar
där man särskilt betonar vissa frågor, bland annat behovet av stöd under omställningsperioden.
Nationellt kunskapsstöd i hälso- och sjukvård

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

En statligt tillsatt utredning med uppdrag att ge förslag på hur en ökad följsamhet kring
nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvård kan uppnås har genomförts. Syftet är att säkerställa att den hälso- och sjukvård som erbjuds befolkningen är kunskapsbaserad och
jämlik och ges på samma villkor till kvinnor och män 4. Utredningen lämnar förslag på
framtagande av kunskapsunderlag, stöd till uppföljning och analys samt stöd till verksamhetsutveckling ska ske i samverkan mellan staten och huvudmännen. Professionen och patientföreträdare ska ges stort utrymme att delta. Utredningen är i skrivande stund på remiss
till landsting och kommuner.

1
2
3
4

Träning ger färdighet – Koncentrera vården för patientens bästa ,SOU 2015:98
Effektiv vård – En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården, SOU 2016:2
God och nära vård, en gemensam färdplan och målbild, SOU 2017:53
Kunskapsstödsutredningen, SOU 2017:48
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Utredningen lämnar bland annat förslag på skifte av ansvar för framtagande av kunskapsunderlag från myndigheter till sjukvårdsregioner. Hälso- och sjukvårdsnämnden har tidigare
ställts sig bakom Sveriges kommuner och landsting (SKL) rekommendation att samtliga
landsting och regioner ska delta och stödja en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Sveriges kommuner landstings förbundsstyrelse har nu tagit beslut att rekommendera
landsting och regioner att etablera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning. Förslag
till beslut lämnas till Hälso- och sjukvårdsnämnden under hösten 2017. Förslaget innebär
en samverkan inom sjukvårdsregionen Stockholm – Gotland. Diskussioner har påbörjats
med Stockholms läns landsting kring gemensam utveckling av samverkansstrukturer i enlighet med förslag.
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4 Måluppfyllelse
Region Gotland har 32 övergripande mål som är fastlagda för perioden 2016-2019. Målen
är gemensamma för alla nämnder och förvaltningar men berör verksamheterna på olika
sätt. Nämnderna har antagit verksamhetsplaner där man beskriver vilka mål som är tillämpliga och vilka som prioriteras under året. Utifrån målen fastställs också vilka prioriterade utvecklingsområden och aktiviteter som ska genomföras. Syftet med verksamhetsplanerna är
att förstärka och synliggöra den röda tråden från regionfullmäktige till nämnder, förvaltningar, avdelningar och enheter. Genom verksamhetsplanen konkretiseras de mål regionfullmäktige beslutat om.
I den här rapporten rapporteras måluppfyllelse för samtliga regionfullmäktiges mål. De utvecklingsområden och aktiviteter som nämnderna prioriterat kommenteras också där det är
lämpligt. Analysen av måluppfyllelsen görs annars i huvudsak genom att följa resultaten på
de indikatorer som hör till respektive mål samt i övrigt väga in det som har betydelse för
målet.
Mer information om Region Gotlands styrmodell samt nämndernas verksamhetsplaner
finns på www.gotland.se/styrkort.
Det här är första rapporten som upprättas utifrån styrmodellens alla delar. I årsredovisningen 2016 rapporterades måluppfyllelse utifrån de 32 målen men då hade nämnderna
ännu inte hunnit besluta om egna verksamhetsplaner eller helt ställa om arbetet mot de nya
målen. I augusti 2017 har samtliga nämnder förutom kultur- och fritidsnämnden en beslutad verksamhetsplan som bygger på de mål som regionfullmäktige antagit.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Eftersom inte varje nämnd kan, eller ens bör, arbeta mot samtliga 32 mål, är det intressant
att utvärdera om det finns mål som inte någon nämnd bedriver verksamhet kring. En sammanställning av detta finns i bilaga 1. Det kan konstateras att om de ekonomiska målen undantas, där de enskilda nämnderna har mycket liten påverkan, så är samtliga mål tillämpliga
för minst en nämnd. Det finns också minst ett beslutat prioriterat utvecklingsområde som
syftar till att öka måluppfyllelsen, till varje mål.

Bild 1: Region Gotlands styrmodell
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4.1

Social hållbarhet

Mål 1: God folkhälsa

Cirka 70 procent av befolkningen på Gotland upplever bra hälsa. Andelen kvinnor och
män med dålig hälsa är lika med riksgenomsnittet. Det finns även ojämlikhet i hälsa mellan
olika grupper. Bland annat finns samband där högre social position ger bättre hälsa. Insatser krävs för att målet ska nås fullt ut. I Region Gotlands verksamheter arbetas fokuserat
och långsiktigt för att uppnå god folkhälsa. I arbetet med den nya regionala utvecklingsstrategin, RUS, pågår en process för att ta fram strategier för god och jämlik hälsa.
Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökar, främst ångestproblematik och stressrelaterad ohälsa. Det är vanligare bland kvinnor än bland män och i arbeten inom välfärdssektorn. Sjukskrivningarna följs upp i förvaltningarna och exempelvis inom socialförvaltningen
görs ett aktivt arbete för att minska sjukskrivningarna.
Psykiatriska diagnoser och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är vanligare på Gotland än i riket. Uppföljning och revidering pågår av den handlingsplan för främjande av
psykisk hälsa som togs fram under 2016. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen har påbörjat ett gemensamt arbete för sammanhållen vård och omsorg för patienter med beroendeproblematik.
Uppföljning är gjord av Region Gotlands program för självmordsförebyggande arbete.
Uppföljningen visar att aktiviteter genomförts, eller planer gjorts upp, för samtliga uppdrag
som listats i programmet. Aktiviteter har påbörjats inom alla förvaltningar och civilsamhället har involverats i arbetet.
Befolkningens hälsa påverkas av bland annat utbildning, boende, sysselsättning, miljö och
hälsofrämjande insatser i välfärdssektorn. Dessa faktorer påverkar i sin tur möjligheten till
hälsofrämjandelevnadsvanor. De fyra levnadsvanor som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige är tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och
ohälsosamma matvanor. Under 2017 har antalet samtal om, och åtgärder för, hälsofrämjande levnadsvanor ökat i hälso- och sjukvården. Utveckling av hälsosköterskemottagningen i hälso- och sjukvården har gjorts liksom åtgärder för att öka förskrivning av Fysisk
aktivitet på recept, FAR, i samarbete med Gotlands Idrottsförbund.
Upplevelse av trygghet har positiv inverkan på hälsan. På Gotland upplever både kvinnor
och män trygghet i högre grad än riksgenomsnittet. Otryggheten har ökat bland unga och
personer med kort utbildning samt mer i Visby än på landsbygden. Otrygghet är fyra
gånger vanligare bland kvinnor än bland män. Under året har Region Gotland fortsatt samarbetet med polisen utifrån de medborgarlöften som är skrivna, bland annat inom området
alkohol, narkotika och tobak.
Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

INDIKATOR (jämförelse med riket)

2017

2016

2015

2014

Andel av befolkningen 16-84 år med självupplevd bra hälsa, 4-årsmedelvärden, %
- kvinnor
- män

–

69 (73)

69 (73)

69 (73)

67 (71)
72 (75)

67 (70)
72 (75)

67 (71)
72 (75)

Sjukskrivningar för psykisk ohälsa, antal pågående sjukfall
- kvinnor
- män

–

–

1 002
760
242

825
609
216

Registrerade försäkrade 19-24 år med sjuk- och aktivitetsersättning
pga psykisk ohälsa i länet, antal/1000
- kvinnor
- män

–

23 (17)

21 (15)

23 (14)

20 (16)
26 (17)

19 (14)
23 (15)

22 (13)
24 (14)
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INDIKATOR (jämförelse med riket)

2017

2016

2015

2014

Andel av befolkningen 16-84 år som röker dagligen, 4-årsmedelvärden, %
- kvinnor
- män

–

12 (10)

12 (11)

13 (11)

12 (11)
11 (9)

13 (12)
12 (10)

13 (12)
12 (10)

Andel av befolkningen 16-84 år med upplevelse av otrygghet, 4-årsmedelvärden, %
- kvinnor
- män

–

17 (22)

15 (21)

15 (21)

27 (35)
6 (8)

25 (33)
6 (8)

26 (33)
4 (9)

Tabell 1: Indikatorer mål 1, God folkhälsa

Mål 2: Gotlänningar känner sig delaktiga

För att gotlänningar ska känna sig delaktiga krävs fler insatser. Både bland förtroendevalda
och i Region Gotlands verksamheter finns förutsättningar att utveckla arbetsformer som
underlättar delaktighet. I medborgarundersökningen tas ett nöjd-inflytande-index fram som
mäter medborgarnas uppfattning om insyn och inflytande över beslut och verksamheter.
Resultatet för Gotland är 31 av maximalt 100. Det kan inte bedömas vara en godkänd nivå
och är ett av de lägsta resultaten bland de kommuner som genomför medborgarundersökningen.
Delaktighetsindex som är ett mått ingående i Kommunens Kvalitet i Korthet, visar också
på möjliga förbättringar. Indexet visar en samlad bild av hur väl regionen möjliggör för
medborgarna att delta i regionens utveckling. Områden där regionen har lägst värden är
möjlighet till dialog med förtroendevalda. Exempelvis öppna nämndmöten, möjlighet att
ställa frågor när regionfullmäktige sammanträder eller att ställa frågor till politiker via webben. Vidare finns potential att utveckla medborgares delaktighet i budgetarbete, struktur
och principer för medborgardialog samt redovisning på webben av resultat från dialoger
och inlämnade synpunkter.
I flera förvaltningar pågår arbete med digitalisering för att möjliggöra delaktighet för brukare och kunder. Exempelvis har hälso- och sjukvården infört journal via nätet och psykiatrin har gjort en stor satsning på införande av personcentrerat förhållningssätt. Inom flera
verksamheter i socialtjänsten har arbete påbörjats utifrån olika modeller som används i
andra delar av Sverige, för att stärka brukarens delaktighet och inflytande. Förvaltningen
deltar även i en nationell satsning för Individens behov i centrum, IBIC, som är en arbetsmetod för att öka brukarnas delaktighet och rättssäkerhet. Teknikförvaltningen har genomfört olika öppna möten, workshops och kampanjer för att öka medborgarnas delaktighet i
frågor som exempelvis vattenförsörjning och byggprojekt.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

En annan aspekt på delaktighet är människors möjlighet att delta i sociala sammanhang
som exempelvis föreningsliv, kulturaktiviteter eller offentliga tillställningar. Ungefär var
femte person har under föregående år inte deltagit i någon enda aktivitet. Män deltar
mindre i sociala aktiviteter än kvinnor. Det är vanligare med lågt socialt deltagande bland
personer med kort utbildning eller låg inkomst. Äldre deltar mindre än yngre.
En förutsättning för att vara delaktig i samhället och delta i sociala aktiviteter är upplevelsen av att vara inkluderad i samhället och tillgänglighet för alla. Under året har beslut fattats
om en integrationsstrategi som tagits fram i samarbete med bland annat länsstyrelsen.
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INDIKATOR (jämförelse med riket)

2017

2016

2015

2014

Nöjd- Inflytande-Index - Helheten
- kvinnor
- män

–

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

33 (40)
36 (40)
31 (39)

36 (41)
38 (41)
33 (40)

Delaktighetsindex, andel av maxpoäng, %

–

56 (56)

56 (55)

56 (53)

Andel av befolkningen 16-84 år med lågt socialt deltagande, %
- kvinnor
- män

–

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

20 (21)
18 (20)
22 (23)

20 (22)
18 (20)
22 (23)

Tabell 2: Indikatorer mål 2, Gotlänningar känner sig delaktiga

Mål 3: Ett jämställt och jämlikt Gotland

Målet avseende jämställdhet (mellan kvinnor och män) och jämlikhet (mellan samhällsgrupper) är inte uppnått. Det behövs fortsatta insatser för att nå de nationellt uppsatta målen
för jämställdhet och god hälsa på jämlika villkor. Hälsa, livsvillkor och levnadsvanor skiljer
sig åt mellan kvinnor och män. Män upplever bättre hälsa, mindre stress och har mindre
nedsatt psykiskt välbefinnande än kvinnor. Däremot är det vanligare att män har levnadsvanor som inte främjar hälsa, exempelvis snusning, riskkonsumtion av alkohol och litet intag
av frukt och grönsaker.
Upplevelse av hälsa som mindre bra, levnadsvanor som inte främjar hälsa, lågt socialt deltagande och upplevelse av otrygghet hänger samman med kort utbildning eller lägre inkomst.
Studier visar även att personer från utsatta grupper ibland inte får tillgång till vård utifrån
medicinska riktlinjer. I hälso- och sjukvårdsförvaltningen pågår bland annat satsning för att
införa standardiserade vårdförlopp inom cancervården för att säkerställa att patienter får
likvärdig vård oberoende av exempelvis ålder och socioekonomisk position.
Utifrån det nationella jämställdhetsmålet om utbildning ska flickor och pojkar ha likvärdiga
möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Andelen pojkar som påbörjar studier på universitet/högskola inom 3 år efter gymnasiet är fortfarande lägre än andelen flickor. Skolan fortsätter arbetet för jämlika förutsättningar för lärande och utveckling.
En större andel av föräldrapenningen tas ut av män jämfört med tidigare. 2016 var fördelningen 69 procent för kvinnor och 31 procent för män vilket är mer jämställt än i riket. När
det gäller tillfällig föräldrapenning (VAB-dagar) tas 60 procent ut av kvinnor och 40 procent av män. Nationellt räknas denna fördelning som jämställd.
Ett nationellt mål är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Troligtvis finns ett mörkertal
där inte alla våldsbrott i nära relation anmäls. Arbete pågår för att inom Region Gotland ta
fram uppdaterad strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

INDIKATOR (jämförelse med riket)

2017

2016

2015

2014

Andel av befolkningen 16-84 år med självupplevd bra hälsa,
4-årsmedelvärden, %
- kvinnor
- män

–

69 (73)

69 (73)

69 (73)

67 (71)
72 (75)

67 (70)
72 (75)

67 (71)
72 (75)

Gymnasieelever som börjat på universitet/högskola inom 3 år efter
avslutad gymnasieutbildning, andel, %
- kvinnor
- män

–

32 (42)

27 (41)

30 (41)

–
–

–
–

36 (43)
25 (31)

–
–

69 (74)
31 (26)

71 (75)
29 (25)

73 (76)
27 (24)

–

–

82 (121)

100 (117)

Föräldrapenning uttagen av kvinnor respektive män, andel, %
- kvinnor
- män
Anmälda misshandelsbrott mot kvinna inomhus i nära relation med
offret, antal/100 000 inv.

Tabell 3: Indikatorer mål 3, Ett jämställt och jämlikt Gotland
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Mål 4: Alla barn har goda uppväxtvillkor

Indikatorerna visar både positiva resultat och förbättringsområden.
Förskolan är betydelsefullt för lärandet och har positiv påverkan för det framtida livet. Deltagandet i förskoleverksamhet är högt.
Väl genomförd skolgång har betydelse för hälsa under uppväxten och i vuxenlivet. En utmaning är att cirka var tionde elev i årskurs 9 saknar behörighet till gymnasieskolan. I utbildnings- och arbetslivsförvaltningen pågår bland annat ett projekt med Skolverket kring
nyanländas lärarande.
9 procent av barn och ungdomar lever i ekonomiskt utsatta familjer. Ekonomisk situation
påverkar social position. En låg social position har negativ inverkan på hälsa, ökar risken
för sjuklighet och död i förtid samt ger sämre förutsättningar för levnadsvanor som främjar
hälsa.
Ett svårtolkat resultat är att antalet barn och ungdomar placerade på institution eller familjehem är i nivå med riket, samtidigt som det är vanligare på Gotland att barn och ungdomar fått biståndsbedömda öppna insatser inom socialtjänsten. En bakomliggande faktor
kan vara att det är vanligare på Gotland än i riket med vissa psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser. En hypotes är att behovet av stöd därför är större på Gotland och att antalet öppna insatser bidrar till att placeringarna ändå inte är fler än riksgenomsnittet. Som i
ett led i arbetet att minska antalet placeringar pågår en omställning till nätverksarbete med
barn och unga istället för placeringar. Fokus läggs även på att stärka och kvalitetssäkra familjehemsorganisationen.
Fortsatt arbete görs gemensamt över förvaltningsgränser för att främja barn och ungas psykiska hälsa utifrån den handlingsplan som togs fram 2016. Bland annat fortsätter samarbetet för att förbättra tidiga insatser för barn- och unga som inte mår bra, arbetet i socialpsykiatriskt team och inom MiniMaria. Arbete pågår att analysera ytterligare indikatorer för
barn- och ungas psykiska hälsa, sammanställda av Sveriges kommuner och landsting, och
handlingsplanen ska följas upp och revideras. Uppdatering av planen görs även utifrån den
kartläggning som genomförts av rutiner för upptäckt och stöd och behandling till våldsutsatta barn och ungdomar.
Inom psykiatrin förbättras vården av barn och unga inom slutenvården, med deras behov i
centrum, i samband med att verksamheten flyttar in i nya lokaler.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Inom ungdomsverksamheten i kultur- och fritidsförvaltningen stärktes sommarverksamheten i år på fritidsgårdarna med kraftigt ökat utbud av aktiviteter och öppethållande. Förnyelse av verksamheten på ungdomsgårdarna i Roma och Hemse pågår för utökad samverkan med bibliotek och närhet till lokalsamhället.
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INDIKATOR (jämförelse med riket)

2017

2016

2015

2014

–

88 (83)

89 (82)

89 (83)

88 (84)

90 (86)

88 (85)

86 (86)

89 (86)
86 (81)

91 (88)
89 (85)

86 (87)
89 (83)

87 (88)
86 (85)

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta familjer, andel, %

–

–

9,2 (9,1)

9,9 (9,3)

Invånare 0-20 år placerade på institution eller i familjehem, antal/1000 inv. 0-20 år

–

–

12,4 (12,1)

12,4 (12,2)

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

–

–

2,4 (1,5)

2,3 (1,4)

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel, %
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun,
andel, %
- flickor
- pojkar

Tabell 4: Indikatorer mål 4, Alla barn har goda uppväxtvillkor

Mål 5: Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

Kultur- och fritidsliv är ett område med delvis uppnådd måluppfyllelse. Enligt medborgarundersökningen är gotlänningarna nöjda med kulturutbud och fritidsaktiviteter även om
brister upplevs kring idrotts- och motionsanläggningar.
I medborgarundersökningen mäts befolkningens uppfattning om bibliotek, utställningar
och konstverksamhet, teaterföreställningar och konserter genom ett så kallat nöjd-medborgar-index – kultur. Senaste resultatet tolkas som att gotlänningarna är någorlunda nöjda
med kulturutbudet. Det är ingen tydlig skillnad i resultat under de senaste åren och det är i
nivå med snittet för de kommuner som genomför undersökningen.
Under året har kultur- och fritidsförvaltningens utvecklingsarbete inriktats på Kulturplanens tre fokusområden; kulturellt deltagande, villkor för kulturskapande samt kulturdriven
tillväxt och innovation. Deltagande har skett i flera utvecklingsprojekt, bland annat konceptualisering och samverkan på Roma kungsgård. Kontakt har etablerats med den romska
föreningen Roma People, en av de utpekade nationella minoritetsgrupperna som kulturoch fritidsförvaltningen inte tidigare arbetat med.
Ett annat index där resultatet bedöms som att gotlänningarna är nöjda är nöjd-regionindex
– fritidsmöjligheter. I detta ingår frågor om parker, grönområden, natur, möjlighet att utöva
fritidsaktiviteter, tillgång till idrotts- och kulturevenemang och nöjesutbud. Även för detta
index är resultatet oförändrat över de senaste åren. Resultatet är något högre på Gotland än
medelvärdet för deltagande kommuner. När det gäller uppfattningen om idrotts- och motionsanläggningar är gotlänningarna inte nöjda. Resultatet är lägre än medelvärdet för deltagande kommuner. Gotlands värdskap för NatWest Island Games har medfört en arenautveckling där det nu finns en ny pistolbana, nya friidrottsbanor på Gutavallen samt även en
utveckling av Ica Maxi Arena. Det har också skett en uppgradering av gymnastikredskap
och tidtagarutrustning för simning.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Utöver Island Games har kultur- och fritidsförvaltningen även varit engagerade i inredandet av ny skatehall i Visby.
INDIKATOR (jämförelse med riket)

2017

2016

2015

2014

Nöjd-Medborgar-Index – Kultur

–

64 (62)

62 (62)

65 (62)

Nöjd-Region-Index – Fritidsmöjligheter

–

64 (61)

65 (60)

63 (61)

Nöjd-Medborgar-Index – Idrotts- och motionsanläggningar

–

49 (60)

53 (60)

50 (60)

Tabell 5: Indikatorer mål 5, Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv
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Mål 6: En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans

Under 2016 ökade befolkningen i Visby tätort med 2,6 procent. På övriga Gotland var befolkningen i princip oförändrad. Detta innebär att Visby hade en befolkningsutveckling relativt hela Gotland på +1,6 procent medan övriga Gotland hade en negativ utveckling på 1,1 procent. Under den senaste femårsperioden har Visby tätort haft en befolkningsökning
medan övriga Gotland haft en minskning.
Området Gotland exklusive Visby består av de mindre tätorterna och landsbygden. Här
minskade befolkningen mellan åren 2011 och 2016 från 34 500 till 33 762 personer. Gruppen i förvärvsaktiv ålder minskade. Ökade gjorde särskilt gruppen 65-79 år. Under det senaste året i perioden var antalet invånare i området Gotland exklusive Visby mer eller
mindre oförändrat; endast 7 personer färre. Antalet yngre barn ökade medan antal ungdomar och unga vuxna minskade.
Inom regionen pågår kontinuerligt strategiskt utvecklingsarbete med inriktning på målsättningen. Under året har Dialog Klintehamn 2030 inletts, en planering om behov och utvecklingsmöjligheter i Klintehamn.
Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden arbetar med att effektivisera förvaltningens interna processer. Aktiviteter inom ramen för detta är bland annat att utveckla
e-tjänster och digitala tjänster, bilda mottagningsteam och en egen kundtjänst för företagsärenden. Inom regionstyrelseförvaltningen har ett utkast till strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud tagits fram.
INDIKATOR

2017

2016

2015

2014

Relativ befolkningsutveckling Gotland exkl. Visby tätort, %
- 5-års period, %

–
–

-1,1
-3,5

0,4
-2,9

-0,4
-3,9

Relativ befolkningsutveckling Visby tätort, %
- 5-års period, %

–

1,6
5,2

-0,5
4,5

0,6
6,0

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Tabell 6: Indikatorer mål 6, En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans
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4.2

Ekonomisk hållbarhet

Mål 7: Ingen bostadsbrist

Bostadsbyggandet på Gotland är för närvarande inne i ett stark och expansivt skede. Under
2017 har Region Gotland fortsatt att anvisa mark till exploatörer för byggande av bostäder.
De konkurrensutsatta markanvisningar som genomförts har haft ett brett deltagande av såväl lokala exploatörer som fastlandsbaserade. Det tycks också finnas ett nyväckt intresse för
att producera hyresrätter, vilket är positivt. Region Gotland har med framgång ställt krav på
upplåtelseform hyresrätt i ett par centralt belägna markanvisningar som genomförts. Under
2017 pågår genomförandet av yttre A7 i Visby, där det beräknas att antalet bostäder vid en
fullt genomförd utbyggnad kommer att uppgå till mer än 850 st. Första inflyttning skedde
2015 och det beräknas att hela området kommer att vara färdigbyggt senast år 2020.
Antalet nyanlända som anvisas till Gotland för 2017 uppgår till 213 personer. Genom ett
förvaltningsöverskridande arbete tillsammans med Gotlandshem har alla som hittills kommit till ön kunnat få en bostad. Det pågår ett arbete med att hitta effektivare processer för
att klara framtida åtagande.
En förbättrad process för arbetet med exploatering har beslutats och ett pilotprojekt har
inletts under hösten – Exploatering i Samverkan. Förhoppningarna är att denna nya arbetsprocess ska på ett bättre och mer effektivt sätt kunna omhänderta förfrågningar, förslag
och idéer samt kunna korta ledtiderna fram till beslut.
INDIKATOR

2017

2016

2015

2014

–

0,26/0,65

0,05/0,39

–

Utbud av privatbostäder till försäljning på Gotland, antal
- Visby
- övriga Gotland

–

2 633
–
–

3 400
–
–

4 364
–
–

Andel bosatta av anvisade nyanlända, %

–

100

–

–

Antal startbesked för bostäder (lägenheter i småhus eller flerbostadshus)

–

305

299

–

Vakansgrad i Gotlandshems bostadsbestånd i Visby respektive
övriga Gotland, %

Tabell 7: Indikatorer mål 7, Ingen bostadsbrist

Mål 8: Alla elever fullföljer gymnasieskolan

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Att fullfölja gymnasieskolan är mycket viktigt för att få ett arbete på en arbetsmarknad där
arbetsgivare efterfrågar alltmer välutbildad arbetskraft. En förutsättning att kunna fullfölja
en gymnasieutbildning är behörighet till gymnasiet. Att så många unga som möjligt når
grundskolans mål och söker samt fullföljer en gymnasieutbildning är därmed väsentligt för
Gotlands framtid.
Inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen arbetar man prioriterat med flera områden
där ett förväntat resultat är en effekt inom detta målområde. Bland dessa kan nämnas ”Likvärdig och tillgänglig utbildning” och ”Allas ansvar för skolan uppdrag”. En annan aktivitet
är ett projekt med Specialpedagogiska myndigheten som berör förskola och grundskola liksom ett projekt med Skolverket kring nyanländas lärande. Inom ”Hållbara Gotland” har
förvaltningen beviljats projektmedel för att stärka studie- och yrkesvägledningen i skolan
vilket förväntas höja studiemotivationen hos elever i både grund- och gymnasieskola.
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Inom socialförvaltningen pågår ett utvecklingsarbete för att minska antalet placeringar som
syftar till målen om att alla barn har goda uppväxtvillkor samt fullföljer gymnasiet. Fokus
har lagts på nätverksarbete för att utveckla socialt arbete med barn/ungdomar och deras
familjer
INDIKATOR (jämförelse med riket)

2017

2016

2015

2014

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun,
andel, %
- flickor
- pojkar

88 (84)

90 (86)

88 (85)

86 (86)

89 (86)
86 (81)

91 (88)
89 (85)

86 (87)
89 (83)

87 (88)
86 (85)

–

68 (71)
72 (76)
65 (68)

67 (70)
71 (75)
64 (66)

–

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

Tabell 8: Indikatorer mål 8, Alla elever fullföljer gymnasieskolan

Mål 9: Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

För en långsiktig ekonomisk hållbarhet är det angeläget att arbeta för att en så stor andel
som möjligt av befolkningen är i arbete eller studier. En hög måluppfyllelse bidrar till en
ökad egenförsörjning och därmed minskade samhällskostnader i form av exempelvis försörjningsstöd. Även för arbetsgivares tillgång till arbetskraft och därmed möjligheter till tillväxt är det viktigt med en hög andel gotlänningar i arbete eller studier.
Andelen av befolkningen i åldern 25-64 år som har minst 3 års högskoleutbildning har för
kvinnor ökat med en procent jämfört med tidigare år medan det för männen är samma resultat som tidigare. Samtidigt har andelen i befolkningen med minst 3 års högskolestudier i
riket ökat med en procent för både män och kvinnor. Andelen gymnasieelever som börjat
på universitet eller högskola inom två år 5 efter fullföljd gymnasieutbildning var 2015 för
kvinnor 25 procent (riket 34 procent) och för män 23 procent (24 procent i riket).

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Arbetslösheten är fortsatt låg på Gotland och var i augusti lägst i landet. I slutet av juli var
1 382 personer, eller 5,0 procent av den registerbaserade arbetskraften, inskrivna vid Arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd. I riket
som helhet var motsvarande andel 7,3 procent. Arbetsmarknadsenheten inom utbildningsoch arbetslivsförvaltningen, som hanterar olika arbetsmarknadsinsatser i samarbete med
Arbetsförmedlingen, har under perioden tydligt prioriterat arbetet med extratjänster. Målet
för året är att anställa 70 extratjänster med placering/arbetsplats i Region Gotlands förvaltningar. Idag är 60 anställningar klara och målet kommer att nås under hösten 2017.

5

Resultat för indikatorn ”Gymnasieelever som börjat på universitet/högskola inom 3 år …” har inte funnits tillgängligt i Kolada fr.o.m.
2015, utan har hämtats från Skolverkets Jämförelsetal. Där har dock inte könsuppdelad statistik funnits tillgänglig. Efter kontakt med
RKA (Kolada) framkom att de fr.o.m. 2015 inte redovisar 3-årsvärdet då SKL:s Öppna Jämförelser Gymnasieskola övergått till 2-årsvärdet. Förslag finns att fortsättningsvis använda 2-årsvärdet som indikator.
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INDIKATOR (jämförelse med riket)

2017

2016

2015

2014

Gymnasieelever som börjat på universitet/högskola inom 3 år efter
avslutad gymnasieutbildning, andel, %
- kvinnor
- män

–

32 (42)

27 (41)

30 (41)

–
–

–
–

36 (43)
25 (31)

Andel i befolkningen, 25-64 år, som har minst 3 års högskoleutbildning, %
- kvinnor
- män

–

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

21 (26)
26 (31)
15 (21)

20 (26)
25 (31)
15 (21)

5,0 (7,3)*

6,0 (6,9)
5,8 (6,5)
6,3 (7,3)

6,8 (7,4)
6,5 (7,2)
7,1 (7,5)

7,1 (7,9)
7,5 (7,7)
6,7 (8,2)

–

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

64 (66)
62 (64)
66 (69)

64 (66)
60 (64)
68 (69)

60*

65

–

–

Relativt arbetslöshetstal, %
- kvinnor
- män
Andel av hela befolkningen, 15-74 år, som är i sysselsättning, %
- kvinnor
- män
Antal personer som under året anvisats plats från Arbetsförmedlingen till Region Gotlands förvaltningar

Tabell 9: Indikatorer mål 9, Hög andel gotlänningar i arbete eller studier
*Avser inte helår 2017

Mål 10: God tillgång till vuxenutbildning

Arbetsmarknaden är föränderlig och de kompetenser som arbetsgivare efterfrågar ändras
ständigt. Att kunna vidareutbilda sig är därför viktigt för både individens utveckling och
möjlighet till ett arbete, men också utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv. God tillgång till vuxenutbildning på olika nivåer skapar förutsättningar för att byta yrkeskarriär eller
att läsa in behörighet för att ta sig vidare i utbildningssystemet. Regeringen har aviserat särskilda satsningar på kompetensförsörjning i ett landsbygdspaket och vill rikta vuxenutbildning mot den arbetsmarknad som finns nära. 10 000 nya platser i yrkesvux skapas i hela
landet och tio miljoner ska läggas på ett regionalt yrkesvux på Gotland.
Andelen av befolkningen som deltar i vuxenutbildning har för kvinnor minskat från 5,7 till
5,6 procent, och för män från 3,5 till 3,3 procent, sedan 2015. En förklaring kan vara det
goda läget på arbetsmarknaden där det råder stor efterfrågan på arbetskraft.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har ansökt om att få bedriva en yrkeshögskoleutbildning i egen regi samt i två andra fall ansökt om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning
tillsammans med andra utbildningsaktörer. Beslut om beviljande eller avslag på utbildningarna lämnas i januari nästa år.
INDIKATOR (jämförelse med riket)

2017

2016

2015

2014

Andel invånare som deltar i vuxenutbildning, %
- kvinnor
- män

–

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

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

4,1 (5,1)
5,2 (6,5)
2,9 (3,8)

Antal gymnasiala vuxenutbildningar under året

–

–

–

–

Antal utbildningar inom Folkhögskolans reguljära kursutbud

–

–

–

–

Pågående yrkeshögskoleutbildningar i egen regi eller i samarbete
med andra utbildningsaktörer

–

2

2

0
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Tabell 10: Indikatorer mål 10, God tillgång till vuxenutbildning
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Mål 11: Långsiktigt goda och stabila kommunikationer

Resandeutvecklingen efter sommaren (t.o.m. augusti) visar för den upphandlade färjetrafiken att antalet passagerare ökat jämfört med samma period föregående år, med knappt
60 000 passagerare. Ökningen gäller den norra linjen, den södra har minskat något. Utanför
den upphandlade trafiken har Västervik trafikerats, drygt 57 000 personer reste på den linjen.
Även antalet transporterade längdmeter gods har ökat under perioden, på båda den norra
och den södra linjen. Även lastfartyget MS Gute har använts för transporter.
Inom flygtrafiken har antalet passagerare ökat under perioden, med 9 procent. 348 256 personer har flugit t.o.m. augusti.
INDIKATOR (jämförelse med riket)

2017

2016

2015

2014

Antal båtpassagerare per år
- varav Destination Gotland
- varav Gotlandsbåten

–

1 772 375
1 623 034
149 341

1 652 876
1 652 876
–

1 630 448
1 630 448
–

Antal flygpassagerare per år

348 256*

463 559

430 977

406 906

Längdmeter färjegods

–

801 503

753 019

746 214

Antal resor per invånare med kollektivtrafik, buss

–

16 (76)

15 (79)

16 (77)

Tabell 11: Indikatorer mål 11, Långsiktigt goda och stabila kommunikationer
*Avser inte helår 2017

Mål 12: Ett gott näringslivsklimat

Region Gotland arbetar sedan flera år strategiskt med att förbättra näringslivsklimatet. De
senaste åren har en nedgång skett som främst relateras till långa handläggningstider på
bygglov. Handläggningstiderna, även för enklare bygglovsärenden, är den faktor som har
störst påverkan på mätningen av företagsklimatet. De förbättringar som gjorts genom lanseringen av de nya e-tjänsterna för bygglov förväntas ge effekt i form av fler kompletta
ärenden och därmed kortare total handläggningstid. Ungefär 25 procent av bygglovsansökningarna kommer nu in via e-tjänsten och 60 procent av förhandsbeskeden. Övriga verksamheter med företagskontakter håller en relativt homogen nivå som för perioden hamnar
runt rikssnittet.
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Region Gotland arbetar mot att bli årets tillväxtkommun enligt de kvalitativa och kvantitativa kriterier som Arena för tillväxt fastställt. Dessa kriterier innefattar befolkningsutveckling, skattekraftsutveckling, sysselsättningsutveckling likväl som politiskt ledarskap, samarbetsförmågan med övriga offentliga och privata organisationer, kommunalt utvecklingsarbete och förmågan till att vara nytänkande.
De aktiviteter som kan kopplas till ovanstående mål har följts upp med bland annat Sveriges Kommuner och Landstings Insiktsmätningar som i sig innehåller en finmaskighet med
olika mätparametrar. Ett antal andra externa organisationers mätningar har också analyserats; Svenskt Näringslivs ranking, Företagarnas småföretagarbarometer och Vismas upphandlingsbarometer. Ett gott näringslivsklimat innefattar även andra områden, till exempel
arbetslöshet, där Gotland nu är nere på en av Sveriges lägsta nivåer. Därtill har Gotland ett
högt småföretagande.
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INDIKATOR (jämförelse med riket)
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking
Företagsklimat enl. Öppna Jämförelser (Insikt) – Totalt, NKI

2017

2016

2015

257

256

248

2014
256

–

66 (72)

–

64 (68)

Tabell 12: Indikatorer mål 12, Ett gott näringslivsklimat

Mål 13: Ökad folkmängd

31 december 2016 var 58 003 personer folkbokförda på Gotland. Detta var en ökning med
612 personer, eller 1,1 procent, jämfört med 2015. Detta är den största befolkningsökning,
både procentuellt och i antal, som Gotland haft de senaste 48 åren. Befolkningsökningen
var dock inte i nivå med riket som ökade 1,5 procent. Orsaken till den ökade befolkningen
på Gotland under 2016 beror framför allt på stor inflyttning. Flyttnettot var positivt med
744 personer och födelsenettot negativt med 132 personer.
Vid halvårsskiftet 30 juni hade befolkningen ökat ytterligare till 58 218 personer vilket är en
ökning med +215 personer, 0,4 procent, sedan årsskiftet. Även här förklaras ökningen med
ett flyttnetto på +240 personer, en justeringspost +17 samt ett födelsenetto på -42. Riket
ökade under samma period med 0,6 procent.
Den senaste befolkningsprognosen är att befolkningen på Gotland vid kommande årsskifte
skall uppgå till 58 096 personer. Denna nivå är redan passerad med drygt 100 personer.
Dock brukar det historiskt sett ske en minskning under hösten, och ofta brukar årsresultatet vara något över resultatet från kvartal 1. Tydligaste undantaget är 2016 då ökningen
fortsatte under hela året. Resultatet för kvartal 1 var 58 114 personer, vilket är något över
prognosen för 2017. Om befolkningsutvecklingen återgår till de historiska mönstren är
prognosen relativt korrekt, men om utvecklingen från 2016 upprepas kommer utfallet att
bli högre än prognosen.
BEFOLKNINGSUTVECKLING 2017-06-30

Totalt

Män

Kvinnor

Födda

261

143

118

Döda

303

138

165

Inflyttade

1 341

665

676

Utflyttade

1 101

566

535

58 218

29 026

29 192

Folkmängd 30 juni 2017

Tabell 13: Befolkningsutveckling första halvåret 2017
INDIKATOR

2017

2016

2015

2014

Folkmängd Gotland

58 218*

58 003

57 391

57 255

Tabell 14: Indikator mål 13, Ökad folkmängd

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

*Avser 2017-06-30
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4.3

Ekologisk hållbarhet

Mål 14: Utveckla Gotland som ekokommun

Analyseras i årsredovisningen

INDIKATOR (jämförelse med riket)

2017

2016

2015

2014

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler, %

–

99

99 (91)*

99 (86)*

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken, %

–

21

22 (76)

22 (53)*

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel, %

–

26

26 (31)

24 (23)*

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk
behandling, andel, %

–

Total mängd hushållsavfall inkl. producentansvar, kg/inv

–

54 (39)

55 (39)

48 (38)

515 (518)*

546 (527)*

620 (520)*

Tabell 15: Indikatorer mål 14, Utveckla Gotland som ekokommun
*medelvärde för Sveriges ekokommuner

Mål 15: Ställ om till lokalproducerad och förnybar energi

Utbyggnaden av förnybar elproduktion på Gotland fick ett svårartat avbräck 24 maj, 2017, i
och med Svenska kraftnäts styrelsebeslut att avbryta det mångåriga arbetet med den planerade 220 kV växelströmsförbindelsen mellan fastlandet och Gotland. Den förbindelsen var
en avgörande förutsättning för att kunna nå övergripande mål i regionens energiplan,
Energi 2020.
Under Almedalsveckan kom ett regeringsuppdrag till Energimyndigheten: att ta fram en
förstudie till hur Gotland kan användas som pilot i omställningen till ett förnybart energisystem i Sverige och beskriva vad som krävs för att projektet praktiskt ska kunna genomföras
i full skala. Uppdragsbeskrivningen avslutas med att Gotland ska kunna vara tillförsäkrad
en robust elförsörjning såsom alla andra delar av Sverige. Därför ska faktorer som försörjningstrygghet, leveranskvalitet, elsäkerhet, kundernas villkor samt regionens konkurrenskraft beaktas vid genomförandet av uppdraget.
Detta uppdrag kan ge Gotland nya och helt unika förutsättningar på energiområdet.
INDIKATOR

2017

2016

2015

Lokalt producerad biogas, GWh/år

–

–

27,4

2014
26

Lokalt producerad solel, GWh/år

–

1,1

0,6

0,2

Lokalt producerad vindkraft, GWh/år

–

432

484

419

Tabell 16: Indikatorer mål 15, Ställ om till lokalproducerad och förnybar energi

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Mål 16: Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

Gotlands och en stor del av övriga östra Sveriges låga grundvattennivåer bestod under våren och sommaren, vilket ledde till fortsatta sparåtgärder på ön. De senaste årens utveckling när det gäller vattentillgång och förändringar på VA-området, har resulterat i ett behov
av att skapa en långsiktig och tydligare VA-planering med en bred politik förankring. I mars
beslutade tekniska nämnden att ge teknikförvaltningen i uppdrag att arbeta fram en VAstrategi och en VA-plan. Alla större investeringar har skjutits fram till dess att den nya färdplanen är färdig. I september antog nämnden ett förslag till VA-strategi, som avses läggas
fram till antagande i regionfullmäktige innan årsskiftet. En detaljerad nulägesbild har också
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arbetats fram. Parallellt med detta har många andra projekt löpt på, exempelvis arbetet med
vattenskyddsområdena och samarbetet med länsstyrelsen kring vattenförsörjningsplanen.
INDIKATOR

2017

2016

Andel mängd levererat kommunalt vatten från skyddade vattentäkter, %

2015

2014

–

93,9

–

–

Antal kommunala vattenskyddsområden

–

20

20

20

Procentuell andel tjänligt* provresultat i enskilda vattentäkter, %

–

70

70

70

Tabell 17: Indikatorer mål 16, Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

Mål 17: Gotlands klimatavtryck ska minska

Klimatutsläpp från fossila bränslen i egna verksamheter är främst från transporter. T1 och
T2 2017, jämfört. med samma period 2016, visar att satsningen på biogas planat ut. Biogas
till egna fordon ökar något. Biogasbilarnas körsträckor visar i förhållande till tankad biogas
att cirka 55 procent av körningen sker på biogas. För upphandlade transporter har biogas
till stadsbussar ökat, men taxi och sophämtning minskat. Regionens månadsavrop inom biogasavtalet har minskat något. 50 procent av avtalad mängd är förbrukad t o m augusti
2017.
Privatmarknaden för fordonsgas på Gotland ökade 16 procent samma tid.
Inom regionen är reningsverket i Klintehamn den största enskilda förbrukaren av eldningsolja. Under 2017 har en ansökan utarbetats om stöd i Klimatklivet, till att göra det planerade nya avloppsreningsverket mer klimatvänligt och energieffektivt genom att en biogasanläggning byggs i samverkan med närliggande verksamheter.
INDIKATOR (jämförelse med riket)

2017

2016

2015

2014

Andel nyregistrerade bilar med alternativa bränslen, %

–

4,5 (4,6)

6,2 (4,2)

9,2 (3,8)

Sektorsvisa klimatutsläpp Gotland, CO2e
- stenindustri
-jordbruk inkl. djurhållning
-mark- vägtransport
- inrikes sjöfart
- övrigt

–

–

1 857 956
280 473
139 945
32 495
36 438

1 665 882
286 520
137 776
35 808
38 263

Utsläpp av CO2 från fossila bränslen i egna verksamheter

–

–

–

–

Utsläpp av CO2 från tillförda fossila bränslen

–

–

–

–

Tabell 18: Indikatorer mål 17, Gotlands klimatavtryck ska minska

Mål 18: Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Analyseras i årsredovisningen
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4.4

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.
Sammanfattning

Ett sätta att följa de olika verksamheternas resultat är genom Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK. Där sammanställs årligen kvalitetsdata för nästan samtliga Sveriges kommuner.
I 23 av 37 indikatorer ligger Region Gotlands resultat över medelvärdet och 12 av 37 ligger
under medelvärdet.
Kunderna, det vill säga de personer som är mottagare av Region Gotlands tjänster, elever,
brukare, patienter, medborgare med flera, är i stort sett nöjda. Sedan finns det förstås förbättringsområden. Däremot har regionen sämre resultat i medborgarundersökningen. Gotlänningarna har dock gott förtroende för hälso- och sjukvården.
Tillgängligheten är bra inom många områden men kan bli bättre avseende telefontillgänglighet. Primärvårdens telefontillgänglighet har dock markant förbättrats. Tillgängligheten till
den gotländska vården är fortsatt god inom flera områden. I framtiden kommer tillgänglighet i större utsträckning handla om digitalisering.
Hälso- och sjukvården har goda resultat beträffande medicinska resultat, patientupplevelser
och korta väntetider men höga kostnader för specialiserad vård. Skolan resultat ligger i nivå
med riket inom de flesta områden, men har högre kostnader jämfört med riket. Äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning har goda resultat på kvalitet och kostnaderna ligger under eller i nivå med riket.
Ett utvecklingsområde är att mer involvera kunderna i utvecklingen av tjänsterna och att
öka delaktigheten. De flesta förvaltningar lyfter upp vikten av digitalisering för att utveckla
verksamheter och tjänster. Inom samtliga förvaltningar pågår utvecklingsarbeten som syftar till att förbättra och effektivisera verksamheten utifrån uppsatta mål.
Socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen samverkar kring processen för
gemensamma äldrefrågor och för att utveckla beroendevården. Dessa förvaltningar tillsammans med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen samverkar även kring flera välfärdsfrågor via BarnSam och VuxenSam.

Mål 19: God tillgänglighet till Region Gotland

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

De senaste resultaten avseende tillgänglighet härstammar från KKiK 2016.
I mätningen av bemötande vid kontakt med Region Gotland bedömdes sju av tio samtal
som gott bemötande. Dock är det under snittet i riket som är närmare åtta av tio.
Region Gotlands tillgänglighet vid kontakt via e-post är god. Resultatet förbättrades kraftigt
under föregående år jämfört med tidigare, och är dessutom bättre än genomsnittet i riket.
Drygt nio av tio får svar inom utsatt tid. Ny mätning görs under hösten 2017.
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Ett annat sätt att mäta tillgänglighet är att undersöka hur stor andel av dem som tar kontakt
med Region Gotland via telefon som får svar på en enkel fråga inom en minut. Region
Gotland har sämre resultat än riket i genomsnitt. En mer detaljerad analys visar stora variationer mellan olika förvaltningar. I hälso- och sjukvården mäts telefontillgänglighet i primärvården och våren 2017 uppvisades markant förbättrade resultat.
En bedömning görs även av Region Gotlands hemsida och vilken information som finns
tillgänglig där. Region Gotlands resultat är högre än riket i övrigt.
Nedan följer några exempel på förvaltningar som under 2017 arbetat med tillgänglighetsoch bemötandefrågor:
Teknikförvaltningen har genomfört träffar i bemötande och kundfokus för alla medarbetare.
• Den nya e-portalen har lanserats och e-tjänsterna för bygglov har varit på plats sedan
början av april. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser en ökning av användandet månad
för månad. Det finns i dag 19 olika e-tjänster inom byggnadsnämndens verksamheter. För att öka tillgängligheten har förvaltningen öppnat kundmottagning i Hemse
två dagar i veckan och man har även öppnat en egen kundtjänst för företagsärenden.
• Ytterligare exempel på hur man ökat tillgängligheten genom digitalisering är att journalerna gjorts tillgängliga på webben för många patienter och införande av ett system
för teknisk felanmälan och synpunktslämnande.
•

INDIKATOR (jämförelse med riket)

2017

2016

2015

2014

Andel som får svar på e-post inom två dagar, %

–

94 (86)

76 (84)

71 (83)

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

–

41 (52)

31 (46)

39 (49)

87 (89)

86 (88)

Kontakt med primärvården samma dag – telefontillgänglighet, %

89 (88)*

83 (89)

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

–

72 (78)

–

–

Informationsindex för regionens webbplats – Totalt

–

84 (76)

85 (80)

82 (78)

Tabell 19: Indikatorer mål 19, God tillgänglighet till Region Gotland
*Avser mars 2017

Mål 20: God kvalitet i skolan

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Skolan är en central del av barn och ungas vardag. Att barn och unga fullföljer grund- och
gymnasieskolan är en förutsättning för hållbar utveckling på Gotland.
Ett mått på kvalitet i grundskolan är hur många elever som avslutar med behörighet till
gymnasiets yrkesprogram. 2016 års resultat visade att cirka 10 procent av eleverna i årskurs
9 saknade behörighet till gymnasieskolan. 2017 års resultat, exklusive asylsökande, är ännu
nya och kräver analys, men visar en försämring, till att drygt 12 procent saknar behörighet.
Elever som fått uppehållstillstånd under läsåret finns med i statistiken. Resultatet visar att
pojkar generellt har svårare att nå kunskapskraven än flickor.
När det gäller nyanlända elevers lärande görs insatser för att de ska klara kunskapskraven
och behörigheten till gymnasiet, men det är en utmaning då dessa elever gått en förhållandevis kort tid i svensk skola. För att nå så långt som möjligt behöver kunskapen kring nyanländas lärande utvecklas. Många gånger blir de här eleverna bedömda utifrån deras kunskaper i svenska och inte i de ämnen man har i skolan. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen får i det här arbetet stöd av Skolverket genom insatser inom ramen för ett projekt
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kring nyanländas lärande. Det finns även en förhoppning om att etablerandet av den centrala mottagningsenheten ska öka likvärdigheten kring mottagande, kartläggning och utslussning till våra verksamheter.
Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller som lever i familjer med
psykisk ohälsa har svårt att nå kunskapskraven. Inom grundskolan har kompetensutveckling genomförts, men fortfarande har några skolenheter svårare att klara skolans kompensatoriska uppdrag än andra.
Fullföljd gymnasieutbildning är ett annat kvalitetsmått. Här visar data att drygt tre av tio
unga saknar examen inom fyra år i den kommunala gymnasieskolan. Resultatet är lågt men
ligger i nivå med riket. Däremot finns stora skillnader mellan pojkar och flickor där tre av
tio flickor och knappt fyra av tio pojkar saknar gymnasieexamen efter fyra år.
Andelen elever med högskolebehörighet efter avslutat yrkesprogram i den kommunala
gymnasieskolan är i år 51 procent vilket är högre än 2016 då det låg på 32 procent. Rikets
siffra för 2016 var 31 procent. Elever på yrkesprogram har rätt att genom tillval läsa de kurser som saknas för behörighet till högskola.
Åtta av tio elever i årskurs nio var höstterminen 2016 nöjda med sin skola i helhet. Elevenkäten genomfördes både i kommunala och fristående skolor.
Enkät till föräldrar och vårdnadshavare till barn i förskolor, grundskolor, grundsärskola och
gymnasiesärskola, genomfördes vårterminen 2017. När det gäller fritidshem, både kommunala och fristående, genomfördes undersökningen med en fråga per månad i perioden september till april läsåret 2016/17, s.k. ”månadens fråga”. Resultaten visar att föräldrar och
vårdnadshavare generellt är nöjda.
INDIKATOR (jämförelse med riket)

2017

2016

2015

2014

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn, %
- flickor
- pojkar

–

55 (63)
50 (62)
58 (63)

40 (64)
–
–

52 (67)
–
–

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn

–

152 988 (142 232)

151 336 (136 712)

145 891 (130 784)

Elever i åk 8: Sammanvägt resultat - elevernas syn på skolan och
undervisningen, andel, %
- flickor
- pojkar

–

76 (75)

79 (75)

78 (76)

76 (74)
79 (77)

76 (74)
81 (77)

76 (75)
81 (77)

88 (84)

90 (86)

88 (85)

86 (86)

89 (86)
86 (81)

91 (88)
89 (85)

86 (87)
89 (83)

87 (88)
86 (85)

–

421 (382)

415 (375)

387 (368)

–

68 (71)
72 (76)
65 (68)

67 (70)
71 (75)
64 (66)

–

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun,
andel, %
- flickor
- pojkar
Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel, %
- flickor
- pojkar

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Tabell 20: Indikatorer mål 20, God kvalitet i skolan
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Mål 21: God kvalitet i vården

Uppföljningen av god kvalitet i vården omfattar offentlig hälso- och sjukvård på Gotland,
inklusive utförare i enskild regi som t ex privata vårdcentraler. Även tandvård ingår.
Kvaliteten på hälso- och sjukvården på Gotland håller tillsammans med fyra andra landsting, högsta klass i Sverige. Region Gotland hamnar på tredje plats av landets totalt 21
landsting och regioner i en sammanvägd resultatöversikt för landsting på 16 hälso- och
sjukvårdsområden som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, publicerat. I rapporten
placerar sig Gotland i toppskiktet vad gäller befolkningens syn på vården, tillgänglighet
samt goda medicinska resultat inom ledgångsreumatism och njursjukvård.
Tillgängligheten till den gotländska vården är fortsatt god inom flera områden exempelvis
till läkarbesök, behandling och sjukvårdsrådgivning. För 2017 uppvisas även markant förbättrade resultat för tillgänglighet till primärvårdens egenregi via telefon och 9 av 10 gotlänningar får ett läkarbesök i primärvården inom sju dagar.
En patientenkät på Visby lasaretts akutmottagning visar att patienterna har en positiv upplevelse av sin vistelse på mottagningen. Nio av tio patienter kände sig bemötta med respekt
och värdighet. Gotland ligger högre än riket på de flesta frågor.
För tandvården finns ett mått på andelen approximalt kariesfria ungdomar som är 19 år.
Gotlands resultat är i nivå med riket med sju av tio ungdomar som är kariesfria.
Ett övergripande mått på kvaliteten i vården är andelen patienter i slutenvård som får vårdrelaterade infektioner. Här ligger Gotland mycket bra till i jämförelser med riket.
Inom hälso- och sjukvården prioriteras arbetet med att minska antalet personer som kommer in till sjukhuset i onödan, så kallad undvikbar slutenvård. För att minska vårdproduktionen behövs nya arbetssätt. En större andel av vården ska genom förändrade arbetssätt
kunna ges i öppenvård. Inom öppenvården kan ett förändrat omhändertagande av exempelvis patienter med flera komplexa behov med täta besök vid många mottagningar minska
antalet besök för individen. Likaså kan ett förändrat omhändertagande inom slutenvården
leda till kortare vårdtider för många patienter.
Flera av hälso- och sjukvårdens förbättringsarbeten har rönt nationellt och i ett fall internationellt intresse.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

För vården är digitalisering av tjänster högaktuellt. Digitalisering bör kopplas till innovation. Genom att först förändra arbetssätt och därefter stödja de nya processerna med IT kan
vården effektiviseras. Med e-tjänster kan patienter ta större eget ansvar för sin hälsa och
vårdens resurser kan inriktas mot dem som bäst behöver. Utveckling av arbetssätt i verksamheten för att kunna möta invånarnas behov är en nödvändighet när e-tjänster införs.
IT vid kontakter med andra vårdgivare används redan idag. Vårdkontakter på distans sker
företrädesvis via videolänk. Under året ska användandet av IT i kontakt med patienter och
närstående samt med andra vårdgivare utökas. En annan tillämpning är vårdkontakter med
specialiserad vård, både mellan primärvård och Visby lasarett samt mellan lasarettet och
sjukhus på fastlandet. Videouppkoppling i utbildningssyfte sker sedan flera år och kan utökas till fler verksamheter.
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Gotland har liksom tidigare år, en förhållandevis låg nettokostnad för primärvård, psykiatri
och tandvård och en hög nettokostnad för specialiserad somatisk vård.
INDIKATOR (jämförelse med riket)

2017

2016

2015

2014

–

71
68
73

72 (70)
76 (70)
69 (69)

68 (69)
64 (69)
72 (68)

92(89)*

90 (89)

88 (90)

91 (91)

Patientupplevd kvalitet avseende helhetsintryck i primärvården
- kvinnor
- män

–

–

80 (80)
77 (79)
84 (82)

–

Patienter i sluten vård med vårdrelaterad infektion, andel, %

–

2,2 (8,1)

1,7 (9,1)

6,5 (8,4)

Personer med undvikbara slutenvårdstillfällen, antal/100 000 inv.
- kvinnor
- män

–

–

–

1 362 (1 147)
1 209 (1 040)
1 544 (1 288)

Nettokostnad hälso- och sjukvård totalt (inkl. läkemedel), kr/inv.

–

28 499 (25 875)

28 280 (25 272)

25 902 (24 030)

Andel approximalt kariesfria 19 åringar, %
- flickor
- pojkar
Patienter som erbjuds läkarbesök i primärvården inom 7 dagar,
andel, %

Tabell 21: Indikatorer mål 21, God kvalitet i vården
*Avser mars 2017

Mål 22: God kvalitet i omsorgen

Omsorg i Region Gotland omfattar äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och hemsjukvård.
Sammanfattningsvis visar de nationella undersökningarna att nio av tio brukare inom hemtjänsten är mycket nöjda. Inom särskilt boende är drygt åtta av tio nöjda men männen är
mindre nöjda än kvinnorna. Inom hemsjukvården är 9 av tio patienter mycket nöjda
/ganska nöjda och åtta av tio inom Individ och familjeomsorgen är mycket nöjda/ganska
nöjda.
I KKiK har resultaten avseende kvalitetsaspekter i särskilt boende förbättrats sedan föregående år. Kvalitetsaspekter inom området omsorg för personer med funktionsnedsättning
har också förbättrats och ligger över rikets nivå.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

I KKiK finns ett övergripande mått på kvalitet i barn- och ungdomsvården som handlar
om andelen barn och unga som återkommer inom ett år efter avslutad utredning/insats.
Gotland ligger i nivå med riket i övrigt och ungefär tre av tio flickor och två av tio pojkar
återkommer inom ett år, men den stora majoriteten gör det inte.
För att minska antalet placeringar pågår en omställning där stort fokus läggs på nätverksarbete för att utveckla socialt arbete med barn/ungdomar och deras familjer. Placering ska
vara den sista utvägen, andra stödinsatser ska vara uttömda och familjens egna resurser ska
vara kartlagda. Placering vid HVB ska erbjudas de med den svåraste problematiken och där
det finns ett särskilt skyddsbehov. En utrednings- och behandlingsenhet för föräldrar och
barn, HVB-Silvergatan har startats. Enheten möjliggör att på ett kvalificerat sätt utreda föräldraförmågan och säkra skydd och omsorg för barnet, utan att skilja på barn och föräldrar.
Familjehemsorganisationen har förstärkts för att ge bättre stöd till familjehem och därmed
förhindra onödiga uppbrott.
För ensamkommande barn har arbetssättet Trelleborgsmodellen införts vilket syftar till att
öka delaktighet och möjlighet till etablering och integration.
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Arbete pågår för att införa en ny arbetsmetod, IBIC (individens behov i centrum) med fokus på brukarinflytande genom att brukarens egna mål och behov genomsyrar utredningsarbetet, genomförandet och uppföljningen av insatserna.
Verksamheterna arbetar aktivt med att göra brukarna delaktiga genom så kallade ”brukarråd”.
Digital nattillsyn införs nu för brukare som bor i eget boende. Det är ett första steg i satsningen på välfärdsteknik. Förhoppningen är att införandet ska leda till ökad livskvalitet, integritet och flexibilitet.
INDIKATOR (jämförelse med riket)

2017

2016

2015

2014

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

–

93 (91)

92 (91)

92 (91)

94 (91)
91 (91)

93 (91)
90 (91)

92 (91)
93 (91)

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare

–

260 503 (267 656)

260 494 (271 419)

251 574 (264 044)

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn,
andel, %
- kvinnor
- män

–

85 (83)

83 (83)

86 (84)

88 (84)
79 (82)

84 (83)
83 (82)

87 (84)
86 (83)

Kvalitetsaspekter inom särskilt boende äldreomsorgen,
andel av maxpoäng, %

–

60 (68)

56(66)

64 (66)

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare

–

854 576 (898 764)

835 945 (824 127)

833 203 (799 273)

Kvalitetsaspekter inom LSS grupp- och serviceboenden,
andel av maxpoäng, %

–

84 (80)

78 (82)

74 (82)

–

76 (78)

68 (78)

91 (78)

70 (77)
81 (78)

66 (76)
70 (76)

-

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel, %
- flickor
- pojkar

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Tabell 22: Indikatorer mål 22, God kvalitet i omsorgen
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4.5

Medarbetare

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

Region Gotland arbetar för att medarbetare ska förstå sin verksamhet, sitt uppdrag och
vara engagerade och vilja bidra till verksamhetsutvecklingen. Det är viktigt med ledare som
skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemanget hos medarbetare i en arbetsmiljö
som ger bibehållen god hälsa.
Med utgångspunkt i de utmaningar som regionen står inför fokuseras arbetet kring ett antal
områden för att nå målen. Dessa områden är regionens rekryteringsutmaningar, arbetsmiljön i form av sjuktal och hälsa, lönebildning i form att få till konkurrenskraftiga löner, lyfta
ledarskapet samt arbeta för en gemensam organisationskultur. Aktiviteter inom dessa områden bidrar positivt till måluppfyllelsen.
Vid årsskiftet kommer även en medarbetarundersökning genomföras för att mäta måluppfyllelsen. I undersökningen mäts motivations-, ledarskaps-, styrnings- samt helhetsindex utifrån hållbart medarbetarengagemang (HME). Även klimat i arbetsgrupp samt attraktiv arbetsgivare mäts.
Mål 23: Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling

För att kunna bidra till verksamhetens utveckling är det viktigt att medarbetare upplever sitt
arbete meningsfullt, ser fram emot att gå till arbetet och upplever att de lär nytt och utvecklas i det dagliga arbetet. Dialogen är viktig för att kunna föra fram synpunkter och idéer
som kan göra verksamheten ännu bättre. Region Gotland har ett samverkansavtal där intentionen är att i så nära dialog med de som påverkas av ett beslut ska dialogen kring verksamheten föras. Det är av stor vikt att chefen är lyhörd och öppen för inspel och arbetsplatsträffen är ett viktigt forum att föra dessa dialoger. Några förvaltningar har också arbetat med dialogmöten med medarbetarna inför framtagandet av verksamhetsplaner utifrån
Region Gotlands styrmodell. Ett sätt att arbeta med verksamhetsutveckling som genomförts flera år är ”Förnyelsepriset”. Priset delas ut en gång om året där medarbetare har möjlighet att visa upp bidrag till förnyelse och utveckling av verksamheten.
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I år kommer en medarbetarundersökning genomföras där det ingår ett verktyg som ytterligare sätter fokus på den efterföljande dialogen. Den ersätter tidigare års psykosociala
skyddsrond.
För att långsiktigt ta tillvara medarbetares kompetens har det under året tagits fram en
övergripande kompetensförsörjningsplan för hela Region Gotland. Planen ska bidra till att
Region Gotland lyckas möta framtidens utmaningar genom att attrahera, rekrytera, utveckla/engagera/behålla och avveckla medarbetare. Hur omvärld och framtid påverkar
regionens behov av kompetens tydliggörs i planen. Den utmanar och styr kompetensförsörjningsarbetet i förvaltningarna med strategin att öka den interna rörligheten.
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Under hösten ska nämndernas kompetensförsörjningsplaner kopplas till den övergripande
planen.
INDIKATOR

2017

2016

2015

2014

Medarbetare upplever arbetet som meningsfullt, skala 1-5
- kvinnor
- män

–

–

4,49
4,54
4,34

4,49
4,53
4,37

Medarbetare upplever att de lär nytt och utvecklas i det dagliga arbetet, skala 1-5
- kvinnor
- män

–

–

4,11

4,12

4,15
3,97

4,16
3,99

Medarbetare ser fram emot att gå till arbetet, skala 1-5
- kvinnor
- män

–

–

3,92
3,92
3,80

3,94
3,96
3,87

Medarbetarengagemang (HME) totalt - Motivationsindex

–

–

–

–

Tabell 23: Indikatorer mål 23, Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling

Mål 24: Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna

Ledare med god insikt i regionens breda verksamhet, vilja och förmåga att leda sina medarbetare på ett sätt som stödjer engagemang och goda insatser samt ger sina medarbetare ansvar att utföra sina uppdrag på bästa sätt, är avgörande för en framgångsrik verksamhet och
en förutsättning för att få engagerade och motiverade medarbetare. Att sätta fokus på vikten av det goda ledarskapet och ta fram gemensamma insatser som ytterligare lyfter ledarskapsfrågorna i Region Gotland är ett prioriterat område.
Ett antal aktiviteter har påbörjats under året för att få till ett ledarskap som är hållbart över
tid. Det har handlat om att förtydliga chefsstödet i samband med besparingskrav, påbörja
upphandling av beslutsstödsystem, konsultstöd för ledarutveckling samt planera för en
stresscreening för alla chefer. Chefsforumen, där alla Region Gotlands chefer samlas ett antal gånger per år, har utvecklas och utrymme ges för övergripande information, inspiration,
erfarenhetsutbyte och möjlighet till nätverkande. Teman i år har varit digitalisering, kompetensförsörjning och service/bemötande/kommunikation. Även styrning planeras som ett
tema. Planerat är också att ge fördjupat stöd i form av chefsseminarium i samband med
årets medarbetarundersökning. Detta för att ge chefer ett kraftfullt verktyg för att planera
och följa upp förbättringsåtgärder och avgörande beteendemönster.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Årligen genomförs introduktion för nya chefer genom regionens chefsskola. För att ta tillvara medarbetares engagemang och vilja till karriärutveckling och för att säkra chefsförsörjningen på längre sikt, erbjuder regionen utbildningen Vägen till ledarskap till medarbetare
som tänker sig att gå vidare i ett ledarskap.
Utvecklingsplanen för chefer och ledare tydliggörs i ledarutvecklingshjulet, där medarbetarsamtalet utgör navet. Region Gotlands chefer ska ha ett individuellt ledarkontrakt där det
framgår vilka mål och eventuella särskilda uppdrag chefen har under det kommande året.
Kontrakten är sammankopplade med medarbetar- och lönesamtalen samt en individuell utvecklingsplan.

33 (77)

Region Gotland
Regionstyrelsen

Delårsrapport 2, 2017

INDIKATOR

2017

2016

2015

2014

Chefer upplevs visa uppskattning för medarbetares arbetsinsatser,
skala 1-5
- kvinnor
- män

–

–

3,95

3,96

3,97
3,89

3,96
3,96

Chefer upplevs visa förtroende för medarbetare, skala 1-5
- kvinnor
- män

–

–

4,19
4,21
4,12

4,20
4,20
4,20

Chefer upplevs ge förutsättningar för att ta ansvar i arbetet,
skala 1-5
- kvinnor
- män

–

–

4,18

4,21

4,21
4,10

4,21
4,21

Medarbetarengagemang (HME) totalt - Ledarskapsindex

–

–

–

–

Tabell 24: Indikatorer mål 24, Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna

Mål 25: Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag

En framgångsfaktor för att nå Region Gotlands mål med goda prestationer och resultat är
att medarbetare vet vad som förväntas av dem i sitt arbete, att man är insatt i arbetsplatsens
mål och att dessa följs upp och utvärderas på ett bra sätt. Ett forum för att prata om sitt
uppdrag, hur det hänger ihop med arbetsplatsens, och i förlängningen förvaltningens uppdrag, är det årliga medarbetarsamtalen.
Återkoppling av prestationer görs systematiskt i samband med de årliga lönesamtalen. Där
är det viktigt att dialogen i samtalen har hög kvalitet så att medarbetare förstår sin del i arbetet att nå verksamhetens uppsatta mål. Verktyg för att hålla strukturerade medarbetarsamtal och ny mall för lönesamtal omarbetades förra året. Under året har medarbetarkontrakt/uppdrag samt ledarkontrakt/uppdrag tagits fram så att verktygen ger stöd i att följa
den röda tråden i regionens styrmodell.
Region Gotlands satsning på utbildning för chefer i det coachande ledarskapet är en grund
för att återkopplingssamtal och feedback från chefer till medarbetare görs på ett konstruktivt och professionellt sätt. Sådan utbildning genomförs årligen.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Lönebildning och lönesättning är en ständigt pågående process i regionen. Löneöversyn
2017 har genomförts under våren och sommaren med samtliga fack förutom Läkarförbundet där förhandlingarna hölls i september. Jämställdhet- och bristyrkessatsningar har genomförts enligt regionens treåriga handlingsplan 6. I planen för år 2017 låg en satsning på
10 miljoner kronor till jämställda löner inom kvinnodominerade yrkesgrupper, samt 3 miljoner för satsningar på bristyrken. Jämställdhetssatsningar har gjorts på bland annat sjuksköterskor och socialsekreterare. Bristyrkessatsningar har bland annat gjorts på ingenjörer,
läkare, bygglovshandläggare. Satsningarna har varit nödvändiga för att konkurrera med övriga landet vad gäller lönenivåer och för att rekrytera och behålla medarbetare. Utfallet för
de prioriterade grupperna har i genomsnitt varit 3,5 procent.

6

Handlingsplan för lönebildning inklusive handlingsplan för jämställda löner
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Under våren har förvaltningarna påbörjat arbetet med analyser och ställningstaganden för
att identifiera de grupper som 2018 års jämställdhet- och bristyrkessatsningar bör riktas
mot.
INDIKATOR

2017

2016

2015

2014

Medarbetare är insatta i arbetsplatsens mål, skala 1-5
- kvinnor
- män

–

–

4,19
4,25
4,00

4,22
4,27
4,06

Medarbetare upplever att arbetsplatsens mål följs upp och
utvärderas på ett bra sätt, skala 1-5
- kvinnor
- män

–

–

3,74

3,75

3,79
3,55

3,80
3,58

Medarbetare vet vad som förväntas av dem i sitt arbete, skala 1-5
- kvinnor
- män

–

–

4,36
4,40
4,21

4,39
4,43
4,24

Medarbetarengagemang (HME) totalt – Styrningsindex

–

–

–

–

Tabell 25: Indikatorer mål 25, Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag

Mål 26: Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa

Att medarbetare är friska och i arbete är grunden för att kunna bygga robusta samarbetskulturer utan konflikter, där alla arbetar mot samma mål samt vet sin roll och sitt uppdrag. Konflikter och sjukskrivningar kan minska en verksamhets effektivitet med upp till 20
procent. Arbetsmiljö och hälsa är ett viktigt och prioriterat område för Region Gotland.
I jämställdhetsplanen 2016-2018 är ett av målen att Region Gotlands sjuktal inte ska överstiga 4,5 oavsett kön. Regionstyrelsen har även fått i uppdrag av regionfullmäktige att samordna insatser med målet att minska sjuktalet i regionen till högst 4,5 procent i genomsnitt.
Under 2016 påbörjades en kartläggning av regionens sjuktal inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen i syfte att identifiera eventuella mönster som bidrar till ett högt sjuktal på organisatorisk nivå. Det arbetet har fortsatt under 2017 med stöd
även på enhets- och individnivå. Arbetet har resulterat i att utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningens sjuktal har slutat stiga och även sänkts något.
Alla övriga förvaltningar arbetar aktivt med att identifiera orsaker till höga sjuktal samt att
vidta åtgärder. Målet för 2017 är att sjuktalen slutat stiga inom alla förvaltningar och börjar
gå ned. I dagsläget har sjuktalet sjunkit i några förvaltningar medan det inom andra förvaltningar har höjts.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Region Gotland tecknade ett nytt företagshälsovårdsavtal inför 2017 och som gäller fram
till 2020. I det nya avtalet lyftes särskilt fram intentionen att göra en förskjutning av insatserna till främjande och förebyggande hälsoarbete på gruppnivå istället för efterhjälpande
insatser på individnivå.
Under året har Försäkringskassan och samordnare för rehabiliteringskoordinator vid vårdcentralerna träffat de fackliga parterna samt de i regionen som arbetar inom HR-området.
Detta för att skapa förståelse för de olika aktörernas roller i samband med rehabilitering
och för att identifiera hur samarbetet ska ske för att uppnå målet med att sänka sjuktalet.
Under året har ett arbete påbörjats med att ta fram en handlingsplan för ”heltid som norm”
som är ett partsgemensamt arbete mellan SKL och Kommunal. Heltid som norm ska vara
implementerat i verksamheten 2020 och en handlingsplan ska tas fram till den 31 december
2017.
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INDIKATOR (jämförelse med riket)
Sjukfrånvaro, %
- kvinnor
- män

2017

2016

2015

2014

5,9*
6,5*
4,0*

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

5,6 (6,8)
6,4 (7,5)
3,1 (4,1)

4,7 (6,2)
5,2 (6,7)
3,0 (3,8)

Tabell 26: Indikatorer mål 26, Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa
*Avser 2016-09-01 - 2017-08-31

2017-08-31,
senaste 12 mån
period

Motsvarande
period
föregående år

Procentuell
skillnad

Kvinnor

6,5

6,6

-0,3

Män

4,0

3,4

17,3

Totalt

5,9

5,8

1,7

2017-08-31,
senaste 12 mån
period

Motsvarande
period
föregående år

Procentuell
skillnad

Tabell 27: Sjuktal (%)

Regionstyrelseförvaltningen

5,0

–

Teknikförvaltningen

4,7

3,7

27,8

Samhällsbyggnadsförvaltningen

5,2

5,6

-8,2

Kultur- och fritidsförvaltningen

5,3

5,8

-8,9

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

5,7

5,8

-2,9

BUN

5,8

6,1

-3,6

GVN

4,7

4,6

2,2

Socialförvaltningen

7,1

7,2

-1,7

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

5,4

4,9

10,8

–

Tabell 28: Sjuktal per förvaltning (%)

Medarbetare i siffror

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Antalet medarbetare uppgick vid månadsskiftet augusti/september 2017 till 6 538, varav
5 824 var tillsvidareanställda och 714 var tidsbegränsat anställda. Motsvarande period, augusti/september 2016, var antalet tillsvidareanställda 5 859 och antalet tidsbegränsat anställda 758, totalt 6 617. En minskning har alltså skett med 35 tillsvidareanställda. Minskningen av tillsvidareanställd personal kan till en del förklaras med att personlig assistans vid
socialförvaltningen övergick till privat regi i februari 2017, samt att minskad tillströmning
av ensamkommande barn och unga påverkat antalet anställda. Den faktiskt arbetade tiden
har minskat med totalt 1,5 procent.
Av de tillsvidareanställda var 80,4 procent heltidsanställda. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för deltidsanställda med tillsvidareanställning var 81 procent.
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Totalt antal anställda (månadsavlönade)

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalt

2017-08-31

Motsvarande
period
föregående år

Förändring

5 824

5 859

- 35

714

758

- 44

6 538

6 617

- 79

2017 jan - aug

Motsvarande
period
föregående år

Förändring (%)

4 762 547

4 863 054

- 2,1

814 556

819 636

- 0,6

588 049

576 265

+ 2,0

6 165 152

6 258 955

-1,5

Tabell 29: Totalt antal anställda (månadsavlönade), 2016

Faktiskt arbetad tid

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Timavlönade
Totalt

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Tabell 30: Faktiskt arbetad tid, timmar
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4.6

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.
Sammanfattning

Samtliga nämnder/förvaltningar har i sin verksamhetsplan förhållit sig till målområdet. De
flesta nämnder har kommenterat målområdet med att de finansiella målen framförallt är
centrala. Avseende tillämpliga mål så anser de flesta att målet att regionens materiella tillgångar ska vårdas är ett sådant. Soliditetsmålet och målet om egenfinansierade investeringar
anses inte tillämpligt av någon nämnd/förvaltning.
När det gäller prioriterade utvecklingsområden så är det endast hälso- och sjukvårdsnämnden samt regionstyrelsen som uppgett sådana inom målområdet. Flera nämnder har prioriterat aktiviteten effektiv resursanvändning. Eftersom det inte är direkt kopplat till något
mål så hänvisas till varje nämnds delårsrapport för att få en bild av vilka aktiviteter som pågår.

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

Målet att budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden uppnås inte
för 2017.
Det budgeterade resultatet är 27 mnkr. Verksamhetens nettokostnader beräknas till 4 832
mnkr vilket innebär att det budgeterade resultatet uppgår till 0,6 procent av nettokostnaden.

Mål 28: Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 % av nettokostnaden

Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden. Årets prognos
är 69 mnkr vilket är 1,4 procent av nettokostnaden. Det indikerar att målet inte kommer att
uppnås.
Tekniska nämnden kommenterar sitt resultat i förhållande till målet och kommer inom
nämndens område att uppnå det.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Mål 29: Soliditeten skall vara minst 45 %

Soliditet är ett mått på finansiell styrka och visar hur stor andel av de totala tillgångarna
som är finansierade med eget kapital. Soliditetsutvecklingen är beroende av två faktorer,
dels hur det egna kapitalet förändras, dels hur tillgångarna förändras.
Målet för soliditeten uppnås inte. Soliditeten för perioden uppgår till 44,1 procent vilket är
en förbättring i jämförelse med förra året. Soliditeten inklusive samtliga pensionsåtaganden
är -8,9 procent.
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Mål 30: Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och
generella statsbidrag

Målet om att den totala nettokostnadsökningen inte ska överstiga skatteintäkter och generella statsbidrag uppnås.
Den totala nettokostnadsökningen för Region Gotland, efter finansnetto och med hänsyn
tagen till jämförelsestörande poster uppgår till 2,7 procent.
Ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag är i perioden 4,9 procent. Se vidare i
stycke 4.6.3 nettokostnadsökning.

Mål 31: Regionens materiella tillgångar ska vårdas

Nämnderna har kommenterat detta mål som ett som de förhåller sig till. Dock finns relativt
lite aktiviteter.
Hälso- och sjukvårdsnämnden arbetar med en kort- och långsiktig investeringsplan för
framförallt medicinteknisk utrustning för att i så liten utsträckning som möjligt behöva göra
investeringar på grund av haveri och därmed arbeta mot målet att vårda tillgångarna.
Regionstyrelsen har aktiviteter kring lokalförsörjningen samt arbetar med att utveckla investeringsprocessen. Båda dessa syftar till att bidra till måluppfyllelse.
Tekniska nämnden följer upp indikatorerna för målet. Avseende reinvesteringar i andel av
VA-budget så är 12 procent av budgeten avsatt för detta, 24,3 mnkr. Hittills i år är en fjärdedel av dessa 12 procent upparbetade, 6 mnkr. Den andra indikatorn som avser kostnad
för planerat underhåll per m2 redovisas i nedanstående tabell. Någon analys av resultatet är
inte gjord.

PU per m2

2012

2013

2014

2015

2016

73

119

120

127

110

Tabell 31: Kostnad för planerat underhåll (kr/m2)

Mål 32: Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 %

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Investeringar i skattefinansierad verksamhet ska vara egenfinansierade till 100 procent.
Måluppfyllelse kommenteras i samband med bokslutet.
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4.6.1

Resultat i perioden

Resultatet i perioden uppgår till +173 mnkr. Det positiva resultatet för perioden beror
främst på att verksamhetens intäkter ökat med 7,5 procent och att skatteintäkter och generella statsbidrag ökat mycket, 4,9 procent. Samtidigt har personalkostnaderna inklusive
pensioner och semesterlöneskuld bara ökat med 2,1 procent.
Bland verksamhetens intäkter är det vinster från försäljning av exploateringsfastigheter, riktade statsbidrag från skolverket och socialstyrelsen samt konsumtionsavgifter för vattenoch avlopp som står för större delen av intäktsökningen. Statsbidragen från Migrationsverket har däremot minskat med 5 procent motsvarande 6 mnkr.
Reavinster på 11 mnkr är bokförda i perioden. Balanskravsresultatet i perioden uppgår till
170 mnkr, se not 9. Återstående del av balanskravsunderskott från tidigare år kommer att
kunna justeras i år.
Nämndernas budgetavvikelse för perioden januari - augusti är + 92 mnkr. Nämndernas positiva budgetavvikelse beror till stor del på att semesterlöneskulden når sitt bottenläge efter
sommaren. Budgeten för semesterlöneskulden är inte periodiserad i motsvarande utsträckning. Nämnderna har också fått in mer intäkter i form av bidrag än föregående år.
100

92

80
60
45

52

40

38

15

20
0

Budgetavvikelse jan-aug
-20

-26

-40
-60
-80

Budgetavvikelse helår

-14
-31

-26

-59
-71

-100
-101
-120
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

Diagram 1: Nämndernas budgetavvikelse netto, mnkr 2012-2017
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4.6.2

Prognos

Den ekonomiska helårsprognosen för Region Gotland beräknas till 69 mnkr vid årets slut.
Prognosen har förbättrats sedan månadsrapporten för maj. Då beräknades ett resultat på
54 mnkr (delårsrapport 1; 38 mnkr).
Nämnderna redovisar i sina prognoser ett samlat underskott på -26 mnkr jämfört med budget. Det är en förbättring jämfört med den prognos som gjordes i maj då underskottet beräknades bli -45 mnkr och vid delårsrapport 1, -47 mnkr. De nämnder som prognostiserar
en negativ avvikelse mot budget är hälso- och sjukvårdsnämnden (-40 mnkr), socialnämnden (-27 mnkr) samt byggnadsnämnden (-1 mnkr). Övriga nämnder räknar med ett överskott.
Prognosen har förbättrats av flera skäl, både centralt och för nämnderna. Skatteintäkter och
bidrag har ökat, försäljningar sker i stabil takt, nämnderna har mycket låg kostnadsutveckling samt relativt stora intäkter.
Nämnd

Regionstyrelsen

Budget
Jan-aug
2017

Utfall Avvikelse
Jan-aug
Jan-aug
2017
2017

Årsbudget
2017

Prognos Helårsav2017
vikelse

Bokslut
2016

175

159

16

268

250

18

31

15

14

1

24

23

1

2

160

145

15

244

227

17

29

116

92

24

174

167

7

10

Teknikförvaltning

81

55

26

122

114

8

10

Samhällsbyggnadsförvaltning

35

37

-2

52

53

-1

0

11

12

-1

18

19

-1

1

6

5

1

11

11

0

1

varav
Politikerorganisation
Regionstyrelseförvaltning
(2016 delat på ledningskontor och serviceförvaltning)
Tekniska nämnden

varav

Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Kultur- och fritidsnämnden

95

93

2

142

141

1

2

Barn- och utbildningsnämnden

752

702

50

1 127

1 123

4

16

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

189

159

30

284

272

12

15

Socialnämnden

838

838

0

1 258

1 285

-27

-25

Hälso- och sjukvårdsnämnden

979

1 009

-30

1 504

1 544

-40

-82

3 161

3 069

92

4 786

4 812

-26

-31

Summa

Tabell 32: Sammanställning av budget, utfall och prognos för Region Gotlands nämnder (mnkr)
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4.6.3

Nettokostnadsökning

Den totala nettokostnadsökningen i perioden för Region Gotland, efter finansnetto och
med hänsyn tagen till jämförelsestörande poster är 2,7 procent. Skatteintäkter och statsbidrag har ökat med 4,9 procent.
7,0%
5,8%

6,0%

6,0%

4,9%

5,0%

4,5%

4,3%
Skatteintäkter och bidrag

4,0%

3,0%

2,0%

3,3%

3,0%

2,7%

2,4%
1,9%

Nettokostnad inkl finansnetto
(jämförelsestörande poster har
exkluderats)

1,5%

1,0%
0,3%
0,0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Diagram 2: Skatte- och nettokostnadsutveckling 2012-2017 (procent)

I diagrammet visas nettokostnadsökningen i förhållande till ökningen av skatteintäkter och
generella statsbidrag. Siffrorna för 2016 och bakåt är helårssiffror medan 2017 är ökningen
i perioden jämfört med samma period föregående år. Prognosen för helåret pekar på en
nettokostnadsökning på 5 procent.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Nettokostnadsökningen i perioden är 0,9 procent för nämndernas verksamheter. I utfallet
ingår även interna transaktioner. Nettokostnadsökningen är något högre än förra året, men
ändå väldigt låg. Man kan tolka det som att besparingskraven för 2017 börjar slå igenom,
men en djupare analys måste göras i samband med bokslutet. Kultur- och fritidsnämnden
håller på att anpassa verksamheten utifrån att nämnden ska läggas ner och verksamheterna
ska fördelas till andra nämnder. Detta visar sig bland annat i att medarbetare slutar och att
verksamheten går på sparlåga under 2017, därav den markanta minskningen av nettokostnadsutvecklingen. Avseende regionstyrelsens verksamhet har en hel del köp- och säljverksamhet övergått till att bli anslagsfinansierad, detta visar sig i ökad nettokostnadsutveckling
eftersom de interna intäkterna har minskat.

42 (77)

Region Gotland
Regionstyrelsen

Delårsrapport 2, 2017

Nämnd

Regionstyrelsen

Nettoutfall aug
2016, mnkr

Nettoutfall aug Procentuell för- Procentuell för2017, mnkr
ändring 2016ändring 20152017
2016

131

159

21,4

-6,4

14

14

0

-6,7

varav
Politikerorganisation
Ledningskontoret

139

Serviceförvaltningen

-22

Regionstyrelseförvaltning
Tekniska nämnden

145

0

Jämförelse ej
möjlig pga omorganisation

57,1 (överskottet
har ökat)

107

92

-14,0

-10,1

Teknikförvaltning

65

55

-15,4

-23,5

Samhällsbyggnadsförvaltning

42

37

-11,9

23,5

14

12

-14,3

7,7

7

5

-28,6

40,0

98

93

-5,1

4,3

Barn- och utbildningsnämnden

710

702

-1,1

-1,4

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

164

159

-3,0

-4,1

Socialnämnden

839

838

-0,1

2,4

Hälso- och sjukvårdsnämnden

971

1 009

3,9

2,6

3 041

3 069

0,9

0,5

varav

Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Summa

Tabell 33: Nettokostnadsökning 2017 per nämnd, ackumulerat utfall januari-augusti, interna transaktioner är inkluderade
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Bruttokostnadsutvecklingen i perioden har varit negativ med -0,6 procent vilket motsvarar
-34 mnkr. Intäkterna har också minskat med -2,2 procent, framförallt beroende på förändringen av köp- och säljverksamheten inom serviceförvaltningen som övergått till anslagsfinansiering.
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Personalkostnaderna har ökat med 0,7 procent jämfört med samma period förra året och
antal anställda har minskat med 79 personer jämfört augusti 2016. Beräknad kostnad för
samtliga löneökningar 2017 är uppbokade i perioden.

Totala intäkter
Personalkostnader

varav övertid, mertid

Periodens utfall
Jan 17 - Aug 17,
mnkr

Periodens utfall
föregående år
Jan 16 - Aug 16,
mnkr

Procentuell
skillnad

2 760

2 822

-2,2

2 139

2 124

0,7

15,2

15,6

-2,6

Utbildning, kurs o konferensavgifter

19

17

11,8

Representation

1,5

1,7

-11,8

Konsulter

25

26

-3,8

Hyrpersonal

65

51

27,5

300

293

2,4

Förbrukningsmaterial, inventarier
Övriga kostnader

3 280

3 350

-2,1

Summa kostnader

5 829

5 863

-0,6

Nettokostnad

3 069

3 041

0,9

Tabell 34: Kostnader och intäkter januari-augusti 2017 jämfört med januari-augusti 2016 (inklusive interna poster)

4.6.4

Låneskuld och likviditet

Låneskulden har under perioden ökat till 666 mnkr. Ett nytt kortfristigt lån på 100 mnkr
har tagits upp och amortering har gjorts med 4 mnkr, en nettoökning med 96 mnkr. Fortsatt höga investeringsutgifter har föranlett skuldökningen. En större fastighetsförsäljning på
ca 180 mnkr planeras ske inom det närmaste halvåret och kommer att möjliggöra att det
kortfristiga lånet kan lösas.
Den genomsnittliga räntan i skuldportföljen uppgår till 0,97 procent och har sjunkit med
0,19 procentenheter sedan årsskiftet. Anledningen är det kortfristiga lånet som tagits upp
till rörlig ränta. Periodens räntekostnader för låneskulden uppgår till 4 mnkr. För helåret
prognostiseras räntekostnaderna för lån till 7 mnkr.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Likviditeten har under perioden försämrats med 7,5 mnkr trots det kortfristiga lånet på 100
mnkr. Den omfattande investeringsverksamheten gör att även checkräkningskredit behöver
nyttjas under ca 20 dagar varje månad. Fordringarna på migrationsverket uppgick vid periodens slut till ca 44 mnkr.
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4.6.5

Investeringar

Den totala investeringsbudgeten för 2017 inklusive kompletteringsbudget och vissa tilläggsanslag uppgår till 820,1 mnkr. Det är lägre än 2016 men Region Gotland befinner sig ännu
på en hög nivå. Minskningen beror på att stora investeringsprojekt är inne i ett slutskede
och då minskar investeringskostnaderna i takt med färdigställandet.
Utfall för investeringar januari till augusti uppgår till 253,8 mnkr. Utfall för exploatering
samma period uppgår till 9,3 mnkr.
Enligt nämndernas uppskattning och prognos kommer helårsutfallet för investeringar att
ligga på 438,2 mnkr och 37,3 mnkr för exploatering. Tidigare år har utfallet på helår blivit
lägre än prognosen vid delårsrapport 2 pekat mot. Bedömningen är att utfallet även 2017
kommer bli något lägre än prognos.
Nämnd/Förvaltning

Investeringsbudget 2017

Förbrukat
31/8

Prognos
helår

RS/LK
RS/SF

Budget
2016

Bokslut
2016

19 244

291

19 963

17 567

RS/RSF

31 318

6 287

20 668

TN/TKF

618 714

217 216

361 900

889 048

544 186

TN/SBF

4 087

1 719

4 087

9 042

6 385

BN/SBF

800

59

400

600

174

MHN/SBF

500

148

500

0

0

KFN/KFF

1 600

153

1 600

1 932

1 764

BUN/UAF

25 000

8 125

15 300

26 613

14 618

GVN/UAF

7 905

5 295

7 905

10 220

5 104

SON/SOF

7 500

1 441

4 000

16 498

4 787

HSN/HSF

21 855

13 381

21 855

22 827

21 521

Totalt samtliga investeringar

719 279

253 824

438 215

1 015 987

616 397

Exploateringsbudget

100 854

9 291

37 331

Grundbudget 2017
Exploatering grundbudget 2017
Kompletteringsbudget 2017 7
Tilläggsanslag 2017
Totalt samtliga investeringar

405 100
46 800
356 184
12 049
820 133
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Tabell 35: Investeringsprognos för helåret 2017 (tkr)

7

Varav exploatering 54 054
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4.6.6

Intäkter och kostnader för flyktingmottagande

Region Gotland har rätt till ersättning från staten för vissa kostnader som uppkommer vid
flyktingmottagande. En del av de statliga ersättningarna betalas ut utan ansökan, s.k. schablonersättningar, och en del behöver ansökas om. Ersättningarna betalas ut av och återsöks
från Migrationsverket. Det är olika regler och ersättningar för asylsökande och personer
med uppehållstillstånd.
Den centrala ekonomiadministrationen inom Region Gotland ansvarar för att återsöka ersättningar från Migrationsverket, följa upp och utreda avvikelser mellan sökt belopp och
erhållet belopp och fördelar ersättningarna till de olika nämnderna.
Schablonersättningar utan ansökan betalas ut från Migrationsverket för olika tidsintervall,
beroende på typ av ersättning görs utbetalningen månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Ersättningarna betalas i huvudsak ut i efterhand.
För ersättningar som betalas ut från Migrationsverket efter ansökan, bokförs intäkten på
berörda förvaltningar när ansökan skickas in.
Ersättningar för perioden 1 januari - 31 augusti 2017

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

42 785 000 kronor
44 167 000 kronor
70 000 kronor

Utifrån intäkter och kostnader redovisade på projektkod 49 har Region Gotland för januari
– augusti 2017 haft ett överskott på 13,3 miljoner kronor för flyktingmottagande. Dock har
alla kostnader som varit förknippade med flyktingmottagandet inte kunnat fångas upp i redovisningen av ovan nämnda orsaker. Ett överskott på 13,3 miljoner kronor är därför troligen inte rättvisande, men det är inte möjligt att utifrån projektkod i redovisningen få fram
ett mer riktigt resultat.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Region Gotland har en fordran på Migrationsverket på 62,7 miljoner kronor, varav 37,7
miljoner kronor avser 2017.
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5 Sammanfattning av nämndernas delårsrapporter
Här följer korta sammanfattningar av nämndernas/förvaltningarnas delårsrapporter. För
mer information om nämndernas verksamheter hänvisas till respektive nämnds delårsrapport.
5.1

Regionstyrelsen – Regionstyrelseförvaltningen

Regionstyrelseförvaltningen är Region Gotlands samlade förvaltning med ansvar för:
•
•
•
•
•

Strategisk planering och ärendeberedning
Regional utveckling
Koncernstyrning och koncernsamordning
Internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar
Kanslier för patientnämnd, överförmyndarnämnd och valnämnd

Den samlade koncernstyrningen läggs fast i regionens strategiska plan och budget, i styrkortet och i prioriterade områden i koncernledningsgruppen. Uppföljningen sker i koncernens delårsbokslut, årsbokslut och i separata uppföljningstillfällen vid behov i olika frågor.
I regionstyrelseförvaltningens strategiska plan, verksamhetsplan och uppföljning följs förvaltningens eget arbete som del i den totala verksamheten och måluppfyllelsen. Förvaltningens arbete har en viktig roll men den samlade effekten syns framför allt i en större helhet tillsammans med övriga förvaltningar och verksamheter inom Region Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen driver ett aktivt arbete för att bidra till regionens måluppfyllelse samtidigt som verksamheten anpassas och förändras för att motsvara de mycket kraftiga krav på kostnadssänkningar som föreligger under perioden 2017-2019.
Aktiviteter drivs för att stärka koncernstyrning och koncernsamordning, fokusera den regionala utvecklingen, effektivisera stöd och service till regionens samtliga förvaltningar och
dessutom öka kvaliteten i den egna förvaltningens verksamhet.
Kompetensförsörjningen är en utmaning inom framförallt HR, upphandling och IT och
åtgärder görs bland annat genom riktade satsningar i årets löneöversyn. Sjukfrånvaron är
hög inom framför allt måltid och försörjning och insatser görs för att förbättra arbetsmiljön.
Periodens resultat uppgår till 14,8 mnkr. Årsprognosen beräknas till ett överskott mot budget på 17 mnkr vilket är nödvändigt för att skapa de förutsättningar som krävs för att förvaltningen ska klara 2018 års besparingar.
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5.2

Tekniska nämnden – Teknikförvaltningen

2017 har hittills varit ett händelserikt år med mycket på gång i form av redan tidigare påbörjade aktiviteter samt en rad nytillkomna. Inte minst på miljöområdet har arbetet det senaste året tagit ett ordentligt kliv framåt. Återanvändandet av det vatten som används vid
backspolning av filter har varit ett uppskattat tillskott för bevattning och dammbindning.
Tankarna kring återanvändning av spillvatten på Östergarnslandet har börjat ta form och
står inför realisering. På Storsudret har förstudien av möjligheterna att etablera en testbädd
syftande till att göra Storsudret självförsörjande på vatten visat sig mycket lovande och medel har sökts från Vinnova och EU inför en realiseringsfas.
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En kvarvarande utmaning är att bemanna organisationens alla delar. Ett antal vakanser gapar fortfarande tomma efter en längre tids sökande efter lämpliga kandidater. I möjligaste
mån köps stöd av konsulter vilket kortsiktigt fungerar men långsiktigt är en allt för kostsam
lösning.
Avseende tidigare startade aktiviteter ingår projekteringen av Sveriges största bräckvattenverk i Kvarnåkershamn. Den har påbörjats och anläggningen beräknas kunna tas i bruk år
2019. Ombyggnad av Klintehamns avloppsreningsverk är en annan som har påbörjats och
löper enligt plan. Herrviks bräckvattenverk har varit i drift ett år och snart uppnås maximerat antal anslutningar.
Bygget av kryssningskajen är under slutförande och har gått bra, trots allt för många vädermässiga utmaningar. Planeringen av brobygget i anslutning till kryssningskajen pågår. Tyvärr ses ingen möjlighet att färdigställa bron inför 2018 års kryssningssäsong. Arbetet med
att hitta en provisorisk lösning som möjliggör för resenärerna att ta sig över färjeleden utan
att störa trafiken pågår.
Grundvattennivåerna på Gotland har även 2017 varit under det normala, men situationen
har varit bättre än många områden i mellan Sverige. För att hantera vattenbristen har Region Gotland infört bevattningsförbud över hela Gotland med undantag av Fårösund/Bunge och Östergarnslandet.
Den ekonomiska prognosen visar på ett överskott i driftbudgeten med 7,9 mnkr. Resultat
för perioden januari – augusti är positivt med 25,6 mnkr ( 26,5 mnkr). Nettokostnaden har
sjunkit med 14% vilket förklaras av att internräntan sänkts från 4% till 2%.
Tekniska nämndens investeringsutgifter 2017 beräknas enligt prognosen bli 399,2 mnkr,
vilket är inom ramen för investeringsbudgeten som uppgår till 697,7 mnkr. Investeringsutgifterna för perioden januari-augusti uppgår till 226,5 mnkr (307,1 mnkr).
5.3

Tekniska nämnden – Samhällsbyggnadsförvaltningen, räddningstjänsten

Utfallet efter årets åtta första månader visar ett underskott på -2 048 tkr. Prognosen för
helåret pekar mot ett underskott på -815 tkr.

Kostnaderna för RIB organisationen har stigit orimligt mycket under perioden, fördjupad
analys kommer att startas under hösten för att hitta anledningar.
Tre anledningar till det beräknade underskottet är, ökad kostnad på RIB organisationen,
ökade kostnader på verkstadssidan på grund av haverier och ett kraftigt minskat antal
IVPA-larm som faktureras hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
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5.4

Byggnadsnämnden

Förvaltningen har lanserat den nya e-portalen för byggnadsnämndens verksamheter från
och med april 2017. Lanseringen har gått bra, e-tjänsterna för bygglov har varit på plats sedan början av april. En ökning av användandet ses månad för månad. Det finns i dag 19
olika e-tjänster inom byggnadsnämndens verksamheter.
En stor arbetsuppgift för enhet Förvaltningsstöd under perioden har varit förstudien till digitaliserad samhällsbyggnadsprocess och projektansökan för densamma. Flera aktiviteter i
ansökan berör enhet Geografisk informations verksamhetsområde. Beviljas ansökan kommer det innebära ett stort lyft för verksamheten och möjlighet att satsa på utveckling och
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effektivisering vilket kommer ge en tydlig effekt för företagare, boende och besökare samt
för handläggare på Region Gotland.
Utfallet efter årets åtta första månader visar ett underskott på 917 tkr. Prognosen för helåret pekar mot ett underskott på 1 361 tkr, orsaken är att det ackumulerade intäktstappet under perioden inte kommer hämtas igen.
5.5

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inlett arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram för
luftkvaliteten i Visby
En stor arbetsuppgift för enhet Förvaltningsstöd under perioden har varit förstudien till digitaliserad samhällsbyggnadsprocess och projektansökan för densamma. Flera aktiviteter i
ansökan berör miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde. Beviljas ansökan
kommer det innebära ett stort lyft för verksamheterna och möjlighet att satsa på utveckling
och effektivisering vilket kommer ge en tydlig effekt för företagare, boende och besökare
samt för handläggare på Region Gotland.
Enhet Förvaltningsstöd har rekryterat ytterligare en medarbetare, en verksamhetsutvecklare
med erfarenhet och kompetens i miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde.
Detta kommer att ge en omedelbar effekt på det stöd som kan lämnas till arbetsuppgifter
inom verksamhetsområdet
Utfallet efter årets åtta första månader visar ett överskott på 766 tkr. Justering har gjorts för
upplupna och förutbetalda intäkter och kostnader. Prognosen för helåret pekar mot ett
överskott på 439 tkr, orsaken är sänkta driftkostnaderna i form av personalkostnader.
5.6

Kultur- och fritidsnämnden

Nämnden har ett positivt resultat i perioden på 2,3 miljoner som till stor del beror på vakanta tjänster och allmän återhållsamhet som uppstår när inte full arbetsstyrka finns på
plats. För helåret beräknas ett överskott på ca en miljon.
Den kommande omorganisationen för kultur- och fritidsverksamheten har genomsyrat allt
och allas arbete inom förvaltningen och har förmodligen påverkat resultat och långsiktigt
utvecklingsarbete, något som är naturligt vid en stor förändring.
Men förvaltningen har dock levererat både bra och viktig verksamhet som har kommit gotlänningarna till gagn. Övergripande har ett kompetensutvecklingsprojekt, ”Så många fler”,
för personal inom Gotlands idrottsförbund, SISU idrottsutbildarna och kultur- och fritidsförvaltningen fördjupats. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen för mångfald, interkulturalitet, ickediskriminering, jämställdhet, normkritiskt tänkande och tillgänglighet.
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Det största enskilda eventet under året har varit genomförandet av NatWest Island Games
där 2500 idrottsutövare från 23 öar från hela världen kom till Gotland för att tävla. Spelen
blev en succé och genomförandet fick mycket goda betyg.
5.7

Barn- och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden (BUN) har ett prognostiserat resultat på 4,4 miljoner kronor. Skolformerna redovisar en positiv prognos på 1,8 miljoner kronor. Prognosen för barn
och elevvolymer (resursfördelningsmodell) pekar på ett underskott på 16,9 miljoner kronor.
Underskottet har sin huvudsakliga förklaring i att budgeterat antal barn för förskola är lägre
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i förhållande till verkligt antal barn och att antalet barn och elever som får uppehållstillstånd ökar. Sammanlagt för alla skolformer och huvudmän saknas budget för 272 barn och
elever. Ökningen av antalet barn och elever ser ut att fortsätta kommande år vilket innebär
behov av ökade resurser. Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans. Det prognostiserade resultatet på 4,4 miljoner kronor innebär att besparingen inför år 2017 på 16 miljoner kronor klaras av.
År 2017 var 84 procent av eleverna i årskurs 9 behöriga till gymnasiet (yrkesprogram), vilket är fem procentenheter lägre än under 2016 då andelen var 89 procent, men i nivå med
vad riket som helhet hade som medelvärde under 2016. Hur resultaten ser ut i riket som
helhet 2017 finns ännu inte tillgängligt. I resultaten märks att resultaten skiljer dels mellan
pojkar och flickor dels mellan grundskolorna. Detta är en tydlig signal om att arbetet med
att i högre grad uppnå en likvärdig utbildning över hela ön är ett fortsatt viktigt utvecklingsområde.
Projektet kring nyanländas lärande fortsätter med olika kompetensutvecklande insatser för
medarbetare och chefer inom nämndens verksamheter. En central mottagningsfunktion för
nyanlända har startat inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningens integrationsenhet.
Tanken är att detta ska säkra likvärdigheten och kvaliteten på mottagandet och att ge alla
nyanlända elever en likvärdig skolstart, där tidigare erfarenheter, kunskaper och färdigheter
tillvaratas så att undervisningen ska kunna anpassas för att eleven kan utvecklas på bästa
sätt.
Sjuktalet minskat något från 6,4 procent förra året till 6 procent i år. Inom förskolan finns
dock enheter med höga sjuktal och har också på övergripande nivå ett högre sjuktal är genomsnittet för hela BUN:s ansvarsområde. För att motverka upplevelser av för hög arbetsbelastning kommer bland annat personal att anställas som kan förbättra förutsättningarna
för lärarna att arbeta mer koncentrerat med arbetsuppgifter som rör undervisningen.
5.8

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Nämnden har ett prognostiserat resultat på 12,2 miljoner kronor som är baserad på förväntat helårsutfall utifrån januari till augusti månads resultat. Nämnden når inte målet om en
budget i balans på alla enheter. Den största negativa avvikelsen från budget ligger hos Wisbygymnasiet med cirka 3,5 miljoner kronor, vilket var förväntat och en åtgärdsplan finns
för att nå en budget i balans under 2018. Den största positiva avvikelsen ligger hos integrationsenheten som har en positiv prognos på åtta miljoner kronor. Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
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Antagningsstatistiken till gymnasiet läsåret 2017/18 visar att 91,5 procent av eleverna i årkurs 9 på Gotland valde den kommunala gymnasieskolan. 82 elever valde utbildning på annan ort i första hand. Andelen av de som sökte gymnasieutbildning de är behöriga till och
fick sitt förstahandsval tillgodosett var 90 procent vid gymnasievalet 2017. År 2016 var andelen 87 procent.
Wisbygymnasiet håller en fortsatt hög nivå beträffande kunskapsresultatet. Både i jämförelse med tidigare år och med övriga riket. Andelen elever med högskolebehörighet efter
avslutat yrkesprogram i den kommunala gymnasieskolan är högre år 2017: 51 procent. Året
innan var andelen 32 procent. Rikets siffra för 2016 var 31 procent.
Den långsiktiga trenden under senare år för vuxenutbildningen har fortsatt. Verksamheten
har fler utlandsfödda elever än någonsin och ett ökat inslag av distanskurser. Även Gotlands folkhögskola har på senare år fått breddad verksamhet och förändrad rekryteringsbas,
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som kräver nya kompetenser: nyanlända och personer med exempelvis social problematik
och neuropsykiatriska funktionshinder. Integrationsenheten har öppnat en ny central mottagning för nyanlända med annat modersmål än svenska. Detta ska bland annat säkra att
eleverna får en likvärdig skolstart där tidigare erfarenheter, kunskaper och färdigheter tillvaratas så att undervisningen anpassas för att eleven kan utvecklas på bästa sätt.
Antalet anställda inom nämndens ansvarsområde har minskat med tre anställda jämfört
med samma period 2016 och var den 31 augusti 334 stycken. En orsak är de organisationsförändringar som pågår inom Wisbygymnasiet. Sjuktalen har minskat något och ligger på
5,8 procent i slutet av augusti, jämfört med motsvarande period 2016 då sjuktalet var sex
procent. Kompetensförsörjningen bedöms på sikt vara en stor utmaning.
Nämnden ser positivt på och är beredd att vid årsskiftet ta över ansvaret för såväl ungdomsgårdar som hanteringen av stödet till studieförbunden från kultur- och fritidsnämnden
5.9

Socialnämnden

För 2017 prognostiseras ett underskott på 27 mnkr. Obalansen i ekonomin är inte av tillfällig karaktär utan ett långsiktigt problem, som dessutom ökar i takt med att behoven växer.
Kostnaderna ökar inom flera områden bland annat barn- och ungdomsvården och LSS.
Användningen av hyrpersonal har ökat kraftigt på grund av att det är svårt att rekrytera.
Nettokostnadsutvecklingen uppgår till 3,9 procent. Exklusive flyktingverksamhet är underskottet 16,7 mnkr och nettokostnadsutvecklingen för helåret 2,9 procent. För perioden är
resultatet ett underskott mot budget på 0,4 mnkr.
Förutsättningarna är bättre då förvaltningen fått kompensation i nivå med de relativt stora
löneökningarna inom Kommunals avtalsområde. Trots detta prognostiseras ett underskott
för helåret kopplat till bland annat följande: Nya förutsättningar gäller för ensamkommande barn med nya regler och sänkt ersättning från 1 juli vilket också ger stora omställningskostnader. Underskottet bedöms bli cirka 10 mnkr men det är mycket svårt att bedöma. Kostnaderna för placeringar av barn och ungdomar bedöms öka under hösten. Utifrån svårigheter att rekrytera socionomer och sjuksköterskor så ökar tyvärr kostnaderna för
hyrpersonal resterande del av året.
Kompetensförsörjningen är sedan tidigare en av förvaltningens största utmaningar. Avdelningarna arbetar med handlingsplaner för att säkra bemanningsläget och förvaltningen strävar efter att etablera kontakter med utbildningsanordnare för att trygga tillväxten.
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Efter sju månader kan konstateras att sjuktalet är stadigt vikande. Förvaltningens ackumulerade sjuktal för januari till juli (6,97) är nu lägre än för samma period föregående år (7,36).
Ett flertal avdelningar visar samma positiva tendens tack vare deras medvetna arbete med
att sänka sjukfrånvaron.
5.10 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Gotländsk sjukvård placerar sig högt i nationell jämförelse bl a avseende kvalitet och tillgänglighet, patienterna på Visby lasaretts akutmottagning har en positiv upplevelse av sin
vistelse på mottagningen och den psykiatriska heldygnsvården får gott betyg efter granskning av IVO. Från årsskiftet gäller ett nytt samarbetsavtal med Karolinska universitetssjukhuset. Flera utvecklingsarbeten pågår exempelvis har ytterligare standardiserade vårdförlopp införts inom cancervården och journalen har tillgängliggjorts för patienterna via nätet.

51 (77)

Region Gotland
Regionstyrelsen

Delårsrapport 2, 2017

Under sommaren har det varit en hög belastning inom intensivsjukvården, vilket påverkat
flera andra delar inom sjukvården. Vårdplatsläget på avdelningarna har varit ansträngt men
trots allt hanterbart tack vare intensiva arbetsinsatser från medarbetare och chefer samt ett
mycket gott samarbete inom hela sjukvården.
Stort fokus läggs på olika aktiviteter och insatser för att minska beroendet av hyrpersonal.
Det ekonomiska resultatet är efter augusti månad minus 30,0 miljoner och en nettokostnadsutveckling på 4,2 procent. Helårsprognosen beräknas till -40 mnkr. Det stora negativa
resultatet kan främst hänföras till flera vårdkrävande och därmed kostsamma patienter
inom utomlänsvården och att det kraftiga utbrottet av influensa, RS-virus och vinterkräksjuka har gjort att stängning av 7 vårdplatser inte varit möjlig under det första kvartalet.
5.11 Patientnämnden

Patientnämnden är en lagstadgad verksamhet. Ansvarsområdet är offentligt finansierad
hälso- och sjukvård samt tandvård. Patientnämnden har tre huvuduppgifter: stödja och
hjälpa patienter och deras närstående som har klagomål eller synpunkter på vården, bidra
till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i vården, ge tvångsvårdade patienter möjlighet att få en stödperson.
Under perioden har 158 (153) ärenden inkommit. Primärvården uppvisar en ökning av antalet ärenden. Det har inkommit 63 klagomål jämfört med 32 år 2016 och 47 år 2015. Det
har tillsatts 4 (0) stödpersoner.
Nämnden håller budget men har ett mindre plusresultat än 2016. Detta beror på att planeringsmöten hållits inför den presidiekonferensen som nämnden arrangerar i november
2017. Prognosen är att nämndens budget går mot ett nollresultat.
Stödpersonsverksamheten uppvisar en dubblerad kostnad i perioden jämfört med 2016.
Det är glädjande att något fler patienter än föregående år fått en stödperson. Inkommer en
anmälan om stödperson är det ett lagkrav att tillsätta en stödperson. Prognosen är ett nollresultat.
5.12 Överförmyndarnämnden
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Överförmyndarnämnden har under 2017, genom goda rekryteringar, två timanställda extraresurser och ett välplanerat och prioriterat arbete fokuserat kansliets insatser på ett fungerande sätt så att nästan samtliga av nämndens mål för året har uppfyllts.
Vad gäller den ekonomiska delen så redovisar nämnden ett negativt resultat med 0,4 mnkr i
perioden. Nämnden befarar ett prognostiserat underskott på 0,3 mnkr för helåret till följd
av ökade kostnader för arvoden till ställföreträdare. Dessutom finns en risk att de nya reglerna kring ersättning till asylsökande ensamkommande barn som kommer till Gotland efter 1 juli kan generera underskott om inte nämnden får sina kostnader täckta via schablonersättningen. Inför 2018 bedöms kostnaden för arvoden öka med cirka 1 miljon kronor
på grund av migrationsverkets nya regler för ersättning till kommuner för asylsökande ensamkommande barn som kom till Gotland före 1 juli och ännu är under 18 år.
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6 Region Gotlands bolag
Nedan redovisas halvårsbokslut för de bolag där Region Gotland har ett bestämmande eller
betydande inflytande. Med betydande inflytande avses de fall där regionens röstandel i bolaget överstiger 20 procent. Företag vars verksamhet är av obetydlig omfattning, det vill
säga att Region Gotlands andel av omsättning och omslutning är mindre än två procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag har undantagits. Med anledning av detta har Stiftelsen Gotlandsmusiken, Almi Företagspartner AB, Gotlands Stuveri AB, Visby Centrum AB,
Gotland Grönt Centrum AB samt Gotlands Filmfond AB undantagits.
6.1

AB Gotlandshem

Bolaget är ett av Region Gotland helägt bostadsföretag vars verksamhet består av ägande
och förvaltning av fastigheter.
Företaget äger 5 430 lägenheter, varav 202 studentlägenheter, 21 lägenheter i boförening
och 30 blockuthyrda lägenheter samt 438 lokaler. Av lägenheterna återfinns 1 132 lägenheter utanför Visby.
•
•
•
•
•

Periodens nettoomsättning: 269,4 mnkr (2016: 265,2)
Periodens resultat 42,5 mnkr (2016: 29,9)
Investeringar i anläggningstillgångar 130,6 mnkr (2016: 93,9)
Låneportföljen har ökat med 65,1 mnkr (2016: 19,6)
Bostadsbeståndet har ökat med 25 lägenheter, nyproduktion av 24 lägenheter i Adjutanten 4 Visby och en ombyggnation av lokal i Visby.

Resultatet för perioden januari-augusti 2017 överstiger budget. Resultatet förväntas dock
minska under hösten primärt till följd av redovisningsmässiga förluster vid utrangering och
utbyten av komponenter i bolagets fastigheter. Tertialets förbättrade resultat beror främst
på ett gynnsamt ränteläge, men är även ett resultat av kostnadsmedvetenhet i fastighetsförvaltningen. Investeringstakten har som planerat ökat under perioden, vilket även medfört
ökad belåning. Den förväntade årsprognosen bedöms dock bli betydligt bättre än budgeterat.
Utveckling framåt

AB Gotlandshem blickar framåt mot en spännande period med flera utmaningar. Några av
dessa är:
•
•
•
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6.2

Byggstart på Sergeanten 5 under november
Inflyttning Adjutanten 1 den 1 februari och 1 mars 2018
Försäljning av drygt 900 lägenheter under hösten, där merparten finns i Visby
Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB

Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB (GNEAB) fungerar som holdingbolag till
två helägda dotterbolag. Det ena är Wisby Strand Congress & Event AB och det andra är
Inspiration Gotland AB. Bolaget äger inte längre några fastigheter och bedriver ingen verksamhet mer än att fullfölja den skadeståndsprocess som pågår mot några av bolagets tidigare företrädare.
Resultatet per sista augusti är negativt. Enda affärshändelsen i år är en försäljning av inventarier för bokfört värde till dotterbolaget Inspiration Gotland. Bolaget har inte intäkter som
täcker löpande driftskostnader som bl.a. advokatkostnader och avskrivningar. För att styrelsen ändå ska kunna fortsätta driva den rättsliga processen har regionfullmäktige beslutat
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om en kapitaltäckningsgaranti för GNEAB som innebär att bolaget vid varje tidpunkt garanteras det egna kapitalet genom kapitaltillskott från ägaren Region Gotland.
Utveckling framåt

Skadeståndsprocessen fortskrider och parterna ska i september slutföra sin talan varför rättegången i Gotlands tingsrätt förhoppningsvis hålls kort därefter. När skadeståndsprocessen är avslutad ska bolaget likvideras som planerat.
6.3

Wisby Strand Congress & Event Gotland AB

Bolaget äger och förvaltar kongresshallen. Driften av kongresshallen sköts av NT Management AB.
Resultatet för perioden är negativt. Per sista augusti är cirka 30 procent av det egna kapitalet förbrukat. Det görs dock en slutfakturering av resterande del av den omsättningsbaserade hyran i slutet av året vilket kommer att ha positiv effekt på resultatet. Ett ägartillskott
blir dock oundvikligt, vilket även gällt tidigare år. Tillskottet beräknas uppgå till 2 mnkr. En
uppgradering har gjorts av fastighetens Wi-Fi nätverk, till en kostnad av 500 tkr, för att
svara mot besökarnas behov av tillgänglighet.
På grund av fortsatt gynnsamt ränteläge har räntekostnaderna sjunkit väsentligt vilket är
positivt för resultatet.
Utveckling framåt

Hyresavtalet går ut vid årsskiftet 2018/19 varför förhandlingar om framtiden kommer upptas med hyresgästen under 2017. Kongresshallen har nu varit i drift i 10 år vilket börjar
märkas på inventariernas förslitning. Den tekniska livslängden och utvecklingen medför ett
ökat investeringsbehov de kommande åren. Det trådlösa mikrofonsystemet kommer att behöver bytas under året på grund av ändrade myndighetsregler om tillåtna frekvensband.
Eventuellt behöver också ett krånglande ljudmixerbord ersättas.
6.4

Inspiration Gotland AB

Inspiration Gotlands huvudsakliga verksamhet är att marknadsföra Gotland som besöksoch inflyttningsort samt att bedriva turistbyrå. Under året har regionfullmäktige samt bolagets styrelse fattat beslut om avveckling av huvudverksamheterna i bolaget som ska vara genomförd till årsskiftet 2017/2018. Verksamheterna kommer då att övergå till Region Gotland i oförändrad eller förändrad form.
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Periodens resultat är negativt och uppgår till -1,2 mnkr. Det negativa resultatet beror både
på minskade intäkter och ökade kostnader. Intäkterna är cirka 1 mnkr lägre än föregående
år till följd av framförallt ändrade redovisningsrutiner kring biljettförsäljning. Kostnaderna
är 1,3 mnkr högre och består främst av högre personalkostnader som utökning av antal
tjänster, dubbla årspensionspremier, rekryteringskostnader samt eftersläpning av lönerevision.
Bolaget räknar med ett minusresultat på 2,1 mnkr för 2017. Aktiva åtgärder krävs för att
minimera förlusten.
Utveckling framåt

Då bolaget ska avvecklas är fokus på den processen under resterande del av året. Det inbegriper personalfrågor, kommande organisatoriska förändringar och uppsägning av avtal
med mera.
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6.5

Gotlands Energi AB

Gotlands Energi AB ansvarar för elnät och värme och ägs till 75 procent av Vattenfall AB
och till 25 procent av Region Gotland. Gotlands Energi AB har två dotterbolag. Gotlands
Elförsäljning AB som ansvarar för elförsäljningen samt Gotlands Elnät AB som bygger
och underhåller el- och energianläggningar.
Rörelseresultatet för GEAB-koncernen är 118,9 mnkr, vilket är 7 procent över budget. Resultatet för Värme ligger något under budget, vilket främst beror på lägre intäkter till följd
av varmare väder än det normalår som är grund för budget. Bredbands rörelseresultat ligger
över budget. Resultatet för Elnät ligger över budget vilket främst beror på högre volymer
vilket gör att transiteringsintäkterna är högre än budgeterat. Resultatet för Elförsäljning ligger under budget, främst på grund av lägre marginaler.
Investeringsutfallet är 129,6 mnkr vilket är 9 procent under budget. Inom Elnät ligger investeringarna på budget och inom Värme ligger investeringarna något under budget. Avvikelserna i utfall jämfört med budget helt hänförbart till att utfallen kommer något senare under året. Detta pekar på att den budgeterade nivån nås vid årets slut.
Utfallet för SAIDI (medelavbrottstid i minuter per kund) och SAIFI (medelavbrottsfrekvens) ligger båda på en nivå efter augusti som gör det möjligt att nå målen på helåret.
Viktigare händelser

I maj månad kom beskedet att Svenska Kraftnät inte kommer bygga en ny kabel till
fastlandet.
• Projektet Smart Grid Gotland avslutades under juni månad.
• Ett intensivt arbete för att höja kvaliteten i elnätet pågår med omfattande röjning av
ledningsgator, förstärkt ledningsunderhåll och kablifiering av särskilt utsatta delar av
elnätet.
• Extern revision av ledningssystemet i arbetsmiljö, miljö och kvalitet genomfördes i
maj
•

Utveckling framåt

I Region Gotlands Energiplan 2020 finns mål om omfattande vindkraftsutbyggnad på Gotland. Idag finns 180 MW installerad effekt. För att möjliggöra en utbyggnad av förnybar
energi på Gotland behöver överföringskapaciteten till fastlandet utökas. Svenska Kraftnät
har emellertid beslutat att inte bygga en ny kabel till fastlandet varför osäkerhet råder om
när en lösning på överföringsförmågan till fastlandet kan vara på plats. Energiminister Ibrahim Baylan har lämnat ett utredningsuppdrag till Energimyndigheten att utreda förutsättningarna för ett helt förnybart energisystem på Gotland. GEAB kommer att delta i denna
utredning.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Värmeproduktionen är till 99 procent förnybar och investeringar görs för att förnya, effektivisera och göra produktionen än mera miljövänlig.
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159

95
752

189

838
979

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

Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
3 069

838
1 009

*Ledningskontoret, 14 mnkr, Serviceförvaltningen, 15 mnkr.

3 161

93
702

11
6

Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Summa

55
37

81
35
12
5

92

14
145

15
160

116

159

175

92

0
-30

30

2
50

-1
1

26
-2

24

1
15

16

Utfall Avvikelse
Jan-aug Jan-aug
2017
2017

Tekniska nämnden
varav
Teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Regionstyrelsen
varav
Politikerorganisationen
Regionstyrelseförvaltningen

Nämnd

Budget
Jan-aug
2017

4 786

1 258
1 504

284

142
1 127

18
11

122
52

174

24
244

268

Budget
2017

4 812

1 285
1 544

272

141
1 123

19
11

114
53

167

23
227

250

-31

-25
-82

-27
-40
-26

15

2
16

1
4
12

1
1

10
0

8
-1
-1
0

10

2
29

1
17
7

31 *

Bokslut
2016

18

Prognos
Helårs2017 avvikelse

Sammanställning summa netto per nämnd, mnkr

Region Gotland
Regionstyrelsen
Delårsrapport 2, 2017
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Budget och utfall per verksamhet jan-aug 2017, mnkr
Periodens
budget netto
1
11
12
13
14
15

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

2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Periodens Avvikelse mot Årsbudget
utfall netto
budget
netto

36,5
13,6
4,7
2,4
7,4
8,3

35,7
11,7
6,4
1,9
7,2
8,4

0,8
1,9
-1,7
0,4
0,2
-0,1

54,8
20,5
7,0
3,6
11,2
12,5

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

120,6
2,0
11,2
-11,2
3,8
29,0
11,6
31,7
5,3
36,7
0,5

117,9
1,7
11,8
-15,4
1,8
28,4
11,3
35,9
4,5
38,6
-0,5

2,6
0,4
-0,6
4,2
2,0
0,6
0,3
-4,2
0,8
-1,9
1,0

180,8
3,0
16,7
-16,8
5,7
43,5
17,4
47,5
8,0
55,0
0,7

3
30
31
32
35
36
38
39

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

104,7
3,9
21,1
0,0
19,8
37,6
11,5
10,7

103,2
2,0
21,1
0,0
19,3
38,9
11,2
10,7

1,4
1,9
0,1
0,0
0,5
-1,3
0,4
0,0

157,0
5,9
31,7
0,0
29,7
56,3
17,3
16,1

4
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

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

918,0
44,1
205,4
1,8
53,0
29,9
389,5
164,6
15,7
0,0
14,1

851,1
4,9
217,9
2,0
48,6
31,4
369,3
152,3
11,4
1,0
12,3

66,9
39,1
-12,5
-0,2
4,4
-1,5
20,2
12,3
4,3
-1,0
1,8

1376,9
66,1
308,1
2,7
79,6
44,8
584,2
246,9
23,5
0,0
21,1

5
51
52
53
54
55
59

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

833,4
20,1
489,0
149,8
154,7
13,5
6,3

828,9
18,3
469,9
154,7
169,0
12,0
5,1

4,5
1,9
19,1
-4,9
-14,2
1,5
1,1

1250,1
30,2
733,5
224,7
232,1
20,3
9,4
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Periodens
budget netto

Periodens Avvikelse mot Årsbudget
utfall netto
budget
netto

6
61
62

Särskilt riktade insatser
Flyktingmottagning
Arbetsmarknadsåtgärder

12,9
2,1
10,9

6,8
-2,7
9,6

6,1
4,8
1,3

19,4
3,1
16,3

7
71
72
73
74
75

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

44,9
0,6
2,1
42,1
0,0
0,2

37,2
-0,1
1,0
47,1
-10,8
0,0

7,7
0,6
1,1
-5,0
10,8
0,2

67,3
0,8
3,1
63,1
0,0
0,2

8
80
81
82
83
84
85
86
87

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

979,0
94,1
482,6
70,0
17,4
91,4
109,9
92,4
44,5

1008,0
102,3
517,4
68,9
17,8
79,0
114,1
90,8
17,7

-29,0
-8,2
-34,8
1,1
-0,4
12,4
-4,2
1,6
26,8

1503,2
141,1
723,8
104,9
26,1
137,1
164,9
138,5
66,8

9
92
94
97

Gemensam verksamhet
Regiongemensam administration
Fastighetsförvaltning
Försörjningsverksamhet

110,6
110,4
0,2
0,0

82,6
100,4
-10,4
-7,3

28,0
9,0
10,6
7,3

176,4
176,1
0,2
0,0

3160,6

3071,6

89,0

4785,9

Summa
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Investeringsutgifter per verksamhet 2017 jan-aug, tkr
Kod

Verksamhet

Årsbudget

Utgift

Avvikelse

11

Nämnd- och styrelseverksamhet

1 000

102

898

20

Infrastruktur, skydd mm

4 626

2

4 624

21

Fysisk o teknisk planering

100

58

42

22

Teknisk verksamhet

73 758

1 010

72 748

23

Särskilda uppdrag skattefinansierade

3 650

0

3 650

24

Gatu- och Väghållning

72 493

12 170

60 323

25

Parkverksamhet

12 537

2 972

9 566

26

Näringslivsfrämjande åtgärder

22 400

0

22 400

27

Miljö- och hälsoskydd

200

47

154

28

Räddningstjänst

4 087

1 717

2 370

30

Gemensam verksamhet

1 500

0

1 500

35

Biblioteksverksamhet

0

37

-37

36

Fritidsverksamhet

-7 933

219

-8 152

38

Ungdomsverksamhet

0

16

-16

39

Kulturskolan

25

167

-142

40

Central administration

8 925

2 554

6 372

41

Förskola

61 653

23 694

37 958

43

Fritidshem

0

137

-137

45

Obligatoriska skolan

5 235

3 018

2 217

46

Gymnasieutbildning

6 205

5 145

1 060

47

Vuxenutbildning

38 998

15 118

23 880

49

Folkhögskola

8 196

233

7 963

51

Gemensamt SOF

7 500

350

7 150

52

Vård och omsorg enl SOL

0

938

-938

54

Individ och familjeomsorg

0

81

-81

61

Flyktingmottagning

0

72

-72

71

Näringsliv och bostäder

0

219

-219

72

Hamnverksamhet

143 999

88 378

55 622

73

Buss- och biltrafik

3 827

1 373

2 454

74

Vatten och avlopp

199 456

42 382

157 075

75

Avfallshantering

7 968

451

7 517

80

Primärvård

2 855

0

2 855

82

Specialiserad psykiatrisk vård

7 761

3

7 758

86

Försörjningsverksamhet

23 022

25 412

-2 390

87

Administrativ service

21 855

13 378

8 478

92

Regiongemensam administration

26 418

5 958

20 460

94

Fastighetsförvaltning

42 361

12 083

30 278

97

Försörjningsverksamhet

13 856

1 273

12 584

818 533

260 765

557 768

Summa
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Region Gotland
Resultaträkning, mnkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

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

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

not 4
not 5
not 6
not 7

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

not 9

Utfall
jan-aug
2017

Utfall
jan-aug
2016

Bokslut

Prognos

Rev
Budget

2016

2017

2017

964,1
-3 890,6
-169,1
-3 095,6

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

1 402,6
-5 798,4
-237,4
-4 633,2

4 140
-8 724
-248
-4 832

4 300
-8 907
-235
-4 842

2 492,3
787,1
6,4
-17,6
172,6

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

3 590,8
1 117,3
23,2
-16,3
81,8

3 735
1 180
12
-26
69

3 710
1 191
7
-39
27

0,0
0,0
172,6

0,0
0,0
95,4

0,0
0,0
81,8

0
0
69

0
0
27

Utfall
Utfall
2017-08-31 2016-08-31

Bokslut
2016

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

172,6

95,4

81,8

169,1
68,2
-11,8
0,3
0,0

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

237,4
56,6
-29,1
2,3
0,3

398,4

275,3

349,3

not 12

-0,2

-3,7

-2,9

not 13

-49,6

-66,9

-58,1

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

-218,5
130,1

-31,3
173,4

150,6
438,9

Investeringar
Investeringsutgifter
Inköp av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar
Finansiell leasing anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

not 15

-260,9
0,0
23,0
-0,9
-238,8

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

-616,4
0,0
30,5
-5,4
-591,3

not 16

0,3

0,8

-10,2

Långfristig upplåning
Amortering
Förutbetalda intäkter
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

not 17
not 18
not 19

100,9
-7,8
7,8
101,2

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

105,4
-12,8
37,6
120,0

Årets kassaflöde

not 20

-7,5

-36,2

-32,4

not 3
not 10

not 11

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

Finansiering
Förändring av långfristiga fordringar
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Balansräkning, mnkr
TILLGÅNGAR

Utfall
Utfall
2017-08-31 2016-08-31

Bokslut
2016

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

not 21

13,6

16,6

15,9

not 22
not 23
not 24

3 490,2
324,9
91,2
3 919,9

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

3 394,8
336,4
91,5
3 838,6

Bidrag till statlig infrastruktur

not 25

16,7

17,3

17,1

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

not 26
not 27
not 28
not 29
not 30

22,3
9,3
441,7
150,3
9,2
632,8

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

22,7
8,7
402,3
140,0
16,7
590,4

4 569,4

4 257,4

4 446,1

1 842,0
172,6
2 014,6
27,1
1 987,5

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

1 760,2
81,8
1 842,0
27,1
1 814,9

SUMMA TILLGÅNGAR

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

not 31

Avsättningar
Avsättning för pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar

not 32
not 33

839,9
14,2
854,1

754,0
15,1
769,1

770,2
15,6
785,8

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

not 34
not 35

1 039,6
661,1
1 700,7

935,1
697,6
1 632,7

938,8
879,5
1 818,3

4 569,4

4 257,4

4 446,1

1 280,1
2 422,0
9,1

1 378,6
2 474,1
23,3

1 280,1
2 442,0
18,2

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensförbindelser
not 36
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998
not 37
Framtida leasingkostnader
not 38
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Noter, Region Gotland
jan-aug
2017

jan-aug
2016

jan-dec
2016

15,2
323,2
83,1
389,5
60,5
10,7
81,9
964,1

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

24,5
468,0
120,3
576,8
80,3
29,1
103,6
1 402,6

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

jan-aug
2017
-48,7
-148
-714,3
-25,7
-64,1
-1 564,3
-479,8
-42,8
-79
-73,3
-50,2
40,2
-244,5
-0,3
-395,8
-3 890,6

jan-aug
2016
-52,0
-147,4
-639,5
-25,5
-50,5
-1 548,4
-472,6
-25,8
-75,6
-70,7
-42,7
32,2
-241,4
0,0
-400,1
-3 760,0

jan-dec
2016
-84,5
-201,8
-1 037,6
-46,6
-78,9
-2 309,8
-711,8
-38,8
-114,0
-107,0
-65,7
-2,7
-371,2
-2,3
-625,7
-5 798,4

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

jan-aug
2017
-3,8
-115,9
-49,4
0,0
-169,1

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

jan-dec
2016
-4,8
-160,3
-72,1
-0,2
-237,4

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

jan-aug
2017
2 508,1
7,4
-23,2
2 492,3

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

jan-dec
2016
3 604,0
4,3
-17,5
3 590,8

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

jan-aug
2017
670,9
105,7
-4
88
13,7
-71,5
-15,7
787,1

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

jan-dec
2016
964,3
157,4
-1,8
123,9
7,2
-104,3
-29,4
1 117,3

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

jan-aug
2017
2,1
1
3,1
0,2
6,4

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

jan-dec
2016
2,9
2,7
13,3
4,3
23,2

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

jan-aug
2017
-4,3
-13,3
-0,3
-1,1
1,4
-17,6

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

jan-dec
2016

Not 8 - Jämförelsestörande poster, mnkr

jan-aug
2017

jan-aug
2016

jan-dec
2016

Reavinster
Summa jämförelsestörande intäkter

10,7
10,7

18,5
18,5

29,1
29,1

Reaförluster
Nedskrivning av anläggningstillgångar
Summa jämförelsestörande kostnader
Summa jämförelsestörande poster

0,0
0,0
0,0
10,7

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

-2,3
-0,2
-2,5
26,6

jan-aug
2017
172,6
-10,7
8,4
0,0
0,0
0,0
170,3
0,0
0,0
170,3
-15,8
154,5

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

jan-dec
2016
81,8
-29,1
2,6
0,0
0,0
0,0
55,3
0,0
0,0
55,3
-71,1
-15,8

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

2017-08-31
69,7
-1,5
68,2

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

2016-12-31
56,5
0,1
56,6

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

2017-08-31

2016-08-31

2016-12-31

0,0
0,0

0,0
0,0

0,3

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

2017-08-31
31,4
31,6
-0,2

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

2016-12-31
28,5
31,4
-2,9

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

2017-08-31
542,3
591,9
-49,6

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

2016-12-31
484,2
542,3
-58,1

Not 9 -Balanskravsutredning, mnkr
Periodens resultat enligt resultaträkningen

- reducering av samtliga realisationsvinster
+ justering för realisationsvinster enl undantagsmöjlighet
- justering för realisationsförluster enl undantagsmöjlighet
+ orealiserade förluster i värdepapper
- juster. för återför orealiserade förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar

- reservering av medel till resultatutjämningsreserv
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat
Balanskravsunderskott från tidigare år
Summa balanskravsresultat

-10,4
-6,7
-0,6
-1,7
3,1
-16,3

0,3
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Not 14 - Förändring av kortfristiga skulder, mnkr
Ingående kortfristiga skulder
Utgående kortfristiga skulder
Förändring

2017-08-31
879,5
661,0
-218,5

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

2016-12-31
728,9
879,5
150,6

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

2017-08-31
21,5
0,3
1,2
23,0

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

2016-12-31
29,6
0,9
0,0
30,5

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

2017-08-31

2016-08-31

2016-12-31

0,0
0,3
0,3

-0,1
0,9
0,8

-11,4
1,2
-10,2

Not 17 - Långfristig upplåning, mnkr
Nya lån i banker och kreditinstitut
Finansiell leasing
Summa

2017-08-31
100,0
0,9
100,9

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

2016-12-31
100,0
5,4
105,4

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

2017-08-31

2016-08-31

2016-12-31

-4,8
0,0
-3,0
-7,8

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

-11,4
0,0
-1,4

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

2017-08-31
4,6
14,0
-10,8
7,8

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

2016-12-31

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

2017-08-31
16,7
9,2
-7,5

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

2016-12-31
49,1
16,7
-32,4

Not 21 - Immateriella anläggningstillgångar, mnkr
Redovisat värde vid årets början
Justeringspost/omklassificering pågående
Årets avskrivningar
Investeringar
Årets avyttringar, utrangeringar och nedskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
IT-system
- varav externt förvärvade

2017-08-31
15,9
0,0
-3,8
1,5
0,0
13,6
82
-68,4
13,6

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

2016-12-31

13,6

16,6

0,0

0,0

15,9
0

3-5 år

3-5 år

3-5 år

- varav internt upparbetade
Avskrivningstider

-12,8

28,7
22,7
-13,8
37,6

9,1
4,7
-4,7
6,8
0,0
15,9

80,5
-64,6
15,9
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Not 22 - Mark, byggnader och tekniska
anläggningar, mnkr
Redovisat värde vid årets början
Justeringspost/omklassificering pågående
Årets avskrivningar
Investeringar
Årets avyttringar, utrangeringar och nedskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
varav
Markreserv
Verksamhetsfastigheter
Fastigheter affärsverksamhet
Publika fastigheter
Fastigheter annan verksamhet
Pågående investeringar
Summa
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2017-08-31
3394,8
0,0
-115,8
222,3
-11,1
3 490,2
5 975,4
-2 485,2
3 490,2

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

2016-12-31

44,3
1 693,4
1 102,2
218,7
67,6
364,0
3 490,2

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

44,3
1 509,3
1 070,2
213,6
63,5
493,9

10-60 år

10-60 år

10-60 år

2017-08-31
336,4
0,0
-44,1
36,8
-3,9
-0,3
324,9
1 607,4
-1 282,5
324,9

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

2016-12-31

12,4
253,5
35,4
23,6
324,9

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

13,6
257,7
37,6
27,5

3-20 år

3-20 år

3-20 år

Not 24 - Finansiella anläggningstillgångar, mnkr
Aktier
Utlämnade lån
Övrigt
Summa

2017-08-31
52,9
4,6
33,7
91,2

2016-08-31
53,0
4,8
22,5
80,3

2016-12-31
53,0

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

2017-08-31
16,7

2016-08-31
17,3

2016-12-31
17,1

Avskrivningstider

Not 23 - Maskiner och inventarier, mnkr
Redovisat värde vid årets början
Justeringspost/omklassificering pågående
Årets avskrivningar
Investeringar
Finansiell leasing lös egendom
Årets avyttringar, utrangeringar och nedskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
varav
Maskiner
Inventarier
Transportmedel och speciella anläggningar
Finansiell leasing lös egendom
Summa
Avskrivningstider

3 026,8
-5,0
-160,3
537
-3,7
3 394,8

5 773,2
-2 378,4
3 394,8

3 394,8

330,1
-0,3
-64,9
72,5
-1,0
0,0
336,4

1 579,4
-1 243,0
336,4

336,4

4,6
33,9
91,5

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

Not 26 - Förråd, mnkr
Inventerat värde
Hjälpmedelscentral
Varuförsörjning
TKF utförarnas förråd
Försäljning Folkhögskolan
Summa

2017-08-31

2016-08-31

2016-12-31

17,6
4,3
0,3
0,1
22,3

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

17,5
4,2
0,8
0,2
22,7
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Not 27 - Exploateringstillgångar, mnkr
Redovisat värde vid årets början
Omklassificering/justering
Årets exploateringsutgifter
Försäljning/avyttring
Redovisat värde vid årets slut

2017-08-31
8,7
0,0
2,3
-1,7
9,3

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

2016-12-31

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

2017-08-31
16,8
63,6
340,0
20,0
1,3
441,7

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

2016-12-31
8,0
61,9
286,1
45,5
0,8
402,3

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

2017-08-31

2016-08-31

2016-12-31

72,0
40,6
37,7
150,3

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

64,6
37,2
38,2
140,0

80,3
38,2
53,3
171,8

72,5
36,0
51,3
159,8

71,4
37,8
49,9
159,1

Not 30 - Kassa och bank, mnkr
Kassa
Bank
Summa

2017-08-31
0,3
8,9
9,2

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

2016-12-31
0,2
16,5
16,7

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

2017-08-31
60,9
8,5
1 918,1
1 987,5

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

2016-12-31
60,9
-2,2
1 756,2
1 814,9

Marknadsvärden
Aktiefonder
Räntefonder
Obligationer
Summa

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

I balanskravsutredning 2005 respektive 2007 avsattes totalt 60,9 mnkr som en pensionsreserv inom det egna kapitalet.
Avsikten är att använda reserveringarna för att matcha motsvarande framtida kostnader.
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Not 32 - Avsatt till pensioner, mnkr
Avsatt till pensioner exkl ÖK-SAP
Ingående avsättning
Nya förpliktelser under året
varav
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Sänkning av diskonteringsränta
Pension till efterlevande
Övrig post
Årets utbetalningar
Utgående avsättning pensioner exkl ÖK-SAP
Löneskatt
Utgående avsättning pensioner exkl ÖK-SAP inkl löneskatt
Avsatt till särskild avtalspension (ÖK-SAP)
Ingående avsättning
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Utbetalningar
Arbetstagare som pensionerats
Ändrad samordning
Övrig post
Utgående avsättning för särskild avtalspension
Löneskatt
Utgående avsättning särskild avtalspension inkl löneskatt
Summa avsättning pensioner totalt inkl löneskatt
varav löneskatt
Aktualiseringsgrad, %

Delårsrapport 2, 2017

2017-08-31

2016-08-31

2016-12-31

619,8
66,6

574,4
41,8

574,4
59,7

52,9
13,3
0,0
0,2
0,2
-10,5
675,9
164,0
839,9

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

53,5
6,6
0,0
0,5
-0,9
-14,3

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

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

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

839,9
164,0

754,0
147,2

770,2
150,4

96,0

96,0

96,0

619,8
150,4
770,2

0,0
0,0
0,0

Not 33 - Andra avsättningar, mnkr
2017-08-31 2016-08-31 2016-12-31
Deponier; åtgärder för efterbehandling
Ingående avsättning
15,6
15,5
15,5
Nya avsättningar
0,0
0,0
0,9
Övriga förändringar
0,0
0,0
0,0
Ianspråktagna avsättningar
-1,4
-0,4
-0,8
Utgående avsättning
14,2
15,1
15,6
Avsättning för deponier beräknas tas i anspråk i samband med att återställningsarbete utförs fram till 2019
Not 34 - Långfristiga skulder, mnkr
Långfristiga lån
Långfristig leasingskuld
Förutbetalda investeringsbidrag
Förutbetalda intäkter VA
Premieskuld Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag
Övriga långfristiga skulder
Summa

2017-08-31
665,0
12,8
141,0
208,8
11,9
0,1
1 039,6

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

2016-12-31
565,0
19,8
140,8
201,1
11,9
0,2
938,8

Not 35 - Kortfristiga skulder, mnkr
Leverantörsskulder
Pensionskostnad individuell del
Semesterlöneskuld
Interimsskulder
Checkräkningskredit
Kortfristig del av anläggningslån (nästa års amortering)
Personalens källskatt
Redovisad moms
Upplupna löner
Upplupna avgångsvederlag
Kortfristig leasingskuld

2017-08-31
110,2
73,3
183,5
202,8
0,0
1,3
57,1
0,0
10,0
1,0
10,8

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

2016-12-31
158,8
107,0
224,5
243,7
0,0
5,0
51,3
13,3
0,0
2,2
7,8
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Förutbetalda försäljningsinkomster
Övrigt
Summa
Not 36 - Borgensförbindelser, mnkr
Regionens egna och närstående företag
Egna hem
Övriga
Summa
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0,4
10,7
661,1

3,5
4,7
697,6

0,0
65,9
879,5

2017-08-31

2016-08-31
1 368,3
0,8
9,5
1 378,6

2016-12-31

1 270,3
0,6
9,2
1 280,1

1 270,3
0,6
9,2
1 280,1

Region Gotland har i maj 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 286 kommuner som per 2017-06-30 var medlemmar i
Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av
Region Gotlands ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-06-30 uppgick
Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 368 097,2 mnkr och totala tillgångar till 369 960,4 mnkr.
Regionens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 260,7 mnkr och andelen av de totala tillgångarna till
2 272,2 mnkr
Not 37 - Pensionsförpliktelser, mnkr
Ingående ansvarsförbindelse
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Utbetalningar
Aktualisering
Övrig post
Summa pensionsförpliktelse
Löneskatt
Utgående ansvarsförbindelse

2017-08-31
1 965,2
12,9
38,7
-63,4
-0,3
-4,0
1 949,1
472,9
2 422,0

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

2016-12-31
2 032,9
19,1
9,9
-93,7
-0,8
-2,2
1 965,2
476,8
2 442,0

2017-08-31

2016-08-31

2016-12-31

10,8
12,8
0,0
23,6

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

7,7
19,8
0,0
27,5

7,0
2,1
0,0
9,1

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

13,4
4,8
0,0
18,2

I pensionsförpliktelsen ingår ej utlösta visstidspensioner för förtroendevalda.
Not 38 - Framtida leasingkostnader, mnkr
Finansiella leasingavtal - maskiner och inventarier
Nuvärdet av framtida minimileaseavgifter
Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år
Summa
Operationella leasingavtal
Framtida minimileaseavgifter
Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år
Summa
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Sammanställd redovisning, koncernen
Resultaträkning, mnkr
Koncern
Koncern
utfall
utfall
jan-aug
2017 jan-aug 2016
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

Bokslut

Prognos

2016

2017

1 305,6
-4 096,3
-220,3
-3 011,0

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

1 880,1
-6 132,9
-313,9
-4 566,7

4 738,3
-9 152,7
-324,8
-4 739,2

2 492,3
787,1
5,6
-40,5
233,5

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

3 590,8
1 117,3
23,6
-53,6
111,4

3 735,0
1 180,0
12,1
-61,7
126,2

0,0
0,0
233,5

0,0
0,0
141,8

0,0
0,0
111,4

0,0
0,0
126,2
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Balansräkning, mnkr
Koncern
utfall

Koncern
utfall

Bokslut

2017-08-31

2016-08-31

2016

13,6

16,6

15,9

5 644,7
348,0
45,3
6 051,6

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

5 454,4
350,9
45,4
5 866,6

Bidrag till statlig infrastruktur

16,7

17,3

17,1

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

28,2
9,3
481,7
150,3
55,4
724,9

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

27,9
8,7
457,2
140,0
28,1
661,9

6 793,2

6 401,0

6 545,6

2 222,0
233,5
2 455,5
27,1
2 428,4

2 110,9
141,8
2 252,7
27,1
2 225,6

2 110,6
111,4
2 222,0
27,1
2 194,9

855,6
52,6
908,2

768,8
53,3
822,1

785,6
59,1
844,7

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

2 614,2
815,3
3 429,5

2 387,3
938,9
3 326,2

2 356,1
1 122,8
3 478,9

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

6 793,2

6 401,0

6 545,6

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

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
varav resultatutjämningsreserv
varav övrigt eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar
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Region Gotland
AB GotlandsHem
GotlandHem Värme AB
Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
Wisby Strand Congress & Event Gotland AB
Inspiration Gotland AB
Gotlands Energi AB
Summa

Kostnader, intäkter, fordringar och skulder, mnkr

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

Bidrag, tillskott och utdelningar, mnkr

Koncerninterna mellanhavanden

STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensförbindelser
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998
Framtida leasingkostnader

Ägd andel Försäljning
Köpare
100%
17,4
100%
24,4
100%
0,5
100%
100%
0,7
100%
1,1
25%
0,7
44,8

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

1 281,0
2 422,0
12,6

0,1
0,1
16,4
44,8

Säljare
18,3
9,2
0,7

0,0

Mottagna

1 379,5
2 474,1
25,7

Lån

0,0

Givare

8,1

Koncernbidrag
Givna
8,1

1 281,0
2 442,3
140,4

0,0

Mottagare

8,1

1,9
6,2

Mottagna

1 270,3

Borgen
Givare
1 270,3

0,0

Utdelning
Givna

0,6
1 270,3

59,0

1 210,7

Mottagare

0,0

Mottagna

Region Gotland
Regionstyrelsen
Delårsrapport 2, 2017
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7.8

Redovisningsprinciper

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

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

Anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde reducerat med gjorda avskrivningar och nedskrivningar. Avskrivning påbörjas i samband med ianspråktagande av anläggningstillgången. Avskrivningstiderna baseras på tillgångarnas beräknade ekonomiska
livslängd och med utgångspunkt från ”Rådet för kommunal redovisnings” skrift om avskrivningar. Linjär avskrivningsmetod tillämpas. Lånekostnader för årets investeringsutgifter inom den avgiftsfinansierade verksamheten har aktiverats med 1,4 mnkr, (internränta 2
procent). För övriga investeringar har inga lånekostnader aktiverats. Beloppsgräns för investering är ett prisbasbelopp.
Riktlinjer för komponentredovisning av anläggningstillgångar antogs av regionstyrelsen i
februari 2017. Enligt riktlinjerna ska nya investeringar i byggnader och större tekniska anläggningar såsom vatten- och avloppsverk, vatten- och avloppsledningar samt hamnar
komponentredovisas om investeringsutgiften överstiger 10 mnkr. För befintliga anläggningstillgångar sker en successiv övergång till komponentredovisning i takt med att tillkommande utgifter över 0,4 mnkr för ovannämnda tillgångsslag ska komponentredovisas.
Försäljning och köp av materiella anläggningstillgångar redovisas vid dagen för tillträdet.
Finansiella tillgångar

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

Finansiell leasing avser i huvudsak fordon med en avtalstid längre än tre år. Övriga leasingavtal är klassificerade som operationella i enlighet med rekommendation 13.2 från Rådet
för kommunal redovisning.

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

Investeringsbidrag

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

Regionens pensionsskuld redovisas enligt den lagstadgade "blandmodellen", vilket innebär
att all pension som intjänats före 1998 i tidigare pensionsavtal inte tas upp som avsättning,
utan redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen. Inom linjen redovisas även framtida
förväntad särskild löneskatt. Utbetalningar avseende pensionsförmåner intjänade före 1998
redovisas som kostnad i resultaträkningen.
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Pensionsförmåner intjänade i pensionsavtal från och med 1998 redovisas som en kostnad i
resultaträkningen och en avsättning i balansräkningen. För samtliga pensionsförmåner redovisas även särskild löneskatt.
Pensioner för förtroendevalda ingår i avsättningen respektive ansvarsförbindelsen för pensioner. Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. Beräkning av pensionsförpliktelsen har gjorts av regionens
pensionsadministratör och följer aktuella pensionsavtal samt Sveriges kommuner och
landstings riktlinjer för beräkning pensionsskuld ”RIPS17”.
Avsättning för deponier

Framtida efterbehandlingsåtgärder för deponier redovisas som en avsättning i balansräkningen. Planen för efterbehandlingsåtgärder revideras inför varje årsbokslut och avsättningen redovisas med det nya beräknade värdet för de framtida åtgärderna. Värdet beräknas baserat på vad samtliga åtgärder skulle kosta att genomföra om de skulle genomförts på
balansdagen.
Semesterlöneskuld

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

Periodisering av skatteintäkter har gjorts baserat på Sveriges Kommuners och Landstings
augustiprognos 2017 för skatteavräkningen 2017 samt justering av skatteavräkning 2016.
Sammanställd redovisning

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

Ärendenr RS 2017/140 Datum 2017-10-26

I resultaträkningen har dotterbolagens bokslutsdispositioner återförts. Interna mellanhavanden har eliminerats. Aktieutdelning från dotterbolag har eliminerats bort. Skillnader i redovisningsprinciper som väsentligen påverkat utfallet har inte förekommit.
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Bilagor
Bilaga 1: Sammanställning mål per nämnd

Perspektiv: Samhälle
Social hållbarhet
Mål

BN

BUN

GVN

HSN

MHN

PAN

RSF

SON

TN

1.

God folkhälsa

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☒

☐

2.

Gotlänningar känner sig delaktiga

☒

☐

☐

☒

☒

☐

☒

☒

☒

3.

Ett jämställt och jämlikt Gotland

☐

☒

☒

☒

☐

☐

☒

☐

☒

4.

Alla barn har goda uppväxtvillkor

☐

☒

☒

☒

☐

☐

☒

☒

☐

5.

Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

6.

En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för
bibehållen inomregional balans

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☒

☐

☐

BN

BUN

GVN

HSN

MHN

PAN

RSF

SON

TN

Ekonomisk hållbarhet
Mål
7.

Ingen bostadsbrist

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☒

☐

☐

8.

Alla elever fullföljer gymnasieskolan

☐

☒

☒

☐

☐

☐

☒

☒

☐

9.

Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

☐

☒

☒

☐

☐

☐

☒

☒

☐

10. God tillgång till vuxenutbildning

☐

☒

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

11. Långsiktigt goda och stabila kommunikationer

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☒

12. Ett gott näringslivsklimat

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☒

☐

☒

13. Ökad folkmängd

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐
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Ekologisk hållbarhet
Mål

BN

BUN

GVN

HSN

MHN

PAN

RSF

SON

TN

14. Utveckla Gotland som ekokommun

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☒

☐

☐

15. Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar
energi

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☒

16. Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☒

☐

☒

17. Gotlands klimatavtryck ska minska

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☒

18. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till
tillväxt över hela ön

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☒

☐

☒
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Perspektiv: Verksamhet
Kvalitet
Mål

BN

BUN

GVN

HSN

MHN

PAN

RSF

SON

TN

19. God tillgänglighet till Region Gotland

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☐

☒

20. God kvalitet i skolan

☐

☒

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

21. God kvalitet i vården

☐

☐

☐

☒

☐

☒

☒

☒

☐

22. God kvalitet i omsorgen

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☒

☒

☐

Mål

BN

BUN

GVN

HSN

MHN

PAN

RSF

SON

TN

23. Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling

☒

☐

☐

☒

☒

☐

☒

☐

☒

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

☒

☐

☐

☒

☒

☐

☒

☒

☒

25. Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget
uppdrag

☒

☐

☐

☒

☒

☐

☒

☐

☒

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren
att bibehålla god hälsa

☒

☐

☐

☒

☒

☐

☒

☒

☒

Medarbetare
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Ekonomi
Mål

BN

BUN

GVN

HSN

MHN

PAN

RSF

SON

TN

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

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

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

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

29. Soliditeten ska vara minst 45 procent

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

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

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

31. Regionens materiella tillgångar ska vårdas

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☐

☐

32. Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 procent

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
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Handlingar till

Ärende 6

Låneram och anvisning av eget kapital
för 2018
Innehåll
 Regionstyrelsen 2017-10-26, § 284
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-11

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 284

Låneram och anvisning av eget kapital 2018

RS 2017/924

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om följande punkter avseende
finansiella transaktioner 2018:
 Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till 300 miljoner kronor.
 Regionstyrelsen äger rätt att ta tillfälliga lån upp till ett belopp om 300 miljoner
kronor.
 Regionstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 300 miljoner kronor.
 Regionstyrelsen bemyndigas att inom en ram av 5 miljoner kronor anvisa medel ur
Region Gotlands eget kapital.

Enligt Region Gotlands finanspolicy beslutar regionfullmäktige årligen i årsbudget
om regionens totala lånevolym. I lånevolymen ingår befintlig lånestock vid
budgetårets ingång jämte beräknad utökning av lånestocken under budgetåret för
finansiering av nyinvesteringar m.m. Regionfullmäktiges beslut om regionens
årsbudget och hur stor del av investeringsutgifterna som skall lånefinansieras utgör
grunden för regionens upplåning. Låneskulden uppgår i dagsläget till 666 miljoner
kronor, upplåning har skett med netto 96 miljoner kronor under året.
Med anledning av den planerade investeringsvolymen som 2018 innehåller stora
projekt framförallt inom VA-området så föreslår regionstyrelseförvaltningen att
ramen för upptagande av långfristiga lån 2018 sätts till 300 miljoner kronor. Målet är
att framledes sänka investeringsnivån och därmed även nivån för upplåning.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-11

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2017/924
11 oktober 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Låneram och anvisning av eget kapital 2018
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om följande punkter avseende
finansiella transaktioner 2018:





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

Sammanfattning

Enligt Region Gotlands finanspolicy beslutar regionfullmäktige årligen i årsbudget
om regionens totala lånevolym. I lånevolymen ingår befintlig lånestock vid
budgetårets ingång jämte beräknad utökning av lånestocken under budgetåret för
finansiering av nyinvesteringar m.m. Regionfullmäktiges beslut om regionens
årsbudget och hur stor del av investeringsutgifterna som skall lånefinansieras utgör
grunden för regionens upplåning. Låneskulden uppgår i dagsläget till 666 mnkr,
upplåning har skett med netto 96 mnkr under året.
Med anledning av den planerade investeringsvolymen som 2018 innehåller stora
projekt framförallt inom VA-området så föreslår regionstyrelseförvaltningen att
ramen för upptagande av långfristiga lån 2018 sätts till 300 mnkr. Målet är att
framledes sänka investeringsnivån och därmed även nivån för upplåning.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Handlingar till

Ärende 7

Tillväxtprogram för Gotland 2018 – 2020
- finansiering
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-10-26, § 264
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-25

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 264

Tillväxtprogram för Gotland 2018-2020 finansiering

RS 2017/849
AU § 298

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige


Regionstyrelsen beviljas 2,5 miljoner kronor 2018 för genomförande av
Tillväxtprogrammet

Regionstyrelsens beslut


Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till budgetberedningen 2018
återrapportera en nulägesanalys kring hur det regionala utvecklingsarbetet styrs,
leds och bedrivs idag samt en strategi för hur Region Gotland ska arbeta med
hållbar regional utveckling och tillväxt framåt samt finansiering av uppdraget

Reservation
Ledamöterna från centerpartiet, moderaterna och liberalerna reserverar sig mot
beslutet.

Region Gotland har som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Gotlands län ansvaret
för att leda, samordna och följa upp det regionala tillväxtarbetet. Den uppgiften
ligger på regionstyrelsen. Som en del i detta antog regionfullmäktige 2016-11-21
Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020. Programmet bryter ner delar av regeringens
En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 till
gotländska förhållanden och förutsättningar samt utgör grunden för det regionala
tillväxtarbetet på Gotland.
Tillväxtarbetet har hittills haft ett förhållandevis stort fokus på finansiering av
projekt. Finansiering är dock bara ett av verktygen inom ramen för tillväxtarbetet,
och de andra är att bygga gemensam kunskap och bedriva samverkan tillsammans
med relevanta utvecklingsaktörer. Utvecklingsaktörerna kan vara såväl intresseorganisationer, företag som myndigheter. (till exempel Trafikverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen i Gotlands län). Likväl har Region Gotland som kommun
och landsting också olika roller som utvecklingsaktör, när det gäller till exempel
gymnasie- och vuxenutbildning, kommunala åtaganden inom arbetsmarknadspolitiken, kommunikationsinfrastruktur, kultur- och fritidsfrågor, etcetera.
För att kunna uppfylla förverkliga intentionerna med beslutat tillväxtprogram, klara
samordningsuppdraget och också nå målet årets tillväxtkommun gör regionstyrelseförvaltningen bedömningen att det krävs en resursförstärkning under den aktuella
programperioden.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 264 forts
RS 2017/849

Förstärkningen omfattar följande funktioner: innovation och företagande – det
företagsfrämjande systemet, regional attraktionskraft, attraktiva miljöer och
tillgänglighet, landsbygdsutveckling, klimat- och miljöintegrering i tillväxtarbetet samt
uppföljning och utvärdering. I huvudsak handlar det om att förstärka personella
resurser även om en del också kan uppnås genom utvecklade arbetsformer.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att såväl Region Gotland som det gotländska
samhället behöver ett ökat fokus på samverkan i tillväxtfrågor, tillsammans med en
tydlig ambition att arbeta med i sammanhanget relevanta utvecklingsfrågor. Ett
metodiskt och programlagt tillväxtarbete skapar förutsättningar för detta, men kräver
också kapacitet för ledning, samordning uppföljning. Region Gotland har idag en låg
resurssättning i relation till andra regioner och många andra kommuner när det gäller
tillväxt- och näringslivsfrågor. Det statliga näringslivspaketet Hållbara Gotland
medför också väsentligt mycket mer administration, men innebär också stora möjligheter till ett förstärkt genomförande och ett nära samarbete med den nationella
nivån. Ett tillfälle som Gotland bör utnyttja för att höja kraften och kompetensen i
tillväxtarbetet. Med en kraftigt höjd ambitionsnivå så behöver detta balanseras.
Regionstyrelseförvaltningen kommer också att beställa en extern analys av Region
Gotlands förutsättningar att bedriva det regionala tillväxtarbetet som Sveriges minsta
region och de krav det medför, tillsammans med en beskrivning av vilka synergier
som finns att utveckla till följd av den unika situationen med tre roller i en organisation – kommun, landsting och region.
Beslutsunderlag

Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020
Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-25
Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) yrkar att regionstyrelsen beviljas 2,5 miljoner kronor 2018 för
genomförande av Tillväxtprogrammet. Brittis Benzler (V) och Isabel Enström (MP)
instämmer i yrkandet.
Eva Nypelius (C) yrkar att regionstyrelsen beviljas 5 miljoner kronor för genomförande av Tillväxtprogrammet och landsbygdsutveckling. Stefan Wramner (M) och
Johan Thomasson (L) instämmer i yrkandet.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och Eva Nypelius yrkande och finner
att eget förslag vunnit bifall. Votering begärs. I omröstning gäller ja-röst för
ordförandes yrkande och nej-röst för Eva Nypelius yrkande. Omröstningen ger 8 jaröster: Lena Eneqvist (S), Aino Friberg-Hansson (S), Tommy Gardell (S), Håkan
Ericsson (S), Lena Stenström (MP), Isabel Enström (MP), Brittis Benzler (V) och
Meit Fohlin (S), samt 7 nej-röster: Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Stefan
Nypelius (C), Lena Celion (M), Stefan Wramner (M), Patrik Thored (M) och Johan
Thomasson (L).
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 264 forts
RS 2017/849

Meit Fohlin yrkar också på att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till
budgetberedningen 2018 återrapportera en nulägesanalys kring hur det regionala
utvecklingsarbetet styrs, leds och bedrivs idag samt en strategi för hur Region
Gotland ska arbeta med hållbar regional utveckling och tillväxt framåt samt
finansiering av uppdraget.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det vunnit bifall.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2017/849
25 september 2017

Stefan Persson

Regionstyrelsen

Begäran om finansiering för genomförande av Tillväxtprogram
för Gotland 2016-2020
Förslag till i regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

•

Regionstyrelsen begär finansiering för genomförande av Tillväxtprogram för
Gotland 2016-2020 med 5 miljoner kronor årligen för åren 2018-2020.

Sammanfattning

Region Gotland har som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Gotlands län ansvaret
för att leda, samordna och följa upp det regionala tillväxtarbetet. Den uppgiften
ligger på regionstyrelsen. Som en del i detta antog regionfullmäktige den 21
november 2016 ”Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020”. Programmet bryter ner
delar av regeringens ”En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft 2015-2020” till gotländska förhållanden och förutsättningar, och
utgör grunden för det regionala tillväxtarbetet på Gotland.
Tillväxtarbetet har hittills haft ett förhållandevis stort fokus på finansiering av
projekt. Finansiering är dock bara ett av verktygen inom ramen för tillväxtarbetet,
och de andra är att bygga gemensam kunskap och bedriva samverkan tillsammans
med relevanta utvecklingsaktörer. Utvecklingsaktörerna kan vara såväl
intresseorganisationer, företag som myndigheter. (till exempel Trafikverket,
Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen i Gotlands län). Likväl har Region Gotland
som kommun och landsting också olika roller som utvecklingsaktör, när det gäller till
exempel gymnasie- och vuxenutbildning, kommunala åtaganden inom
arbetsmarknadspolitiken, kommunikationsinfrastruktur, kultur- och fritidsfrågor,
etcetera.
Region Gotland har i tillväxtprogrammet också beslutat om ett mål att vinna
utmärkelsen ”Årets tillväxtkommun”, med medskicket att det är resan som är mödan
värd. Det vill säga att det viktigaste är att vi får tillstånd ett arbetssätt som ligger i linje
med kommuner som vunnit utmärkelsen. Arena för tillväxt som delar ut utmärkelsen
utgår i sin bedömning ifrån utifrån sju kriterier:


Tre kvantitativa: befolkningsutveckling, skattekraftsutveckling och
sysselsättningsgrad.
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Tjänsteskrivelse
RS 2017/849

Fyra kvalitativa: politiskt ledarskap, samarbetsförmåga, kommunalt
utvecklingsarbete och nytänkande.

När det gäller de kvantitativa kriterierna så ligger Gotland förhållandevis bra till i
jämförelse med sin kommungrupp, men det räcker inte för att vinna priset som årets
tillväxtkommun. Det är snarare en grundförutsättning. Avgörande är istället de
kvalitativa kriterierna. Dessa ligger väl i linje med den roll som Region Gotland ska ta
som regionalt utvecklingsansvarig aktör. Såväl målet att nå utmärkelsen årets
tillväxtkommun som den nya förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete
sätter tryck på en kraftsamling avseende de kvalitativa variablerna.
För att kunna uppfylla förverkliga intentionerna med beslutat tillväxtprogram, klara
samordningsuppdraget och också nå målet årets tillväxtkommun gör
regionstyrelseförvaltningen bedömningen att det krävs en resursförstärkning under
den aktuella programperioden. Förstärkningen omfattar följande funktioner:
innovation och företagande – det företagsfrämjande systemet, regional
attraktionskraft, attraktiva miljöer och tillgänglighet, landsbygdsutveckling, klimatoch miljöintegrering i tillväxtarbetet samt uppföljning och utvärdering. I huvudsak
handlar det om att förstärka personella resurser även om en del också kan uppnås
genom utvecklade arbetsformer.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att såväl Region Gotland som det gotländska
samhället behöver ett ökat fokus på samverkan i tillväxtfrågor, tillsammans med en
tydlig ambition att arbeta med i sammanhanget relevanta utvecklingsfrågor. Ett
metodiskt och programlagt tillväxtarbete skapar förutsättningar för detta, men kräver
också kapacitet för ledning, samordning uppföljning. Region Gotland har idag en låg
resurssättning i relation till andra regioner och många andra kommuner när det gäller
tillväxt- och näringslivsfrågor. Det statliga näringslivspaketet Hållbara Gotland
medför också väsentligt mycket mer administration, men innebär också stora
möjligheter till ett förstärkt genomförande och ett nära samarbete med den nationella
nivån. Ett tillfälle som Gotland bör utnyttja för att höja kraften och kompetensen i
tillväxtarbetet. Med en kraftigt höjd ambitionsnivå så behöver detta balanseras.
Regionstyrelseförvaltningen kommer också att beställa en extern analys av Region
Gotlands förutsättningar att bedriva det regionala tillväxtarbetet som Sveriges minsta
region och de krav det medför, tillsammans med en beskrivning av vilka synergier
som finns att utveckla till följd av den unika situationen med tre roller i en
organisation – kommun, landsting och region.
Beslutsunderlag

www.arenafortillvaxt.se
Tillväxtprogram – systembild
Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 (RS 2015/813)
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-11-20

Handlingar till

Ärende 8

Patientnämnden. Utökat uppdrag –
behov av utökade resurser
Innehåll
 Regionstyrelsen 2017-10-26, § 261
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-11
 Patientnämnden 2017-09-18

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 261

Patientnämnden. Utökat uppdrag - behov av
ökade resurser

RS 2017/832
AU § 295

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Patientnämnden tilldelas den del av det generella statsbidraget som avser utökat
uppdrag för patientnämnden, 116 000 kronor.
 Med anledning av utökat uppdrag för patientnämnden utökas budgetramen för
regionstyrelsen med 500 000 kronor från 2018 och framåt.


Från och med 2018-01-01 kommer en ny lag för patientnämndens verksamhet att
gälla, Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården (2017:372).
Lagstiftningen medför utökade arbetsuppgifter för landets patientnämnder. För att
kompensera för detta föreslås i budgetpropositionen ett utökat generellt statsbidrag
på 20 mnkr. Region Gotland kommer att kompenseras utifrån invånarantal vilket
innebär 116 tkr.
Patientnämnden har i skrivelse till regionstyrelsen 2017-09-15 lyft frågan om behovet
av utökade resurser och bemanning på patientnämndens kansli.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget yttrande och ärendet har
kompletterats med regionstyrelseförvaltningens bedömning och förslag till beslut i
kallelse till regionstyrelsens sammanträde 2017-10-26.
Regionstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

Patientnämnden 2017-09-15

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2017/832
11 oktober 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Utökat uppdrag - behov av ökade resurser till Patientnämnden
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Regionstyrelsen tilldelas den del av det generella statsbidraget som avser
utökat uppdrag för patientnämnden, 116 000 kronor.



Med anledning av utökat uppdrag för patientnämnden utökas budgetramen
för regionstyrelsen med 500 000 kronor från 2018 och framåt.

Sammanfattning

Från och med 2018-01-01 kommer en ny lag för patientnämndens verksamhet att
gälla, Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården (2017:372).
Lagstiftningen medför utökade arbetsuppgifter för landets patientnämnder. För att
kompensera för detta föreslås i budgetpropositionen ett utökat generellt statsbidrag
på 20 mnkr. Region Gotland kommer att kompenseras utifrån invånarantal vilket
innebär 116 tkr.
För att kunna utföra uppdraget för patientnämnden bedömer
regionstyrelseförvaltningen att kansliet för nämnden behöver utökas från en till två
årsarbetare. Idag finns en liten budget för att kunna ha vikarie vid ledigheter, i övrigt
finns bara budget för omkostnader. För att kunna utöka saknas 500 000 kronor i
anslaget vilket äskas inför 2018.
Bedömning

För att kunna klara uppdraget framåt för patientnämnden bedöms behovet av att
utöka från en till två årsarbetare som rimligt.
Beslutsunderlag

PAN A16/2017, Utökat uppdrag – behov av resurser
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Patientnämnden
Regionstyrelseförvaltningen, avdelning Regional utveckling
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DnrPAN A16/2017

Patientnämnden

1(1)

Region Gotland
Datum 2017-09-15
Anr

2017 -09- 1 8
Regionstyrelsen

REGION GOTLAND

Utökat uppdrag - behov av utökade resurser
En ny lag för patientnämndernas verksamhet gäller från 2018-01-01, Lag
(2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.
Lagstiftningen innebär utökade arbetsuppgifter för landets patientnämnder.
Patientnämnden har, i Strategisk plan och budget för 2018 — 2020, redogjort
för behovet av utökad bemanning på kansliet för att klara det utökade uppdrag
som gäller från årsskiftet.
Av regeringens proposition 2016/17:122 framgår att landstingen bör
kompenseras med cirka 20 miljoner konor med anledningen av de nya
uppdragen till patientnämnderna.
Det sägs i propositionen att "Regleringen sker i budgetpropositionen för 2018
och kommunerna kommer i framtiden att kompenseras på utgiftsområde 25
Allmänna bidrag till kommuner att tillföras 20 miljoner kronor årligen".
Vilken summa som kommer att tillföras Region Gotland, med anledning av
ovanstående kommer alltså inte att vara känt förrän 2017-09-20 då
budgetpropositionen läggs fram.
Patientnämnden vill med denna skrivelse återigen lyfta frågan om behovet av
utökade resurser för att öka bemanningen på kansliet. Ambitionsnivån bör vara
utrymme för 2,0 tjänster.

PATIENTNÄMNDEN

Pia Dyvander Johansson
Ordförandd

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 80 62

Org nr 212000-0803

E-post registrator-pan@gotland.se

Webbplatswww.gotland.se/patientnamnd

Region

Gotland

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-11-20

Handlingar till

Ärende 9

Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Bedömning av konsekvenser av
prognostiserat underskott inför budget
2018
Innehåll
 Regionstyrelsen 2017-10-26, § 262
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-21
 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-20, § 426

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 262

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Bedömning av
konsekvenser av prognostiserat underskott inför
budget 2018

RS 2017/844
AU § 296

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige


Äskandet avslås

Hälso- och sjukvårdsnämnden har lämnat in ett äskande om ytterligare tillskott till
budgetramen 2018 med 15 miljoner kronor. Anledningen till detta är svårigheten i att
planera kostnaden för utomlänsvård då särskilda fall slumpmässigt kan belasta verksamheten med stora kostnader. Tillskottet ska hanteras som en buffert.
I anvisningarna för budgetavstämningen poängteras att det budgetbeslut som regionfullmäktige tog i juni är det som gäller för nämnderna. Avstämningen ska hantera
eventuella förändringar av de centrala intäkterna i form av effekter av regeringens
budgetproposition och den skatteprognos som SKL gör i september/oktober. Den
hanterar även återrapportering av de uppdrag som är givna i samband med budgetberedningen.
I strategisk plan 2018-2020 äskade hälso- och sjukvårdsnämnden 7,8 miljoner kronor
i ramtillskott varav 3 miljoner kronor beviljades i budgetbeslutet i juni.
Regionstyrelseförvaltningen anser inte att hänsyn ska tas till hälso- och sjukvårdsnämndens äskande. Nämnden bör återkomma till budgetberedningen i vår i samband
med den ordinarie processen och där ta upp de behov som ses framåt.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-18, HSN 2017/10
Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-21

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2017/844
21 september 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Bedömning av konsekvenser av prognostiserat underskott
inför budget 2018
Förslag till beslut

•Äskandet avslås
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har lämnat in ett äskande om ytterligare tillskott till
budgetramen 2018 med 15 mnkr. Anledningen till detta är svårigheten i att planera
kostnaden för utomlänsvård då särskilda ytterfall slumpmässigt kan belasta
verksamheten med stora kostnader. Tillskottet ska hanteras som en buffert.
Bedömning

I anvisningarna för budgetavstämningen poängteras att det budgetbeslut som
regionfullmäktige tog i juni är det som gäller för nämnderna. Avstämningen ska
hantera eventuella förändringar av de centrala intäkterna i form av effekter av
regeringens budgetproposition och den skatteprognos som SKL göt i
september/oktober. Den hanterar även återrapportering av de uppdrag som är givna
i samband med budgetberedningen.
I strategisk plan 2018-2020 äskade hälso- och sjukvårdsnämnden 7,8 mnkr i
ramtillskott varav 3 mnkr beviljades i budgetbeslutet i juni.
Regionstyrelseförvaltningen anser inte att hänsyn ska tas till hälso- och
sjukvårdsnämndens äskande. Nämnden bör återkomma till budgetberedningen i vår i
samband med den ordinarie processen och där ta upp de behov som ses framåt.
Beslutsunderlag

HSN 2017/10 tjänsteskrivelse Bedömning av konsekvenser av prognostiserat
underskott inför budget 2018
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-09-20

HSN § 426

Bedömning av potentiella konsekvenser för de
ekonomiska förutsättningarna inför 2018

HSN 2017/10
HSN-AU § 424

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens bedömning
av utgångsläget för budget 2018 och därmed hos regionfullmäktige begära ett
tilläggsanslag på 15 miljoner som en buffert till följd av oförutsägbara utomlänsvårdskostnader.

Sammanfattning

I delårsrapport 2 för hälso- och sjukvårdsnämnden prognostiseras ett underskott på
– 40 miljoner 2017. Det prognostiserade underskottet beror sammanfattningsvis på
tre orsaker:
 I början av året var den planerade neddragningen av vårdplatser inte möjlig på

grund av ett mycket ansträngt läge för vårdplatserna på Visby lasarett. Neddragningen genomfördes 2017-04-08.
 Handlingsplanen för att behålla och rekrytera personal och därmed bli oberoende
av hyrpersonal och i förlängningen beräknat minskade kostnader har inte haft
effekt. Tvärtom har kostnaderna för hyrpersonal ökat. Effekterna bedöms börja
komma under hösten 2017.
 Utomlänsvården är fluktuerande mellan åren, delvis beroende på antal kostsamma
vårdtillfällen på fastlandet. 2017 prognostiseras bli ett år med ovanligt många
sådana vårdtillfällen och därmed också ovanligt höga kostnader.
Inför verksamhetsåret 2018 är bedömningen att med en större effekt av handlingsplanerna gällande vårdplatser och oberoende av hyrpersonal kommer den delen av
2017 års underskott att hanteras under 2018, inom befintlig budgetram.
Utomlänsvården har kraftigt fluktuerande kostnader mellan åren. Jämfört med 2012
har kostnaden variationen varit på ca 40 miljoner per år. Detta beror till största delen
på variationer i antal och kostnad för de kostsamma vårdtillfällena på fastlandet. Den
del av utomlänsvården där Gotland har störst möjlighet att påverka kostnaden är
främst vårdtillfällen till lägre kostnad per styck. De är vanligast.
Kostanden för akut vård på fastlandet samt den rättspsykiatriska vården är svår att
påverka. De senaste åren har dessa kostnader ökat kraftigt, inte minst utifrån att fler
medborgare döms till rättspsykiatrisk vård.
I den budgetram som hälso- och sjukvården blivit tilldelad inför 2018 finns inte
något utrymme utöver en medelkostnad för de dyra vårdtillfällena. Hälso- och
sjukvården begär därför av regionfullmäktige ett tilläggsanslag med 15 miljoner att
hantera som en buffert för just dyra vårdtillfällen inom utomlänsvården.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-09-20

Bedömning

Bedömningen är att effekten av handlingsplanerna för att rekrytera och behålla
personal och därmed bli oberoende av hyrpersonal kommer att ge sänkta kostnader
för hyrpersonal 2018 jämfört med 2017. Minskat antal vårdplatser kommer att 2018
ha en helårseffekt. Till det kommer övriga handlingsplaner, exempelvis för att minska
läkemedelskostnader, att innebära att kostnadsutvecklingen för 2018 kommer att
avta. För dessa kostnader bedöms den tilldelade budgeten för 2018 inte påverkas av
det prognostiserade minusresultatet 2017. Gällande utomlänsvården är bedömningen
att hälso- och sjukvårdens ekonomi inte har möjlighet att inrymma de kraftiga
svängningar som vissa år uppstår på grund av många vårdtillfällen till en hög
kostnad på fastlandet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 18 september 2017
Ärendets behandling under mötet

Yvonne Skovshoved, ekonomichef, föredrar ärendet med hjälp av Emma Norrby,
förvaltningscontroller.
Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 424
Skriftligt underlag skickas ut inför hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den
20 september 2017.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Skickas till
Regionfullmäktige

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

HSN 2017/10
18 september 2017

Yvonne Skovshoved
Ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Bedömning av konsekvenser av prognostiserat underskott
inför budget 2018
Förslag till beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens bedömning av
utgångsläget för budget 2018 och därmed hos regionfullmäktige begära ett
tilläggsanslag på 15 miljoner som en buffert till följd av oförutsägbara
utomlänsvårdskostnader.

Sammanfattning

I delårsrapport 2 för hälso- och sjukvårdsnämnden prognostiseras ett underskott på
– 40 miljoner 2017. Det prognostiserade underskottet beror sammanfattningsvis på 3
orsaker:
 I början av året var den planerade neddragningen av vårdplatser inte möjlig på

grund av ett mycket ansträngt läge på vårdplatserna på Visby lasarett.
Neddragningen genomfördes 2017-04-08.
 Handlingsplanen för att behålla och rekrytera personal och därmed bli oberoende
av hyrpersonal och i förlängningen beräknat minskade kostnader har inte haft
effekt. Tvärtom har kostnaderna för hyrpersonal ökat. Effekterna bedöms börja
komma under hösten 2017.
 Utomlänsvården är fluktuerande mellan åren, delvis beroende på antal kostsamma
vårdtillfällen på fastlandet. 2017 prognostiseras bli ett år med ovanligt många
sådana vårdtillfällen och därmed också ovanligt höga kostnader.
Inför verksamhetsåret 2018 är bedömningen att med en större effekt av
handlingsplanerna gällande vårdplatser och oberoende av hyrpersonal kommer den
delen av 2017 års underskott att hanteras under 2018, inom befintlig budgetram.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-11-20

Handlingar till

Ärende 10

Överföring av budget från gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden till barnoch utbildningsnämnden avseende
lokalkostnader 2018
Innehåll
 Regionstyrelsen 2017-10-26, § 281
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-16
 Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 2017-10-06

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 281

Överföring av budget från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till barn- och utbildningsnämnden avseende lokalkostnader 2018

RS 2017/7
AU § 317

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige


3 566 912 kronor överförs från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till barnoch utbildningsnämnden i 2018 års driftbudget.

I samband med utflyttning av gymnasieverksamhet (Wisbygymnasiet) från fastigheten
Hackspetten 14, Visby och tillika en inflyttning av grundskoleverksamhet
(Polhemsskolan) i densamma, begärs en överflyttning av budget från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden till barn- och utbildningsnämnden, totalt 3 565 912
kronor.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 2017-10-06
Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-16

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 281

Överföring av budget från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till barn- och utbildningsnämnden avseende lokalkostnader 2018

RS 2017/7
AU § 317

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige


3 566 912 kronor överförs från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till barnoch utbildningsnämnden i 2018 års driftbudget.

I samband med utflyttning av gymnasieverksamhet (Wisbygymnasiet) från fastigheten
Hackspetten 14, Visby och tillika en inflyttning av grundskoleverksamhet
(Polhemsskolan) i densamma, begärs en överflyttning av budget från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden till barn- och utbildningsnämnden, totalt 3 565 912
kronor.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 2017-10-06
Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-16

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2017/10

Utomlänsvården har kraftigt fluktuerande kostnader mellan åren. Detta beror till
största del av fluktuationer i antal och kostnad för de kostsamma vårdtillfällena på
fastlandet. Den del av utomlänsvården där Gotland har störst möjlighet att påverka
kostnaden är främst de vårdtillfällen som är de flesta till antalet, men till lägre kostnad
per styck. Inom det kostnadssegmentet sker endast mindre variationer mellan åren,
kostnaden har de senaste åren varit ca 70-75 miljoner. De mer kostsamma
vårdtillfällena, vårdtillfällen mellan 150-500 Tkr per styck och de vårdtillfällen över
500 Tkr kronor per styck har från 2012 till idag, varierat från 20 miljoner lägre till 20
miljoner högre än ett medelvärde för perioden. Således en variation på ca 40 miljoner
inom några år. 2017 kommer att vara ett år med hög kostnad för utomlänsvården.
Kostanden för akut vård på fastlandet samt den rättspsykiatriska vården är svår att
påverka. De senaste åren har dessa kostnader ökat kraftigt, inte minst utifrån att fler
medborgare döms till rättspsykiatrisk vård.
I den budgetram som hälso- och sjukvården blivit tilldelad inför 2018 finns inte
något utrymme utöver en medelkostnad för de dyra vårdtillfällena. Hälso- och
sjukvården begär därför av regionfullmäktige ett tilläggsanslag med 15 miljoner att
hantera som en buffert för just dyra vårdtillfällen inom utomlänsvården.
Bedömning

Bedömningen är att effekten av handlingsplanerna för att rekrytera och behålla
personal och därmed bli oberoende av hyrpersonal kommer att ge sänkta kostnader
för hyrpersonal 2018 jämfört med 2017. Minskat antal vårdplatser kommer att 2018
ha en helårseffekt. Till det kommer övriga handlingsplaner, exempelvis för att minska
läkemedelskostnader, att innebära att kostnadsutvecklingen för 2018 kommer att
avta. För dessa kostnader bedöms den tilldelade budgeten för 2018 inte påverkas av
det prognostiserade minusresultatet 2017. Gällande utomlänsvården är bedömningen
att hälso- och sjukvårdens ekonomi inte har möjlighet att inrymma de kraftiga
svängningar som vissa år uppstår på grund av många vårdtillfällen till en hög
kostnad på fastlandet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 18 september 2017
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Registrator-RS
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2017/7
16 oktober 2017

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Omdisponering av budgetmedel från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden till barn- och utbildningsnämnden
Förslag till beslut

•

3 566 000 kronor överförs från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till
barn- och utbildningsnämnden i 2018 års driftbudget.

Sammanfattning

Verksamheten i fastigheten Hackspetten 14 har ändrats, från att ha använts av
Wisbygymnasiet till att nu bli grundskola. Därmed föreslås att budgetmedel på 3 566
tkr för lokalkostnader flyttas från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till barnoch utbildningsnämnden i 2018 års driftbudget.

Bedömning

Då det inte längre är gymnasieverksamhet i Hackspetten 14 är det naturligt att
budgeten för lokalkostnader övergår till barn- och utbildningsnämnden.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot förslaget.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2017/173 BUN 2017/704
6 oktober 2017

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Till, Regionstyrelsen, budgetavstämning

Överföring av budget från GVN till BUN avseende
lokalkostnader 2018
Sammanfattning

I samband med utflyttning av gymnasieverksamhet (Wisbygymnasiet) från
fastighetsenheten Hackspetten 14, Visby och tillika en inflyttning av
grundskoleverksamhet (Polhemskolan) i densamma, begärs en överflyttning av
budget från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till barn- och
utbildningsnämnden.
För internhyror överflyttas 3 565 912 kronor, enligt följande kontrakt:
Kontrakt

Byggnad, Benämning

0110101.501-01

01 , CPG, Hackspetten 14

Internhyra 2018
1 267 896

0110101.502-01

01 , CPG, Hackspetten 14

184 013

0110102.501-02

02 , CPG Hackspetten 14

1 131 958

0110102B.501-01

02B, Christopher Polhemgym

761 342

0110103.599-01

03,LärVux Mäster Trä

122 398

0110151.501-02

Mob Paviljong nr 4

98 306

Summa

3 565 912

Kostnader för städservice år 2018 är i dagsläget inte fördelade på ett sådant sätt att de
kan följa med i en lokalövergång, detta innebär att nämnderna får återkomma med en
begäran om budgetöverföring gällande städservice.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Elisabeth Jonsson Höök
Tf. Utbildningsdirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-11-20

Handlingar till

Ärende 11

Barn- och utbildningsnämnden.
Avstämning av elevvolymer inför
budgetåret 2018
Innehåll
 Regionstyrelsen 2017-10-26, § 263
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-27
 Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-19, § 82

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 263

Barn- och utbildningsnämnden. Avstämning av
elevvolymer inför budgetår 2018

RS 2017/882
AU § 297

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige


Äskandet avslås

Barn- och utbildningsnämnden begär ramförstärkning 2018 motsvarande 7,6 mnkr
på grund av fler barn och elever.
I den fastlagda budgeten för 2018 är resursfördelningsmodellen för förskola, grundskola och fritidshem baserad på 11 005 barn och elever. En ramförstärkning på
grund av volymförändringar av antalet barn och elever på 1,2 miljoner kronor
fastställdes av regionfullmäktige i juni. En ny beräkning är gjord per den 30 augusti
och visar då på en ökning på 117 barn.
Höstens ökning av barn- och elevvolymer påverkar barn- och utbildningsnämndens
budget negativt för år 2018. Barn- och utbildningsnämndens resursfördelning
kommer inte att ha täckning för de ökade barn- och elevvolymerna, ökningen
motsvarar 7,6 miljoner kronor.
I anvisningarna för budgetavstämningen poängteras att det budgetbeslut som
regionfullmäktige tog i juni är det som gäller för nämnderna. Avstämningen ska
hantera eventuella förändringar av de centrala intäkterna i form av effekter av
regeringens budgetproposition och den skatteprognos som SKL gör i september/
oktober. Den hanterar även återrapportering av de uppdrag som är givna i samband
med budgetberedningen.
Resursfördelningsmodellen för skolverksamhet och äldreomsorg är till för att
kompensera dessa verksamheter för förändringar i befolkningen som påverkar
behovet av verksamhet. Justeringen görs en gång om året. Då kompenseras för de
faktiska förändringar som skett föregående år och den prognos som ligger för
kommande år. Enligt den beslutade budgetprocessen görs ingen justering på hösten,
varken uppåt eller neråt.
Regionstyrelseförvaltningen anser inte att hänsyn ska tas till barn- och utbildningsnämndens äskande. Vid budgetberedningen i vår görs en ny beräkning av resursfördelningen utifrån förändringarna i befolkningen.
Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-19, § 82
Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-27

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2017/882
27 september 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Avstämning av elevvolymer inför budgetår 2018
Förslag till beslut

•

Äskandet avslås

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden begär ramförstärkning 2018 motsvarande 7,6
miljoner kronor på grund av fler barn och elever.
I den fastlagda budgeten för 2018 är resursfördelningsmodellen för förskola,
grundskola och fritidshem baserad på 11 005 barn och elever. En ramförstärkning på
grund av volymförändringar av antalet barn och elever på 1,2 miljoner kronor
fastställdes av regionfullmäktige i juni. En ny beräkning är gjord per den 30 augusti
och visar då på en ökning på 117 barn.
Höstens ökning av barn- och elevvolymer påverkar barn- och utbildningsnämndens
budget negativt för år 2018. Barn- och utbildningsnämndens resursfördelning
kommer inte att ha täckning för de ökade barn- och elevvolymerna, ökningen
motsvarar 7,6 miljoner kronor.
Bedömning

I anvisningarna för budgetavstämningen poängteras att det budgetbeslut som
regionfullmäktige tog i juni är det som gäller för nämnderna. Avstämningen ska
hantera eventuella förändringar av de centrala intäkterna i form av effekter av
regeringens budgetproposition och den skatteprognos som SKL göt i
september/oktober. Den hanterar även återrapportering av de uppdrag som är givna
i samband med budgetberedningen.
Resursfördelningsmodellen för skolverksamhet och äldreomsorg är till för att
kompensera dessa verksamheter för förändringar i befolkningen som påverkar
behovet av verksamhet. Justeringen görs en gång om året. Då kompenseras för de
faktiska förändringar som skett föregående år och den prognos som ligger för
kommande år. Enligt den beslutade budgetprocessen görs ingen justering på hösten,
varken uppåt eller neråt.
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Region Gotland
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/882

Regionstyrelseförvaltningen anser inte att hänsyn ska tas till barn- och
utbildningsnämndens äskande. Vid budgetberedningen i vår görs en ny beräkning av
resursfördelningen utifrån förändringarna i befolkningen.
Beslutsunderlag

BUN § 82, 2017-09-19
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
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Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2017/6
8 september 2017

Jimmy Söderström

Barn- och utbildningsnämnden

Avstämning av elevvolymer inför budget 2018
Förslag till beslut

•

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att till regionstyrelsen, för budgetåret
2018, begära om ramförstärkning motsvarande 7,6 miljoner kronor på grund av
fler barn och elever.

Sammanfattning

Förvaltningen har av barn- och utbildningsnämnden fått i uppdrag att göra en
avstämning av barn och elevvolymer inför budget 2018.
I Strategisk plan och budget för 2018 är antalet barn och elever beräknat till 11 005.
En ramförstärkning på grund av volymförändringar av antalet barn och elever har
fastställts till ett värde på 1,2 miljoner kronor.
Inför det fortsatta arbetet med internbudget 2018 har avstämning av barn och
elevvolymer i Region Gotland gjorts den 30 augusti 2017. Avstämningen visar att
planeringsunderlaget för antalet barn i förskolan ökar. Totalt är ökningen 46 barn
och det är framförallt 1-åringar och 5-åringar som ökar i antal.
För grundskolan är det för hösten 71 fler inskrivna elever i årskurserna 1-9, detta
oavsett huvudman. Den största ökningen av antalet elever är framförallt i årskurserna
1-6. En anledning till de ökade elevvolymerna är fler nyanlända folkbokförda elever.
Höstens ökning av barn- och elevvolymer påverkar barn- och utbildningsnämndens
budget negativt för år 2018. Barn- och utbildningsnämndens resursfördelning
kommer inte att ha täckning för de ökade barn- och elevvolymerna, ökningen
motsvarar 7,6 miljoner kronor, se efterföljande tabell:
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803
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Utbildnings och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2017/6

Jämförelse av budget för år 2018 avseende volymförändringar, tkr (+ökat behov, - minskat
behov)

Resursfördelningsmodell/flöden

Reviderad Not 1

Tidigare Not2

År

2018

2018

Differens

Förskola

9 202

4 734

4 468

-1 316

-1 647

331

-614

144

-758

1 534

-2 063

3 597

8 806

1 168

7 638

Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Summa
Not 1

Reviderad, avser förändringar i barn och elevvolymer, mätvärde den 30 augusti 2017

Not 2

Tidigare, avser inlämnad och fastställd strategisk plan och budget 2018-2020

Förändringen i helårsbarn och elever är enligt nedan tabell:
Resursfördelningsmodell/flöden
År
Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Summa
Not 1
Not 2

Reviderad Not 1
2018
2 725
2 463
599
5 313
11 100

Tidigare Not2
2018
2 684
2 450
614
5 257
11 005

Differens
41
13
-15
56
95

Reviderad, avser förändringar i barn och elevvolymer, mätvärde den 30 augusti 2017
Tidigare, avser inlämnad och fastställd strategisk plan och budget 2018-2020

Till skillnad från tidigare år så kommer barn- och elevvolymer successivt att öka
under ett verksamhetsår. En faktor som bland annat påverkar en ökning i
elevvolymer är Gotlands länstal om att ta emot drygt 200 nyanlända per år. Den
framtida successiva ökningen av antalet barn och elever under ett verksamhetsår,
kommer medföra underskott i barn- och utbildningsnämnden resursfördelning.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att barn och utbildningsnämnden hos regionstyrelsen,
inför budgetavstämningen, gör en begäran om ramförstärkning beroende på att
antalet barn och elever har ökat efter det att regionstyrelsen lagt förslag till
regionfullmäktige om nämndernas internbudget 2018 (RS§132). Det ökade antalet
barn och elever har inte medräknats i det budgetunderlag för år 2018 som tidigare
överlämnats till regionstyrelsen.
Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-11-20

Handlingar till

Ärende 12

Buffert för kostnader kopplade till
asylboende
Innehåll
 Regionstyrelsen 2017-10-26, § 282
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-11

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 282

Buffert för kostnader kopplade till asylboende

RS 2017/7
AU § 319

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige


Anslaget på 4,1 mnkr för kostnader kopplade till asylboende tas bort.

Regionfullmäktige beslutade 2015-11-23, § 280 att avsätta medel i en buffert i 2016
års budget för kostnader kopplade till asylboende. Anslaget skulle hanteras enligt
vissa beslutade principer och användas för att finansiera verksamhet som inte ersätts
av statliga asylersättningar. Bufferten uppgick vid beslutet till 5 miljoner kronor
Bufferten inrättandes bland annat för att det vid den här tiden inte fanns någon god
kunskap om vilka faktiska intäkter och kostnader som skulle uppstå i samband med
åtagandet att ta emot asylsökande på Gotland. Anslaget skulle hanteras som buffert
under längst två år eftersom det egentligen inte är lämpligt att fördela budgetanslag i
efterhand.
I 2017 års budget beslutade regionfullmäktige att 900 000 kr av bufferten skulle
tillföras kultur- och fritidsnämnden. Bufferten uppgår därmed nu till 4,1 miljoner
kronor.
Ärendet har kompletterats med förvaltningens bedömning i kallelse till dagens
sammanträde.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-11
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar att anslaget på 4,1 miljoner kronor växlas från asyl till
integrationsinsatser. Anslaget ska vara sökbart för både ideella organisationer samt
regionens egna verksamheter. Stefan Wramner (M) och Johan Thomasson (L)
instämmer i yrkandet.
Ordförande yrkar bifall till regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att eget yrkande vunnit bifall.
Regionstyrelsen beslutar alltså efter förvaltningens förslag.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2017/7
11 oktober 2017

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Strategisk plan och budget 2018-2020 – buffert för kostnader
kopplade till asylboende
Förslag till beslut

•

Anslaget på 4,1 mnkr för kostnader kopplade till asylboende tas bort.

Sammanfattning

Det finns ett anslag på 4,1 mnkr som är budgeterat centralt på finansförvaltningen
och som ska användas för kostnader kopplade till asylboende på Gotland. Anslaget
används som en buffert för att i efterhand ersätta nämnder för kostnader som
uppstått till följd av asylverksamhet på Gotland. Anslaget har hanterats efter vissa
beslutade principer.
När bufferten inrättades 2016 var avsikten att den skulle finnas som längst i två år.
Det är egentligen inte lämpligt ur ekonomistyrningssynpunkt att inte veta vilka
resurser som finns tillgängliga när en verksamhet planeras. Men eftersom kunskapen
då inte fanns, om vilka intäkter och kostnader som skulle uppstå till följd av den här
nya verksamheten, valdes ändå den här lösningen.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att anslaget bör tas bort ur 2018 års
budget och därmed förstärka resultatet. De nämnder och förvaltningar som anser sig
ha ofinansierade kostnader som inte ersätts av de statliga asylersättningarna får
återkomma med eventuella äskanden till budgetberedningen 2018.
Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige beslutade 2015-11-23 §280 att avsätta medel i en typ av buffert i
2016 års budget för kostnader kopplade till asylboende. Anslaget skulle hanteras
enligt vissa beslutade principer och användas för att finansiera verksamhet som inte
ersätts av statliga asylersättningar. Bufferten uppgick vid beslutet till 5 mnkr.
Bufferten inrättandes bland annat för att det vid den här tiden inte fanns någon god
kunskap om vilka faktiska intäkter och kostnader som skulle uppstå i samband med
åtagandet att ta emot asylsökande på Gotland. Anslaget skulle hanteras som buffert
under längst två år eftersom det egentligen inte är lämpligt att fördela budgetanslag i
efterhand.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/7

I 2017 års budget beslutade regionfullmäktige att 900 000 kr av bufferten skulle
tillföras kultur- och fritidsnämnden. Bufferten uppgår därmed nu till 4,1 mnkr.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att anslaget för kostnader kopplade till
asylboende bör tas bort då det inte är lämpligt ur ekonomistyrningssynpunkt att ha
anslag som fördelas i efterhand.
Anslaget bör inte heller användas till annan verksamhet utan föreslås förstärka
resultatet 2018.
Det budgeterade resultatet för 2018 uppgår till 61 mnkr enligt regionfullmäktiges
budgetbeslut i juni. Regionfullmäktiges mål är att det budgeterade resultatet ska
uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden vilket är 99 mnkr för 2018. Därmed gör
regionstyrelseförvaltningen bedömningen att det inte finns utrymme att använda
anslaget till annan verksamhet.
De nämnder och förvaltningar som anser sig ha ofinansierade kostnader som inte
ersätts av de statliga asylersättningarna får återkomma med eventuella äskanden till
budgetberedningen 2018.
Beslutsunderlag

RF 2016-11-21 §280 Strategisk plan och budget 2016-2018
RF 2015-11-23 § 200 Strategisk plan och budget 2015-2017
RS 2015-10-29 §341 Principer för hantering av buffert för kostnader kopplade till
asylboende

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.

2 (2)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-11-20

Handlingar till

Ärende 13

Kultur- och fritidsnämnden.
Ombudgetering gällande avveckling
av nämnd och förvaltning
Innehåll
 Regionstyrelsen 2017-10-26, § 277
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-22

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 277

Uppdrag. Beredning av förslag på besparingar
gällande avveckling av kultur- och fritidsnämnd
och förvaltning

RS 2017/750
AU § 311

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige






Ett budgetanslag på 19 678 000 kronor tillförs gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i 2018 års budget.
Ett budgetanslag på 117 474 000 kronor tillförs regionstyrelsen i 2018 års budget.
Den tidigare beslutade besparingen på 7 miljoner kronor 2019 på kultur- och
fritidsverksamhet ska genomföras inom regionstyrelsens ansvarsområden.
Investeringspott på 200 000 kronor tillförs gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Investeringspott på 1 300 000 kronor tillförs regionstyrelsen.

Regionfullmäktige har 2017-09-25, § 117, beslutat om ny organisation för kultur- och
fritidsverksamheten från 2018-01-01. Detta efter tidigare beslut om att kultur- och
fritidsnämnden samt förvaltningen avvecklas 2017-12-31.
Enligt beslutet ska gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden svara för ungdomsverksamheten (motsvarande det som idag drivs inom kultur- och fritidsförvaltningen)
samt ansvara för bidrag till studieförbund. All övrig kultur- och fritidsverksamhet ska
regionstyrelsen svara för.
Det budgetförslag som nu tagits fram innebär att kultur- och fritidsnämndens budget
2018 ska delas och 19 678 000 kronor omdisponeras till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och 117 474 000 kronor till regionstyrelsen.
Genom att avveckla nämnden samt förvaltningen har den största delen av den
planerade besparingen på 5 miljoner kronor 2018 verkställts. Ytterligare besparingar
behöver dock genomföras och kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att 400 000
kronor ska sparas på ungdomsverksamheten samt att 700 000 kronor ska sparas på
fritidsverksamheten. Detta är inarbetat i den budget som nu föreslås till respektive
verksamhet 2018.
Kultur- och fritidsnämnden har utöver detta även identifierat möjliga besparingar
som i det här budgetförslaget ligger 2019. Det är besparingar på 3 miljoner kronor på
biblioteksverksamhet, 100 000 kronor på motionsspår samt 50 000 kronor på
omklädningsrum på Rävhagen. Den sammanlagda besparingen 2019 uppgår till
7 miljoner kronor vilket innebär att ytterligare besparingsbeslut behöver fattas under
nästa år. Det blir då regionstyrelsen som ansvarar för att besluta och genomföra de
besparingarna.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 277 forts
RS 2017/750

Ärendet har kompletterats med förvaltningens förslag till fördelning av investeringsbudget gällande kultur- och fritidsverksamheten.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-11
Regionfullmäktige 2017-09-25, § 117

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2016/750
22 september 2017

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland –
förslag till budget
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•
•

Ett budgetanslag på 19 678 tkr tillförs gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i
2018 års budget.
Ett budgetanslag på 117 474 tkr tillförs regionstyrelsen i 2018 års budget.
Den tidigare beslutade besparingen på 7 mnkr 2019 på kultur- och
fritidsverksamhet ska genomföras inom regionstyrelsens ansvarsområden.

Sammanfattning

Regionfullmäktige har den 25 september 2017 beslutat om ny organisering av kulturoch fritidsverksamheten från 2018-01-01. Detta efter tidigare beslut om att kulturoch fritidsnämnden samt förvaltningen avvecklas 2017-12-31.
Enligt beslutet ska gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden svara för
ungdomsverksamheten (motsvarande det som idag drivs inom kultur- och
fritidsförvaltningen) samt ansvara för bidrag till studieförbund. All övrig kultur- och
fritidsverksamhet ska regionstyrelsen svara för.
Det budgetförslag som nu tagits fram innebär att kultur- och fritidsnämndens budget
2018 ska delas och 19 678 tkr omdisponeras till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och 117 474 tkr till regionstyrelsen.
Genom att avveckla nämnden samt förvaltningen har den största delen av den
planerade besparingen på 5 mnkr 2018 verkställts. Ytterligare besparingar behöver
dock genomföras och kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att 400 tkr ska sparas
på ungdomsverksamheten samt att 700 tkr ska sparas på fritidsverksamheten. Detta
är inarbetat i den ram som nu föreslås till respektive verksamhet 2018.
Kultur- och fritidsnämnden har utöver detta även identifierat möjliga besparingar
som i det här budgetförslaget ligger 2019. Det är besparingar på 3 mnkr på
biblioteksverksamhet, 100 tkr på motionsspår samt 50 tkr på omklädningsrum på
Rävhagen. Den sammanlagda besparingen 2019 uppgår till 7 mnkr vilket innebär att
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ytterligare besparingsbeslut behöver fattas under nästa år. Det blir då regionstyrelsen
som ansvarar för att besluta och genomföra de besparingarna.
Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige beslutade 19 juni 2017 att kultur- och fritidsnämnden och kulturoch fritidsförvaltningen avvecklas per den 2017-12-31.
Regionstyrelseförvaltningen fick i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med
förslag på organisationstillhörighet för samtliga verksamheter inom kultur- och
fritidsnämnden/kultur- och fritidsförvaltningen. Kultur- och fritidsnämnden fick i
uppdrag att ta fram förslag på besparingar upp till 15 mnkr inkluderande avveckling
av nämnd och förvaltning. Detta förslag skulle beredas på budgetavstämningen 2017.
Regionfullmäktige har den 25 september fattat beslut om organisationstillhörighet.
Beslutet innebär i korthet att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska svara för
Region Gotlands ungdomsverksamhet (motsvarande det som idag drivs inom kulturoch fritidsförvaltningen) samt handläggning av bidrag till studieförbund.
Regionstyrelsen ansvarar för all övrig kultur- och fritidsverksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden har lämnat förslag till besparingar som ska verkställas
2018 och 2019. (KFN §40 2017-06-13).
Bedömning

Förslag till budgetram 2018 för den verksamhet som ska flyttas till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden samt de verksamheter som ska flyttas till regionstyrelsen
utgår från regionfullmäktiges beslut om organisation samt kultur- och
fritidsnämndens förslag till besparingar 2018-2019.
Den beslutade budgetramen inklusive besparing för kultur- och fritidsnämnden
uppgår 2018 till 137 152 tkr. I den summan ingår även det ramtillskott som tillförts
för hyra av Kustateljén i Fårösund, kompensation för externa avtal,
personalkostnadskompensation samt förändring av interna priser. Alla dessa poster
är delade mellan ungdomsverksamheten och övrig verksamhet. Till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden tillförs därmed ett anslag på 16 908 tkr för
ungdomsverksamheten och ett anslag på 2 770 tkr för ansvaret för bidrag till
studieförbund. Till regionstyrelsen tillförs ett anslag på 117 474 tkr.
Besparingar 2017-2019

Den sammanlagda besparingen på kultur- och fritidsverksamhet ska enligt tidigare
beslut uppgå till 15 mnkr och genomföras år 2017 -2019, 3 mnkr år 2017, 5 mnkr år
2018 och 7 mnkr 2019.
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat och genomfört besparingar på drygt 3 mnkr
som verkställts 2017.
2018 genomförs avvecklingen av kultur- och fritidsnämnden och kultur- och
fritidsförvaltningen, därigenom sparas ytterligare cirka 4 mnkr. Kultur- och
fritidsnämnden har lämnat förslag på möjliga besparingar 2018 på
ungdomsverksamheten med 400 tkr samt fritidsverksamheten på 700 tkr. Summan av
dessa besparingar blir 5,1 mnkr.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/750

2019 ska ytterligare 7 mnkr sparas. Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit en
besparing på bibliotek på 3 mnkr, motionsspår 100 tkr samt omklädningsrum på
Rävhagen 50 tkr. Några fler besparingsförslag har inte nämnden tagit fram.
Ytterligare besparingar behöver därför genomföras. I den utredning som
genomfördes i februari 2017 fanns även förslag på neddraget föreningsstöd samt
besparing på anläggningar. Dessa förslag har inte kultur- och fritidsnämnden
föreslagit eller behandlat. Det blir därmed regionstyrelsen som beslutar om inom
vilka verksamheter resterande besparing på drygt 3 mnkr ska genomföras.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Sammanträdesdag
2017-11-20

Handlingar till

Ärende 14

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Åtgärder
och finansiering för deltagande i
Framtidens vårdinformationsmiljö.
Uppdrag: Investering
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-10-26, § 276
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-11
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-10-20, § 419
• Stockholms läns landsting 2017-08-30. Remiss för Framtidens
vårdinformationsmiljö

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 276

Uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Åtgärder och finansiering för deltagande i
Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM SLL

RS 2017/749
AU § 310

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelas 2 miljoner kronor i investeringsbudget för
2018 för deltagande i FVM.
 Hälso- och sjukvårdsnämnden är ansvarig nämnd för programmet och ska säkerställa Region Gotlands deltagande och genomförande. Arbetet ska ske i nära
samarbete med övriga intressenter i Region Gotland.
 Hälso- och sjukvårdsnämnden ska till budgetberedningen 2018 återkomma med en
beskrivning av investerings- och driftmedelsbehov för perioden 2019 – 2022.
 Hälso- och sjukvårdsnämnden ska till budgetberedningen 2018 beskriva hur
arbetet med verksamhetsutveckling i den nya miljön ska ske samt hur samarbetet
med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden planeras.


Regionfullmäktige beslutade 2017-06-19, § 86, att Region Gotland ska delta i
Stockholms läns landstings program Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, med
avsikt att vara fullvärdig part i kommande upphandling. Vidare beslutades att hälsooch sjukvårdsförvaltningen ska vara ansvarig förvaltning och, tillsammans med
regionstyrelseförvaltningen, säkerställa Region Gotlands deltagande och genomförande. Hälso- och sjukvårdsnämnden har ansvar för att planera för de ekonomiska
konsekvenserna av programmet och är den nämnd som äskar såväl drift- som
investeringsmedel. Inför budgetavstämningen äskar hälso- och sjukvårdsnämnden
2 miljoner kronor i investeringsbudget för år 2018. Totalt ser nämnden att behovet
för att delta i programmet FVM är 60 miljoner kronor i investeringsbudget fördelat
på åren 2018-2022. Nämnden återkommer till budgetberedningen 2018.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att hälso- och sjukvårdsnämnden bör vara
ansvarig nämnd eftersom den största delen av arbetet kommer att finnas inom hälsooch sjukvårdsförvaltningen då det handlar om verksamhetsutveckling och förändring
av arbetssätt inom vården. Det är viktigt att planera för samarbetet med framförallt
socialnämnden men även barn- och utbildningsnämnden eftersom dessa nämnder
kommer att beröras av förändringarna som kommer att ske.
Arbetsutskottets överlämnade ärendet utan eget yttrande och ärendet har kompletterats med regionstyrelseförvaltningens skrivelse i kallelse till dagens sammanträde.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-20, § 419
Regionfullmäktige 2017-06-19, § 86
Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-11

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2017/749
11 oktober 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden. Åtgärder och
finansiering för deltagande i Framtidens
vårdinformationsmiljö, FVM SLL
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelas 2 mnkr i investeringsbudget för 2018
för deltagande i FVM.

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden är ansvarig nämnd för programmet och ska
säkerställa Region Gotlands deltagande och genomförande. Arbetet ska ske i
nära samarbete med övriga intressenter i Region Gotland.

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska till budgetberedningen 2018 återkomma
med en beskrivning av investerings- och driftmedelsbehov för perioden
2019 – 2022.

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska till budgetberedningen 2018 beskriva hur
arbetet med verksamhetsutveckling i den nya miljön ska ske samt hur
samarbetet med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden planeras.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i juni, RF § 86 170619, att Region Gotland ska delta i
Stockholms läns landstings program Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, med
avsikt att vara fullvärdig part i kommande upphandling.
Vidare beslutades att hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska vara ansvarig förvaltning
och, tillsammans med regionstyrelseförvaltningen, säkerställa Region Gotlands
deltagande och genomförande.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har ansvar för att planera för de ekonomiska
konsekvenserna av programmet och är den nämnd som äskar såväl drift- som
investeringsmedel. Inför budgetavstämningen äskar hälso- och sjukvårdsnämnden 2
miljoner kronor i investeringsbudget för år 2018. Totalt ser nämnden att behovet för
att delta i programmet FVM är 60 miljoner kronor i investeringsbudget fördelat på
åren 2018-2022. Nämnden återkommer till budgetberedningen 2018 med en tydligare
bild av behovet framåt fördelat över åren samt även en bild av driftkonsekvenser.
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen deltar tillsammans med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen för att genomföra FVM. Förvaltningen bedömer att hälsooch sjukvårdsnämnden bör vara ansvarig nämnd eftersom den största delen av
arbetet kommer att finnas inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen då det handlar om
verksamhetsutveckling och förändring av arbetssätt inom vården.
Det är viktigt att planera för samarbetet med framförallt socialnämnden men även
barn- och utbildningsnämnden eftersom dessa nämnder kommer att beröras av
förändringarna som kommer att ske.
Beslutsunderlag

HSN § 419, 2017-09-20

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Regionstyrelseförvaltningen, avdelning Kvalitet och digitalisering
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-09-20

HSN § 419

Investering i framtidens vårdinformationsmiljö

HSN 2017/297
HSN-AU § 432

Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till regionstyrelsen

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta att Region
Gotland tillsammans med Stockholms läns landsting genomför programmet
Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, och är fullvärdig part i kommande
upphandling.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att utreda nämndtillhörighet
för programmet och därigenom säkerställa Region Gotlands deltagande och
genomförande.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden äskar, för deltagande i programmet FVM,
60 miljoner kronor i investeringsbudget fördelat på åren 2018-2022, varav
2 miljoner i investeringsbudget för år 2018. Mer preciserat underlag tas fram
i samband med strategisk plan och budget 2019-2021.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 19 juni 2017 att Region Gotland ska delta i Stockholms
läns landstings program Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, med avsikt att vara
fullvärdig part i kommande upphandling.
Vidare beslutades att hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska vara ansvarig förvaltning
och, tillsammans med regionstyrelseförvaltningen, säkerställa Region Gotlands
deltagande och genomförande.
Hälso- och sjukvårdsnämnden skulle till budgetavstämningen 2017 återkomma med
förslag till nödvändiga beslut som rör åtgärder och den ekonomiska finansieringen
samt äska såväl drifts- som investeringsbudget.
Programmet FVM
Landstingsfullmäktige i Stockholms län tog ett inriktningsbeslut 14 februari 2017 att
inleda programmet och ge landstingsstyrelsen uppdraget att fatta kommande beslut
vid genomförande av upphandling av en ”vårdinformationsmiljö”, som ska ersätta
såväl nuvarande journalsystem som plattformar för integration och informationsutbyte mot andra applikationer. Denna ”miljö” ska kunna anpassas till framtida verksamhetsbehov och kommande utveckling av medborgares e-hälsotjänster.
Upphandling av vårdinformationssystem och integrationsplattformar beräknas pågå
under ett år och avslutas 2018. Innan upphandlingar kan starta i slutet av 2017 förväntas såväl Stockholms läns landstingsfullmäktige som Regionfullmäktige i Region
Gotland fatta genomförandebeslut, inklusive upphandlingsstrategi. För varje enskild
upphandling kommer sedan upphandlingsdokument (beroende på upphandlingsform) samt tilldelningsbeslut beslutas i landstingsstyrelse respektive regionstyrelse.
Detta förfarande ska säkerställa transparens, samt möjliggöra kvalitetskontroll vid
flera tillfällen.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-09-20

Samverkan och samlat uppdrag
Programmet inom Stockholms läns landsting arbetar, förutom med Region Gotland,
även med kommuner inom Stockholms läns landsting samt privata vårdgivare
finansierade av hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting.
Region Gotlands samverkan mellan landstingskommunal (hälso- och sjukvårdsförvaltningen) och primärkommunal hälso- och sjukvård (socialförvaltningen) samt
skolhälsovård (utbildnings- och arbetslivsförvaltningen) är betydelsefull för välfungerande vårdprocesser på Gotland. Frågan har väckts om man ska inkludera dessa
förvaltningar i Region Gotlands deltagande i FVM. Det skulle kunna innebära att
regionstyrelseförvaltningen bör vara den part som går in i upphandlingen tillsammans
med Stockholms läns landsting. De privata vårdgivare som förvaltningarna samverkar med ska involveras på lämpligt sätt. De juridiska förutsättningarna för att välja
tillvägagångssätt behöver utredas.
Kostnader
Stockholms läns landstings beräkning av den totala investeringsutgiften är 2 200
miljoner kronor, uttryckt i löpande priser. Beräkningen baseras på investeringsutgifter
för tidigare referensfall i andra nordiska länder (Danmark och Finland). Denna
kostnad blir, omräknat till Gotlands befolkningsandel (ca 1/40-del av Stockholms),
60 miljoner kronor fördelat på fem år. Hur stor andel av detta belopp som är drift
respektive investering är i nuläget inte möjligt att beräkna, då affärsmodellen inte är
klar. Investeringsbeloppet för 2018 beräknas till 2 miljoner kronor.
Avskrivningstiden för investeringen är 10 år. Avskrivningskostnader och räntekostnader för Stockholm efter driftsättning uppgår till 141 miljoner kronor år 2020
och 214 miljoner kronor 2021. Nivåerna är beräknade utifrån anskaffning efter
upphandling i två steg, 2019 respektive 2020. För Gotland blir motsvarande belopp
ca 4 respektive 5 miljoner kronor.
Kapitalkostnaderna bör ingå i planeringsförutsättningarna för åren 2019–2021.
Tekniska justeringar och förändringar inom nuvarande budgeterade ekonomiska
ramar ska beaktas i kommande års budgetarbete. Nuvarande kalkyl är baserad på det
programmet vet i nuläget och kommer att behöva justeras under upphandlingen.
Räntekostnaderna kommer att variera beroende på finansieringsbehov under
perioden.
Utöver kapitalkostnaderna tillkommer driftskostnader för investeringsobjektet.
Detta avser främst kostnader för förvaltnings- och driftsorganisationen, inklusive
infrastrukturtjänster samt verksamhetsutveckling för att realisera programmets
tidigare beskrivna strategiska mål. Dessa kostnader ska, allt eftersom investeringarna
driftsätts, mötas med reducerade kostnader till följd av effektiviseringarna. Det
uppstår initialt kostnader för dubbel drift samt kostnader som överstiger nettoeffekt
till följd av effektiviseringar. Kostnaderna beräknas i Stockholm till 215 miljoner
kronor år 2020 och 230 miljoner kronor år 2021 och på Gotland till 5 respektive 6
miljoner kronor.
Från år 2022 räknar Stockholms läns landsting med att driftskostnaderna ska rymmas
inom landstingets ordinarie budget genom effektiviseringar i verksamheten, som
Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-09-20

resultat av förändrade arbetssätt inom ramen för FVM. Det kan exempelvis handla
om standardisering av administrativa processer kopplat till sjukvården. För Region
Gotland är det än så länge inte möjligt att göra någon exakt beräkning eftersom
affärsmodell mellan parterna inte är fastställd.
De kapital- och driftskostnader som uppstår till följd av FVM kommer från och med
2022 att debiteras respektive vårdgivare. Det åligger därmed den organisation som
tillhandahåller de tjänster som FVM omfattar att teckna avtal med respektive vårdgivare. Debiteringen ska baseras på självkostnadsprincipen.
Bedömning

Konsekvensen för regionen som helhet är att digitaliseringen av hälso- och sjukvården inom ramen för FVM genom detta beslut kommer att genomföras i samarbete med Stockholms läns landsting. De juridiska förutsättningarna för val av
tillvägagångssätt behöver utredas. De privata vårdgivare som förvaltningarna
samverkar med ska involveras på lämpligt sätt.
Beslutsunderlag
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Ärendets behandling under mötet

Gunnar Ramstedt, chefsläkare, föredrar ärendet. Han visar ett bildspel om programmet
Framtidens vårdinformationsmiljö. Bildspelet har tidigare visats på ett möte med
programledningen, regionråd och chefer inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen på
Gotland. Olika patientscenarier beskrivs i bildspelet i form av exempel på hur det
skulle kunna fungera för en enskild patient.
Yrkande
Ordförande Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU § 432
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Skickas till
Regionfullmäktige

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
HSN 2017/297
15 september 2017

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Investering i framtidens vårdinformationsmiljö budgetavstämning
Förslag till beslut

•

•

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta att Region
Gotland tillsammans med Stockholms läns landsting genomför programmet
Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, och är fullvärdig part i kommande
upphandling.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att utreda
nämndtillhörighet för programmet och därigenom säkerställa Region Gotlands
deltagande och genomförande.
Hälso- och sjukvårdsnämnden äskar, för deltagande i programmet FVM,
60 miljoner kronor i investeringsbudget fördelat på åren 2018-2022, varav 2
miljoner i investeringsbudget för år 2018. Mer preciserat underlag tas fram i
samband med strategisk plan och budget 2019-2021.

Sammanfattning
Bakgrund

Regionfullmäktige beslutade 170619 att Region Gotland ska delta i Stockholms läns
landstings program Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, med avsikt att vara
fullvärdig part i kommande upphandling.
Vidare beslutades att hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska vara ansvarig förvaltning
och, tillsammans med regionstyrelseförvaltningen, säkerställa Region Gotlands
deltagande och genomförande.
Hälso- och sjukvårdsnämnden skulle till budgetavstämningen 2017 återkomma med
förslag till nödvändiga beslut som rör åtgärder och den ekonomiska finansieringen
samt äska såväl drifts- som investeringsbudget.
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Programmet FVM

Landstingsfullmäktige i Stockholms län tog ett inriktningsbeslut 14 februari att inleda
programmet och ge landstingsstyrelsen uppdraget att fatta kommande beslut vid
genomförande av upphandling av en ”vårdinformationsmiljö”, som ska ersätta såväl
nuvarande journalsystem som plattformar för integration och informationsutbyte
mot andra applikationer. Denna ”miljö” ska kunna anpassas till framtida
verksamhetsbehov och kommande utveckling av medborgares e-hälsotjänster.
FVM har som övergripande effektmål att:
1. Medarbetarna erbjuds en god digital arbetsmiljö med mobila och effektiva
arbetssätt
2. Patienterna är medaktörer i sin egen vård, med full insyn i all information
som rör den egna vården och hälsan.
3. Forskning, utveckling och styrning underlättas genom möjligheter att lagra,
analysera och dra nytta av den stora mängd klinisk information som
sjukvården tar fram.
4. Vården bedrivs standardiserat genom att begrepp, informationsstrukturer,
vårdprogram och processer standardiseras.
5. Vården bedrivs i sammanhållna vårdkedjor där olika vårdgivare samverkar
och delar patientinformation med varandra, så långt som gällande lagar
tillåter.
6. Effektiv och säker IT-miljö
Planering

FVM omfattar två delar:
1. Ett investeringsprogram som ska upphandla och implementera IT-stöd i
vårdens verksamheter. När programmet avslutas 2022 överlämnas en
vårdinformationsmiljö med ett antal komponenter som ska förvaltas vidare
av verksamheterna.
2. Stöd till den verksamhetsförändring som krävs för att realisera nyttan från
den nya vårdinformationsmiljön. Ansvaret ligger hos vårdgivarna, men
programmet ska stödja dem med metodik, planering, kommunikation samt
förankring.
Programmets ansvar är följande:


Upphandling av IT-stöd baserat på verksamhetens behov.



Teknisk implementering av anskaffat IT-stöd.



Säkra utveckling av standardiserad informatik och vårdprocesser.



Säkra verksamheternas verksamhetsutveckling genom
o Transformationsstrategi, metod och koordinering
o Utbildning av verksamhetens personal
o Stöd i realisering av nyttor
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Säkra etablering av mottagande förvaltning (IT, informatik och
verksamhetsnära).



Ta fram förslag på uppdateringar av policys och riktlinjer där detta behövs.



Avveckling av de IT-system som ersätts i och med FVM-programmet.
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Upphandling av vårdinformationssystem och integrationsplattformar beräknas pågå
under ett år och avslutas 2018. Innan upphandlingar kan starta i slutet av 2017
förväntas såväl Stockholms läns landstingsfullmäktige som Regionfullmäktige i
Region Gotland fatta genomförandebeslut, inklusive upphandlingsstrategi. För varje
enskild upphandling kommer sedan upphandlingsdokument (beroende på
upphandlingsform) samt tilldelningsbeslut beslutas i landstingsstyrelse respektive
regionstyrelse. Detta förfarande ska säkerställa transparens, samt möjliggöra
kvalitetskontroll vid flera tillfällen.
Samverkan och samlat uppdrag

Programmet inom SLL arbetar, förutom med Region Gotland, även med kommuner
inom Stockholms läns landsting samt privata vårdgivare finansierade av HSF SLL.
Region Gotlands samverkan mellan landstingskommunal (Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen) och primärkommunal hälso- och sjukvård
(Socialförvaltningen) samt skolhälsovård (Barn- och utbildningsförvaltningen) är
betydelsefull för välfungerande vårdprocesser på Gotland. Frågan har väckts om man
ska inkludera dessa förvaltningar i Region Gotlands deltagande i FVM. Det skulle
kunna innebära att Regionstyrelseförvaltningen bör vara den part som går in i
upphandlingen tillsammans med Stockholms läns landsting. De privata vårdgivare
som förvaltningarna samverkar med ska involveras på lämpligt sätt. De juridiska
förutsättningarna för att välja tillvägagångssätt behöver utredas.
Kostnader

Stockholms beräkning av den totala investeringsutgiften är 2 200 miljoner kronor,
uttryckt i löpande priser. Beräkningen baseras på investeringsutgifter för tidigare
referensfall i andra nordiska länder (Danmark och Finland). Denna kostnad blir,
omräknat till Gotlands befolkningsandel (ca 1/40-del av Stockholms), 60 miljoner
kronor fördelat på fem år. Hur stor andel av detta belopp som är drift respektive
investering är i nuläget inte möjligt att beräkna, då affärsmodellen inte är klar.
Investeringsbeloppet för 2018 beräknas till 2 miljoner kronor.
Avskrivningstiden för investeringen är 10 år. Avskrivningskostnader och
räntekostnader för Stockholm efter driftsättning uppgår till 141 miljoner kronor år
2020 och 214 miljoner kronor 2021. Nivåerna är beräknade utifrån anskaffning efter
upphandling i två steg, 2019 respektive 2020. För Gotland blir motsvarande belopp
ca 4 respektive 5 miljoner kronor.
Kapitalkostnaderna bör ingå i planeringsförutsättningarna för åren 2019–2021.
Tekniska justeringar och förändringar inom nuvarande budgeterade ekonomiska
ramar ska beaktas i kommande års budgetarbete. Nuvarande kalkyl är baserad på det
programmet vet i nuläget och kommer att behöva justeras under upphandlingen.
Räntekostnaderna kommer att variera beroende på finansieringsbehov under
perioden.
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Utöver kapitalkostnaderna tillkommer driftskostnader för investeringsobjektet. Detta
avser främst kostnader för förvaltnings- och driftsorganisationen, inklusive
infrastrukturtjänster samt verksamhetsutveckling för att realisera programmets
tidigare beskrivna strategiska mål. Dessa kostnader ska, allt eftersom investeringarna
driftsätts, mötas med reducerade kostnader till följd av effektiviseringarna. Det
uppstår initialt kostnader för dubbel drift samt kostnader som överstiger nettoeffekt
till följd av effektiviseringar. Kostnaderna beräknas i Stockholm till 215 miljoner
kronor år 2020 och 230 miljoner kronor år 2021 och på Gotland till 5 respektive 6
miljoner kronor.
Från år 2022 räknar SLL med att driftskostnaderna ska rymmas inom landstingets
ordinarie budget genom effektiviseringar i verksamheten, som resultat av förändrade
arbetssätt inom ramen för FVM. Det kan exempelvis handla om standardisering av
administrativa processer kopplat till sjukvården. För Region Gotland är det än så
länge inte möjligt att göra någon exakt beräkning eftersom affärsmodell mellan
parterna inte är fastställd.
De kapital- och driftskostnader som uppstår till följd av FVM kommer från och med
2022 att debiteras respektive vårdgivare. Det åligger därmed den organisation som
tillhandahåller de tjänster som FVM omfattar att teckna avtal med respektive
vårdgivare. Debiteringen ska baseras på självkostnadsprincipen.
Bedömning

Konsekvensen för regionen som helhet är att digitaliseringen av hälso- och
sjukvården inom ramen för FVM genom detta beslut kommer att genomföras i
samarbete med SLL. De juridiska förutsättningarna för val av tillvägagångssätt
behöver utredas. De privata vårdgivare som förvaltningarna samverkar med ska
involveras på lämpligt sätt.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 15 september 2017
170830 – SLL – Remiss om FVM
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Registrator-RS
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1. Sammanfattning

Programmet Framtidens vårdinformationsmiljö SLL, FVM SLL, är
landstingets hittills största initiativ för att driva hälso- och sjukvårdens
digitala förändringsresa. FVM SLL planeras pågå under fem år, från 2017
till 2022, och ska genom att etablera en ny vårdinformationsmiljö skapa
förutsättningar för framtidens forskning och hälso- och sjukvård.
Programmet FVM SLL bygger vidare på det tidigare arbetet som gjordes
inom ramen för programmet 3Rfvm, exempelvis används arbetet med
patientscenarion och målarkitektur. Arbetet omfattar tre områden som
ryms i begreppet vårdinformationsmiljö: teknik, information och
arbetssätt. Genom införandet av den nya vårdinformationsmiljön
underlättas även informationsutbytet med nationella tjänster, samt
informationsutbytet mellan vårdgivare med olika journalsystem.
Det pågår en rad initiativ inom Stockholms läns landsting som syftar till att
få hälso- och sjukvården att arbeta tillsammans i ett nätverk med
patientens behov i centrum, att höja kvaliteten på vården, samt att
effektivisera och säkra kompetensförsörjningen. Inget av detta är möjligt
utan en gemensam digital plattform som länkar ihop alla initiativ och
skapar en sammanhängande helhet som underlättar informationsutbyte
mellan olika aktörer.
Nuläget inom Stockholms läns landsting innebär ett flertal stora
utmaningar som behöver åtgärdas. Patienter har till exempel begränsad
möjlighet att själva ta del av information rörande sin vård, utan tvingas ofta
agera projektledare och bära sin egen information. Digitala tjänster som
efterfrågas saknas. Nuvarande vårdinformationsmiljö innebär vidare en
stor administrativ börda för medarbetarna som kompenserar bristerna
genom manuellt dubbelarbete. Det befintliga IT-stödet är omodernt och
måste kompletteras med manuella verktyg som papper, penna, telefon och
fax. Forskningen har begränsad tillgång till relevant data för att kunna
utveckla ny kunskap. För de som arbetar med att styra och utveckla vården
innebär detta en utmaning i att bedriva förändringsarbete.
FVM SLL ska dels definiera och upphandla en vårdinformationsmiljö, dels
stödja vården i implementeringen och nyttohemtagningen kopplat till den
nya miljön. Vårdinformationsmiljön skapar förutsättningar för
verksamhetsutveckling i hälso- och sjukvården. Ansvaret för införandet och
den långsiktiga nyttohemtagningen ligger ytterst hos vårdgivarna.
Programmet ska involvera verksamheten och stödjer vårdgivarna med
metodik, planering, kommunikation samt förankring. Genom programmet
leder Stockholms läns landsting ett gemensamt förändringsprogram för
digitalisering av vården. När FVM SLL är avslutat finns en modern miljö
som kan vidareförädlas och där nya funktioner och arbetssätt kan adderas
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på ett kostnadseffektivt sätt. Den totala investeringen för programmet
beräknas uppgå till 2 200 000 000 kronor.

2. Programmets syfte, resultat och mål
2.1

Definition av begreppet vårdinformationsmiljö

Att förstå vad begreppet vårdinformationsmiljö betyder är centralt för att
förstå varför FVM SLL startat och vad programmet ska uppnå. Begreppet
vårdinformationsmiljö är något mycket större än journalföring och rymmer
teknik och information, samtidigt som det utgör ett verktyg för att
möjliggöra nya arbetssätt och processer.
2.1.1
Information
Klinisk data och information som sjukvården skapar är byggstenar i
vårdinformationsmiljön. Några exempel är
• data och mätvärden som registreras vid monitorering av patienter
• provsvar och annan diagnostik
• journalföring
• patientuppgifter (personuppgifter, kontakter med vården etc.)
Idag saknar denna information gemensam innebörd och struktur. Om
information ska kunna delas sömlöst mellan olika aktörer som är
involverade i patientens resa genom vården behöver de termer och begrepp
som används standardiseras, till exempel blodtryck eller feber. Genom
detta arbete, tekniska lösningar och verksamhetsutveckling skapar
programmet förutsättningar för effektivt informationsutbyte med andra
vårdaktörer i regionen, såsom privata vårdgivare och kommunal vård och
omsorg samt med nationella tjänster såsom 1177 Vårdguiden.
2.1.2
Teknik
Landstingets nuvarande tekniska miljö, där journalsystemet ingår, är
tekniskt föråldrad och baserat på en oflexibel arkitektur. Den kliniska
informationen är idag inlåst i systemlösningar som inte kommunicerar med
varandra, samt i register och databaser eller hos olika vårdgivare och
huvudmän.
Att modernisera och effektivisera den tekniska miljön inom Stockholms
läns landsting är en förutsättning för att skapa en ny
vårdinformationsmiljö. I detta ingår att upphandla ett nytt
vårdinformationssystem och andra tekniska plattformar som underlättar
kommunikation och delning av information.
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2.1.3
Arbetssätt
Vårdinformationsmiljön är ett viktigt arbetsredskap för vårdens
medarbetare, och den kommer att bli allt viktigare i takt med
samhällsutvecklingen i stort.
Nuvarande vårdinformationsmiljö innebär en stor administrativ börda för
medarbetarna som kompenserar bristerna genom manuellt dubbelarbete.
För patienterna innebär det säkerhetsrisker, bristande insyn och att de
tvingas agera projektledare för sin egen vård eftersom information inte kan
delas.
Den nya vårdinformationsmiljön som programmet ska etablera ger
möjligheter till helt nya arbetssätt, men det krävs verksamhetsutveckling
för att skapa dessa arbetssätt.

2.2

Nyttan med vårdinformationsmiljön

Den nya vårdinformationsmiljön syftar bland annat till att skapa
förutsättningar för att uppnå ett antal nyttor. För en majoritet av nyttorna
krävs verksamhetsförändring i kombination med det som programmet
levererar för att nyttan ska uppnås. För några nyttor krävs ytterligare
tekniska lösningar som byggs på den framtida vårdinformationsmiljön.
Dessa nyttor sammanfattas nedan.
2.2.1
Patienter och anhöriga
• Ökad säkerhet, ingen information faller mellan stolarna när olika
aktörer i vården samarbetar kring patienterna.
• Moderna, lättanvända e-hälsotjänster ger patienten insyn i information
som rör den egna hälsan och vården.
• Enkel och snabb kommunikation med vården: exempelvis skrift, tal och
video.
• Patienter och anhöriga har större möjligheter att själva boka, betala,
ankomstregistrera och förbereda sina kontakter med vården. Eller på
egen hand utföra och dokumentera vårdaktiviteter, t ex lämna
mätvärden.
• Vård kan ges på distans, exempelvis monitorering i hemmet.
• Stöd i patientens vårdplanering.
• Patienten kan bidra med information till vården, t ex genom enkäter,
skattningar och utvärderingar.
2.2.2
Medarbetare
• Enkelt tillgänglig information presenteras på ett sätt som visualiserar
helheten, oavsett var informationen kommer ifrån.
• Bättre möjligheter till utbyte av patientinformation mellan olika
vårdgivare. Enklare att samarbeta.
• Möjlighet att arbeta mobilt och flexibelt.
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•
•

•
•

Beslutsstöd – informationsmiljön kan ge rekommendationer. Bästa
möjliga kunskap ska användas i varje ställningstagande.
Avlastning i administrativa uppgifter, exempelvis hjälp med att
organisera och prioritera aktiviteter. Exempel: få larm om uteblivna
labbsvar eller återbesök.
Dubbelarbete och pappershantering minskar.
Förbättrat stöd för vårdplanering – ett område med stort
förbättringsbehov idag.

2.2.3
Forskning
• Tillgång till anonymiserad och avidentifierad data av hög kvalitet.
• Moderna digitala verktyg för dataanalys.
• Bättre förutsättningar gällande datahantering – hämtas och hanteras
enligt rådande lagstiftning.
2.2.4
Styrning av vården
• Enklare att följa upp och förbättra vård och tjänster som erbjuds till
patienter.
• Enklare att planera vårdproduktionen.
• Underlag att arbeta med ständiga förbättringar.
• Enklare att föra ut ny kunskap i vården, exempelvis genom besluts- och
kunskapsstöd.

2.3

Syfte, programmål och effektmål

Syfte, programmål och effektmål har omformulerats för att bli tydligare
jämfört med syfte och mål som tidigare antagits av programmets
tjänstemannastyrgrupp. Nedan beskrivna syfte, programmål och effektmål
är nya formuleringar, vilka ännu inte är formellt beslutade i programmets
tjänstemannastyrgrupp. Vidare kommer styrgruppen att arbeta med att
ytterligare förtydliga effektmålen.
2.3.1
Syfte
Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för den egenägda
vårdens verksamhet och verksamhetsutveckling genom att etablera en
vårdinformationsmiljö som:
• Ger patienter ökad tillgång till sin information utifrån behov och
möjliggör en aktiv roll i sin egen hälso- och sjukvård.
• Ger vårdens medarbetare tillgång till användarvänliga besluts- och
processtöd med rätt information när den behövs.
• Möjliggör standardiserade arbetssätt, processer och begrepp.
• Tillgängliggör anonymiserade och avidentifierade data av hög kvalitet
för forskning, utveckling och utbildning.
• Tillgängliggör information och verktyg för smidig uppföljning och
planering av vårdverksamheten samt förbättringsarbete kopplat till
kvalitets- och ledningssystem.
• Ökar stabiliteten och flexibiliteten i vårdens IT-miljö.
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2.3.2
Programmål
Programmets övergripande mål är att ha etablerat en ny
vårdinformationsmiljö, inklusive förmåga och kompetens att vidareutveckla
denna, för att möjliggöra patientdelaktighet, daglig verksamhet,
verksamhetsutveckling och digitalisering av den egenägda hälso- och
sjukvården i Stockholms läns landsting
Programmets delmål för att nå det övergripande målet är att:
• Ha upphandlat plattformar samt vårdinformationssystem som möter
vårdens behov.
• Ha säkerställt gemensam informationsstruktur för den egenägda hälsooch sjukvården i Stockholms läns landsting.
• Ha säkerställt vårdens transformation till nya arbetssätt, processer och
informationsstruktur inför mottagande av upphandlat IT-stöd.
• Ha implementerat det upphandlade IT-stödet i Stockholms läns
landstings tekniska miljö.
• Ha säkerställt att förvaltning av vårdinformationsmiljön etablerats
(verksamhetsnära, informatik och IT) inklusive förmåga och
kompetens att vidareutveckla vårdinformationsmiljön.
• Ha säkerställt att samtliga vårdgivare inom egenägd vård i Stockholms
läns landsting har övergått till det implementerade IT-stödet.
• Ha säkrat avvecklingen av de av FVM SLL ersatta IT-systemen.
2.3.3
Övergripande effektmål
FVM SLL har följande övergripande effektmål, observera att dessa kommer
detaljeras ytterligare till mätbara effektmål i samråd med programmets
styrgrupp:
• Vården bedrivs i sammanhållna vårdkedjor där olika vårdgivare
samverkar och delar patientinformation med varandra.
• Vården bedrivs standardiserat. Begrepp, informationsstrukturer,
vårdprogram och processer som idag skiljer sig åt mellan
organisationer och IT-system samordnas.
• Patienten är en medaktör i sin egen vård. Patienten har full insyn i all
information som rör den egna vården och hälsan – och är med och
skapar den.
• Forskning, utveckling och styrning underlättas.
Vårdinformationsmiljön ger nya möjligheter att lagra, analysera och
dra nytta av den stora mängd klinisk information som sjukvården tar
fram.
• Medarbetarna erbjuds en god digital arbetsmiljö med mobila och
effektiva arbetssätt

3. Ansvar och arbetssätt

Ett program omfattar en grupp av projekt med gemensamt syfte som
tillsammans med verksamhet samordnas mot samma effektmål. Till
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skillnad från projekt, som inom givna tidsramar ska generera fördefinierade
leveransobjekt, omfattar ett program alla aktiviteter från analys och design
till implementering för att realisera effektmål.
FVM SLL har ett uppdrag som omfattar två delar och detta präglar
programmets arbetssätt:
• FVM SLL är ett investeringsprogram som ska upphandla och
implementera IT-stöd i vårdens verksamheter. När programmet
avslutas 2022 överlämnas en vårdinformationsmiljö med ett antal
komponenter som ska förvaltas vidare av verksamheterna. I syfte att
säkra en god överlämning kommer programmet att förbereda alla
berörda på detta, till exempel genom att säkerställa att rätt kompetens
finns.
• FVM SLL ska stötta verksamheterna i den verksamhetsförändring som
krävs för att realisera nyttan från den nya vårdinformationsmiljön.
Ansvaret för införandet och den långsiktiga nyttohemtagningen ligger
ytterst hos vårdgivarna. Programmet ska involvera vårdgivarna och
stödja dem med metodik, planering, kommunikation samt förankring.

3.1

Programmets ansvar

Programmets ansvar är följande:
• Upphandling av IT-stöd baserat på verksamhetens behov.
• Teknisk implementering av anskaffat IT-stöd.
• Säkra utveckling av standardiserad informatik och vårdprocesser
genom stöd, koordinering och strategier.
• Säkra verksamheternas verksamhetsutveckling genom:
o transformationsstrategi, metod och koordinering
o utbildning av verksamhetens personal via exempelvis
superanvändare
o stöd i realisering av nyttor
• Säkra etablering av mottagande förvaltning (IT, informatik och
verksamhetsnära).
• Ta fram förslag på uppdateringar av policyer, och riktlinjer där detta
behövs som en följd av FVM SLL.
• Avveckling av de IT-system som ersätts i och med FVM-programmet.

3.2

Vårdgivarnas ansvar och deltagande

Vårdgivarnas ansvar är följande:
• Driva utveckling av vårdprocesser.
• Driva utveckling och etablering av standardiserad informatik.
• Verksamhetens implementering och utbildning kopplat till nya IT-stöd.
• Införande av nya arbetssätt och processer.
• Organisationsutveckling, ledning och styrning.
• Etablera mottagande förvaltning (IT, informatik och verksamhetsnära).
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•
•

Uppdatering av policyer och riktlinjer som påverkas av FVMprogrammet
Säkerställa att förväntade nytta och effekter uppstår.

Utöver detta deltar också representanter från vårdgivare och forskning i
programmets alla faser. Medverkan sker utifrån fyra perspektiv:
• Säkra rätt prioriteringar och utgångspunkt för programmet.
• Stå för kritisk kunskap.
• Driva på och förankra förändringsresan/verksamhetsutvecklingen.
• Vid behov under programmets gång göra insatser inom t ex
behovsanalys, kravställning, förankring och utveckla digitala arbetssätt.

3.3

Metodik

Programmet använder beprövad metodik och kvalitetssäkrar arbetet
löpande. Att använda beprövad metodik innebär att arbeta strukturerat
enligt dokumenterade arbetsmetoder som utvecklats över tid. Eftersom
FVM SLL är ett mycket komplext initiativ inom Stockholms läns landsting
har programmet därför delvis anlitat externt stöd med erfarenhet av
motsvarande arbete globalt. Stockholms läns landstings eget arbetssätt
kompletteras med den externa partens etablerade metodik.
Programmet har en kärna av olika kompetenser, med landstingsanställd
personal på alla nyckelpositioner. Arbetet pågår kontinuerligt för att säkra
att den kompetens och erfarenhet som krävs när programmet är avslutat,
och vårdinformationsmiljön ska förvaltas vidare, kommer finnas tillgänglig
inom landstinget.
Programmets arbete styrs aktivt av en tjänstemannastyrgrupp med
representanter från alla vårdgivare och förvaltningar som kommer att
påverkas av den framtida vårdinformationsmiljön för att säkra ett
framgångsrikt program, samt representanter från landstingsstyrelsens
förvaltning och hälso- och sjukvårdsförvaltningen, samt chefsläkare från
Gotland. Styrgruppen har att säkerställa att programmet löpande drivs
utifrån den politiskt beslutade målbilden och att alla verksamheters behov
tillgodoses.
Inom landstingets verksamheter pågår flera projekt och initiativ som har
betydelse för och påverkan på FVM SLL. Dessa arbeten koordineras
kontinuerligt med programmet.

3.4

Förutsättningar för programmet

Förutsättningar för att programmet ska lyckas:
• Enad och förankrad bild av programmets syfte och mål inom
programmet och i styrgruppen.
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•
•
•
•

•
•
•

En tydlig överenskommelse mellan vårdgivarna och programmet om
ansvarsfördelning och åtaganden.
Respektive vårdgivare frigör resurser som kan arbeta med egna och
programmets åtaganden.
Programmet tar fram tydliga roll- och uppdragsbeskrivningar för
samtliga resurser.
Kliniskt verksam personal, patienter och närstående deltar i referensoch intressentgrupper för att säkerställa att programmet drivs utifrån
patienters och vårdverksamhetens behov.
Transformationsplan som inkluderar teknik-, informatik- och
verksamhetsfokus.
Regelbunden ekonomisk uppföljning.
Aktivt engagemang från vårdgivarnas ledning och styrelser.

3.5

Process för upphandling

Det förberedande arbetet inför kommande upphandling, alternativt
upphandlingar, påbörjades i samband med att FVM SLL inleddes i slutet av
2016. I det förberedande arbetet återanvänds det tidigare arbete som
gjordes inom ramen för 3Rfvm och detta har utvecklas vidare.
Förberedelserna beräknas pågå under 2017.
Upphandlingsstrategin är det kritiska dokumentet som sammanfattar allt
upphandlingsförberande arbete och beskriver strategin för kommande
upphandling. Upphandlingsstrategin kommer, utifrån
landstingsfullmäktiges beslut den 14 februari 2017, LS 2016–1434, att
behandlas i landstingsstyrelsen senare under 2017.
Syftet med upphandlingsstrategin är att besvara de kritiska
frågeställningarna:
• Hur många upphandlingar ska vi göra?
• För vem vi ska upphandla lösningar?
• Leverantörens roll i upphandling och implementation och förvaltning?
I upphandlingsstrategin ingår bland annat följande:
• Avtalsstrategi
• Utvärderingsmodell
• Dialogbehov/form (exempelvis KPD – konkurrenspräglad dialog)
• Urvalskriterier
• Genomförandeplan för upphandling

3.6

Vad ingår i investeringen

Inom investeringen ryms upphandling, implementation och stöd till
vårdgivare i verksamhetsutveckling. Inom upphandlingen ingår tekniska
komponenter, inklusive de anpassningar som landstingets kravbild
förutsätter, samt etablering av vårdinformationsmiljön. De tekniska
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komponenterna syftar till att säkra kärnfunktionalitet i vårddokumentation
samt att säkra informationsflöde och vårdkontinuitet mellan vårdgivare.
Dessutom ingår funktionalitet för att skapa användargränssnitt för olika
användare inom landstinget, exempelvis forskare, medarbetare och
ledning.
Paketeringen avseende vilka komponenter som ska upphandlas kommer att
beskrivas närmare i upphandlingsstrategin vilket är en del av
genomförandebeslutet.

4. Preliminär tidplan med strategiska milstolpar
Programmet beräknas pågå från 2017 till 2022 och innehåller följande
större faser och viktiga beslut:
• Etablering
• Upphandling
• Genomförande
• Överlämning

Etablering pågår för närvarande och planeras att vara avslutad under
2017. Etableringen resulterar i en programplan, en upphandlingsstrategi
och ett genomförandebeslut i landstingsfullmäktige.
Upphandling av vårdinformationssystem och plattformarmar beräknas
pågå under cirka ett år och avslutas enligt nuvarande beräkningar under
2018. Innan upphandlingar kan starta behöver landstingsfullmäktige fatta
genomförandebeslut inklusive upphandlingsstrategi. För varje enskild
upphandling kommer sedan upphandlingsdokument (beroende på
upphandlingsform) samt tilldelningsbeslut beslutas i landstingsstyrelsen.
Detta förfarande säkerställer transparens mellan tjänstemän och politiker,
samt flera tillfällen för kvalitetskontroll.
Genomförandefasen tar vid när ett avtal finns på plats och pågår tills
dess att sista implementeringen är slutförd. I genomförandet ingår till
exempel att arbeta med områden som arbetssätt, processer, arkitektur,
informatik samt drift och förvaltning. Genomförandet pågår i tre till fyra år,
fram till slutet av 2021.
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I genomförandefasen ingår även att stötta verksamheten i den digitala
transformationen och den nödvändiga verksamhetsutvecklingen som krävs
för att programmet ska uppnå de uppställda målen. Planeringen inför
transformationen har dock redan inletts och ett samarbete håller på att
etableras med vårdgivarna. För att kunna nå snabba resultat initieras
aktiviteter redan under hösten 2017 parallellt med att upphandlingarna
startar. Verksamhetens förändringsresa, eller transformationen, fortsätter
sedan under hela programmet parallellt med att vårdinformationssystem
och plattformar implementeras.
Genomförandefasen kommer bland annat att resultera i behovsanalys och
design av följande:
• Arbetssätt/processer
• Funktionalitet
• Konfigurerbarhet
• Leverantörens roll i drift, förvaltning & implementation
• Informatik
• Arkitektur
Behoven förfinas steg för steg till konkreta krav utifrån tidplanen. När det
gäller nya arbetssätt är det viktigt att säkra nyttan av digitaliseringen, dvs.
inte enbart automatisera ett manuellt flöde.
Beslut om genomförandets framdrift fattas framförallt i programmets
styrgrupp där alla berörda verksamheter finns representerade.
Överlämning är en fas av utökat stöd och genom överlämningen är
implementationen av vårdinformationsmiljön slutförd och driftsatt.
Därefter avslutas programmet efter att slutresultat godkänns av
landstingsdirektören.

5. Ekonomiska konsekvenser av FVM SLL

I SLL Mål och budget 2017, LS 2016-0257, beslutad den 14-15 juni 2016,
fattade landstingsfullmäktige beslut om att fastställa investeringsutrymme
för 3R Framtidens vårdinformationsmiljö. Efter att Västra
Götalandsregionen lämnade samarbetet kring upphandlingen har ett nytt
regionalt program som benämns som FVM SLL etablerats vilket har samma
syfte som 3R Framtidens vårdinformationsmiljö från ett regionalt
perspektiv. Programmet kommer att genomföras inom den ekonomiska
ramen för landstingets program för digitalisering. Den totala
investeringsutgiften fastställdes 2 200 miljoner kronor, uttryckt i löpande
priser och baserades på investeringsutgifter för tidigare referensfall.
Avskrivningstiden för investeringen beräknas till 10 år.
Avskrivningskostnader och räntekostnader som uppstår till följd av
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investeringarna beräknas efter driftsättning uppgå, på koncernnivå,
sammantaget till, 141 miljoner kronor 2020 och 214 miljoner kronor 2021.
Kapitalkostnaderna ingår i planeringsförutsättningarna för planeringsåren
2019–2021 som är fastställda av landstingsfullmäktige i SLL Mål och
budget 2018, LS 2017-0452, beslutad den 13–14 juni 2017. Tekniska
justeringar och förändringar inom nuvarande budgeterade ekonomiska
ramar kommer att beaktas i 2019 års budgetarbete. Nuvarande kalkyl är
baserad på det programmet vet i nuläget och kommer att justeras under
upphandlingen. Räntekostnaderna kommer att variera beroende på
finansieringsbehov under perioden.
Utöver kapitalkostnaderna tillkommer driftskostnader för
investeringsobjektet. Detta avser främst kostnader för förvaltnings- och
driftsorganisationen inklusive infrastrukturtjänster samt
verksamhetsutveckling för att realisera programmets tidigare beskrivna
strategiska mål. Kostnaderna möts allt eftersom investeringarna driftsätts
med reducerade kostnader till följd av effektiviseringarna. Från år 2022
beräknas driftskostnaderna rymmas inom landstingets resultat. Det
uppstår initialt kostnader för dubbel drift samt kostnader som överstiger
nettoeffekten till följd av effektiviseringar. Kostnaderna beräknas till 215
miljoner kronor år 2020 och 230 miljoner kronor år 2021. Hälso- och
sjukvårdsnämnden föreslås ges i uppdrag att i kommande års budgetarbete
beakta denna kostnad inom ramen för nämndens ansvar för styrning och
finansiering av hälso- och sjukvården. FVM SLL möjliggör uppföljning av
sammanhållna vårdkedjor och gagnar därmed framtida
ersättningsmodeller som kan styra dessa.
Från år 2022 har möjligheterna till effektiviseringar inom ramen för
driftsättningen av FVM SLL bedöms uppgå till två procent av de totala
kostnaderna för sjukvården inom landstinget, exklusive kostnader för köpt
hälso- och sjukvård och lokal- och fastighetskostnader. Dessa beaktats i de
kalkyler som ligger till grund för investeringen. Beräkningen baseras på
kostnader inom vårdproduktionen såsom bemanningskostnader samt
kostnader för material och läkemedel. Det är av vikt att dessa
effektiviseringseffekter hämtas hem i form av kostnadsreduceringar i
verksamheten, samt att nödvändiga förändringar i verksamheten sker för
att realisera effektiviseringen. Det kan exempelvis handla om
standardisering av administrativa processer kopplat till sjukvården. Om
detta inte sker finns en risk att programmet leder till ytterligare
medelsbehov på drygt 500 miljoner kronor från år 2022 och framåt. Detta
kommer att förebyggas genom kontinuerlig uppföljning av hur väl
effektiviseringen realiseras i verksamheten.
Koncernens ekonomistyrning bygger på resultatstyrning och en ekonomi i
balans. En av de grundläggande ekonomiska principerna inom Stockholm
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läns landsting är att den som nyttjar varor och tjänster även ska bära
kostnader för dessa. Detta innebär att de kapital- och driftskostnader som
uppstår till följd av FVM SLL från och med 2022 kommer att debiteras
respektive vårdgivare. Det åligger därmed den organisation som
tillhandahåller de tjänster som FVM SLL omfattar att teckna avtal med
respektive vårdgivare. Debiteringen ska i enlighet med principer för
kommunal internförsäljning baseras på självkostnadsprincipen.
De kostnader som debiteras till respektive vårdgivare ska mötas av de
effektiviseringar och omprioriteringar inom verksamheten som
vårdinformationsmiljön möjliggör.

6. Samverkan med externa intressenter

För att realisera det syfte och mål som programmet har satt upp krävs
samverkan även med intressenter och leverantörer av vård utanför den
landstingsägda vården. Programmet arbetar med tre grupper av externa
intressenter som alla är en del av framtidens vårdinformationsmiljö. Dessa
tre intressenter är Region Gotland, kommuner inom Stockholms landsting
samt offentligt finansierade privata vårdgivare.
Region Gotland
Region Gotland är en del av programmet, de finns representerade i kritiska
forum på alla nivåer inom programmet, inklusive programmets styrgrupp
där det säkerställs att deras behov gällande framtidens
vårdinformationsmiljö tas hänsyn till.
Kommuner
Då den kommunalägda vården och omsorgen är en kritisk del av
nätverkssjukvården tar programmet fram en framtida lösning som
möjliggör kontinuerligt informationsflöde och vårdkontinuitet även med
den kommunalägda vården och omsorgen.
Privata vårdgivare
På samma sätt som den kommunalägda vården och omsorgen är även
vården som levereras av offentligt finansierade privata vårdgivare kritisk
för att realisera nätverkssjukvården. En framtida lösning som möjliggör
kontinuerligt informationsflöde och vårdkontinuitet även med privata
vårdgivare tas fram av programmet. Arbetet med teknisk lösning för detta
görs i samråd med HSF.
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Handlingar till

Ärende 15

Tekniska nämnden. Omdisponering av
investeringsmedel för Slite deponi
Innehåll
 Regionstyrelsen 2017-10-26, § 266
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-11
 Tekniska nämnden 2017-08-23, § 188

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 266

Slite avfallsanläggning/deponi

RS 2017/777
AU § 300

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Tekniska nämnden medges omdisponering av investeringsmedel avseende Slite
avfallsanläggning genom att tidigarelägga medel avsedda för 2020 om totalt
8 miljoner kronor totalt, varav 3 miljoner kronor till 2018 och 5 miljoner kronor
till 2019.
 Tekniska nämnden får i uppdrag att till budgetberedningen 2018 redovisa en
konsekvensbeskrivning för taxan vid full utbyggnad av deponin.
 Tekniska nämnden får i uppdrag att till budgetberedningen 2018 återrapportera
fördjupning av konsekvenser i tid, kostnader och verksamhetsmässigt av alternativ
till att utöka befintlig deponi för ökad miljönytta och minskade kostnader. Dessa
alternativ bör innefatta nytt miljötillstånd för en högre deponi, transporter av delar
av avfallet till fastlandet, möjligheter att ta upp delar av befintligt avfall för att
skapa plats (urban mining), externa lösningar/dellösningar med andra parter för
olika typer av avfall eller verksamhetsavfall. Återrapporten ska även omfatta en
total kostnadsberäkning av hantering av alla deponier på Gotland.


Teknikförvaltningen har enligt beslut från 2016-03-15, TN § 48 uppdrag att bygga ut
Slite deponi inom ramen för befintligt tillstånd. Förvaltningen förordar att arbeta
vidare med det handlingsalternativ som innebär en utbyggnad. En total investering på
närmare 90 miljoner kronor har funnits upptagna under budgetens planperiod till
2022.
Förutsättningar för projektet Slite avfallsanläggning/deponi har sedan beslutet togs
förra året ändrats då det under våren 2017 föreslogs att dessa investeringsmedel
eventuellt skulle skjutas på framtiden. Regionfullmäktige tog 2017-06-19 beslut om
att skjuta fram dessa investeringar två år för att till först 2020 finnas tillgängliga för
en projektstart. För driftverksamheten är läget kritiskt och ett framflyttande av en
projektstart gynnar inte en optimal och bra avfallshantering.
Tekniska nämnden äskar om en investeringsbudget om 3 miljoner kronor för år 2018
samt om 5 miljoner kronor för år 2019 för att kunna starta projektet, där en projektledare och en projektorganisation i det snaraste behöver tillsättas.
Arbetsutskottet överlämnades ärendet utan eget yttrande och ärendet har
kompletterats med regionstyrelseförvaltningens skrivelse i kallelse till dagens
sammanträde.
Ärendet föredras av Magnus Jönsson, verksamhetsutvecklare, teknikförvaltningen.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 266 forts
RS 2017/777
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2017-08-23, § 188
Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-11
Ärendets behandling under mötet

Isabel Enström (MP) yrkar att tekniska nämnden får i uppdrag att till budgetberedningen 2018 återrapportera fördjupning av konsekvenser i tid, kostnader och
verksamhetsmässigt av alternativ till att utöka befintlig deponi för ökad miljönytta
och minskade kostnader. Dessa alternativ bör innefatta nytt miljötillstånd för en
högre deponi, transporter av delar av avfallet till fastlandet, möjligheter att ta upp
delar av befintligt avfall för att skapa plats (urban mining), externa lösningar/dellösningar med andra parter för olika typer av avfall eller verksamhetsavfall. Meit
Fohlin (S) och Brittis Benzler (V) instämmer i yrkandet.
Lars Thomasson (C) yrkar att tekniska nämndens uppdrag enligt Isabel Enströms
yrkande kompletteras med återrapport av total kostnadsberäkning av hantering av
alla deponier på Gotland.
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att de vunnit bifall.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2017/777
11 oktober 2017

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Slite avfallsanläggning/deponi omdisponering av
investeringsmedel
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Tekniska nämnden medges omdisponering av investeringsmedel avseende Slite
avfallsanläggning genom att tidigarelägga medel avsedda för 2020 motsvarande 8
mnkr att disponera åren 2018-2019 med följande fördelning:
3 mnkr för år 2018
5 mnkr för år 2019



Tekniska nämnden ges i uppdrag att till budgetberedningen 2018 återkomma
med en konsekvensbeskrivning för taxan vid full utbyggnad av deponin.

Sammanfattning

Verksamhetsläget för Slite deponi är både allvarligt och verksamhetskritiskt då
lagringsutrymmet nu är mindre än någonsin. Teknikförvaltningen bedömer att
kvarvarande utrymme räcker till deponering till och med 30 juni 2018. Därefter är
deponin i princip helt full och det som återstår är att antingen bygga ut deponin,
vilket är målet för projektet eller att deponera på fastlandet.
Förutsättningar för projektet Slite avfallsanläggning/deponi har sedan beslutet togs
förra året ändrats då det under våren 2017 föreslogs att dessa investeringsmedel
eventuellt skulle skjutas på framtiden. Regionfullmäktige tog den 19 juni i år beslut
om att skjuta fram dessa investeringar två år till 2020. Medel skulle inte finnas
tillgängliga för en projektstart förrän då. För driftverksamheten är läget kritiskt och
ett framflyttande av en projektstart gynnar inte en optimal och bra avfallshantering.
Mot bakgrund av situationen hemställer tekniska nämnden hos regionfullmäktige om
att tidigarelägga investeringsmedel på 3 mnkr för år 2018 samt om 5 mnkr för år
2019 för att kunna starta projektet, där en projektledare och en projektorganisation
snarast behöver tillsättas.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker tekniska nämndens äskande om en
omfördelning av investeringsmedel från 2020 motsvarande 8 mnkr med 3 mnkr 2018
och 5 mnkr 2019. Med anledning av de stora investeringarna ska tekniska nämnden
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återkomma med en beskrivning av konsekvenserna för taxenivåerna då deponin är
fullt utbyggd. Beslut om förändrade taxor ska tas i särskild ordning utifrån ordinarie
process.

Beslutsunderlag

TN § 188, 2017-08-23

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-08-23

TN § 188

Slite avfallsanläggning/deponi

TN 2016/678

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden hemställer hos regionfullmäktige om tilläggsanslag med 3 000 000
kronor för 2018 och 5 000 000 kronor för år 2019 om att påbörja
investeringsprojektet ”Slite deponi” med projektnummer 12 702.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen har enligt beslut från den 15 mars 2016 (TN 2016 § 48) uppdrag
att bygga ut Slite deponi inom ramen för befintligt tillstånd. Slutsatsen är att
förvaltningen förordar att arbeta vidare med det handlingsalternativ som innebär en
utbyggnad. En total investering på närmare 90 miljoner kronor har funnits upptagna
under budgetens planperiod till 2022.
Förutsättningar för projektet Slite avfallsanläggning/deponi har sedan beslutet togs
förra året ändrats då det under våren 2017 föreslogs att dessa investeringsmedel
eventuellt skulle skjutas på framtiden. Regionfullmäktige tog den 19 juni i år beslut
om att skjuta fram dessa investeringar två år för att till först 2020 finnas tillgängliga
för en projektstart, som först då, med denna tidsplanering i så fall skulle kunna
påbörjas.
För driftverksamheten är läget kritiskt och ett framflyttande av en projektstart gynnar
inte en optimal och bra avfallshantering.
Tekniska nämnden hemställer till regionfullmäktige att äska om en
investeringsbudget om 3 miljoner kronor för år 2018 samt om 5 miljoner kronor för
år 2019 för att kunna starta projektet, där en projektledare och en projektorganisation
i det snaraste behöver tillsättas.
Bedömning

Verksamhetsläget för deponin är både allvarligt och verksamhetskritiskt då
lagringsutrymmet nu är mindre än någonsin. En bedömning från förvaltningen är
gjord som säger att kvarvarande utrymme räcker till deponering till och med den 30
juni 2018. Därefter är deponin i princip helt full och det som återstår är att antingen
bygga ut deponin, vilket är målet för projektet eller att deponera på fastlandet.
Investeringsmedel med totalt 100 miljoner kronor har tidigare funnits upptagna och
för 2016 varit beviljade under planperioden 2018-2021.
Teknikförvaltningen har sammanställt en konsekvensanalys om vilka
handlingsalternativ som finns för projektet och vilka risker som är bedömda om en
eventuell senareläggning av projektet skulle inträffa (bilaga). Det är av största vikt att
projektet har en säker finansiering inför en påbörjad projektstart.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-08-23

Beslutsunderlag

Konsekvensanalys gällande uppskjuten investering / Slite deponi 2017-07-31.
Tjänsteskrivelse 2017-07-31.
Presentation på sammanträde.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av enhetschef Magnus Jönsson.
Nämnden efterfrågar återkoppling om uppgifter om att inget privat företag på
Gotland tar emot asbestavfall.
Arbetsutskottets beslut
Tekniska nämnden hemställer hos regionfullmäktige om tilläggsanslag med 3 000 000
kronor för 2018 och 5 000 000 kronor för år 2019 om att påbörja
investeringsprojektet ”Slite deponi” med projektnummer 12 702.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2016/678
31 juli 2017

Katarina Nilsson

Tekniska nämnden

Slite avfallsanläggning/deponi- inriktningsbeslut om den
framtida deponiverksamheten på Gotland
Förslag till beslut



Tekniska nämnden hemställer hos regionfullmäktige om tilläggsanslag med
3 000 000 kronor för 2018 och 5 000 000 kronor för år 2019 om att påbörja
investeringsprojektet ”Slite deponi” med projektnummer 12 702.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen har enligt beslut från den 15 mars 2016 (TN 2016 § 48) uppdrag
att bygga ut Slite deponi inom ramen för befintligt tillstånd. Slutsatsen är att
förvaltningen förordar att arbeta vidare med det handlingsalternativ som innebär en
utbyggnad. En total investering på närmare 90 miljoner kronor har funnits upptagna
under budgetens planperiod till 2022.
Förutsättningar för projektet Slite avfallsanläggning/deponi har sedan beslutet togs
förra året ändrats då det under våren 2017 föreslogs att dessa investeringsmedel
eventuellt skulle skjutas på framtiden. Regionfullmäktige tog den 19 juni i år beslut
om att skjuta fram dessa investeringar två år för att till först 2020 finnas tillgängliga
för en projektstart, som först då, med denna tidsplanering i så fall skulle kunna
påbörjas.
För driftverksamheten är läget kritiskt och ett framflyttande av en projektstart gynnar
inte en optimal och bra avfallshantering.
Tekniska nämnden hemställer till regionfullmäktige att äska om en
investeringsbudget om 3 miljoner kronor för år 2018 samt om 5 miljoner kronor för
år 2019 för att kunna starta projektet, där en projektledare och en projektorganisation
i det snaraste behöver tillsättas.
Ärendebeskrivning

Teknikförvaltningen har enligt beslut från mars 2016 ett uppdrag att bygga ut Slite
deponi inom ramen för befintligt tillstånd. Syftet med investeringen i utbyggnaden är
att säkra och utveckla anläggningen. Idag deponeras endast deponifraktioner som tas
emot på Region Gotlands återvinningscentraler.
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Villkor i tillståndet utgår från en befintlig högsta höjd på 51,5 meter över havet och
nuvarande verksamhetsområde. Den befintliga deponin ska dessutom sluttäckas efter
att deponeringen upphört på de nuvarande, idag aktiva deponicellerna. Vid en
utbyggnad byggs dessutom en ny deponidel ihop med den idag befintliga och den
sedan gammalt ej aktiva deponidelen.
Sluttäckningen av de ej aktiva delarna kan påbörjas cirka 5 år efter att deponering
upphört, med hänsyn till att sättningar i deponerat avfall kan komma att ske. De delar
som idag inte är aktiva och ej använda sedan många år kan komma att sluttäckas
tidigare, alltså inom planperioden fram till 2022. Investeringsmedel för detta behöver
därför säkras för projektets del.
Projektbudgeten är, mycket grovt, uppskattad till att falla ut enligt följande för åren:
2018
3,0 Mnkr

2019
5,0 Mnkr

2020
35,0 Mnkr

2021
20,0 Mnkr

2022
27,0 Mnkr

Investering i sluttäckning av befintlig deponi uppgår till beräknat 55,0 miljoner
kronor och ny utbyggnad av deponi beräknas till ungefär 35,0 miljoner kronor.
Bedömning

Verksamhetsläget för deponin är både allvarligt och verksamhetskritiskt då
lagringsutrymmet nu är mindre än någonsin. En bedömning från förvaltningen är
gjord som säger att kvarvarande utrymme räcker till deponering till och med den 30
juni 2018. Därefter är deponin i princip helt full och det som återstår är att antingen
bygga ut deponin, vilket är målet för projektet eller att deponera på fastlandet.
Investeringsmedel med totalt 100 miljoner kronor har tidigare funnits upptagna och
för 2016 varit beviljade under planperioden 2018-2021.
Teknikförvaltningen har sammanställt en konsekvensanalys om vilka
handlingsalternativ som finns för projektet och vilka risker som är bedömda om en
eventuell senareläggning av projektet skulle inträffa (bilaga). Det är av största vikt att
projektet har en säker finansiering inför en påbörjad projektstart.

Beslutsunderlag

Konsekvensanalys gällande uppskjuten investering / Slite deponi

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Bilaga
TN2017/678
2017-07-31

Konsekvensanalys gällande uppskjuten investering / Slite deponi
Sammanfattning

Utifrån ett verksamhetsperspektiv föreslår Teknikförvaltningen att fokus läggs på att minska
mängden deponiavfall och att inleda projekteringsarbetet med att bygga ut Slite deponi. Därefter
avsluta de öppna deponicellerna så snart ett sådant arbete kan komma till stånd.
Projektarbetet efter beslutet i tekniska nämnden (TN) från den 26 mars 2016 behöver nu så snart
som möjligt realiseras. Till detta behövs en ämneskunnig projektledare tillsättas som kan stötta
och driva på arbetet i de olika delprojekten. En projektorganisation behöver riggas under senast
år 2018 som kan påbörja arbetet med detaljprojekteringen för utbyggnadsfasen som beräknas
pågå från 2019 och framåt. Projektmedel behöver därmed säkras motsvarande 90 miljoner kronor
för tidsperioden 2018-2022.
Förvaltningen föreslår att TN till regionfullmäktige (RF) äskar om en tilläggsbudget av
investeringsmedel för år 2018 med 3 miljoner kronor och för år 2019 med 5 miljoner kronor så
att projektet får en startfinansiering.
Bakgrund

Slite deponi är den enda aktiva deponin som finns på Gotland. Att livslängden för de öppna och
aktiva deponicellerna snart är slut och att utbyggnadsbehovet av hela deponin föreligger har varit
känt inom förvaltningen under en längre tid. Det har även kommunicerats med politiken både nu
och tidigare.
I mars 2016 beslutade TN att starta projektet med att sluttäcka de öppna deponicellerna och
därefter planera för en sluttäckning av dem. Vidare beslutades vid samma sammanträde att en
projektering inom det befintliga miljötillståndet skulle göras för att utöka Slite deponi, för att
därmed klara deponeringskravet på cirka 50 år och att därmed förlänga livslängden för deponin.
För dessa åtgärder beslutade TN att till RF begära en investeringsutgift om 90 miljoner kronor
för åren 2018-2021. RF beviljade år 2016 TN 100 miljoner kronor för samma tidperiod för att
förvaltningen därmed skulle kunna påbörja projektarbetet för att åstadkomma det ovanstående,
helt enligt TN beslutet.
Förutsättningar för Slite deponi har sedan dess förändrats då det under våren 2017 föreslogs att
dessa investeringsmedel eventuellt skulle skjutas på framtiden. RF tog den 19 juni i år beslut om
att skjuta fram dessa investeringar två år framåt för att till först 2020 finnas tillgängliga för en
projektstart, som först då kan beräknas påbörjas.
Nu är läget för deponin allvarligt och även verksamhetskritiskt då lagringsutrymmet är mindre än
någonsin. En bedömning från driftsansvarig enhetschef Claes Friberg säger att kvarvarande
utrymme räcker till deponering till och med den 30 juni 2018. Därefter är deponin i princip helt
full och det som återstår är att antingen bygga ut deponin (som är intentionen för projektet), lagra
eller att deponera på fastlandet.

2

Med anledning av den uppkomna situationen har förvaltningen tagit fram en konsekvensanalys,
enligt nedan, gällande de handlingsalternativ som nu återstår för deponins del. Magnus Jönsson
redogjorde även på junisammanträdet med både TN:s arbetsutskott och nämnd om det aktuella
läget som verksamheten nu står inför.
Förvaltningen har bedömt att nedanstående handlingsalternativ återstår och är aktuella lägen för
Slite deponi.
Handlingsalternativ

1. Bygga ut deponin inom befintligt miljötillstånd

Det finns ett äskande från 2016 och 2017 om 90 miljoner kronor, via budgetberedningen,
för en utbyggnad och sluttäckning av deponin. De stora kostnadsmassorna är för
sluttäckning av befintlig och omarbetning av den gamla deponidelen. Själva
utbyggnadskostnaden är en mindre del av dessa äskade medel och det enda som
egentligen behövs direkt. En grov uppskattning är 35 Mkr för att bygga ut cellbotten
enligt nu gällande regelverk för fortsatt deponering i minst 48 år med nuvarande
deponeringstakt.
En ”snabb” utbyggnad av en mindre del av deponiytan bedöms inte vara ett
handlingsalternativ. Det riskerar att fördyra senare utbyggnad och kanske även göra att
det behöver göras om och eventuellt även försvåra och försena utbyggnadsprojektet.
Detta alternativ går därför hand i hand med de av RF beslutade intentionerna i
Miljöprogrammet om att vi ska ta hand om vårt eget avfall här på ön samt det beslut som
TN tog den 26 mars 2016. Detta alternativ är bedömt som det bästa alternativet på lång sikt.
2. Allt deponimaterial tas omhand någon annanstans

Detta alternativ innebär att gotländskt deponiavfall - eller delar av det - skickas till någon
annan deponi på fastlandet. Idag finns ingen upphandling gjord av transporter för att
kunna skicka sådant avfall till någon annan entreprenör. Handlar Region Gotland
(regionen) upp mottagnings- och transporttjänsten innebär det att all deponirest i så fall
kommer att kunna lämna ön.
Det här alternativet ger en klar kostnadsbild först under upphandlingsperioden. Osäkert
läge på lång sikt, både ekonomiskt och möjlighetsmässigt då regionen kan hamna i ett läge
att det inte finns någon som svarar på upphandlingen, antingen nu eller någon gång i
framtiden. Likaså kan det innebära att vissa deponifraktioner saknar mottagare av samma
skäl. Går emot intentionerna i Miljöprogrammet och strategin om att vi ska ta hand om
vårt eget avfall här på ön och därför bedömt som ett inte genomförbart alternativ.
3. Mellanlagring till utbyggnad är klar

Det är tillåtet att mellanlagra massor på deponin i upp till 12 månader. Detta alternativ
skulle vara framkomligt för att skapa respit under en byggnationstid tills deponin är helt
färdigutbyggd. Det mellanlagrade avfallet behöver därefter tas omhand och slutlagras på
rätt sätt – vilket kräver färdigställd och utbyggd cellbotten för samtliga mellanlagrade
fraktioner.
Detta alternativ riskerar att ge ökade hanteringskostnader då avfallet måste hanteras flera
gånger och eventuellt också att det måste flyttas från en plats till en annan. Alternativet är
därför bedömt som ett sämre alternativ då det är förenat med risker. Alternativet kan dock
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behövas för kortare mellanlagringsperioder av fraktioner under begränsad tid, enligt nu gällande
miljötillstånd.
4. Ändra villkoren i miljötillståndet

Detta alternativ går ut på att förändra villkoret för maxhöjd i tillståndet. Idag är tillåten
maximihöjd på deponin 51,5 meter över havet. Om denna gräns till exempel skulle kunna
höjas till exempelvis 60 meter har vi på så sätt köpt oss tid och utrymme i befintligt
deponisår, och vi har även köpt oss mer utrymme på den deponidel som är sluttäckt. Vi
kan således deponera nytt material ovanpå den avslutade delen, och använda
sluttäckningen på denna del som cellbotten på en ny del. Nackdelen är att ett nytt
miljötillstånd via miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen kan riskera att ta mellan 2-7
år eller i snitt 5 år. Dessutom måste inkommande deponifraktioner antingen lagras eller
transporteras till fastlandet under dessa år.
När väl tillståndet är på plats kan deponering i befintlig del påbörjas – eller fortsätta – i
samma sekund som nödvändig villkorsändring har trätt ikraft. Det tillstånd som Slite
deponi har idag är från 2005 och baserat på den nu gällande miljöbalken. Om villkoret
skulle ändras eller omförhandlas finns risk för skärpta miljövillkor. I ljuset av det är det
inget alternativ som förvaltningen förordar. Alternativet är bedömt som ett alternativ att
arbeta med i framtiden men inte aktuellt nu, då risken är att det kan fördröja hela projektet och ta ännu
längre tid att genomföra.
Ekonomiska hänsynstaganden

Det alternativ som innebär att avfallsfraktioner måste fraktas från Gotland med tillhörande
mottagnings- och fraktkostnaderna riskerar att blir en kostnadsökning för regionen, alldeles oavsett,
då vi fortfarande har en deponi att ta hand om med provtagning, lakvattenhantering och
återställande. Det ansvaret kommer att fortsätta för kommunen under en överskådlig framtid,
även om vi har en pågående verksamhet på platsen eller inte.
För deponifraktioner som tas omhand på fastlandet finns inget annat alternativ än att de som
lämnar avfall till deponi även betala för den kostnad som uppstår enligt självkostnadsprincipen
via de mottagnings- och behandlingsavgifter som gäller där. En risk skulle kunna finnas att det
inte finns en mottagare av de gotländska avfallsfraktionerna och det riskerar då att blir dyrt för
regionen att bli av med avfallet då priserna styrs av gällande världsmarknadspriser på fraktioner.
Är det deponiavfall från hushåll gäller prislistan som finns enligt regionens avfallstaxa och risken
är att den behöver anpassas och eventuellt höjas för att möta kostnadsläget på fastlandet.
Skulle deponiavfallet behöva transporteras ligger en bedömd kostnadsökning idag för regionen på
mellan 2,6-3,0 miljoner kronor årligen för detta. En upphandling av transporter finns inte i dagsläget
och tids- och kostnadsmässigt är det därför bedömt som ett sämre alternativ.
En utbyggnad inom det tillstånd vi har idag ligger på en bedömd kostnad på 35 miljoner kronor; med
en förväntad livslängd på 48 år som förenklat skulle vara avbetald på 12 år mot en transport till fastlandet. En
utbyggnad är därmed ett klart mer fördelaktigt alternativ ekonomiskt både på kort och på lång
sikt. Det är även det alternativ som förvaltningen förde fram till TN i fjol inför beslutet då.
Då Regionen inte har gjort någon avsättning av medel till efterbehandlingsåtgärder fram till idag
med mer än 2,2 miljoner kronor under tidigare år, finns därför inte heller några ekonomiska
medel att tillföra en utbyggnad på annat sätt än att skattemedel behöver tillskjutas. Detta för att
lyckas genomföra de åtgärder som behövs på Slite deponi för att uppfylla utbyggnads- och
sluttäckningskrav, samt de åtgärder som gäller kontrollkraven enligt miljötillståndet.
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Konsekvensanalys

Om diskussionen är att skjuta på investeringar för utbyggnad i två år faller alternativ ett och tre
bort, då de förutsätter viss utbyggnad klar inom 12 månader från påbörjad mellanlagring. Det
innebär att investeringen måste tas före de två åren har löpt ut.
Kan vi få loss vissa medel kan handlingsalternativ ett och tre nyttjas, vilket naturligtvis styrs av
hur stora dessa tilldelade medel blir. Klart är att tilldelas inget av de äskade medel som planerats
under åren 2018-2019, återstår bara alternativet som innebär att skeppa avfall till fastlandet eller
att ändra miljötillståndet.
Oavsett vägval behöver vi komma igång med arbetet i projektet, då det i samtliga alternativ krävs
en eller flera upphandlingar, och en väl genomarbetad sådan tar ungefär ett halvår att genomföra.
Det innebär att vi är i mitten av 2018 innan vi kan börja hantera avfallet enligt taget beslut, vilket
är i absoluta slutskedet av tidsaxeln, då deponin beräknas vara full till sista juni nästa år.
Då även transport av avfall från ön går emot det beslut som fattades den 15 mars 2016 gällande
de överväganden som gjordes då kopplade till ekonomi, miljö och regional utveckling är detta
alternativ inget som förvaltningen heller idag förordar. Alternativet går även emot det nyligen av
RF antagna Miljöprogrammet för Region Gotland.
Slutsatsen är att Teknikförvaltningen förordar att arbeta vidare med det första
handlingsalternativet som är bedömt att vara det bästa alternativet på lång sikt. Förvaltningen vill
att TN till RF hemställer att äska om en tilläggsbudget om 3 miljoner kronor för år 2018 och om 5 miljoner
kronor för år 2019 för att nu kunna starta projektet med en utbyggnad av deponin, där en
projektledare och en organisation i det snaraste behöver tillsättas.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-11-20

Handlingar till

Ärende 16

Tekniska nämnden. Investeringsbudget
för mark och stadsmiljö
Innehåll
 Regionstyrelsen 2017-10-26, § 260
 Tekniska nämnden 2017-09-20, § 212

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 260

Tekniska nämnden. Investeringsbudget mark och
stadsmiljö

RS 2017/7
AU § 294

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige


Fördelningen av investeringsbudgeten 2018 och 2019 för mark och stadsmiljö
godkänns.

Enligt beslut i regionfullmäktige 2017-06-19, § 87 så ska tekniska nämnden fördela
investeringsbudgeten för mark och stadsmiljö om totalt 15 miljoner kronor/år för
år 2018 och 2019.
Projekt

Budget 2018, tkr

Budget 2019, tkr

Beläggningsprogram

3 000

3 000

Belysning

5 000

0

Enskilda vägar förbättring

1 500

1 500

Trafiksäkerhetsåtg enl LTP

700

700

Enkelt avhjälpta hinder

300

300

Säkra skolvägar

500

500

Cykelplan Visby

500

500

Visborg infrastruktur park

5 000

Utveckling serviceorter

500

500

Upprustning parker ospec

500

500

Lekutrustning

1 500

1 500

Bad & besökpl upprustning

1 000

1 000

15 000

15 000

Summa
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2017-09-20, § 212
Ärendets behandling under mötet

Ordförande yrkar på beslut enligt arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner det vunnit bifall.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-09-20

TN § 212

Investeringsbudget mark och stadsmiljö

TN 2017/6

Tekniska nämndens beslut

Fördelningen av investeringsbudgeten 2018 och 2019 för mark och stadsmiljö
godkänns.

Sammanfattning

Enligt beslut i regionfullmäktige RF§87 så ska tekniska nämnden fördela
investeringsbudgeten för mark och stadsmiljö med totalt 15 mnkr.
Investeringsbudgeten avser år 2018 och 2019.
I nedanstående tabell redovisas förslag till fördelning av investeringsbudgeten.
Projekt

Budget
2019, tkr

Budget
2018, tkr

Ospec gator o vägar

Plan
2021, tkr

Plan
2022, tkr

500

500

500

3 000

2 000

2 000

2 000

1 500

1 500

1500

1500

1500

700

700

3 200

3 200

3 200
500

Beläggningsprogram

3 000

Belysning
Enskilda vägar förbättrin

5 000

Trafiksäkerhetsåtg enl LTP

Plan
2020, tkr

Enkelt avhjälpta hinder

300

300

500

500

Säkra skolvägar

500

500

800

800

800

Cykelplan Visby

500

500

2 000

2 000

2 000

Innerstadsutveckling
Visborg infrastruktur park

1 000

1 000

1 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Utveckling serviceorter

500

500

1 500

Upprustning parker ospec

500

500

500

1 500
500

1 500
500

Lekutrustning

1 500

1 500

1 000

1 000

1 000

Bad & besökpl

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

500

500

500

21 000

21 000

upprustning
Reinvestering belysning
Kapacitetsförb

2 500

Solbergagat
Reinvestering kvarnar,
Summa

500

15 000

15 000

24 000

Bedömning

Teknikförvaltningen har fördelat investeringsramen för mark och stadsmiljö utifrån
verksamhetens behov. Fördelningen har gjorts på ett ändamålsenligt sätt.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-09-20

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-08-30.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö.
Skickas till
Regionstyrelsen

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-11-20

Handlingar till

Ärende 17

Partistöd 2018
Innehåll
 Regionstyrelsen 2017-10-26, § 285
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-17

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 285

Partistöd 2018

RS 2017/940

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige


Partistöd ska utbetalas i början av januari till respektive politiskt parti representerat
i regionfullmäktige och till partiernas ungdomsförbund enligt regionstyrelseförvaltningens förslag och enligt regionens bestämmelser.

I början av januari 2018 ska Region Gotlands utbetala ekonomiska stöd till partier
representerade i regionfullmäktige samt till de partipolitiska ungdomsförbunden
enligt regionens särskilda bestämmelser från 2006-06-19.
Totalt partistöd beräknas på 200 procent av prisbasbeloppet föregående år (44 800
kronor år 2017) multiplicerat med antal mandat (71) med tillägg av ett utbildningsbidrag på 1 800 kronor per mandat, totalt 6 489 400 kronor. Till varje parti utgår dels
ett grundstöd på 200 000 kronor (8 x 200 000 = 1 600 000 kronor) samt resterande
del (6 489 400 - 1 600 000 = 4 889 400) fördelas efter mandatantalet (4 889 400 ./.
71) = 68 864,79 kronor.
En summa som motsvarar 10 procent av partistödet (totalt 636 160 kronor) ska
avsättas till partiernas ungdomsförbund enligt regionens bestämmelser för stöd till de
partipolitiska ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer på Gotland. Av
anslaget ska 50 % fördelas som grundstöd och 50 % fördelas som projektstöd. Av
grundstödet fördelas 25 % som fast belopp och 75 % fördelas i förhållande till det
antal mandat moderpartiet har i regionfullmäktige. Projektstödet har ingen koppling
till grundstödets fasta belopp och mandatbaserade bidrag utan fördelas efter ansökan
och särskilda grunder.
Som villkor för stödet gäller att föreningen har en aktiv verksamhet.
Stödet till ungdomsförbunden administreras av kultur- och fritidsförvaltningen men
budgeteras på regionstyrelsen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-17

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

RS 2017/940
17 oktober 2017

Jan Olsson

Regionstyrelsen

Partistöd 2018
Förslag till beslut

•

Partistöd ska utbetalas i början av januari till respektive politiskt parti
representerat i regionfullmäktige enligt nedanstående förteckning samt till
partiernas ungdomsförbund enligt regionens bestämmelser.

Sammanfattning

I början av januari 2018 ska Region Gotlands utbetala ekonomiska stöd till partier
representerade i regionfullmäktige samt till de partipolitiska ungdomsförbunden
enligt regionens särskilda bestämmelser från 2006-06-19.
Partistöd
Totalt partistöd beräknas på 200 procent av prisbasbeloppet föregående år (44 800 år
2017) multiplicerat med antal mandat (71) med tillägg av ett utbildningsbidrag på
1 800 kronor per mandat, totalt 6 489 400 kr. Till varje parti utgår dels ett grundstöd
på 200 000 kr (8x200 000=1 600 000 kr) samt resterande del (6 489 4001 600 000=4 889 400) fördelas efter mandatantalet (4 889 400./.71) = 68 864,79 kr.
Parti

Mandat

Grundstöd

Mandatfördelat

Utbildningsbidrag

Totalt

S

21

200 000

1 408 361

37 800

1 646 161

C

14

200 000

938 907

25 200

1 164 107

M

13

200 000

871 842

23 400

1 095 242

MP

8

200 000

536 518

14 400

750 918

V

7

200 000

469 454

12 600

682 054

L

4

200 000

268 259

7 200

475 459

SD

3

200 000

201 194

5 400

406 594

FI
Summa

1
71

200 000
1 600 000

67 065
4 761 600

1 800
127 800

268 865
6 489 400
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Tjänsteskrivelse
RS 2017/940

Region Gotland

Stöd till partipolitiska ungdomsförbunden
En summa som motsvarar 10 procent av partistödet ska avsättas till partiernas
ungdomsförbund enligt regionens bestämmelser för stöd till de partipolitiska
ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer på Gotland. Av anslaget ska 50 %
fördelas som grundstöd och 50 % fördelas som projektstöd. Av grundstödet fördelas
25 % som fast belopp och 75 % fördelas i förhållande till det antal mandat
moderpartiet har i regionfullmäktige. Projektstödet har ingen koppling till
grundstödets fasta belopp och mandatbaserade bidrag utan fördelas efter ansökan
och särskilda grunder.
Som villkor för stödet gäller att föreningen har en aktiv verksamhet.
Stödet till ungdomsförbunden administreras av kultur- och fritidsförvaltningen men
budgeteras på regionstyrelsen.
Grundstöd
Förbund

Fast

SSU
CUF
MUF
Grön ungd
Ung vänster
FPU
SD ungd
FI ungd
Summa

9 940
9 940
9 940
9 940
9 940
9 940
9 940
9 940
79 520

Fördelat
70 560
47 400
43 680
26 880
23 520
13 440
10 080
3 360
238 560

Projektstöd
Summa
80 500
56 980
53 620
36 820
33 460
23 380
20 020
13 300
318 080

Fördelas efter
KFF:s beslut

318 080

Totalt

636 160

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör

Skickas till
Samtliga partier
RSF Kansliet
KFF

2 (2)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-11-20

Handlingar till

Ärende 18

Strategisk plan och budget 2018-2020
Innehåll
 Regionstyrelsen 2017-10-26, § 258
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-13
 Ramberäkning 2018 per nämnd, 2017-10-26
 Balansplan 2018-2020, 2017-10-26
 Finansförvaltningsbudget 2018, 2017-10-26
 Finansieringsplan 2018-2020, 2017-10-26
 Resultatplan 2018-2020, 2017-10-26
 Investeringsbudget 2018-2019, plan 2010-2022
 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 2017-10-24
Bakgrund
Regionfullmäktige 2017-06-19, § 87 och § 88

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 258

Strategisk plan och budget 2018-2020

RS 2017/7
AU § 292

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige






Driftsbudget 2018 fastställs enligt förslag.
Investeringsbudget 2018 fastställs enligt förslag.
Den kommunala skattesatsen för år 2018 fastställs till 33:60 kronor per
100 skattekronor.
Riktlinjerna om god ekonomisk hushållning godkänns.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att förstärka arbetet med
att organisera olika former av yrkesutbildningar och arbetsmarknadsinsatser för att
korta tiden för nyanlända att komma i arbete eller vidare studier, samt att finna
ytterligare finansieringsformer i sammanhanget.

Reservation
Ledamöterna från centerpartiet, moderaterna och liberalerna reserverar sig mot
beslutet.
Regionstyrelseförvaltningen redovisar beredningsunderlag inför strategisk plan och
budget 2018-2020, inkluderande bland annat skatteintäkter och generella bidrag
2017-2020 och plankalkyl 2018-2020.
Det ekonomiska läget för regionen är för tillfället relativt stabilt. Det är fortfarande
problematiskt att nämnderna totalt inte har ett resultat i nivå med budget, men med
hjälp av annan verksamhet så förväntas det totala resultatet ändå bli positivt.
Utvecklingen de senaste åren visar på att regionen måste minska sina kostnader för
att kunna balansera mot förväntade intäkter. I juni 2016 beslutade regionfullmäktige
om ett 3-årigt besparingspaket på sammanlagt 170 miljoner kronor. Inför 2017
vidtogs åtgärder som i delårsrapporten visar sig haft effekt så att de flesta nämnderna
förväntas ha ett positivt resultat vid årets slut. Största problematiken ligger hos
socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden som förväntas ha ett negativt
resultat. Dessa nämnder har inte något besparingskrav utifrån fullmäktigebeslutet.
Inför 2018 och 2019 är det viktigt att fortsätta anpassningar till sänkt budgetram.
Totalt sett minskas ramarna med ytterligare 107 miljoner kronor. Organisationen
behöver, för att kunna arbeta med kvalitet och verksamhetsutveckling, ha en stabil
och planerbar ekonomi.
Beslutsunderlag

Regionfullmäktige 2017-06-19, § 87 och 88
Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-02
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 258 forts
RS 2017/7
Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) yrkar på oförändrad skattesats (33,6%). Brittis Benzler (V) och Isabel
Enström (MP) instämmer i yrkandet.
Ordförande ställer proposition på eget yrkandet och finner att det vunnit bifall.
Driftbudget
Ordförande Meit Fohlin (S), Brittis Benzler (V) och Isabel Enström (MP) yrkar på
driftbudget enligt tabell kolumn S-V-MP.
Eva Nypelius (C), Stefan Wramner (M) och Johan Thomasson (L) yrkar på
driftbudget enligt tabell kolumn C-M-L.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och Eva Nypelius (C), Stefan
Wramners (M) och Johan Thomassons (L) yrkande och förklarade att eget yrkande
vunnit bifall. Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för ordförandes yrkande
och nej-röst för Eva Nypelius (C), Stefan Wramners (M) och Johan Thomassons (L)
yrkande. Omröstningen ger 8 ja-röster: Lena Eneqvist (S), Aino Friberg-Hansson (S),
Tommy Gardell (S), Håkan Ericsson (S), Lena Stenström (MP), Isabel Enström
(MP), Brittis Benzler (V) och Meit Fohlin (S), samt 7 nej-röster: Eva Nypelius (C),
Lars Thomsson (C), Stefan Nypelius (C), Lena Celion (M), Stefan Wramner (M),
Patrik Thored (M) och Johan Thomasson (L).

forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 258 forts
RS 2017/7

Driftsbudget 2018

(mnkr)

A. Nya beslut personalkostnadskompensation och resursfördelningsmodeller

S-MP-V

C-M-L

71,0

71,0

Personalkostnadskompensation inkl.
jämställdhetssatsning och rekrytering bristyrken -100,0

-115,0

Avsatt för personalkostnadskompensation

Avsatt för resursfördelningsmodeller

45,9

45,9

Resursfördelningsmodell BUN totalt

-1,2

-1,2

Resursfördelningsmodell GVN totalt

-1,1

-1,1

Resursfördelningsmodell HSN totalt

-35,0

-35,0

Resursfördelningsmodell SON totalt

-15,0

-15,0

Delsumma resursfördelningsmodeller

-6,4

-6,4

-35,4

-50,4

Avsatt för externa avtal och interna prishöjningar 36,0

36,0

Delsumma nya beslut personalkostnadskompensation och resursfördelnings
modeller

B. Externa avtal och interna prishöjningar

Externa avtal

-18,2

-18,2

Interna priser

-4,7

-4,7

Sänkning intern hyra

33,0

33,0

Delsumma externa avtal och interna priser

46,1

46,1

forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 258 forts
RS 2017/7

C. Förslag till ramtillskott

Ramtillskott beslutade i fullmäktige 2017-06-19

-30,1

-30,1

Patientnämnden (se § 261 dagens sammanträde)

-0,6

-0,6

RS: förstärkt tillväxt- och utvecklingsarbete,
engångsanslag (se § 264 dagens sammanträde)

-2,5

5,0

RS: landsbygdsutveckling 2.0

-0,5

0

RS: integration genom idrott

-0,5

0

RS: kultursamverkansmodellen – integration
genom kultur

-0,5

0

med integration

-0,5

0

TN: Åtgärder som skapar ett attraktivt Gotland
för boende och besökare

-2,0

0

TN: Anslag för ökade driftskostnader på A7
och Visborg

-0,5

0

TN: Offentliga toaletter

-0,5

0

BUN: Kulturskolan, integration och möten
mellan unga

-0,5

0

GVN: Arbetsmarknadsinsatser och yrkesutbildning
för vuxna
-1,0

0

GVN: Arbetsmarknadsinsatser och yrkesutbildning
för nyanlända
-1,0

0

Buffert för kostnader kopplade till asylboende växlas 0

4,1

RS: utökar stöd till fria kulturutövare för arbete

till integrationsåtgärder
Delsumma ramtillskott

-4,1
-40,7

-35,7

forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 258 forts
RS 2017/7

D. Besparingar/Intäktsförändringar

Ökande reavinster

25,0

25,0

Ofördelad besparing

-7,5

-7,5

BUN: generell besparing

6,5

6,5

GVN: generell besparing

1,0

1,0

TN: avkastningskrav pga ändrad redovisningsmodell

7,0

7,0

Återställning av besparingar på lokaler

-10

-10

4,1

0

0

50

Delsumma besparingar/intäktsförändringar

26,1

72,0

Summa justeringar (A+B+C+D)

-3,9

32,6

Utgångsläge inför budgetavstämningen

57,0

57,0

Justerat resultat

53,1

89,0

Borttagande av pott för kostnader kopplade till
Asylboende
Långsiktigt hållbar ekonomi

forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 258 forts
RS 2017/7

Meit Fohlin (S) yrkar på 2 mnkr per år 2018 och 2019 för landsbygdsutveckling i
samverkan med utvecklingsaktörer samt på en tidigareläggning av 3 mnkr från 2019
års investeringsmedel och ett tillägg på 2 mnkr för konstgräsplaner.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och fann att det vunnit bifall.
Meit Fohlin (S) yrkar på en tidigareläggning av investeringsmedel gällande förstudie
för simhall i Visby om 1,5 mnkr till 2018.
Eva Nypelius (C) yrkar avslag till förslaget.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och Eva Nypelius yrkande och
förklarar att eget yrkande vunnit bifall. Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst
för ordförandes yrkande och nej-röst för Eva Nypelius yrkande. Omröstningen ger 8
ja-röster: Lena Eneqvist (S), Aino Friberg-Hansson (S), Tommy Gardell (S), Håkan
Ericsson (S), Lena Stenström (MP), Isabel Enström (MP), Brittis Benzler (V) och
Meit Fohlin (S), samt 7 nej-röster: Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Stefan
Nypelius (C), Lena Celion (M), Stefan Wramner (M), Patrik Thored (M) och Johan
Thomasson (L). Regionstyrelsen beslutar alltså enligt ordförandes förslag.
Eva Nypelius (C), Stefan Wramner (M) och Johan Thomasson (L) yrkar på 5 mnkr
investeringsmedel för vägbelysning för 2019. Motsvarande medel finns beslutade för
2018.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner det vunnit bifall.

forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 258 forts
RS 2017/7

2018

(mnkr)
2019

- landsbygdsutveckling i samverkan

2,0

2,0

- förstudie simhall (se § 272 dagens sammanträde)

1,5

0,0

- pott, inkl KFN (se § 277 dagens sammanträde)

3,4

3,4

- meröppet bibliotek, konsekvens av omorg KFN

0,5

0,5

- konstgräsplaner, konsekvens av omorg KFN
samt yrkande

5,0

0,0

- IT-investeringar

18,2

20,0

- lokalinvesteringar

6,3

3,3

3,0

6,0

8,6

8,6

10,0

15,0

0,5

0,5

- VA-verksamhet

275,2

175,4

- Avfallshantering

6,0

6,0

- Slite deponi (se § 266 dagens sammanträde)

3,0

5,0

20,0

6,2

7,7

5,2

72,4

60,0

5,0

5,0

Investeringsbudget 2019

Regionstyrelseförvaltningen

Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsförvaltning
- räddningstjänst (ram)
Teknikförvaltningen
- Investeringspott
- mark- och stadsmiljö
- kollektivtrafik

- hamnverksamhet (affärsdrivande)
- hamnverksamhet (anslagsfinansierad)
- fastighetsförvaltningsavdelningen
- belysning

forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 258 forts
RS 2017/7

Byggnadsnämnden
- fast pott

0,8

0,8

- mätinstrument GIS

1,2

0,0

- pott

0,2

0,2

- fordon

0,5

0,0

- pott

6,0

6,0

- lokalinvesteringar

6,5

12,0

- IT

7,0

7,0

- pott, inkl KFN (se § 277 dagens sammanträde)

3,2

3,2

- Folkhögskolan

7,5

0,0

- -Wisbygymnasiet Norr

0,5

2,0

- IT

2,5

1,4

- pott

5,0

5,0

- IT

1,5

1,1

22,0

22,0

2,0

0,0

- lokalinvesteringar

10,0

34,0

- Patientövervakningssystem

10,0

0,0

534,7

416,8

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Socialnämnden

Hälso- sjukvårdsnämnden
- pott
- förstudie FVM (se § 276 dagens sammanträde)

Investeringsbudget totalt

forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 258 forts
RS 2017/7

Uppdrag

Ordförande Meit Fohlin (S), Brittis Benzler (V) och Isabel Enström (MP) yrkar på att
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) får i uppdrag att förstärka arbetet
med att organisera olika former av yrkesutbildningar och arbetsmarknadsinsatser för
att korta tiden för nyanlända att komma i arbete eller vidare studier.
Eva Nypelius (C) yrkar på en komplettering av uppdraget till att även gälla att finna
ytterligare finansieringsformer i sammanhanget.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och Eva Nypelius yrkande och finner
att de vunnit bifall.
Eva Nypelius (C), Stefan Wramner (M) och Johan Thomasson (L) yrkar på att ett
HR-råd inrättas med uppdrag att arbeta med och följa regionens arbete med
kompetensförsörjning, bemanningsplan, schemaläggning, lönebildning, omställningsarbete mm för en attraktiv arbetsgivare.
Ordförande yrkar avslag till förslaget.
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att Eva Nypelius, Stefan
Wramners och Johan Thomassons förslag avslås. Votering begärs. I omröstningen
gäller ja-röst för ordförandes yrkande och nej-röst för Eva Nypelius yrkande.
Omröstningen ger 8 ja-röster: Lena Eneqvist (S), Aino Friberg-Hansson (S), Tommy
Gardell (S), Håkan Ericsson (S), Lena Stenström (MP), Isabel Enström (MP), Brittis
Benzler (V) och Meit Fohlin (S), samt 7 nej-röster: Eva Nypelius (C), Lars Thomsson
(C), Stefan Nypelius (C), Lena Celion (M), Stefan Wramner (M), Patrik Thored (M)
och Johan Thomasson (L). Regionstyrelsen beslutar att avslå förslaget.
Eva Nypelius (C), Stefan Wramner (M) och Johan Thomasson (L) yrkar på att driften
av ICA Maxi Arena läggs ut på en extern aktör med kompetens inom området.
Ordförande yrkar avslag till förslaget.
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att Eva Nypelius, Stefan
Wramners och Johan Thomassons förslag avslås. Votering begärs. I omröstningen
gäller ja-röst för ordförandes yrkande och nej-röst för Eva Nypelius yrkande.
Omröstningen ger 8 ja-röster: Lena Eneqvist (S), Aino Friberg-Hansson (S), Tommy
Gardell (S), Håkan Ericsson (S), Lena Stenström (MP), Isabel Enström (MP), Brittis
Benzler (V) och Meit Fohlin (S), samt 7 nej-röster: Eva Nypelius (C), Lars Thomsson
(C), Stefan Nypelius (C), Lena Celion (M), Stefan Wramner (M), Patrik Thored (M)
och Johan Thomasson (L). Regionstyrelsen beslutar att avslå förslaget.

forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 258 forts
RS 2017/7

Eva Nypelius (C), Stefan Wramner (M) och Johan Thomasson (L) yrkar på att en
anläggningsstrategi tas fram för att kunna planera helhetsbehovet av bland annat bad,
ishallar, ridsport, fotbollsanläggningar mm över hela ön.
Ordförande yrkar avslag till förslaget.
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att Eva Nypelius, Stefan
Wramners och Johan Thomassons förslag avslås. Votering begärs. I omröstningen
gäller ja-röst för ordförandes yrkande och nej-röst för Eva Nypelius yrkande.
Omröstningen ger 8 ja-röster: Lena Eneqvist (S), Aino Friberg-Hansson (S), Tommy
Gardell (S), Håkan Ericsson (S), Lena Stenström (MP), Isabel Enström (MP), Brittis
Benzler (V) och Meit Fohlin (S), samt 7 nej-röster: Eva Nypelius (C), Lars Thomsson
(C), Stefan Nypelius (C), Lena Celion (M), Stefan Wramner (M), Patrik Thored (M)
och Johan Thomasson (L). Regionstyrelsen beslutar att avslå förslaget.
Eva Nypelius (C), Stefan Wramner (M) och Johan Thomasson (L) yrkar på att för att
stärka styrning och ledning av sjukhuset ska en särskild styrelse tillsättas för
ledningen av sjukhuset.
Ordförande yrkar avslag till förslaget.
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att Eva Nypelius, Stefan
Wramners och Johan Thomassons förslag avslås. Votering begärs. I omröstningen
gäller ja-röst för ordförandes yrkande och nej-röst för Eva Nypelius yrkande.
Omröstningen ger 8 ja-röster: Lena Eneqvist (S), Aino Friberg-Hansson (S), Tommy
Gardell (S), Håkan Ericsson (S), Lena Stenström (MP), Isabel Enström (MP), Brittis
Benzler (V) och Meit Fohlin (S), samt 7 nej-röster: Eva Nypelius (C), Lars Thomsson
(C), Stefan Nypelius (C), Lena Celion (M), Stefan Wramner (M), Patrik Thored (M)
och Johan Thomasson (L). Regionstyrelsen beslutar att avslå förslaget.
Eva Nypelius (C), Stefan Wramner (M) och Johan Thomasson (L) yrkar på en
utredning av möjligheterna och konsekvenserna av att bolagisera verksamheterna
inom VA, avfall och hamnar för att få en mer effektiv och optimal verksamhet.
Ordförande yrkar avslag till förslaget.
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att Eva Nypelius, Stefan
Wramners och Johan Thomassons förslag avslås. Votering begärs. I omröstningen
gäller ja-röst för ordförandes yrkande och nej-röst för Eva Nypelius yrkande.
Omröstningen ger 8 ja-röster: Lena Eneqvist (S), Aino Friberg-Hansson (S), Tommy
Gardell (S), Håkan Ericsson (S), Lena Stenström (MP), Isabel Enström (MP), Brittis
Benzler (V) och Meit Fohlin (S), samt 7 nej-röster: Eva Nypelius (C), Lars Thomsson
(C), Stefan Nypelius (C), Lena Celion (M), Stefan Wramner (M), Patrik Thored (M)
och Johan Thomasson (L). Regionstyrelsen beslutar att avslå förslaget.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2017/7
13 oktober 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Strategisk plan och budget 2018-2020
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Driftbudget för Region Gotland 2018 beslutas enligt förslag.



Investeringsbudget för Region Gotland 2018-2019 samt investeringsplan för
2020-2022 beslutas enligt förslag.

Sammanfattning

Region Gotlands slutliga drift- och investeringsbudget för kommande år beslutas i
november varje år. I beslutet ska också finnas den skattesats som tillämpas
kommande år.
I samband med budgetbeslutet ges i förekommande fall uppdrag till nämnder och
förvaltningar.
Strategisk plan och budget innehåller
fördelad driftbudget för år 2018
fördelad investeringsbudget för år 2018-2019 samt investeringsplan 2020-2022
exploateringsbudget för år 2018 samt exploateringsplan för 2019-2021
finansförvaltningsbudget för år 2018 samt plan för 2019-2020
resultatplan för år 2018-2020
finansplan för år 2018-2020
balansplan 2018-2020
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt regionfullmäktiges direktiv och
rekommendationer till nämnderna
Beslutsunderlag

RF § 87 och 88, 2017-06-19
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Ramberäkning 2018 per nämnd
Enlig beslut regionstyrelsen 2017-10-26

Justerad
budget Justering Besparing Resursfördel2017 enligt plan enligt plan ningsmodeller

Indexuppräkning Besparing
RamÖvriga
netto*
tillskott förändringar**

Personalkostnads
kompensation

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Regionstyrelse

Politikerorganisation
Regionstyrelseförvaltning
Teknisk nämnd

-23 454

440

-240 684

14 000

-7 257

-174 137

7 500

1 323

Byggnadsnämnd

-17 701

1 500

420

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

-11 065

1 500

280

Kultur- och fritidsnämnd

-142 210

5 000

-2 522
5 295

-6 300

-118 068

-3 000
594

-200

-25 736

1 600

1 600

-4 154

-357 168

16 500

16 500

-2 740

-171 054

7 500

7 500

-1 112

-16 299

1 500

1 500

-1 014

-10 299

1 500

1 500

-1 459

0
22 342

23 022

4 495

8 111

2 017

-500

137 152

Barn- och utbildningsnämnd
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

-1 127 161

-600

12 500

-1 168

8 464

-3 600

-3 566

-283 482

-350

4 000

-1 059

3 810

-2 000

-16 112

Socialnämnd

-1 257 542

-15 030

3 816

-20 000

-28 727 -1 317 483 -16 357

-38 140

Hälso- och sjukvårdsnämnd

-1 504 302

-35 000

5 018

-3 000

-29 584 -1 566 868 -35 000

-70 000

-52 257

18 331

5 295 -40 922

-25 159 -1 140 290
-5 851

-301 044

Summa nämnder

-4 781 738

-950

46 000

Regionstyrelse/ RSF

10 035

-2 500

3 000

-5 240

-5 295

0

2 000

2 000

Teknisk nämnd/TKF

9 000

-9 000

3 000

-3 000

7 000

7 000

1 000

1 000

0

7 500

7 500

-12 450

52 000

Gemensamt/finansförvaltningen
Summa inklusive gemensamt

5 900
-4 756 803

0

-5 900
-52 257

10 091

* Kompensation sker för externa avtal. Internhyror samt internpriser sänks 2018 vilket medför ett lägre anslag. Se bilaga till ramberäkning.
Internhyran sänks med totalt 36 mnkr till följd av ändrad redovisningsprincip för periodiskt underhåll samt besparingskrav.
** Se specifikation

0

7 000 -40 922

-5 900

-100 000 -4 906 241

4 080 -48 407

-100 000 -4 899 241 14 580 -37 907

Bilaga till ramberäkning 2018
Justeringar av budget 2017
Integrerad
budget 2017

Indexuppräkning

Kapital
kostnads

Övriga

Justerad

justering

justeringar

budget 2017

RS

Politikerorg
Regionstyrelseförvaltning

Internhyra*

Interna priser
regionstyrelse
förvaltning

Externa
avtal

Summa indexuppräkning

RS
-23 454

-23 454

-240 684

-240 684

TN

-174 137

-174 137

BN

-17 701

-17 701

MHN

-11 065

Politikerorg
Regionstyrelseförvaltning

44

396

1 494

-8 233

-518

-7 257

440

TN

1 270

1 013

-960

1 323

BN

265

155

420

-11 065

MHN

177

103

280

KFN

-142 210

-142 210

KFN

2 460

157

-600

2 017

BUN

-1 127 161

-1 127 161
-283 482

1 169
275

8 464

-283 482

9 706
4 335

-2 411

GVN

BUN
GVN

-800

3 810

SON

-1 257 542

-1 257 542

SON

6 804

4 712

-7 700

3 816

HSN

-1 504 302

-1 504 302

HSN

8 064

2 184

-5 230

5 018

-18 219

18 331

34 619

1 931

Regionstyrelse/RSF*

Summa

10 035

10 035

Regionstyrelse/RSF

1 381

-6 621

Teknisk nämnd/TKF

9 000

9 000

Teknisk nämnd/TKF

-3 000

Gemensamt

5 900

5 900

Gemensamt

Totalt

*Avkastningskrav

-4 781 738

-4 756 803

0

0

0

0

-4 781 738

-4 756 803

Summa

Totalt

-5 240
-3 000
0

33 000

-4 690

*Internhyran sänks motsvarande 36 mnkr pga ändrade redovisningsprinciper samt besparing.

-18 219

10 091

Ramberäkning 2018

Enlig beslut regionstyrelsen 2017-10-26
NÄMNDERNAS INTEGRERADE BUDGETRAMAR 2017

-4 781 738

Ej fördelade poster upptagna under finansförvaltningen 2017 som påverkar nämnderna:
lokaleffektivisering

10 000

avkastningskrav SF generellt

10 035

sänkning av periodiskt underhåll under 2017

9 000

buffert för mottagning av asylsökande

-4 100

SUMMA BUDGET 2017 INKL GEMENSAMT

-4 756 803

JUSTERINGAR AV BUDGET 2017
Justering för kapitalkostnader (inv tom 170831)

SUMMA JUSTERAD BUDGET 2017

-4 756 803

JUSTERING ENLIGT PLAN 2018-2019
RS: återställning tillfällig besparing IT

-2 500

BUN: hyra kulturskolan

-600

GVN: hyra gymnasieskola

-1 100

GVN: naturbruksgymnasiet

750

Finansförvaltningen: återställande av periodiskt underhåll

-9 000

BESPARING ENLIGT PLAN
RS: regionstyrelseförvaltningen intern service

17 000

TN: skattefinansierad verksamhet

7 500

TN: sänkning internhyror till följd av beslutad besparing på intern service

3 000

BN: besparing

1 500

MHN: besparing

1 500

KFN: besparing

5 000

BUN: besparing

12 500

GVN: besparing

4 000

Alla nämnder: besparing intern administration och

0

ledning*

SUMMA BESPARING ENLIGT PLAN

52 000

*besparingen fördelas om till BUN och GVN (RF 2017-06-19 §87)

RESURSFÖRDELNINGSMODELLER
BUN
- fler barn i förskola

-4 734

- färre barn på fritidshem

1 647

- färre barn förskolesklass

-144

- fler elever grundskola

2 063
Summa

-1 168

Summa

-1 059
-1 059

GVN
- gymnasieskolan
SON
Resursfördelningsmodell äldreomsorg

-15 030

HSN
Resursfördelningsmodell medicinteknisk utveckling

SUMMA RESURSFÖRDELNINGSMODELLER

-35 000

-52 257

INDEXUPPRÄKNING
Externa avtal
Externa avtal RSF

-518

Externa avtal TN

-960

Externa avtal KFN

-600

Externa avtal BUN

-2 411

Externa avtal GVN

-800

Externa avtal SON

-7 700

Externa avtal HSN

-5 230
Summa

-18 219

Interna priser - regionstyrelseförvaltningen
Personalkostnadskompensation

-3 500

Måltidsförsörjning

-1 190
Summa

-4 690

Summa

33 000

Interna priser - hyror
Sänkning av internhyra till följd av förändrad redovisning av periodiskt underhåll*

SUMMA INDEXUPPRÄKNING

33 000

10 091

* RF 170619 § 81, § 87.
Den interna hyran sänks med sammanlagt 36 mnkr då även besparing på 3 mnkr är beslutad. Se ovan.

BESPARING
Avkastningskrav fastighetsförvaltningen till följd av förändrad redovisning av periodiskt underhåll

SUMMA BESPARING

7 000

7 000

RAMTILLSKOTT
RS/Pol org: revision

-150

RS/Pol org: PAN, utökat uppdrag utifrån ny lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården

-616

RS/Pol org: ÖFN: Generellt ramtillskott
RS/Pol org: Valnämnden: Val 2018, engångsanslag

-135
-1 621

RS: Ramtillskott för bibehållande av näringslivsanslag

-1 800

RS: Förstärkt tillväxt- och utvecklingsarbete, engångsanslag 2018

-2 500

RS: Landsbygdsutveckling 2.0

-500

RS: Integration genom idrott

-500

RS: Riktat stöd till länsinstitutionerna via kultursamverkansmodellen - integration genom kultur

-500

RS: Utökat stöd till fria kulturutövare för arbete med integration
TN: Ramtillskott för åtgärder som skapar ett attraktivt Gotland för boende och besökare
TN: Offentliga toaletter
TN: Anslag för ökade driftkostnader efter exploatering av A7 området och nya vägar på Visborg
BUN: Hyra förskola Törneqvior
BUN: Kulturskolan, integration och möten mellan unga

-500
-2 000
-500
-500
-3 100
-500

GVN: Arbetsmarknadsinsatser och yrkesutbildning för vuxna

-1 000

GVN: Arbetsmarknadsinsatser och yrkesutbildning för nyanlända

-1 000

KFN: Hyra Kustateljén i Fårösund (filmkluster)
SON: Generellt ramtillskott
HSN: Socialpsykiatriskt team

-500
-20 000
-2 000

HSN: Statsbidrag avgiftsfri tandvård för unga

-800

HSN: Kompensation för kostnadsfri öppenvård

-200

SUMMA RAMTILLSKOTT

-40 922

ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR
Avveckling av kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltning
KFN: Avveckling av kultur- och fritidsnämnd samt förvaltning enligt beslut RF 2017-09-25 § 117

137 152

RS: Anslag för kultur- och fritidsverksamhet enligt beslut RF 2017-09-25 § 117

-117 474

GVN: Anslag för kultur- och fritidsverksamhet enligt beslut RF 2017-09-25 § 117

-19 678

Ansvar för världsarvsfrågor*
RS: Värlsdsarvsamordnare

-594

BN: Världsarvsamordnare
* Beslut RF 2016-11-21 § 203

594
Summa

0

Lokalförändringar
GVN: Internhyror Hackspetten 14

3 566

BUN: Internhyror Hackspetten 14

-3 566

Finansförvaltningen: återställande av besparing lokaler
Finansförvaltningen: borttagande av buffert för kostnader kopplade till asylboende

-10 000
4 100

PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING
Personalkostnadsökningar
Jämställdhetssatsning inklusive bristyrken

SUMMA PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING
RAMBUDGET 2018

-78 000
-22 000

-100 000
-4 899 241

RAMJUSTERINGAR ÅREN 2019-2020 (jmf med budget 2018)
2019

2020

Resursfördelningsmodeller
BUN, resursfördelningsmodell*

8 342

9 022

GVN, resursfördelningsmodell

-1 505

2 111

HSN, resursfördelningsmodell

-35 000

-70 000

SON, resursfördelningsmodell

-16 357

-38 140

-44 520

-97 007

Valnämnden

1 600

1 600

RS: återföring av engångsanslag tillväxtarbete

2 500

2 500

BUN: Justering av ram RS § 132

-1 000

-1 000

GVN: Justering av ram RS § 132

1 000

1 000

4 100

4 100

RS: regionstyrelseförvaltningen anslagsverksamhet

7 000

7 000

RS: regionstyrelseförvaltningen intern service

2 000

2 000

RS: kultur- och fritidsverksamhet

7 000

7 000

TN: teknikförvaltningen intern service

1 000

1 000

TN: skattefinansierad verksamhet

7 500

7 500

BN: besparing

1 500

1 500

MHN: besparing

1 500

1 500

BUN: besparing

15 000

15 000

GVN: besparing

5 000

5 000

Alla nämnder: besparing intern administration och

7 500

7 500

55 000

55 000

14 580

-37 907

8 694

10 941

Summa
Övrigt

Summa övrigt
Besparing

ledning
Summa besparing

SUMMA RAMJUSTERING 2019-2020
* Består av:
- förskola
- fritidshem
- förskoleklass
- grundskola

-136

-390

654

1 909

-870

-3 438

Balansplan 2018-2020, mnkr löpande priser
Bokslut

Prognos*

Budget

Plan

Plan

2016

2017

2018

2019

2020

Anläggningstillgångar

3 856

4 046

4 218

4 435

4 595

Omsättningstillgångar

590

500

500

500

500

4 446

4 546

4 718

4 935

5 095

1 842

1 911

1 964

2 063

2 156

82

69

53

99

93

770

848

924

990

1 082

16

19

19

19

19

786

867

943

1 009

1 101

Långfristiga skulder

939

1 034

1 184

1 184

1 184

Kortfristiga skulder

879

734

627

679

654

Summa skulder

1 818

1 768

1 811

1 863

1 838

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

4 446

4 546

4 718

4 935

5 095

41,4

42,0

41,6

41,8

42,3

-13,3

-10,5

-7,9

-5,0

-2,4

Tillgångar

Summa tillgångar

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

Soliditet, %**
Soliditet, %***

* Enligt Delårsrapport 2-2017 (januari-augusti)
** Exklusive pensionsförpliktelser intjänade före år 1998
*** Inklusive pensionsförpliktelser intjänade före år 1998. (2435 mnkr 2016,
2 387 mnkr 2017, 2 336 mnkr 2018, 2 310 mnkr 2019, 2 280 mnkr 2020, 2 254 mnkr 2021).

Finansförvaltningsbudget 2018, m nkr
enligt regionfullmäktige 2017-06-19, regionstyrelsen 2017-10-26 samt skatteprognos 2017-09-28
(löpande priser)
Konto

Bokslut

Budget

Budget

Plan

Plan

2016

2017

2018

2019

2020

17,8
29,1
0,0

0,0
35,0
9,0

0,0
40,0
7,0

0,0
35,0
6,0

0,0
35,0
5,0

1,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,9

10,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

48,8

64,0

47,0

41,0

40,0

-1,8
-1,0
757,8
-712,4
154,0
-107,0
-26,0
0,0
0,0
-28,7
-11,0
-2,0
-38,8
0,0
-14,5
-93,4
0,0
-1,0
0,0
-0,8
0,0

0,0
-1,0
780,0
-754,0
155,0
-112,0
-27,0
0,0
-5,0
-27,5
-11,5
-3,5
-47,0
0,0
0,0
-113,0
0,0
-1,0
-1,0
-0,5
0,0

0,0
-1,0
773,0
-758,0
185,0
-115,0
-28,0
0,0
-5,0
-29,0
-17,0
-3,5
-49,0
0,0
0,0
-117,0
0,0
-1,0
-1,0
-0,5
0,0

0,0
-1,0
795,0
-780,0
190,0
-120,0
-29,5
0,0
-5,0
-31,0
-13,0
-3,5
-28,0
0,0
0,0
-123,0
0,0
-1,0
-1,0
-0,5
0,0

0,0
-1,0
820,0
-805,0
196,0
-126,0
-31,0
0,0
-5,0
-33,0
-18,0
-3,5
-42,0
0,0
0,0
-131,0

0,0
-12,3
-0,6

0,0
-4,1
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

-139,5

-173,1

-167,0

-151,5

-182,0

3 604,0
-17,5
4,3

3 731,0
-21,0
0,0

3 824,0
0,0
0,0

3 936,0
0,0
0,0

4 077,0
0,0
0,0

3 590,8

3 710,0

3 824,0

3 936,0

4 077,0

Övriga intäkter

3721
382
8621

8621
8621

Försäljningspris Exploateringfastigheter
Realisationsvinster (fastighetsfsg)
Avkastningskrav teknikförvaltningen
(förändrad redovisning av periodiskt
underhåll)
Avkastningskrav
regionstyrelseförvaltningen
Avkastningskrav lokaleffektivisering
Övrigt

Summa
Kostnader

4421
4799
56121
56122
56131
56132
56133
5073
5151
5633
5635
5712
5721
5722
5731
5732
5733
5739
7351
796
782
5051
7499

Bokfört värde Exlpoateringsfastigheter
Ekologiska livsmedel
Interndeb arbetsgivaravgift
Utbet arbetsgivaravgifter
Interndebitering Pensionsavgift
Utbetalning pensionsavgift
Löneskatt pensionsavgift
Avgångsvederlag inkl PO
Förändring semesterlöneskuld
Löneskatt utbet pensioner
Löneskatt pensionsavsättning
Pensionsförsäkr. Alt KAP-KL
Förändring pensionsavsättning
Förändr garantipensionskuld
Pensionsutbetalningar
Pensionsutbetalningar intj före -98
Pensionsutbetalningar (ÖKSAP)
Förvaltningsavgift KPA
Kundförluster
Intern ränta Geab, AB GotlandsHem
Realisationsförlust, utrangering
anläggningstillgångar
Personalkostnadsreserv
Buffert asylsökande
Övrigt

Summa

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

Skatter

801
8051
8052
Summa

Kommunalskatt
Skatteavräkning, prognos
Justeringspost skatteavräkning

Generella statsbidrag

8210
822
823
824
825
826
828
829
834
835
836

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

964,3
157,4
0,0
0,0
31,7
0,0
123,9
7,2
-29,4
-136,1
-1,8

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

1 055,0
160,0
0,0
0,0
40,0
0,0
150,0
21,0
-9,0
-166,0
-2,0

1 084,0
161,0
0,0
18,0
42,0
0,0
150,0
15,0
0,0
-168,0
-2,0

1 124,0
163,0
0,0
36,0
43,0
0,0
150,0
9,0
0,0
-170,0
-2,0

1 117,2

1 191,0

1 249,0

1 300,0

1 353,0

3,0
0,1
0,0
0,1
1,7
0,4
4,0
13,2
0,6

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

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

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

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

23,1

6,7

6,7

6,7

6,7

3,1
-1,2
0,0
0,0
0,0
-9,2
-6,7
0,0
-0,2
-1,4

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

1,0
-15,0
-1,0
-1,0
-1,0
0,0
-22,0
0,0
-0,4
0,0

1,0
-20,0
-1,0
-1,0
-1,0
0,0
-25,0
0,0
-0,4
0,0

1,0
-25,0
-1,0
-1,0
-1,0
0,0
-32,0
0,0
-0,4
0,0

Summa

-15,6

-39,0

-39,4

-47,4

-59,4

SUMMA

4 624,8

4 759,6

4 920,3

5 084,8

5 235,3

-4 657,0
351,4
-237,4
0,0
0,0

-4 782,0
284,0
-235,0
0,0
0,0

-4 906,2
284,0
-245,0
0,0
0,0

-4 891,7
284,0
-245,0
-33,0
-100,0

-4 944,1
284,0
-245,0
-66,0
-171,0

81,8

26,6

53,1

99,1

93,2

Summa
Finansiella intäkter

8411
8421
8422
8423
8425
845
8495
8496

Utdelning på aktier och andelar
Ränta utlämnade lån
Ränta avräkningskonto
Ränta likvida medel
Ränta pensionsmedelsförvaltning
Ränta på kundfordringar
Avgift borgensåtagande
Vinst Pensionsmedelsplaceringar
Övrigt

Summa
Finansiella kostnader

8424
8521
8522
8523
8524
8525
8531
8533
857

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

Nämnderna
Fördelade kapitalkostnader
Avskrivningar
Prisökningsreserv
Personalkostnadsreserv
ÅRETS RESULTAT

Finansplan 2018-2020, mnkr (löpande priser)
Bokslut

Prognos*

Budget

Plan

Plan

2016

2017

2018

2019

2020

Den löpande verksamheten
Resultat
Avskrivningar
Avsättningar för pensioner

82

69

53

99

93

237

248

245

245

245

57

78

76

66

92

-29

-60

-40

-35

-35

Realisationsförluster

2

0

0

0

0

Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster

0

0

0

0

0

349

335

334

375

395

90

0

0

0

0

439

335

334

375

395

-616

-438

-535

-417

-462

Realisationsvinster

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Förändringar i rörelsekapital exkl likvida medel
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringar
Investeringsutgifter
Inköp av finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

31

80

60

55

55

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Övriga investeringsinkomster

0

0

0

0

0

-585,5

-358

-475

-362

-407

Försäljning av anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansiering
Förändring av långfristiga fordringar

-10

0

0

0

0

Långfristig upplåning

105

100

150

0

0

Amortering

-13

-5

-5

-5

-5

38

20

20

20

20

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

120

115

165

15

15

Årets kassaflöde

-27

92

24

28

3

Förutbetalda intäkter

* Enligt Delårsrapport 2-2017 (januari-augusti)

Resultatplan 2018-2020, mnkr (löpande priser)
Bokslut

1 Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar
2 Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Prognos*

Budget

Plan

Plan

2016

2017

2018

2019

2020

-4 396

-4 584

-4 743

-4 852

-5 040

-237

-248

-245

-245

-245

-4 633

-4 832

-4 988

-5 097

-5 285

3 Skatteintäkter

3 591

3 735

3 824

3 936

4 077

4 Bidragsinkomster

1 117

1 180

1 249

1 300

1 353

5 Finansiella intäkter

23

12

7

7

7

5 Finansiella kostnader

-16

-26

-39

-47

-59

6 Årets resultat

82

69

53

99

93

-4 944

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**

-4 657

-4 812

-4 906

-4 892

kapitalkostnader

352

284

284

284

284

finansförvaltningen

-91

-56

-121

-111

-143

prisökningsreserv

0

0

0

-33

-66

personalkostnadsreserv

0

0

0

-100

-171

-4 396

-4 584

-4 743

-4 852

-5 040

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 2-2017 (januari- augusti)
** Total budgetram för nämndernas verksamheter 2018 uppgår till 4 906 mnkr.
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Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Regionstyrelsen/Regionstyrelseförvaltningen
Investeringspott
Landsbygdsutveckling
Kultur- och fritidsverksamhet
Meröppet bibliotek
Konstgräsplaner Visby
Bokningssystem
Simhall (förstudie)
Lokalinvesteringar
Västerhejde kök
Södevärnsskolans kök
Strandgärdet kök
Mottagningskök
Wisbygymnasiet söder kök
Endre skola kök
Högbyskola kök
Havdem skola kök
Cafe Korpen
Lärbro skola kök
Vänge skola kök
Öja skola kök
Stånga skola kök
Summa lokalinvesteringar

3 400
2 000

3 400
2 000

3 400
2 000

500
5 000

500

500

3 400

3 400

400
1 500

2 600
300
2 200
1 200

1 200
2 100
1 300
7 600
2 900
550
3 000
650

6 300

3 300

15 450

1 500
2 800
4 850

3 000
8 000

3 000
8 000

3 000
8 000

3 000
8 000

2 000

2 000
4 000
2 000

2 000

2 000

0

IT-investeringar
Reinvesteringar IT-Infrastruktur
PC som tjänst
Office paket
Teknisk plattform IT
Dokumenthantering
Windows 10
Windows server 2016 inkl cal
Trådlösa nät
Summa IT-investeringar

2 000
2 200
1 000
18 200

1 000
20 000

1 000
14 000

500
13 500

2 200
500
23 700

Summa RS/RSF

36 900

29 200

35 750

21 750

27 100

3
8
8
2

000
000
000
000
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Tekniska nämnden/Teknikförvaltningen
Investeringspott
Mark- och stadsmiljö
Ospec gator o vägar
Beläggningsprogram
Belysning
Enskilda vägar förbättrin
Trafiksäkerhetsåtg enl LTP
Enkelt avhjälpta hinder
Säkra skolvägar
Cykelplan Visby
Innerstadsutveckling
Visborg infrastruktur park
Utveckling serviceorter
Upprustning parker ospec
Lekutrustning
Bad & besökpl uppr & förändr
Reinvestering belysning
Kapacitetsförbättringar Solbergagatan
Reinvestering kvarnar, Lågan och Kärringen
Summa mark- och stadsmiljö
Kollektivtrafik
Utveckling i Visby
Utveckling i serviceorter inkl hpl
Nytt biljettsystem
Summa kollektivtrafik

8 600

8 600

3 000
5 000
1 500
700
300
500
500

3 000
5 000
1 500
700
300
500
500

500
500
1 500
1 000

5 000
500
500
1 500
1 000

15 000

20 000

250
250

250
250

500

500

8 600

8 600

8 600

500
2 000

500
2 000

500
2 000

1 500
3 200
500
800
2 000
1 000
5 000
1 500
500
1 000
1 000
500
2 500
500
24 000

1 500
3 200
500
800
2 000
1 000
5 000
1 500
500
1 000
1 000
500

1 500
3 200
500
800
2 000
1 000
5 000
1 500
500
1 000
1 000
500

21 000

21 000

250
250

250
250

500

500

250
250
5 000
5 500
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VA-verksamhet
Ledningsutb ospec
Sanering VA-lednings nät
Vatten regionala nätet
Ombyggnad vattenverk
Ombyggnad avloppsreningsverk
VA-ledning Burgsvik - Klintehamn
Gnisvärd VA-utbyggnad
Gotlands vattenförsörjning
Lickershamn vattenverk
Bräckvattenverk Kvarnåkershamn
Fårösunds avloppsreningsverk
Klintehamn avloppsreningsverk
Reinvesteringar VA-anläggning
Vattenförsörjning Lojsta
Vattenförsörjning Fårö
VA Kneippbyn - Ygne
Summa VA-verksamhet
Avfallshantering
Slite deponi
Återvinningscentraler
Hygieniseringsanläggning, Fårö
Insamling
Slammtömningsplatser ARV
Investeringsram
Summa avfallshantering
Hamnverksamhet (affärsdrivande )
Kryssningskaj
Förbättringsåtgärder Visby hamn
Visby rep. Spont kajanläggning
Landanslutning, el. Fl 5,6,7. Miljödom
Ombyggnad terminal - nytt avtal 2017-2027
Byte av 2 rulltrappor hamnterminalen
Rensmuddring Visby hamn
Renovering av spont, Holmen Visby hamn
Summa hamnverksamhet (affärsdrivande)

4
10
2
5
5
54
5

000
000
000
000
000
745
000

6
10
2
5
5
36
5
45

000
000
000
000
000
445
000
000

6
10
2
5
5

000
000
000
000
000

6
10
2
5
5

000
000
000
000
000

6
10
2
5
5

000
000
000
000
000

45 000

60 000

50 000

50 000

50 000

275 245

175 445

5 000
128 000

5 000
143 000

28 000

3 000

5 000

32 000
1 000
900
500
500

20 000
2 000

20 000
1 000

6 000
9 000

6 000
11 000

34 900

22 000

21 000

2 000
4 000

2 000
4 000

2 000
5 000

2 000
5 000

7 000

7 000

3 500
110 000
5 000
24 000
40 000
4 000
3 000

1
2
5
10

000
000
000
000

11 000

2 500
2 000

20 000

250
6 250

3 000
4 000
15 500
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Hamnverksamhet (anslagsfinansierad )
Förbättringsåtgärder övriga hamnar
Logistikytor hamnområdet
RoRo ramp och dykdalb (reservhamn)
Renovering av spont, Holmen Visby hamn
Servicebyggnad i Rone toalett/dusch för Central Baltic/ 1:1 medel
Rensmuddring Ronehamn
Renovering vågbrytare Fårösund
Summa hamnverksamhet (anslagsfinansierad)

1 000
2 000
250

2
2
9
4

000
000
000
000

2 000
2 000
9 000

2 000
2 000

700
7 000
7 700

2 000
5 250

17 000

13 000

4 000

Summa hamnar

27 700

11 500

32 500

20 000

11 000

Fastighetsförvaltningsavdelningen
Obligatorisk ventilationskontroll
Investeringar för fastighetsägaransvar
Reservkraft Visby lasarett
Summa fastighetsförvaltningavdelningen

15 000
45 000
12 400
72 400

15 000
45 000

15 000
45 000

15 000
45 000

15 000
45 000

60 000

60 000

60 000

60 000

408 445
124 200
284 245

287 045
100 600
186 445

293 500
130 600
162 900

275 100
110 100
165 000

150 100
101 100
49 000

3 000

1 500
1 500

1 500

Summa TN/TKF
varav anslagsfinansierad verksamhet
varav affärsdrivande verksamhet

Tekniska nämnden/Samhällsbyggnadsförvaltningen
Räddningstjänsten
Brandutrustning
Lokalanpassning, projekt friska brandmän
Släckbilar
Lastväxlare, renovering stegbil
Investeringsram
Summa TN/SBF

4 700
1 000

2 000

3 000
3 000

6 000
6 000

8 700

5 000

1 500

800

800

800

800

800

1 200
2 000

800

800

800

800

Byggnadsnämnden/Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringspott
Mätinstrument GIS
Summa BN/SBF
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden/Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringspott

200

200

200

200

200

Fordon
Summa MHN/SBF

550
750

200

550
750

200

200

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

3 500

10 000

20 000

1 000
20 000

Barn- och utbildningsnämnden/Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Investeringspott
Lokalinvesteringar
Polhemsskolan
Lunden förskola Väskinde
VVV-skolan
VVV-förskola
Lyckåkerskolan
Fole/Gothem
Nya förskoleplatser
Förskolebuss
Summa lokaler
IT-investeringar
Bredband landsbygdsskolor
Moderna digitala klassrum
Kringutrustning
Reinvestering undervisningsdator
IT-Volymökning
Nytt adm system
Utbyggnad nya nätverk
Särskolan, läroplattor
IT-administration
Summa IT investeringar
Summa BUN/UAF

10 000

1 000
2 000

2 000

2 000

2 000

12 000

2 000
3 000
15 000

6 500

22 000

23 000

120
500
900
300
4 230
100
100
50
700
7 000

500
900
300
4 450

500
900
300
4 450

500
900
300
4 450

500
900
300
4 550

100
50
700
7 000

100
50
700
7 000

100
50
700
7 000

50
700
7 000

19 500

25 000

28 000

35 000

36 000
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Investeringspott

3 200

3 200

3 200

3 200

3 200

7 500
500
8 000

2 000
2 000

5 000
5 000

5 000
5 000

0

2 500
2 500

300
1 100
1 400

300
1 100
1 400

300
1 300
1 600

300
1 800
2 100

13 700

6 600

9 600

9 800

5 300

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

IT-investeringar
Välfärdsteknik m.m.
Summa IT investeringar

1 500
1 500

1 100
1 100

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

Summa SON/SOF

6 500

6 100

6 000

6 000

6 000

Lokalinvesteringar
Folkhögskolan
Wisbygymnasiet Norr
Summa lokalinvesteringar
IT-investeringar
IT-kringutrustning, nämndsspecifikt
Diverse övriga IT investeringar
Summa IT investeringar
Summa GVN/UAF

Socialnämnden
Investeringspott
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Hälso- och sjukvårdsnämnden/Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Investeringspott
Förstudie om Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)

22 000
2 000

22 000

Maskiner och inventarier
Skelett undersökningsutrust, rtg
Patientövervakningssystem
PCI
Inventarier för enheten för akut mottagande
Inventarier för IVA
Summa maskiner och inventarier

22 000

22 000

5 000

5 000

22 000

10 000
10 000
5 600
10 000

0

20 600

2 100
7 100

0

10 000

30 000
4 000

2 000
20 000
22 000

0

Lokalinvesteringar
Enheten för akut omhändertagande plan 2-3
Tillbyggnad plan 4-6
Rehabenheten Korpen
IVA
Summa lokalinvesteringar

10 000

34 000

16 000
17 000
2 000
1 000
36 000

Summa HSN/HSF

44 000

56 000

78 600

51 100

22 000

534 795

416 945

461 700

404 750

249 000

284 245
250 550

186 445
230 500

162 900
298 800

165 000
239 750

49 000
200 000

Investeringsbudget totalt
varav affärsdrivande
varav anslagsfinansierat
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4. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt regionfullmäktiges
direktiv och rekommendationer till nämnderna
Kommunallagen uppdaterades 2005 med förändrade krav avseende vad god ekonomisk
hushållning ska innehålla. 8 kap, 1 § säger att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska
personer. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen
eller landstinget.
God ekonomisk hushållning innebär att budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och
ekonomin under budgetåret. I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Av planen ska också
framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid
budgetårets slut. Budgeten ska även innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.
Budgetåret ska alltid vara periodens första år.
Regionen ska för verksamheten ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning. För ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning anges. I Region Gotlands styrkort kan verksamhetsperspektivet ses som den del som
definierar hur regionen ska uppnå God ekonomisk hushållning. Samhällsperspektivet är mer en
målsättning för hur regionen ska bidra till samhällsutvecklingen på hela Gotland i samverkan med
andra aktörer.
Nedan följer en beskrivning av den styrning som ska ge god ekonomisk hushållning samt
regionfullmäktiges rekommendationer till nämnderna för budgetåret 2018.
Styrmodell

Region Gotland har sedan 2002 och fram till i år arbetat med balanserat styrkort som styrverktyg.
Arbetet med balanserat styrkort har inneburit att fler perspektiv än det traditionella
ekonomiperspektivet lyfts fram i bedömningen av vad som skapar värde för organisationen.
Modellen har varit ett bra verktyg för att utveckla styrningen så att den röda tråden från
regionfullmäktige via nämnd till förvaltningen synliggjorts och i många fall stärkts jämfört med
tiden innan år 2002.
Utvecklingen de senaste åren inom området styrning och uppföljning har medfört helt andra
möjligheter att mäta, jämföra och följa upp de mål som är satta. Resultaten sätter fokus på vad vi
får för de pengar vi sätter in i verksamheten och hur väl vi lyckas jämfört med andra.
Utvecklingen ger även förutsättningar för att bedöma inom vilka verksamhetsområden åtgärder
behöver vidtas för att ge gotlänningarna mesta möjliga värde för de skattepengar Region Gotland
förfogar över.
Regionens styrmodell innehåller vision, värderingar, verksamhetsidé, styrkort och
verksamhetsplaner. En kort beskrivning följer om innehållet i dessa delar. En mer djupgående
beskrivning av målen görs i annat kapitel i Strategisk plan och Budget 2018-2020.
Vision

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

Region Gotlands grundläggande värderingar är delaktighet, förtroende och omtanke.
Verksamhetsidé

Verksamhetsidén för Region Gotland lyder: 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.
Styrkort

Perspektiv

Styrkortet innehåller 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 och leverera resultat på
ett effektivt sätt.
Målområde

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

Varje målområde innehåller ett antal mål. Målen är hela Region Gotlands mål och gäller därmed
alla nämnder och förvaltningar och beskriver vad som ska uppnås under perioden 2016-2019.
Social hållbarhet
 God folkhälsa
 Gotlänningar känner sig delaktiga
 Ett jämställt och jämlikt Gotland
 Alla barn har goda uppväxtvillkor
 Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv
 En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans
Ekonomisk hållbarhet
 Ingen bostadsbrist
 Alla elever fullföljer gymnasieskolan
 Hög andel gotlänningar i arbete eller studier
 God tillgång till vuxenutbildning
 Långsiktigt goda och stabila kommunikationer
 Ett gott näringslivsklimat
 Ökad folkmängd
Ekologisk hållbarhet
 Utveckla Gotland som ekokommun
 Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar energi
 Säkra tillgången till vatten av god kvalitet
 Gotlands klimatavtryck ska minska
 Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön
Kvalitet
 God tillgänglighet till Region Gotland
 God kvalitet i skolan
 God kvalitet i vården

 God kvalitet i omsorgen

Medarbetare
 Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling
 Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna
 Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag
 Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa
Ekonomi (finansiella mål)
 Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden
 Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden
 Soliditeten ska vara minst 45 procent
 Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och
generella statsbidrag
 Regionens materiella tillgångar ska vårdas
 Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 procent
Indikatorer

Målen följs upp genom indikatorer.
En indikator kännetecknas av att den är mätbar, bygger på data av god kvalitet, lyfter fram någon
del av målet som anses väsentlig, lyfter fram kvalitativa egenskaper utifrån ett medborgar- eller
brukarperspektiv, är jämförbar samt transparent dvs. resultatet ska helst kunna härledas till en
lägre nivå.
Indikatorerna anger inte en riktning eller önskat tillstånd. 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 obligatoriskt moment för alla nämnder och
förvaltningar inom Region Gotland.
Verksamhetsplanen är det verktyg där den inriktning och de övergripande mål som
regionfullmäktige antagit konkretiseras. I verksamhetsplanen beskrivs även hur nämnden och
förvaltningen ska arbeta för att uppnå resultat i den del av nämndens uppdrag som inte är målsatt
i koncernstyrkortet.
Syftet med verksamhetsplanen är att synliggöra den röda tråden från regionfullmäktige till
nämnder, förvaltningar, avdelningar och enheter så att den inriktning och de prioriterade mål som
regionfullmäktige beslutat om får genomslag och att Region Gotland rör sig i den riktning som är
önskvärd.
Verksamhetsplanen utgår från förvaltning och fastställs av nämnd. De förvaltningar som arbetar
på uppdrag av flera nämnder får därmed ett övergripande styrdokument, men som fastställs av
samtliga förvaltningens nämnder.
Verksamhetsplanen har i första hand ett tidsperspektiv på ett år men kan även omfatta längre
perspektiv.

Bild 1: Region Gotlands styrmodell

Koncernledningsgruppens prioriterade områden

Förutom regionens beslutade mål i styrkortet har regiondirektören tillsammans med
koncernledningsgruppen prioriterat fyra utvecklingsområden som särskilt ska fokuseras på och
som ska genomsyra samtliga verksamheter. Koncernledningsgruppens gemensamma plan och
prioriteringar är beslutad av regiondirektören och fastställd av regionstyrelsen, 2017-04-27, § 87.
De prioriterade områdena är digitalisering, service, styrning och kompetensförsörjning. I
samband med varje område har ett önskat läge tagits fram.
Digitalisering
Effektivare arbetssätt och ökad tillgänglighet med fler e-tjänster och färre system än idag.
Digitalisering ska vara en naturlig del av verksamhetsutvecklingsarbetet med ett aktivt
förhållningssätt. Målet är att bli årets it- och/eller kvalitetskommun 2020.
Service
Ett starkt förtroende för Region Gotland med trygga handläggare där vi har fokus på
verksamheten och gör skillnad i vardagen. Erbjudandet mot kund är tydligt och tillgängligheten är
god.

Styrning
Tydliggjord koncernstyrning som utgår från tydliga beslut (politik och tjänstemän), för att skapa
samsyn och att möjliggöra för verksamheterna att agera utifrån de tagna besluten. Det finns
tydliga planer för implementeringen av fattade beslut.
Långsiktiga, gemensamma och tydliga mål att driva emot, med hjälp av modiga ledare som tar
ansvar för sitt ledarskap på alla nivåer. Koncernstyrningen är en bidragande faktor för att
verksamheterna kan agera utifrån den gemensamma bilden av en samlad region. Väl förankrad
och respekterad gränsdragning mellan politik och tjänstemän. Ett väl fungerande stöd i form av
ett ledningssystem bidrar till att tydliggöra styrningen.
Kompetensförsörjning
Regionen är en arbetsplats som man aktivt söker sig till. Man är stolt över att jobba här och vi är
bra på att visa upp alla våra olika arbetsuppgifter.
Vi använder rätt kompetens på rätt plats. Vi har nya och förändrade yrkesroller, samarbetar och
delar på specialistkompetens samt erbjuder utbildningar som fyller på oerfarnas erfarenheter.
Vi har lätt att rekrytera ledare som är engagerade, tydliga, inspirerande och trygga. Vi arbetar
aktivt med den interna chefsförsörjningen. Cheferna har tydliga och väl kända uppdrag, känner
sig trygga och vågar vara modiga. Vi erbjuder marknadsmässiga löner vilket bidrar till att vi kan
attrahera, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.
Vi har en gemensam kultur där våra värdeord är väl definierade och vi vet vilka beteenden som är
framgångsrika och det genomsyrar organisationen. Vi agerar som en arbetsgivare och
medarbetarna känner stolthet och gemenskap oavsett var i organisationen man arbetar.
Våra medarbetare är friska och sjuktalen hålls låga eftersom regionen har gjort specifika
satsningar inom hållbar hälsa.
Regionfullmäktiges direktiv

Nämndernas uppdrag är att bidra till måluppfyllelsen av Region Gotlands gemensamma
koncernstyrkort. Nämnderna uppmanas särskilt att i sin verksamhetsplan ange de mål som är
tillämpliga och prioriterade. Dessa mål ska följas upp i samband med delårsrapport och bokslut. I
analysen ska jämställdhetsaspekten särskilt belysas där det är möjligt.
Perspektiv samhälle

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

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

Balans ska föreligga mellan tillgängliga ekonomiska resurser och den verksamhet som bedrivs.
Med hänsyn till samhällsutvecklingen både utifrån den demografiska utvecklingen samt
medborgarnas ökade förväntningar krävs det ett ständigt pågående utvecklings- och
effektiviseringsarbete för att kostnadsnivån inte ska öka. De finansiella målen inom målområde

ekonomi utgör grundläggande restriktioner för drift- och investeringsverksamheten. Utifrån dessa
mål och restriktioner har nämnderna tilldelats ekonomiska ramar inom vilka verksamheterna ska
bedrivas.
Nämnderna ska verka för god ekonomisk hushållning. Det innebär att de besparingskrav som
finns i samband med budgetbeslutet ska genomföras och verksamheten ska bedrivas så att
ekonomin är stabil framåt.
Vid befarad negativ avvikelse ska nämnderna agera snabbt och vidta åtgärder. Detta är
synnerligen angeläget för att säkra regionens totala ekonomiska balans.
Investeringar och finansiellt igångsättningstillstånd

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

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

4.2 Stabil ekonomi i ett långsiktigt perspektiv
Region Gotlands budgetresultat för 2018 är XX mnkr. Förutsättningen för att regionen ska klara
resultatet för 2018 är att alla nämnder följer sin beslutade budget, genomför sina besparingskrav
och att utvecklingen under året är stabil. Inför kommande år måste regionen arbeta med att se
över utbudet och göra prioriteringar för att komma i balans med budgetförutsättningarna och ha
utrymme för utveckling utifrån den demografiska befolkningsutvecklingen.
Det tillskott till det generella statsbidraget som aviserats i budgetpropositionen i september
kommer att ge regionen bättre förutsättningar att arbeta med verksamhetsutveckling och
effektiviseringar, men ger inte utrymme för expansion i större utsträckning. Nämnderna måste
även fortsättningsvis kontinuerligt arbeta med effektiviseringar för att kunna ge utrymme för
verksamhetsutveckling. Det finns under överskådlig tid inte utrymme för expansion av
verksamhet utan att omprioritera resurser.
Planeringen framåt måste nödvändigtvis utgå från dagens prognoser vilket betyder att nämnderna
måste planera för effektivisering av processerna och översyn av utbudet för att kunna möta
kostnadstrycket framåt.
Regionfullmäktiges direktiv till nämnderna:




Nämnderna ska aktivt arbeta mot tillämpliga mål i det gemensamma styrkortet.
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 2018

Regionstyrelsens ordförande ska tillsammans med regiondirektören formellt överlämna 2018 års
budgetramar till varje nämnd (ordförande och förvaltningschef). Detta sker i december 2017.

Regionfullmäktige 2017-06-19

Protokoll

Rf § 87

Strategisk plan och budget 2018-2020
RS 2017/7

Region Gotlands revisorer 2017-04-26
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-05-17
- Regionstyrelsen 2017-05-30, § 132

Regionfullmäktiges beslut
•

Strategisk plan och budget 2018-2020 fastställs, med tillägg att budget för Region
Gotlands revisorer ökas med 150 000 kronor för år 2018.

Uppdrag i samband med strategisk plan och budget 2018-2020
•

Alla nämnder får i uppdrag att redovisa insatser för att behålla och utveckla
kompetens samt att rekrytera till bristyrken. Åtgärderna ska kopplas till respektive
nämnds kompetensförsörjningsplan. Uppdraget ska rapporteras till
budgetavstämningen 2017.

•

Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden, får i uppdrag att
till budgetavstämningen 2017 lämna en rapport på hur arbetet går med en integrerad
beroendevård mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden.

•

Regionstyrelsen får tillsammans med berörda nämnder i Barnsamsamarbetet i
uppdrag att se över behov av och möjligheter för ytterligare insatser för barm, unga
och deras familjer. Uppdraget ska återrapporteras till budgetavstämningen 2017.

•

Regionstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden, får i uppdrag att
till budgetavstämningen 2017 återkomma med en statusrapport angående befintligt
skick för regionens sim - och ishallar.

•

Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Arbetsförmedlingen att ta fram lämpliga introduktionsutbildningar för
nyanlända som svarar mot kompetensbehoven inom Region Gotlands egna
verksamheter, såväl som övriga kompetensbehov på Gotland.

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att till budgetavstämningen 2017 återkomma med
en statusrapport för VA-strategin.

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att öka kapaciteten för att genomföra VA-planen
och därmed skapa förutsättningar för mer bostäder och tillväxt på hela Gotland.
Nämnden får återkomma till budgetavstämningen 2017 med en statusrapport.

•

Tekniska nämnden får återkomma till höstens budgetavstämning om fördelning av
en del av investeringsbudgeten som avser mark och stadsmiljö (15 miljoner kronor.).
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-06-19

Protokoll

Rf § 87 forts.
Reservation
Reservation lämnas mot beslutet till förmån för Eva Nypelius (C), Anna Hrdlickas (M)
och Johan Thomassons (L) yrkande om det egna budgetförslaget, se separat förteckning.

Allmänt
Vid sammanträdet 2017-05-08 presenterade ekonomidirektör Åsa Högberg,
koncerncontroller Ulrika Jansson, koncernkontroller Niclas Ohlander och
redovisningschef Mikael Wollbo det ekonomiska läget för att ge regionstyrelsen en
orientering om förutsättningarna för strategisk plan och budget 2018-2020, med fokus
på budgeten 2018. Som ett led i beredningen har budgetdialoger genomförts med
företrädare för samtliga nämnder.
Driftbudget – ramar
Regionstyrelseförvaltningen har sammanfattat nämndernas äskanden för 2018. Totalt
äskar nämnderna budgetmedel om 106,3 miljoner kronor (mnkr) för år 2018, varav 70,3
mnkr avser nya behov utöver det som avsatts i planen.
Arbetsutskottet föreslog ramar för 2018 med kompensation för
personalkostnadsökningar, jämställdhetssatsning och rekrytering bristyrken 100 mnkr,
justering resursfördelningsmodell för BUN, GVN, HSN och SON på totalt 52,2 mnkr,
externa avtal och interna priser 22,9 mnkr, ramtillskott på 30,1 mnkr samt besparingar
55,0 mnkr. Det justerade resultatet blir då 60,7 mnkr.
Driftsbudget 2018

(mnkr)

A. Nya beslut personalkostnadskompensation och resursfördelningsmodeller
S-MP-V

C-M-L

71,0

71,0

-100,0

-115,0

Avsatt för resursfördelningsmodeller

45,9

45,9

Resursfördelningsmodell BUN totalt

-1,1

-1,1

Resursfördelningsmodell GVN totalt

-1,1

-1,1

Avsatt för personalkostnadskompensation
Personalkostnadskompensation inkl.
jämställdhetssatsning och rekrytering bristyrken

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-06-19

Protokoll

Rf § 87 forts.
Resursfördelningsmodell HSN totalt

-35,0

-35,0

Resursfördelningsmodell SON totalt

-15,0

-15,0

Delsumma resursfördelningsmodeller

-6,3

-6,3

-35,3

-50,3

36

36

Externa avtal

-18,2

-18,2

Interna priser

-4,7

-5,4

33

33

46,1

45,4

-1,8

-2,5

TN/TKF

0

0

TN/SBF

0

0

MHN

0

0

KFN: Kustateljén/filmkluster

-0,5

-0,5

BUN: Törnekvior förskola

-3,1

0

GVN

0

0

SON

-20,0

-20,0

HSN: Socialpsykiatriskt team 2 mnkr,
tandvård 0,8 mnkr,
kostnadsfri öppenvård 0,2 mnkr.

-3,0

-3,0

ÖFN

-0,1

-0,1

Valnämnd: engångsanslag

-1,6

-1,6

-30,1

-27,7

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

Sänkning intern hyra
Delsumma externa avtal och interna priser
C. Förslag till ramtillskott
RS

Delsumma ramtillskott

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-06-19

Protokoll

Rf § 87 forts.
D. Besparingar/Intäktsförändringar
Reavinster – exploatering

25,0

20,0

Ofördelad besparing

-7,5

0

BUN – ofördelad besparing 2018

6,5

0

GVN – ofördelad besparing 2018

1,0

0

Avkastningskrav tekniska nämnden

7,0

7,0

Återställning av besparingar på lokaler

-10

0

Besparing utöver 170 mnkr

0

50

Återställande av besparing intern adm. o ledning

0

-7,5

22,0

69,5

2,7

36,9

74,0

74,0

Ökade avskrivningar

-16,0

-16,0

Justerat resultat

60,7

94,9

Delsumma besparingar/intäktsförändringar
Summa justeringar (A+B+C+D)
Utgångsläge inför budgetberedningen

Investeringar – ramar
Arbetsutskottets förslag för 2018 omfattar investeringar på 521,3 mnkr varav 281,2
mnkr avser affärsdrivande verksamheter och 240,0 mnkr skattefinansierad verksamhet.
Bland annat föreslås följande:
−

Ny grundskola i norra Visby, Polhemsskolan, barn- och utbildningsnämnden,
13,5 mnkr.

−

Ny akutmottagning och ombyggnation av lokaler för operation och röntgen, hälsooch sjukvårdsnämnden, 77 mnkr 2018-2020.

−

Va-investeringar och säkrad tillgång till vatten, tekniska nämnden, 450 mnkr varav
121 mnkr för bräckvattenverk i Kvarnåkershamn.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-06-19

Protokoll

Rf § 87 forts.
Investeringsbudget (mnkr)

2018

2019

2,1

2,1

18,2

20,0

6,3

3,3

3,0

6,0

Regionstyrelsen
Regionstyrelseförvaltningen
−

pott

−

IT-investeringar

−

lokalförsörjningsplan

Tekniska nämnden
−

Samhällsbyggnadsförvaltning

−

räddningstjänst (ram)

−

Teknikförvaltningen

−

lokalförsörjningsplan

60,0

60,0

−

reservkraft, Visby lasarett

12,4

0

−

hamnverksamhet

27,7

11,5

−

anslagsfinansierad verksamhet, inkl. pott

124,2

95,6

−

affärsdrivande verksamhet, VA, avfall

281,2

181,4

Byggnadsnämnden
−

fast pott

0,8

0,8

−

mätinstrument GIS

1,2

0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
−

pott

0,2

0,2

−

fordon

0,5

0

Kultur- och fritidsnämnden
−

pott

1,5

1,5

−

bibliotek

0,5

0,5

−

konstgräsplaner

0

3,0

Barn- och utbildningsnämnden
−

pott

6,0

6,0

−

lokalförsörjningsplan

6,5

12,0

−

IT

7,0

7,0
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-06-19

Protokoll

Rf § 87 forts.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
−

pott

3,0

3,0

−

Folkhögskolan

7,5

0,0

−

Wisbygymnasiet Norr

0,5

2,0

IT

2,5

1,4

−

Socialnämnden
−

- pott

5,0

5,0

−

-IT

1,5

1,1

Hälso- sjukvårdsnämnden
−

pott

22,0

22,0

−

lokalförsörjningsplan

10,0

34,0

−

Patientövervakningssystem

10,0

0

521,3

408

Investeringsbudget totalt
Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige

Strategisk plan och budget 2018-2020 fastställs.
Uppdrag i samband med strategisk plan och budget 2018-2020
• Alla nämnder får i uppdrag att redovisa insatser för att behålla och utveckla
kompetens samt att rekrytera till bristyrken. Åtgärderna ska kopplas till respektive
nämnds kompetensförsörjningsplan. Uppdraget ska rapporteras till
budgetavstämningen 2017.
• Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden, får i uppdrag att
till budgetavstämningen 2017 lämna en rapport på hur arbetet går med en integrerad
beroendevård mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden.
• Regionstyrelsen får tillsammans med berörda nämnder i Barnsamsamarbetet i
uppdrag att se över behov av och möjligheter för ytterligare insatser för barm, unga
och deras familjer. Uppdraget ska återrapporteras till budgetavstämningen 2017.
• Regionstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden, får i uppdrag att
till budgetavstämningen 2017 återkomma med en statusrapport angående befintligt
skick för regionens sim - och ishallar.
• Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Arbetsförmedlingen att ta fram lämpliga
introduktionsutbildningar för nyanlända som svarar mot kompetensbehoven inom
Region Gotlands egna verksamheter, såväl som övriga kompetensbehov på Gotland.
•

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-06-19

Protokoll

Rf § 87 forts.
•
•

Tekniska nämnden får i uppdrag att till budgetavstämningen 2017 återkomma med
en statusrapport för VA-strategin.
Tekniska nämnden får i uppdrag att öka kapaciteten för att genomföra VA-planen
och därmed skapa förutsättningar för mer bostäder och tillväxt på hela Gotland.
Nämnden får återkomma till budgetavstämningen 2017 med en statusrapport.

Regionstyrelsen beslutade också vid sitt sammanträde om följande uppdrag i samband
med strategisk plan och budget 2018-2020
•

•

•

•

•

•

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att samordna insatser med målet att
minska sjuktalet i genomsnitt i regionen till högst 4,5 procent år 2020. Arbetet ska
återredovisas till regionstyrelsen i den ordinarie uppföljningsprocessen.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till regionstyrelsen i september 2017
föreslå hur ökat löneutrymme ska fördelas utifrån jämställdhet, bristyrken och
behålla-perspektivet.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ansöka om medel från Delegationen
för unga och nyanlända till arbete (DUA) för att utarbeta en lokal överenskommelse
om samverkan med Arbetsförmedlingen för att korta nyanländas väg till arbete eller
studier, med målsättning att etablering i studier eller arbete i så hög grad som möjligt
ska ske inom den tid som etableringsersättning utgår.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på insatser för att rusta
Region Gotlands egna arbetsplatser för att kunna ta vara på större del av den
gotländska arbetskraften, både nyanlända och andra som i dag står långt ifrån
arbetsmarknaden, ex. genom att höja kompetensen gällande inkluderande
arbetsplatser samt kartläggning av befintliga arbetsuppgifter som skulle kunna
utföras av kortutbildade.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över hur arbetet ska ske för att öka
extern finansiering och säkerställa att det finns systematiska, samordnade och kända
processer för både primärkommunalt uppdrag och regionalt uppdrag.
Regionstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att till budgetberedningen 2018 föreslå
fördelning av den redan beslutade besparingen om 7,5 mnkr 2019 på administration
och ledning på samtliga nämnder.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att intensifiera åtgärderna för att nå målet
årets tillväxtkommun.

Anföranden
Anföranden hålls av Stefan Nypelius (C), Leif Dahlby (S), Stefaan De Maecker (MP), Jesper
Skalberg Karlsson (M) och Lisbeth Bokelund (MP).
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-06-19

Protokoll

Rf § 87 forts.
Yrkanden
•

Ordförande föreslår att revisorernas begäran om höjning av budgetramen med
150 000 kronor (3 722 000 kronor totalt) för år 2018 bifalls.

•

Ordföranden föreslår att tekniska nämnden får återkomma till höstens budgetavstämning om fördelning av den del av investeringsbudgeten som avser mark och
stadsmiljö (15 miljoner kronor).

•

Björn Jansson (S) tillstyrker, med instämmande av Isabel Enström (MP) och Brittis
Benzler (V), regionstyrelsens förslag till strategisk plan och budget inklusive lagda
uppdrag.

•

Eva Nypelius (C) yrkar, med instämmande av Anna Hrdlicka (M) och Johan
Thomasson (L), bifall till driftsbudget enligt förslag C, M och L inklusive utökning av
näringslivsanslaget med 2,5 mnkr.

•

Johan Thomasson (L) yrkar att det i investeringsbudgeten ska ske tidigareläggning av
förstudien för simhall varför investeringsmedel ska avsättas.

•

Björn Jansson (S) yrkar avslag på Johan Thomassons yrkande om simhall.

•

Eva Nypelius (C) yrkar, med instämmande av Anna Hrdlicka (M) och Johan
Thomasson (L), om att följande uppdrag också ska beslutas av fullmäktige:
−

Ett HR-råd ska inrättas under regionstyrelsen (ev. regionstyrelsens arbetsutskott)
som får uppdrag att följa arbetet med lönebildning, kompetensförsörjning,
bemanningsplan och schemaläggning, omställningsarbete m.m. Koncernstyrnigen
i dessa frågor behöver bli tydligare.

−

För att stärka styrning och ledning av sjukhuset föreslås att en särskild styrelse
tillsätts ned ledamöter från profession och politik.

Ordföranden ställer proposition på förslaget om utökad ram för revisorerna med
150 000 kronor och finner att det bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till strategisk plan och
budget enligt förslag S, MP och V och Eva Nypelius m.fl. yrkande om bifall till
driftsbudget enligt förslag C, M och L inklusive utökning av näringslivsanslaget med 2,5
mnkr. och finner att det avslås. Omröstning begärs. JA för regionstyrelsens förslag. NEJ
för Eva Nypelius m.fl. yrkande om bifall till driftsbudget enligt förslag C, M och L
inklusive utökning av näringslivsanslaget med 2,5 mnkr. 36 röstar ja. 32 röstar nej. 3 är
frånvarande.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll
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Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar. Regionstyrelsens förslag vinner
majoritet.
Ordföranden ställer proposition på Johan Thomassons yrkande om tidigareläggning av
förstudien för simhall och finner att det avslås.
Ordföranden ställer proposition på Eva Nypelius m.fl. tilläggsyrkande om två nya
uppdrag om HR-råd och särskild sjukhusstyrelse och finner att det avslås. Omröstning
begärs. JA för avslag på tilläggsyrkandet. NEJ för bifall till tilläggsyrkandet om två nya
uppdrag. 36 röstar ja. 32 röstar nej. 3 är frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår
hur var och en röstar. Tilläggsyrkandet avslås.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag om uppdrag och finner att
de bifalls.
Ordförande finner att strategisk plan och budget för 2018-2020 med driftsbudget och
investeringsbudget samt givna uppdrag är bifallna.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-06-19

Protokoll

Rf § 88

Exploateringsbudget för 2018 och exploateringsplan för
2019-2021
RS 2017/280

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-27
- Regionstyrelsen 2017-05-30, § 133

Regionfullmäktiges beslut
•

Exploateringsbudget för 2018 och exploateringsplan för 2019 - 2021 fastställs med
tillägget att regionstyrelsens beslut i punkt två får följande tillägg: ”samt uppskatta
behovet av markförvärv”.

Regionstyrelseförvaltningen har utarbetat en exploateringsbudget för 2018 och
exploateringsplan för 2019-2021 samt planer för byggande av bostäder inklusive
infrastruktur på både privat mark och på Region Gotlands mark.
Regionstyrelsen beslöt på sitt sammanträde den 30 maj att:
•
•
•
•

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med en rapport som visar
regionens totala markinnehav. Redovisas preliminärt 15 augusti 2017.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att redovisa inventering av enkelt byggbar
mark i våra tätorter. Redovisas preliminärt 15 augusti 2017.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att redovisa innehavet av industrimark.
Redovisas preliminärt 15 augusti 2017.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att redovisa resultatet av
”gluggutredningen” inför beslut i regionstyrelsen. Redovisas preliminärt 15 augusti
2017.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över regionens åtaganden kopplat
till exploateringar och återkomma med förslag på hur regionens framtida
driftskostnader för gator, grönytor m.m. vid försäljning av mark kan minskas.
Redovisas preliminärt 31 oktober 2017.

Regionstyrelsen har, i enlighet med Regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att
exploateringsbudget för 2018 och exploateringsplan för 2019-2021 fastställs.
Anföranden
Anföranden hålls av Isabel Enström (MP) och Lars Thomsson (C).

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-06-19

Protokoll
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Yrkande
•

Anna Hrdlicka (M) yrkar, med instämmande av Björn Jansson (S), att regionstyrelsens
beslut i punkt två får följande tillägg: ”samt uppskatta behovet av markförvärv”.

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag med Anna Hrdlickas
tilläggsförslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi och enheten för hållbar utveckling

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-11-20

Handlingar till

Ärende 19

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Uppdrag
om samordnad ombyggnad av
akutmottagningen
Innehåll
 Regionstyrelsen 2017-10-26, § 275
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-19
 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-20, § 431

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 275

Uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Samordnad ombyggnad av akutmottagning

RS 2017/748
AU § 309

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Rapporten läggs till handlingarna.
 Hälso- och sjukvårdsnämnden ska löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under de år som ombyggnaden av Visby lasarett pågår, återkomma
med statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten.


Hälso- och sjukvårdsnämnden fick i uppdrag av regionstyrelsen att återkomma till
budgetberedningen 2018 med ett förnyat och fördjupat beslutsunderlag som är
avhängigt fullmäktiges beslut om ombyggnad av enheten för akut omhändertagande
och tillbyggnad på plan 4-6 (2017-05-30, § 125).
I nuläget har enbart akutmottagningens om- och tillbyggnad varit föremål för en
förstudie, vilken har resulterat i behov av större lokaler. För övriga våningsplan är
inte någon förstudie gjord men verksamheten är trångbodd och behovet av större
lokaler identifierat. En samordnad ombyggnad med tillbyggnad på plan 4-6 bedöms
ge fördelar gällande påverkan på övrig verksamhet, etableringskostnader och kvalitet.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-20, § 431
Ärendets behandling under mötet

Ordförande yrkar på att rapporten läggs till handlingarna samt att hälso- och sjukvårdsnämnden löpande ska, vid budgetberedning och budgetavstämning under de år
som ombyggnaden av Visby lasarett pågår, återkomma med statusrapport och
uppdatering av investeringsbudgeten. Brittis Benzler (V) och Isabel Enström (MP)
instämmer i yrkandet.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner det vunnit bifall.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2017/748
19 oktober 2017

Helena Wottle

Regionstyrelsen

Uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden. Samordnad
ombyggnad av akutmottagning
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
 Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att till budgetberedningen 2018

återkomma med en förstudie inklusive driftkonsekvenser för ombyggnation plan
4- 6, Visby lasarett. Denna förstudie ska relatera till redan gjord förstudie över
ombyggnad av akutmottagningen.
 Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att till budgetberedningen 2018
återkomma med en beskrivning av driftkonsekvenser av ombyggnation av
akutmottagningen.
 Hälso- och sjukvårdsnämnden ska löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under de år som ombyggnationen av Visby lasarett pågår, återkomma
med statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2016-11-21, § 200, att ge hälso- och sjukvårdsnämnden
(HSN) i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2017 med mer utförligt
underlag angående akut omhändertagande och intensivvårdsavdelningen (IVA).
Underlaget skulle inkludera driftskonsekvenser och verksamhetsmässiga förändringar
gällande till exempel vårdplatser.
Uppdragen är återrapporterade till regionstyrelsen 2017-05-30 i § 124 resp § 125.
HSN fick 2017-05-30 också uppdrag att till budgetavstämningen 2017 ytterligare
belysa fördelarna med en samordnad ombyggnad av akuten med tillbyggnad på plan
4-6 utifrån verksamhetsmässiga och ekonomiska aspekter (i § 124) samt att till
budgetberedningen 2018 inkomma med ett förnyat och fördjupat beslutsunderlag
gällande akutmottagningen som är avhängigt fullmäktiges beslut om ombyggnad av
enheten för akut omhändertagande och tillbyggnad på plan 4-6 (§ 125).
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/748

Fullmäktige beslutade att fastställa investeringsbudget inkluderande medel för
enheten för akut omhändertagande och tillbyggnad på plan 4-6 2017-06-19 (§ 87)
vilket uppfyllde villkor för uppdrag i § 125.
HSN har återrapporterat uppdraget (från § 124) till budgetavstämningen 2017 (HSN
§ 431). Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-10-09--10 föreslå följande för
beslut i regionstyrelse och fullmäktige.
 Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att till budgetberedningen 2018
återkomma med en förstudie inklusive driftkonsekvenser för ombyggnation plan
4- 6, Visby lasarett. Denna förstudie ska relatera till redan gjord förstudie över
ombyggnad av akutmottagningen.
 Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att till budgetberedningen 2018
återkomma med en beskrivning av driftkonsekvenser av ombyggnation av
akutmottagningen.
 Hälso- och sjukvårdsnämnden ska löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under de år som ombyggnationen av Visby lasarett pågår, återkomma
med statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten.
Beslutsunderlag

Regionfullmäktige 2016-11-21, § 200
Regionstyrelsen 2017-05-30, §§ 124-125
Regionfullmäktige 2017-06-19, § 87
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-20, § 431

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-09-20

HSN § 431

Konsekvensbeskrivning av ombyggnation av
enheten för akut omhändertagande

HSN 2017/11
HSN-AU § 428

Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till regionstyrelsen

• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till beskrivning av
fördelarna såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska och lämnar skrivningen till
regionstyrelsen.

Sammanfattning

I hälso- och sjukvårdsnämndens strategisk plan och budget 2018-2020 beskrivs
behovet av en ombyggnation av akutmottagningen, som är förvaltningens högst
prioriterade ombyggnation av flera skäl. I förslaget som tagits fram för
akutmottagningens ombyggnation finns också en tillbyggnation, då lokalerna är för
små för akutmottagningens verksamhet. Akutmottagningen finns i gatuplan, plan 3.
Även lokalerna på de övre våningsplanen, plan 4 där bland annat röntgenavdelningen
är placerad och plan 5 där IVA och operation är placerade, kommer att inom kort
vara i behov av ombyggnation av befintliga lokaler och i behov av större lokalytor då
de är mindre än vad som i dagsläget krävs för att bedriva den högteknologiska
verksamheten.
I kontakt med arkitektbyrå har pris schablonmässigt räknats fram vad en tillbyggnad
innebär i investeringsmedel beroende på hög eller låg kostnadsnivå. Detta pris
varierar mellan 56 och 91 miljoner. Förvaltningens bedömning är i nuläget ett
mellanläge på 77 miljoner.
I samband med att regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige att tillskjuta
77 miljoner för investeringen gavs hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att till
budgetavstämningen 2017 ytterligare belysa fördelarna med en samordnad
ombyggnad av akuten med tillbyggnad på plan 4-6 utifrån verksamhetsmässiga och
ekonomiska aspekter.
I nuläget har enbart akutmottagningens om- och tillbyggnad varit föremål för en
förstudie, vilken har resulterat i behov av större lokaler. För övriga våningsplan är
inte någon förstudie gjord men verksamheten är trångbodd och behovet av större
lokaler identifierade.
En samordnad ombyggnad med tillbyggnad på plan 4-6 ger fördelar som kan
kategoriseras i några punkter:
• Utbyggnadens påverkan på akutmottagningen och alla angränsande verksamheter
blir mindre om utbyggnaden kan ske vid ett tillfälle istället för vid flera och under en
längre period.
• Det blir en större upphandling istället för flera mindre vilket torde generera ett
större intresse från marknaden och förhoppningsvis lägre kostnader per
Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-09-20

kvadratmeter. Etableringskostnader med mera blir lägre för ett projekt än för flera.
Att dessutom göra en upphandling istället för flera innebär att en leverantör får
ansvaret för hela tillbyggnationen.
• Kvalitet och kostnader för själva utbyggnadsprojektet påverkas av att
byggnadsprojektet planeras som helhet från början istället för att stycka upp projektet
i flera. Exempelvis behöver inte takkonstruktionen på utbyggnaden först byggas för
att sedan rivas för att bygga på ytterligare våningsplan.
• Genom att beslut fattas gällande hela tillbyggnationen och i nästa skede
ombyggnationen inom befintliga våningsplan kan kartläggning och planering utgå
ifrån samtliga verksamheter och våningsplan och patientflöden utan att behöva
kartlägga en verksamhet och ett våningsplan i taget med en osäkerhet om när i tid
nya beslut fattas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2 augusti 2017
Ärendets behandling under mötet

Yvonne Skovshoved, ekonomichef, och Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör,
föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU § 428
Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till beskrivning av
fördelarna såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska och lämnar skrivningen till
regionstyrelsen.
Skickas till
Regionstyrelsen
Teknikförvaltningen
Kajsa Holmström, lokalstrateg HSF
Cathrine Malmqvist, sjukvårdschef HSF

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

HSN 2017/11
2 augusti 2017

Yvonne Skovshoved
Ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Fördjupad beskrivning av fördelar med en samordnad
ombyggnad med tillbyggnad på plan 4-6
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till beskrivning
av fördelarna såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska och lämnar skrivningen
till regionstyrelsen.

Sammanfattning

I hälso- och sjukvårdsnämndens strategisk plan och budget 2018-2020 beskrivs
behovet av en ombyggnation av akutmottagningen, som är förvaltningens högst
prioriterade ombyggnation av flera skäl. I förslaget som tagits fram för
akutmottagningens ombyggnation finns också en tillbyggnation, då lokalerna är för
små för akutmottagningens verksamhet. Akutmottagningen finns i gatuplan, plan 3.
Även lokalerna på de övre våningsplanen, plan 4 där bland annat röntgenavdelningen
är placerad och plan 5 där IVA och operation är placerade, kommer att inom kort
vara i behov av ombyggnation av befintliga lokaler och i behov av större lokalytor då
både intensivvårdsrummen och operationssalarna på Visby lasarett är mindre än vad
som i dagsläget krävs för att bedriva den högteknologiska verksamheten. Såväl
människor som utrustning runt patienten tar större plats än vad nuvarande lokaler är
anpassade för.
I kontakt med arkitektbyrå har pris schablonmässigt räknats fram vad en tillbyggnad
innebär i investeringsmedel beroende på hög eller låg kostnadsnivå. Detta pris
varierar mellan 56 och 91 miljoner. Förvaltningens bedömning är i nuläget ett
mellanläge på 77 miljoner.
I samband med att regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige att tillskjuta
77 miljoner för investeringen gavs hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att till
budgetavstämningen 2017 ytterligare belysa fördelarna med en samordnad
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2017/11

ombyggnad av akuten med tillbyggnad på plan 4-6 utifrån verksamhetsmässiga och
ekonomiska aspekter.
I nuläget har enbart akutens om och tillbyggnad varit föremål för en förstudie, vilken
har resulterat i behov av större lokaler. För övriga våningsplan är inte någon
förstudie gjord men verksamheten är trångbodd och behovet av större lokaler
identifierade.
En samordnad ombyggnad med tillbyggnad på plan 4-6 ger fördelar som kan
kategoriseras i några punkter.


Utbyggnadens påverkan på akutmottagningen och alla angränsande
verksamheter blir mindre om utbyggnaden kan ske vid ett tillfälle istället för
vid flera och under en längre period. Ombyggnationer i vårdmiljö är en
riskfylld verksamhet för såväl patienter som medarbetare. Exempelvis kan
damm från byggmaterial i en sjukhusmiljö utgöra fara för infektionskänsliga
patienter. Sprängningar och vibrationer påverkar verksamheten i byggnaden
och i omkringliggande byggnader. Det är olika risker i olika faser i en
ombyggnation/tillbyggnation och att göra detta vid flera tillfällen vore att
utsätta både patienter och medarbetare för ökade risker och att alla
angränsande verksamheter blir störda av tillbyggnaden vid fler tillfällen. För
mer information se skriften Byggarbeten på sjukhusområde från SKL.



Det blir en större upphandling istället för flera mindre vilket torde generera
ett större intresse från marknaden och därmed förhoppningsvis lägre
kostnader per kvadratmeter. Etableringskostnader mm blir lägre för ett
projekt än för flera. Att dessutom göra en upphandling istället för flera
innebär att en leverantör får ansvaret för hela tillbyggnationen.
Ombyggnationer inom sjukhus är ofta komplicerade. Sjukhus är
installationstäta, med gasledningar, speciella typer av ventilationsanläggningar,
värme- och kylanläggningar osv. Att ha en leverantör som ansvarar för hela
utbyggnaden istället för eventuellt flera är därmed att föredra



Kvalitet och kostnader av själva utbyggnadsprojektet påverkas av att
byggnadsprojektet planeras som helhet från början, i stället för i olika steg,
dvs effektiviteten blir högre vid ett större projekt än att stycka upp projektet i
flera. Exempelvis behöver inte takkonstruktionen på utbyggnaden först
byggas för att sedan rivas för att bygga på ytterligare våningsplan.



Genom att beslut fattas gällande hela tillbyggnationen och i nästa skede
ombyggnationen inom befintliga våningsplan kan kartläggning och planering
utgå utifrån samtliga verksamheter och våningsplan och på ett bättre sätt utgå
ifrån patientflöden utan att behöva kartlägga en verksamhet och ett
våningsplan i taget med en osäkerhet om när i tid nya beslut fattas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2 augusti 2017
Regionstyrelsens protokoll §124
Hälso- och sjukvårdsnämndens skrivelse inför budgetberedningen
konsekvensbeskrivningen av ombyggnationen av IVA
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2017/11

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
Kajsa Holmström, lokalstrateg HSF
Teknikförvaltningen
Cathrine Malmqvist, sjukvårdschef HSF
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-11-20

Handlingar till

Ärende 20

AB Gotlandshem. Höjt borgenstak för att
möjliggöra nyproduktion av
hyreslägenheter
Innehåll
 Regionstyrelsen 2017-10-26, § 265
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-15
 AB Gotlandshem 2017-09-06

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 265

GotlandsHem. Höjt borgenstak för att möjliggöra
nyproduktion av hyreslägenheter

RS 2017/794
AU § 299

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Region Gotland ingår borgen såsom för egen skuld för AB GotlandsHems
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 2 000 000 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
 Skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade av regionfullmäktige eller
regionstyrelsen, skall undertecknas av regionstyrelsens ordförande, eller vid förfall
för denne, av vice ordföranden och kontrasigneras av regiondirektören, eller vid
förfall för denne, av ekonomidirektören.


AB GotlandsHem har i uppdrag att inom Gotland förvärva, äga, bebygga, förvalta,
förädla och försälja fastigheter. Bolaget har av ägaren Region Gotland i uppdrag att
nyproducera ett stort antal hyreslägenheter på den gotländska marknaden. Med den
takt som detta sker i nuläget behöver AB GotlandsHem låna upp medel och riskerar
därmed att komma över det befintliga lånetaket. Därför hemställer bolaget om
höjning av borgenstaket från 1 500 000 000 kronor till 2 000 000 000 kronor.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det finns utrymme för Region Gotland att
höja borgenstaket för AB GotlandsHem utan att riskera att få för litet låneutrymme
för regionens verksamhet.
Beslutsunderlag

AB GotlandsHem 2017-09-05
Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-15

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2017/794
15 september 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Höjning av borgenstaket för att möjliggöra nyproduktion av
hyreslägenheter
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Region Gotland ingår borgen såsom för egen skuld för AB GotlandsHems
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 2 000 000 000 kr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.



Skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade av regionfullmäktige
eller regionstyrelsen, skall undertecknas av regionstyrelsens ordförande, eller
vid förfall för denne, av vice ordföranden och kontrasigneras av
regiondirektören, eller vid förfall för denne, av ekonomidirektören.

Sammanfattning

AB GotlandsHem har i uppdrag att inom Gotland förvärva, äga, bebygga, förvalta,
förädla och försälja fastigheter. Bolaget har av ägaren Region Gotland i uppdrag att
nyproducera ett stort antal hyreslägenheter på den gotländska marknaden. Med den
takt som detta sker i nuläget behöver AB GotlandsHem låna upp medel och riskerar
därmed att komma över det befintliga lånetaket. Därför hemställer bolaget om
höjning av borgenstaket från 1 500 000 000 kronor till 2 000 000 000 kronor.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det finns utrymme för Region Gotland att
höja borgenstaket för AB GotlandsHem utan att riskera att få för litet låneutrymme
för regionens verksamhet.
Beslutsunderlag

Hemställan AB GotlandsHem
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
AB GotlandsHem
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2017-09-05
Änr

dD GotlandsHem

2017 -09- O6
REGION GOTLAND

Hemställan till Regionfullmäktige
AB GotlandsHem har till föremål för sin verksamhet att inom Gotland förvärva,
äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter.
Region Gotland har idag åtagit sig att agera borgensman för AB GotlandsHem
upp till 1,5 miljarder kronor. Då bolaget har i uppdrag att nyproducera
hyreslägenheter på den gotländska marknaden kommer bolaget inom kort att
behöva låna upp medel utöver det befintliga lånetaket.

AB GotlandsHem hemställer därför hos Regionfullmäktige i Region Gotland om
en höjning av borgenstaket för bolaget upp till och med 2 miljarder kronor.

Visby den 5 september 2017

Mats Ågren
Ordförande

621 83 VISBY
styrelsens säte: Visby
Org.nr. 556066-0523

Tfn 0498-20 39 00
w\v\v.gothmdshcm.se

Fax 0498-20 39 14
info@gotlandshem.se

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-11-20

Handlingar till

Ärende 21

Förslag till ny förbundsordning för
Finsam Gotland
Innehåll
 Regionstyrelsen 2017-10-26, § 286
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-17
 Finsam Gotland 2017-10-17

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 286

Ny förbundsordning för FinsamGotland

RS 2017/813

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige


Ny förbundsordning för FinsamGotland fastställs fr.o.m. 2018-01-01 enligt
regionstyrelseförvaltningens förslag.

Samordningsförbundet Gotland bildades 2007 av medlemmarna Gotland kommun,
Försäkringskassan och Länsstyrelsen/arbetsmarknadsenheten (numera Arbetsförmedlingen) för att samverka i rehabiliteringsinsatser i enlighet med den då nya
lagstiftningen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Syfte var att
samverka kring insatser och strukturer som berör personer i behov av insatser från
två eller fler av parterna för att nå egen försörjning genom arbete eller studier.
Verksamheten finansieras i lika delar mellan staten och Region Gotland, totalt ca
6 mnkr/år. Regionens hälftendel på ca 3 mnkr fördelas mellan regionstyrelsen
50 procent och 25 procent på vardera av socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden.
Samordningsförbundets förbundsordning (stadgar) från 2007 har nu av parterna
omarbetats vilket beskrivs i medföljande skrivelse från förbundet. Några nyheter är
att förbundets namn ändras till det som använts i dagligt tal, Samordningsförbundet
FinsamGotland. Region Gotlands unika primär- och landstingskommunala uppdrag
förstärks också vilket medför att styrelsen utökas med ytterligare en ledamot från
regionen så att styrelsen får två ledamöter från regionen och en vardera från
Försäkringskassan respektive Arbetsförmedlingen. Dessutom utsträcks den fyråriga
mandattiden för ledamöterna och regionens revisor för att ta slut 31 mars året efter
val till fullmäktige hållits.
Den nya förbundsordningen är framtagen i samarbete mellan representanter för
förbundets medlemmar och ska fastställas av medlemmarna. Eftersom det endast är
medlemmen Region Gotland som är en politiskt styrd organisation ska förbundsordningen fastställas av regionfullmäktige.
Regionfullmäktige har också att utse den tillkommande styrelseledamoten med
ersättare från 1 januari 2018 till och med 31 mars 2019 samt att eventuellt förlänga
mandattiden för nuvarande ledamot och ersättare från 1 januari 2019 till och med
31 mars.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-17

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2017/813
17 oktober 2017

Jan Olsson

Regionstyrelsen

Ny förbundsordning för FinsamGotland
Förslag till beslut

•

Ny förbundsordning fastställs för FinsamGotland fr.o.m. 2018-01-01.

Sammanfattning

Samordningsförbundet Gotland bildades 2007 av medlemmarna Gotland kommun,
Försäkringskassan och Länsstyrelsen/arbetsmarknadsenheten (numera
Arbetsförmedlingen) för att samverka i rehabiliteringsinsatser i enlighet med den då
nya lagstiftningen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Syfte var att
samverka kring insatser och strukturer som berör personer i behov av insatser från
två eller fler av parterna för att nå egen försörjning genom arbete eller studier.
Verksamheten finansieras i lika delar mellan staten och Region Gotland, totalt ca 6
mnkr/år. Regionens hälftendel på ca 3 mnkr fördelas mellan Regionstyrelsen 50
procent och 25 procent på vardera av Socialnämnden och Hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Samordningsförbundets förbundsordning (stadgar) från 2007 har nu av parterna
omarbetats vilket beskrivs i medföljande skrivelse från förbundet. Några nyheter är
att förbundets namn ändras till det som använts i dagligt tal, Samordningsförbundet
FinsamGotland. Region Gotlands unika primär- och landstingskommunala uppdrag
förstärks också vilket medför att styrelsen utökas med ytterligare en ledamot från
regionen så att styrelsen får två ledamöter från regionen och en vardera från
Försäkringskassan respektive Arbetsförmedlingen. Dessutom utsträcks den fyråriga
mandattiden för ledamöterna och regionens revisor för att ta slut 31 mars året efter
val till fullmäktige hållits.
Den nya förbundsordningen är framtagen i samarbete mellan representanter för
förbundets medlemmar och ska fastställas av medlemmarna. Eftersom det endast är
medlemmen Region Gotland som är en politiskt styrd organisation ska
förbundsordningen fastställas av regionfullmäktige.
Regionfullmäktige har också att utse den tillkommande styrelseledamoten med
ersättare från 1 januari 2018 till och med 31 mars 2019 samt att eventuellt förlänga
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/813

mandattiden för nuvarande ledamot och ersättare från 1 januari 2019 till och med 31
mars.
Beslutsunderlag

Ny förbundsordning från 2018-01-01 för FinsamGotland.
Skrivelse från samordnaren i Samordningsförbundet Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
FinsamGotland
RSF
Författningssamlingen
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Ärendebeskrivning
Uppdatering av Förbundsordning för Samordningsförbundet FinsamGotland

Tjänsteskrivelse
Bakgrund:
Samordningsförbundet Finsam, Gotland bildades 2007 med stöd av Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser (FinsamL). Lagen gör det möjligt för kommuner och landsting att bilda förbund med
Försäkringskassan och Arbetsförmedling. Syftet är att samverkan kring insatser och strukturer som berör personer i
behov av insatser från två eller fler av parterna för att nå egen försörjning genom arbete eller studier.
Finansieringen sker till lika delar genom statlig tilldelning (Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) och Region
Gotland (primärkommun och landsting)
Enligt underlag som ligger till grund för FinsamL uppskattas cirka fem procent av befolkningen i åldrarna 16-64 år
tillhöra Finsams målgrupp. På Gotland motsvarar detta cirka 1 700 personer.
I Samordningsförbundet Finsam, Gotland ingår idag Region Gotland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Uppdatering av förbundsordning:
Sedan förbundet bildades har Arbetsförmedlingen genom sitt uppdrag ersatt Länsarbetsnämnden (Länsstyrelsen i
Gotlands län). Region Gotland har också blivit det etablerade namnet för Gotlands kommuns utökade
ansvarsområden. Detta ska framgå av förbundsordningen.
Den nya förbundsordningen tydliggör också att Region Gotland omfattar både landstings- och primärkommunala
uppdrag. Som följd av detta utökas förbundets styrelse med en ledamot och dess ersättare. Styrelsen kommer då att
bestå av två ledamöter med ersättare från Region Gotland (representerande primärkommun och landstingskommun)
samt en ledamot och ersättare från vardera Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Förbundet, genom dess styrelse, är en egen juridisk person där de olika parterna är representerade. Region Gotland
utser politiker som ledamöter. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har tjänstemannarepresentation.
Mandattiden för styrelseledamöterna sträcks ut till den 31 mars året efter valår.
Förbundet benämns fortsättningsvis Samordningsförbundet FinsamGotland.
Förbundsordning för Samordningsförbundet FinsamGotland, i föreliggande version, är framtagen i samråd med förbundets
medlemmar. Den är godkänd av övriga parter, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Greta Henriksson
Samordnare, Samordningsförbundet FinsamGotland.
0707- 430 436
Om FinsamGotland
Samordningsförbundet FinsamGotland är ett av Sveriges 82 samordningsförbund. Dessa omfattar alla landsting och 247
av landets kommuner. Den lokala förankringen är grundläggande. Förbundets medlemmar är Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och Region Gotland och Region Gotland – med hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
socialförvaltningen samt utbildnings och arbetslivsförvaltningen.
Samordningsförbundet finansierar samverkansinsatser som bedrivs via en eller flera av parterna. Målet är att utveckla
nya former för möten, arbetssätt och organisation - alltid med individen i centrum.
Under de tio år FinsamGotland varit verksamt har drygt 20 projekt finansierats med Finsam-medel. Det har gällt
såväl individstödjande som strukturövergripande insatser. Verksamheten har mognat fram, där erfarenheter och
kunskap lagts samman och tagits till vara. Förbundet är också aktivt på nationell nivå som medarrangör till FINSAM
i Almedalen, tillsammans med Nationella Rådet och Nationella Nätverket för Samordningsförbund.
De insatser som finansieras och genomförs av samordningsförbundet rapporteras och utvärderas kontinuerligt.
Mer information finns på förbundets hemsida www.finsamgotland.se
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Förbundsordning för samordningsförbundet FinsamGotland.
Ersätter förbundsordning antagen vid förbundets bildande 2007-01-01.
Samordningsförbundet FinsamGotland (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av Lagen (2003:1210) om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun
och region/landsting.
1 § FÖRBUNDETS NAMN
Förbundets namn är Samordningsförbundet FinsamGotland.
2 § FÖRBUNDETS SÄTE
Förbundets säte är Gotlands kommun.
3 § FÖRBUNDETS MEDLEMMAR
Förbundet har följande medlemmar: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Region Gotland som omfattar
de primär- och landstingskommunala uppdragen på Gotland.
4 § FÖRBUND ETS ÄN D AMÅL
Förbundets ändamål är att inom det geografiska området Gotlands kommun (Region Gotland) svara för en
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region
Gotland (med ansvar för de landstings- och primärkommunala uppdragen) i syfte att underlätta och uppnå en
effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att
den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.
5 § STYREL SEN
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av fyra beslutande ledamöter och fyra ersättare.
Av dessa är två ordinarie ledamöter och två ersättare utsedda av Region Gotland (landstings- och primärkommun)
samt vardera en ledamot och en ersättare representerande Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Ledamot och ersättare utses av respektive förbundsmedlem. Ersättarna har närvaro- och yttranderätt. Ledamöter
och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att val av fullmäktige i regionen har ägt
rum. Styrelsen utser ordförande och en vice ordförande.
6 § UPPGIFTER OCH BESLUT ANDERÄTT
Styrelsen är beslutsför när tre av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Ägarna
ska samråda innan beslut om budget fattas.
Förbundet har till uppgift att
1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser
4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas
5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen
Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i
övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahålla tjänster som är avsedda för enskilda.
7 § PERSON AL
Förbundsstyrelsen utser en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar.
Styrelsen har därutöver rätt att även anställa personal eller på annat sätt anlita personer som erfordras för
administrativa uppgifter.
8 § INITIATIVRÄTT
En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen (enligt respektive huvudmans
beslutsordning).
9 § SAMR ÅD
Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet
och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna
få de yttranden och upplysningarna som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Minst ett medlemssamråd genomförs årligen.
10 § KUNG ÖRELSER
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på Region Gotlands anslagstavla samt
på förbundets webbsida.
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11 § ANDELAR I T ILLGÅNGAR OCH SKULDE R SAMT FÖRDELNING AV KO STNADER
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man
tillskjutit för att täcka kostnaderna.
Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen samt Region Gotland
med den andra hälften.
12 § STYRNING OCH INSYN
Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som
skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband med bokslutet redovisa verksamhetens
utfall för medlemmarna.
Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter för
verksamheten.
13 § BUD GET
Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kommande tre åren.
För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. Överskott eller underskott överförs till
nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten.
Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. Förbundsstyrelsen
ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. För första verksamhetsåret fastställs budgeten
av medlemmarna i samband med att förbundet bildas.
14 § REV ISORER OCH REVIS ION
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje
förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en
gemensam revisor. Region Gotland utser en revisor.
Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § FinsamL.
Revisorer utses första gången för tiden från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2010.
Därefter väljs revisorer för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att val av fullmäktige i region och
kommuner har ägt rum. Mandattid för statens revisorer hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas
bestämmelserna i 26 § FinsamL.
15 § UTTRÄDE
Förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år.
Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras
enligt 11 § i denna förbundsordning.
16 § LIKVID ATION O CH UPPL ÖSNING
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera medlemmar utträder
ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan huvudmännen.
När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska kvarvarande
tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. Förbundsstyrelsen svarar för
likvidationen.
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det görs
genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar betalning
av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar därefter. Till berättelsen ska bifogas
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och
redovisningshandlingarna har delgivits medlemmarna.
17 § TVISTER
Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i Sverige.
18 § ERS ÄTTNING TILL LED AMÖTER , ER SÄTTARE OCH REVISORE R
Arvode och andra ersättningar till ledamöter och ersättare i samordningsförbundets styrelse utgår från samma
principer som gäller för förtroendevalda i Region Gotland. Kostnaden belastar samordningsförbundet.
Till ordförande och vice ordförande utgår särskilt årsarvode med 10 000 kronor till ordförande och 5 000 kronor till
vice ordförande.
Kostnader för regionens revisorer belastar samordningsförbundet.
För den revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning.
19 § ARKIVTILLS YN
Regionstyrelsen i Region Gotland ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör
sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).
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20 § FÖRB UND ETS B ILD AND E
Förbundet bildades 2007-01-01. Denna uppdaterade förbundsordning gäller från 2018-01-01, under förutsättning
att ändringarna godkänts av samtliga medlemmar.

Detta avtal är upprättat i tre exemplar, av vilka medlemmarna erhållit var sitt.
Visby 2017 –
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-11-20

Handlingar till

Ärende 22

Förslag till ändringar i förbundsordningen för Svenskt ambulansflyg
Innehåll
 Regionstyrelsen 2017-10-26, § 240
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-15
 Svenskt ambulansflyg 2017-04-06, Förslag till ny förbundsordning

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 240

Förslag till ändringar i förbundsordning - Svenskt
Ambulansflyg

RS 2017/791
AU § 266

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige


Förslaget till reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflyg godkänns.

Region Gotland är sedan 2016 medlem i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg. Mot bakgrund av försening av starten av den flygoperativa verksamheten har
vissa av de i förbundsordningen angivna villkoren för maximalt lånebelopp liksom
kostnadsfördelning till landsting och regioner blivit inaktuella. Ett reviderat förslag
har framtagits där detta åtgärdas. Förslaget måste för att vinna giltighet antas genom
beslut av samtliga medlemmars fullmäktige.
Förvaltningen bedömer att de föreslagna ändringarna är nödvändiga och uppfyller
syftet med förbundet.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-15

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2017/791
15 september 2017

Regionstyrelsen

Förslag till ändringar i förbundsordning - Svenskt
Ambulansflyg
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslås besluta att föreslå Regionfullmäktige godkänna förslag
till reviderad förbundsordning.

Sammanfattning

Region Gotland är sedan 2016 medlem i Kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflyg. Mot bakgrund av försening av starten av den flygoperativa
verksamheten har vissa av de i förbundsordningen angivna villkoren för maximalt
lånebelopp liksom kostnadsfördelning till landsting och regioner blivit inaktuella. Ett
reviderat förslag har framtagits där detta åtgärdas. Förslaget måste för att vinna
giltighet antas genom beslut av samtliga medlemmars fullmäktige.

Ärendebeskrivning

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg bildades med syfte att säkerställa en
jämlik och kostnadseffektiv tillgång till ambulansflyg för hela Sveriges befolkning.
Region Gotland inträdde som medlem i förbundet och representeras i förbundets
fullmäktige av ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden. Förbundsordningen
innehåller villkoret att förbundet får uppta lån (som är avsedda för finansiering av
inköp av flygplan) upp till ett belopp om 600 000 000 SEK. Upphandlingsprocessen
har dock försenats och beräknas nu vara slutförd tidigast 2018. Det angivna
maxbeloppet behöver därför värdesäkras genom indexering som föreslås till 3%
årligen.
Fördelningsmodellen för förbundets fasta kostnader utgår från respektive medlems
invånarantal och landyta. En begränsningsregel maximerar avgiften till högst 10 000
kronor gånger antalet under året utnyttjade flygtimmar. Verksamheten vid förbundets
kansli har byggts upp under 2017 men den flygoperativa verksamheten beräknas
komma i drift först under 2020. Detta medför att någon avstämning mot
begränsningsregeln ännu inte kan göras. Revideringen av förbundsordningen
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/791

innebär att begränsningsregeln får effekt först det år den flygoperativa verksamheten
inleds.
Ändringarna är i detalj följande:
§ 3 Ändring av benämningen ”flygcentral” till ”beställnings- och
koordineringscentral”.
§ 11Tillägg som beskriver att förbundets webbsida används som plattform för
enklare tillgång till dokument.
§ 15 Införande av en passus om att det maximala lånebeloppet uppräknas årligen
med 3 procent.
§ 17 Datum anpassat till KSA fullmäktigesammanträde i november
§ 17 Ny prismodell (bilaga 1) – begränsningsregel som utgår från antalet flygtimmar
tillämpas först när flygoperativ verksamhet påbörjats.
§ 18 Angivelsen av var KSA har sitt kansli stryks ur Förbundsordningen
Förvaltningen bedömer att de föreslagna ändringarna är nödvändiga och uppfyller
syftet med förbundet.
Beslutsunderlag

Förslag till reviderad förbundsordning

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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1 § Namn och säte
Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i
Umeå.

2 § Medlemmar
Medlemmar i kommunalförbundet är landsting och regioner i Sverige enligt nedan.
Stockholms läns landsting, Region Uppsala, Landstinget Sörmland, Region Östergötland, Region
Jönköping, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Region Gotland, Landstinget Blekinge,
Region Halland, Västra Götalandsregionen, Landstinget i Värmland, Region Örebro, Landstinget
Västmanland, Landstinget Dalarna, Landstinget Gävleborg, Landstinget Västernorrland, Region
Jämtland Härjedalen, Västerbottens läns landsting, Norrbottens läns landsting, Region Skåne.

3 § Ändamål, uppgifter
Förbundets ändamål är att för medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg. Förbundets syfte är att
effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av
gemensamma resurser. Det ankommer därvid förbundet att bland annat:
o

upphandla och samordna flygambulanstjänst,

o
o

upphandla, äga och finansiera egna ambulansflygplan,
samordna beställningar och genomförande av flygambulanstjänst genom tillhandahållande av

o

beställnings- och -koordineringscentral,
samordna och effektivisera inköp och drift av medicinteknisk utrustning,

o
o

tillhandahålla sjukvårdspersonal,
i övrigt följa därmed sammanhängande frågor för den luftburna ambulanssjukvården i Sverige
samt följa utvecklingen avseende ambulanshelikopterverksamheten i Sverige.

4 § Organisation
Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse, nedan kallat
fullmäktige respektive styrelsen.
För styrelsen gäller det reglemente som beslutas av fullmäktige.

5 § Förbundsfullmäktige
Fullmäktige skall bestå av medlemmar i enlighet med §2. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot
och en ersättare som representant i fullmäktige. Ordinarie fullmäktige sammankallas minst två gånger
per år.
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Fullmäktige skall besluta i följande ärenden:
o
o

mål och riktlinjer för verksamheten,
förbundets årliga budget,

o
o

val av ledamöter och ersättare i styrelsen,
val av revisorer och revisorssuppleanter,

o

årsredovisning och ansvarsfrihet,

Ledamöter och ersättare väljs för en mandatperiod om fyra år räknat från och med den 1 april efter ett
valår. När val av ledamöter och ersättare sker första gången ska det avse tiden från den 1 januari
2016 till den 1 april 2019.
Fullmäktige skall vid sitt första sammanträde under mandatperioden bland sina ledamöter utse en
ordförande och två vice ordförande för resten av mandatperioden.
Vid förfall av en ledamot i fullmäktige ska denne alltid ersättas av en förtroendevald från den medlem
som valt ledamoten.
Fullmäktige avgör om andra än ledamöter ska ha yttranderätt vid fullmäktiges sammanträden enligt
kommunallagen kap 5 § 21.

6 § Beslut i fullmäktige
Beslut i fullmäktige fattas med enkel majoritet.
Beslut om kommunalförbundets budget fattas med kvalificerad majoritet som är 2/3 av antalet angivna
röster.

7 § Arvodesbestämmelser
Arvoden till och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i fullmäktige och styrelsen
samt till revisorerna och revisorssuppleanter ska bestämmas enligt det ersättningsregler som gäller för
förtroendevalda i det landsting där kommunalförbundet har sitt säte.

8 § Styrelse
Fullmäktige utser för samma mandattid som för fullmäktige en styrelse. Styrelsen ska bestå av minst
sju ledamöter och sju ersättare. Varje sjukvårdsregion ska vara representerad i styrelsen med minst
en ledamot och en ersättare. Lagen om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till styrelsen.
Styrelsen är ställföreträdare för fullmäktige i de ärenden där fullmäktige inte ska besluta enligt ovan.
Styrelsen utser firmatecknare och beslutsattestanter för kommunalförbundet. Styrelsen utser en
förbundschef som har att leda verksamheten inom kommunalförbundet enligt styrelsens anvisningar.
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.
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Närvaro- och yttranderätt för utomstående vid styrelsens sammanträden avgörs av styrelsen enligt
kommunallagen kap 6 § 19.

9 § Revisorer
Kommunalförbundet ska ha två revisorer och två revisorssuppleanter för granskning av förbundets
verksamhet. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i fullmäktige.
Revisorerna ska avge revisionsberättelse till fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.
Denna ska också lämnas till varje förbundsmedlems fullmäktige senast före april månads utgång.

10 § Initiativrätt
Ärenden i fullmäktige får väckas av:
o
o
o

ledamot i fullmäktige,
styrelsen, samt
Förbundsmedlem genom framställan av landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelsen

11 § Kungörelser och tillkännagivanden
Kommunalförbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på
kommunalförbundets officiella anslagstavla, samt på kommunalförbundets webbplats. Västerbottens
läns landsting officiella anslagstavla är officiell anslagstavla för förbundet.
Tid och plats för budgetsammanträde ska kungöras på samtliga medlemmars officiella anslagstavlor
samt på kommunalförbundets web-sida.

12 § Andelskapital
Varje medlem tillskjuter en (1) svensk krona per landstingsinvånare som andelskapital vid
kommunalförbundets bildande. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i kommunalförbundet.

13 § Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder i
förhållande förbundsmedlemmens andel av andelskapitalet.
Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina
skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av
förbundet upplösning.
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14 § Kostnadstäckning
Kommunalförbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter.
Kommunalförbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.
Om årets kostnader inte täckas enligt andra stycket ska finansieringen av underskottet fördelas mellan
förbundets medlemmar procentuellt i relation till värdet av nyttjade tjänster under året.

15 § Lån, borgen mm
Förbundet får uppta lån upp till ett belopp om sexhundramiljoner kronor (600 000 000 kronor) enligt
2015 års prisnivå.
Kommunalförbundet får inte uppta lån utöver 600 000 000 SEK, teckna borgen, garantier eller andra
ansvarsförbindelser utan godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige.
Kommunalförbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag, förvärva fast egendom eller
motsvarande utan godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige.
Beloppet enligt första och andra stycket ska räknas upp med 3% årligen.

16 § Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet
Medlemmarna i kommunalförbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i
kommunalförbundet.
Förbundet ska löpande tillställa förbundsmedlemmarna rapport om verksamhetens ekonomi och
utveckling. Styrelsen ska, efter samråd med medlemmarna, fastställa en tidplan för förbundets arbete
med budget, uppföljning av ekonomi och verksamhet, delårsrapporter och bokslut.
Styrelsen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i förbundet efterfrågar.
Styrelsen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i förbundet om principiella
händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar. Innan
beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske med samtliga
förbundsmedlemmar.
Om förbundsmedlemmarna inte är överens om avtal av större dignitet eller större investeringar ska
beslut om dessa fattas med enkel majoritet i fullmäktige.

17 § Budget – årsredovisning
Fullmäktige ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för såväl
verksamheten och ekonomin under budgetåret som ekonomin under den kommande treårsperioden.
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Förbundet ska samråda med förbundsmedlemmarna om budgetförslaget enligt plan för budgetarbete
och senast en månad före fullmäktiges sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30
november före verksamhetsåret.
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i kommunallagen. Tid och
plats för budgetsammanträdet ska kungöras på kommunalförbundets officiella anslagstavla och
samtliga medlemmars officiella anslagstavlor.
Fullmäktige ska varje år upprätta bokslut/årsredovisning per den 31 december.
Prisberäkningsmodell för debitering av medlemmarna för utförda tjänster sker enligt bilaga 1. Faktiska
kostnader som ska fördelas enligt prisberäkningsmodellen fastställs årligen i budgeten.
Fastställd budget ska publiceras på kommunalförbundets web-sida.

18 § Förbundskansli
Förbundet ska ha ett kansli med uppgift att under förbundsstyrelsen sköta förbundets administration
och förbundets löpande verksamhet.

19 § Uppsägning och utträde
Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid. En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet.
Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen
bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen
ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller det år då
medlemmen utträder ut förbundet, om inte annat avtalats mellan förbundsmedlemmarna.
De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av
utträdet.

20 § Likvidation och upplösning
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i 19 § är till
ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.
Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets behållna
tillgångar i anledning av likvidationen ska den i 11 § angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna
tillämpas.
När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen
förvandlas till pengar genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta
om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.
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När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska styrelsen avge en slutredovisning för sin
förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med
redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela
likvidationen. Till slutredovisningen ska fogas styrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar
som ska överta och vårda de handlingar som hör förbundets arkiv.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga förbundsmedlemmar,
är förbundet upplöst.

21 § Tvister
Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig
uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lag (1999:116) om skiljeförfarande.

22 § Bildande av förbundet
Förbundet är bildat när medlemmarnas fullmäktige har antagit förbundsordningen. Förbundet ansvarar
för verksamheten enligt förbundsordningen från den 1 januari 2016.

23 § Ändringar av förbundsordningen
Ändringar eller tillägg till förbundsordningen ska antas av fullmäktige och fastställas av medlemmarna
landstingsfullmäktige.
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BILAGA 1

1 § Fördelningsmodell
Kommunalförbundets medlemmar är överens om att solidariskt finansiera den gemensamma
kostnaden av koordineringscentral, ordinarie sjuksköterskebemanning i flygplanen, anskaffning och
underhåll av medicinsk teknik, hyra för hangarer och bas-faciliteter samt administration.
Kostnaderna enligt fastställd budget ska fördelas mellan medlemmarna utifrån yta (55%) och
invånarantal (45%). Föregående års invånarantal enligt SCB skall användas som underlag för
invånarantal.

2 § Prismodell fördelning av kostnader under uppbyggnad av verksamheten
Kostnaden enligt § 1 debiteras som en avgift vid årets början till medlemmarna.

3 § Prismodell fördelning av kostnader under verksamhetsdrift
Kostnaden enligt § 1 utgår som en särskild avgift per påbörjat uppdrag. Avgiften är maximerad till 10
000 SEK per flygtimme. Överskjutande del av avgiften ska fördelas lika mellan övriga parter.
Kostnaden debiteras som en preliminär avgift vid årets början till medlemmarna utifrån fjolårets volym
flygtimmar per medlem och avräknas efter årets slut utifrån faktiskt antal flygtimmar.
För första driftåret, då ingen fjolårs volym i flygtimmar finns att tillgå, används den av förbundet
estimerade volymen i flygtimmar för att bestämma preliminära avgiften. Detta gäller endast från och
med den månad då flygverksamheten startar. Kostnader för perioden som föregår flygverksamhetens
start ska fördelas enligt §2 ovan.
Kostnaden för flygtjänsten (kostnad för operativ och teknisk drift, och kapital kostnad för flygplanen) är
en kostnad som fördelas utifrån antalet faktiska uppdrag och flygtimmar faktureras ifrån förbundet till
beställande part. Avräkning sker efter årets slut utifrån faktiskt kostnad för flygtjänsten.
Eventuella extra avgifter som tillkommer för att genomföra ett specifikt beställt uppdrag, så som
öppning av flygplats och avisning av flygplan (mm.), faktureras ifrån förbundet till beställande part.
Detta gäller även om uppdraget av någon anledning inte genomförs.
Kostnader för särskilda vårdteam (neonatal, ECMO och IVA) faktureras ifrån den part som
tillhandahåller teamet till beställande part.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-11-20

Handlingar till

Ärende 23

Försäljning av fastigheten Visby
Sergeanten 5
Innehåll
 Regionstyrelsen 2017-10-26, § 251
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-13

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 251

Exploateringsavtal och försäljning Sergeanten 5

RS 2017/816
AU § 277

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige


Köpekontrakt avseende överlåtelse av fastigheten Visby Sergeanten 5 till
Gotlandshem AB för en köpeskilling av 8 092 450 kronor fastställs.

Regionstyrelsens beslut


Exploateringsavtal för Visby Sergeanten 5 med Gotlandshem AB godkänns.

Detaljplanen för bl.a. kvarteret Sergeanten 5 fastställdes av regionfullmäktige
2016-04-25. Planen för Visby Sergeanten 5 anger bostadsändamål i två till tre
våningsplan. Regionstyrelsen beslutade 2015-10-29, § 316, att tilldela Gotlandshem
AB ett markområde i kvarteret omfattande Visby Sergeanten 5. 2017-06-15, § 159
beslutade regionstyrelsen att godkänna upprättat markanvisningsavtal med
Gotlandshem AB.
Gotlandshem AB har för avsikt att genomföra bostadsproduktion på fastigheten och
Region Gotland har därför tagit fram exploateringsavtal och köpekontrakt.
Gotlandshem AB har i enlighet med uppställda krav redovisat sina intentioner i form
av en undertecknad genomförandeplan.
Exploateringsområdet utgörs av Sergeanten 5, vilken markanvisats till exploatören.
Köpekontraktet villkoras av att regionfullmäktige godkänner detsamma samt att
regionstyrelsen godkänner där till hörande exploateringsavtal.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att utformningen av köpekontrakt och
exploateringsavtal tillsammans med den genomförandeplan som Gotlandshem AB
tagit fram, ger goda förutsättningar och trygghet för ett genomförande av projektet i
enlighet med detaljplanens ambitioner och regionstyrelsens beslut om markanvisning
från 2015-10-29. Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna
föreliggande köpekontrakt, exploateringsavtal och genomförandeplan, för fastställelse
i regionfullmäktige.
Arbetsutskottet begärde ytterligare information om § 2 i köpekontraktet, vilken
meddelats ledamöterna.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-13

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2017/816
13 september 2017

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Visby Sergeanten 5, exploateringsavtal och köpekontrakt
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
•

godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med Gotlandshem AB

•

godkänna och föreslå regionfullmäktige att besluta om köpekontrakt
avseende överlåtelse av fastigheten Visby Sergeanten 5 till Gotlandshem AB
för en köpeskilling av 8 092 450 kronor

Sammanfattning

Detaljplanen för bl.a. kvarteret Sergeanten 5 fastställdes av RF 2016-04-25. Planen
för Visby Sergeanten 5 anger bostadsändamål i två till tre våningsplan.
Regionstyrelsen beslutade 2015-10-29 (RS §316) att tilldela Gotlandshem AB ett
markområde i kvarteret omfattande Visby Sergeanten 5. 2017-06-15 (RS§159)
beslutade Regionstyrelsen att godkänna upprättat markanvisningsavtal med
Gotlandshem AB.
Gotlandshem AB har för avsikt att genomföra bostadsproduktion på fastigheten och
Region Gotland har därför tagit fram exploateringsavtal och köpekontrakt.
Gotlandshem AB har i enlighet med uppställda krav redovisat sina intentioner i form
av en undertecknad genomförandeplan.
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Exploateringsområdet utgörs av Sergeanten 5, vilken markanvisats till exploatören.
Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak följande:
-

Till grund för avtalet ligger Detaljplan för del av Visby Artilleriet 1:33 kv
Sergeanten m fl, dess planbestämmelser och intentioner,
genomförandebeskrivning och detaljplanekarta, beslut om markanvisning (RS
§ 159 2017-06-15).

-

Fastigheten ska exploateras för bostadsbebyggelse inklusive därtill hörande
anläggningar (vatten- och avlopp, dagvatten, kvartersgata, lekyta mm) enligt
planförslaget och dess intentioner.

-

Dagvatten från hårdgjorda parkeringsområden inom Fastigheten ska ledas till
ett utjämningsmagasin.

-

Exploatören ska under januari 2017/2018 påbörja byggnationen av
bostadshus för färdigställande senast under 2018/19.

-

Exploateringsavtalet kan inte överlåtas utan regionens godkännande.

I tidigare tecknat markanvisningsavtal regleras att exploatören ska upprätta en
genomförandeplan som ska redovisa planeringen av projektet.
Genomförandeplanen framgår av bilaga 2b.
Köpekontraktet reglerar i huvudsak följande:
- Köpeskillingen uppgår till 8 092 450 kronor.
-

Tillträde sker den dag när bygglov medges om den infaller efter det att
regionfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Om bygglov medges före beslut i
regionfullmäktige sker tillträdet den dag då regionfullmäktiges beslut vunnit
laga kraft. Förtida tillträde kan ske mot erläggande av handpenning om 10%
av köpeskillingen.

-

Samtliga med köpet förenade kostnader betalas av köparen.

Köpekontraktet villkoras av att regionfullmäktige godkänner detsamma samt att
regionstyrelsen godkänner där till hörande exploateringsavtal.

2 (3)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/816

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att utformningen av köpekontrakt och
exploateringsavtal tillsammans med den genomförandeplan som Gotlandshem AB
tagit fram, ger goda förutsättningar och trygghet för ett genomförande av projektet i
enlighet med detaljplanens ambitioner och regionstyrelsens beslut om markanvisning
från 2015-10-29. Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna
föreliggande köpekontrakt, exploateringsavtal och genomförandeplan, för fastställelse
i regionfullmäktige.

Beslutsunderlag

Bilaga 1.
Bilaga 2a.
Bilaga 2b.
Bilaga 3a.
Bilaga 3b.

Exploateringsavtal
Genomförandeplan utvecklingsarbete
Genomförandeplan Gotlandshem AB
Köpekontrakt
Karta

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF, mark- och stadsmiljö
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KÖPEKONTRAKT
Mellan Region Gotland, org.nr. 212000-0803, 621 81 VISBY, nedan kallad
Regionen, och Gotlandshem AB (org.nr. 556066-0523), Jungmansgatan 1A,
621 83 VISBY, nedan kallad Köparen, har följande avtal träffats.
§1
Överlåtelse/
köpeskilling

§2
Tillträde

Regionen överlåter och försäljer till Köparen fastigheten
Gotland Visby Sergeanten 5. Köpeskillingen baseras på
den yta BTA som anges i erhållet bygglov och till priset
1450 kr/kvm BTA, d v s ÅTTAMILJONERNITTIOTVÅTUSENFYRAHUNDRAFEMTIO /8 092 450/ KRONOR.
Försäljningen avser fastigheten enligt bifogad kartbilaga.
Gotland Visby Sergeanten 5 överlåtes i befintligt skick med
formellt tillträde den dag när bygglov medges om den infaller efter det att regionfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.
Om bygglov har medgivits före beslut i regionfullmäktige
sker tillträdet den dag då regionfullmäktiges beslut vunnit
laga kraft. Köparens formella rätt till tillträde till fastigheten
förutsätter att köpeskillingen har betalats i sin helhet.
Regionfullmäktiges beslut avseende försäljningen vinner
laga kraft tre veckor efter den dag då regionfullmäktiges
justerade protokoll har anslagits i Regionens lokaler,
Visborgsallén 19.
Om Köparen önskar tillträde till området före det formella
tillträdet har denne att betala 10 % såsom handpenning
senast samma dag som överenskommelse har träffats om
förtida tillträde.

§3
Köpeskillingens Köpeskillingen betalas i sin helhet kontant senast på tillerläggande
trädesdagen. Köpeskillingen betalas till Region Gotland,
bankgirokonto 339-8328 (Nordea), med angivande av vad
köpeskillingen avser. Om Köparen inte betalar köpeskillingen på tillträdesdagen och inte reglerar denna efter framställan från Regionen äger Regionen rätt att häva köpet.
Om överenskommelse om förtida tillträde träffas ska handpenning om 10 % eller 917 560 kronor betalas den dag som
sådan överenskommelse tecknas mellan Regionen och
Köparen. Resterande del av köpeskillingen betalas kontant
senast på den formella tillträdesdagen. Köpeskillingen betalas till Region Gotland i övrigt enligt ovan. Om Köparen inte
betalar köpeskillingen på tillträdesdagen har Regionen rätt
att häva köpet och behålla utbetald handpenning.
Vid dröjsmål av inbetalning av köpeskillingen äger Regionen
rätt att debitera sedvanlig dröjsmålsränta, diskonto eller motsvarande + 6 %, fr o m den formella tillträdesdagen t o m
dagen då köpeskillingen inbetalats på Regionens bankgirokonto.
KÖPEKONTRAKT för Gotland Visby Sergeanten 5
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Äganderätten övergår inte till Köparen förrän köpeskillingen
är helt betald.
§4
Köpebrev och
lagfart

Så snart köpeskillingen har betalats överlämnar Regionen
köpebrev samt övriga erforderliga handlingar till Köparen för
att denne ska erhålla lagfart. Lagfart får inte sökas förrän
köpebrev har upprättats.
De med köpet förenade lagfarts-, inskrivnings- och inteckningskostnaderna betalas av Köparen.

§5
Inskrivningar
o dyl

§6
Avgifter o dyl

Fastigheten överlåtes gravationsfri. Enligt vad som är känt för
Regionen omfattas inte berörd fastighet av andra inskrivna
rättigheter o dyl än vad som framgår av det officiella fastighetsregistret.
I köpeskillingen ingår inga anslutningsavgifter. Köparen
betalar avgifter för vatten-, spill-, dagvatten-, fjärrvärmeoch elanslutning enligt av GEAB fastställd taxa och VAtaxa för Region Gotland som tillämpas vid tidpunkten för
nybyggnaden på fastigheten.
Skatter, avgifter och andra skyldigheter vilka belastar berörda fastigheter och som är hänförligt till ägandet av
fastigheten betalas av Regionen för tiden fram till tillträdesdagen och av Köparen för tiden därefter. Motsvarande fördelning skall gälla eventuella inkomster från
berörd fastighet.

§7
Försäkring

§8
Fastighetens
skick

Regionen förbinder sig att hålla Gotland Visby Sergeanten
5 försäkrad enligt fullvärdesprincipen intill tillträdesdagen.
Skulle ersättningsgill skada drabba fastigheten före tillträdesdagen skall detta avtal ändå fullföljas, mot att
Köparen får skadeersättningen. Eventuell självrisk betalas
av Regionen. Faran för fastigheten övergår på Köparen
om den inte har tillträtts p g a Köparens dröjsmål.
Köparen har att utöva sin undersökningsplikt vad gäller
fastigheten och tagit del av den information som framgår
av gällande detaljplan samt inhämtat information från de
utredningar o dyl. som har gjorts, vilka kan rekvireras av
Köparen hos Regionen. Regionen har därmed informerat
om vad den känner till om fastighetens skick. Köparen har
noga besiktigat fastigheten och godtar dess skick och avstår härmed, med bindande verkan, från alla anspråk mot
Regionen på grund av fel eller brister på fastigheten, även
om dessa skulle vara att anse som dolda fel enligt 4 kap
19 § jordabalken.
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§9
Detaljplanebestämmelser

§ 10
Exploateringsavtal

För berörd fastighet gäller detaljplan för bostadsändamål,
lagakraftvunnen 2016. Köparen har tagit del av detaljplanens intentioner samt planhandlingar med tillhörande beskrivning och bestämmelser som gäller för byggande inom
fastigheten jämte disposition av densamma.
Kommande exploatering ska ske enligt nämnda detaljplan
samt ett mellan Regionen och Köparen upprättat exploateringsavtal vilket reglerar ett genomförande i nödvändiga
delar.

§11 Markåtgärder, Regionen har, vilket framgår av detaljplanen, utfört övermiljöansvar
siktliga mark-/miljö-, geotekniska och arkeologiska undersökningar. Utifrån dessa undersökningar har i förekommande fall sanering skett av marken liksom arkeologisk utredning/undersökning. Det har inte i övrigt framkommit något
som kan anses föranleda eller tyder på att ytterligare särskilda åtgärder fordras för byggnation inom berörd fastighet.
Köparen ansvarar därför för att utföra och bekosta eventuella ytterligare undersökningar om så anses nödvändigt
för byggande och att eventuella byggnadstekniska skyddsåtgärder p.g.a. exempelvis radonförekomst vidtas.
§ 12
Servitut e likn./ Regionen, Gotlands Energiverk AB (GEAB), Telia och
inskrivningsrätt fiberoperatör/förening medges rätt att inom Gotland Visby
Sergeanten 5 nedlägga, bibehålla, underhålla och förnya
ledningar. Dessa rättigheter upplåts utan ersättning och
får säkerställas genom ledningsrätt vid lantmäteriförrättning alternativt genom inskrivning i fastigheten i form av
servitut eller såsom nyttjanderätt.
§ 13
Köparens
garantier

§ 14
Villkor

Köparen lämnar följande garantier till förmån för Regionen. Garantierna avser förhållandena per avtalsdagen och
per tillträdesdagen. Köparen är behörig att ingå detta avtal
och fullgöra samtliga sina åtaganden enligt avtalet och
garanterar att erforderlig finansiering har ordnats för att
kunna fullgöra samtliga sina skyldigheter enligt avtalet.
Detta avtal gäller endast under förutsättning att regionfullmäktige för Region Gotland godkänner detta och att regionstyrelsen för Region Gotland godkänner därtill hörande
exploateringsavtal. Om någon av dessa förutsättningar inte
uppfylls gäller inte detta köpeavtal.
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var
sitt.
Visby den

/

2017

För Gotlandshem AB

..................................................
Mats Ågren

……………....................……...….
Elisabeth Kalkhäll

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

..................................................
Visby den

/

……………....................……...….

2017

För Region Gotland

...................................................
Meit Fohlin

……………….......………...............
Peter Lindvall

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

...................................................

……………….................………......
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Kartbilaga Gotland Visby Sergeanten 5

SERGEANTEN

Stora Törnekvior

Regionstyrelseförvaltningen

Bilaga 2a

RS 2017/469
13 september 2017

Anders Lindholm

Utvecklingsarbete med genomförandeplaner vid exploateringsprojekt
Visby Sergeanten 5

Regionstyrelseförvaltningen bedriver för närvarande ett utvecklingsarbete med
införande av s.k. ”genomförandeplaner” vid exploateringsprojekt. Den
bakomliggande idéen är att exploatörerna i en genomförandeplan ska ges möjlighet
att i korta ordalag och med en fast mall som stöd redogöra för sina ambitioner och
åtaganden i aktuellt projekt. Exploateringsprojektet kan utgöras av ett
bostadsbyggnadsprojekt där exploatören ska anvisas mark som en följd av en tävling,
annan konkurrensutsatt markanvisning eller där exploatören ska direktanvisas mark
av särskilda skäl.
Avsikten är att genomförandeplanen ska bli en del av ett system som syftar till att
förbättra och förtydliga överenskommelser mellan regionen och exploatören vid
markanvisningar. Det är dock viktigt att påpeka att genomförandeplaner på intet sätt
kommer att ersätta nuvarande ordning med markanvisningsavtal, exploateringsavtal
och köpekontrakt som undertecknas av båda parter. I dessa bindande avtal regleras
redan många av de punkter som genomförandeplaner kan komma att innehålla.
Genomförandeplaner ska i stället ses som ett komplement till befintliga avtal, där
exploatören med egna ord får beskriva och berätta om hur planerat projekt ska
genomföras för att uppfylla ställda krav och förväntningar.
Genomförandeplanens första del kan förslagsvis utgöras av en checklista med ett
antal i förväg upprättade punkter som exploatören besvarar/redovisar. Här kan det
exempelvis handla om att redovisa följande:
- Tidplan för projektet - från start till inflyttning, etappindelning
- Antal bostäder och lägenhetsstorlekar som kommer att produceras
- Upplåtelseformer - hyresrätt/bostadsrätt, radhus etc
- Organisation/ansvarsfördelning i projektet - byggherre, entreprenör, finansiär mm
- Förvaltning efter genomförandet (hyresvärd/BRF etc)
- med mera…..
I genomförandeplanens andra del har exploatören att redovisa hur denne avser att
uppfylla de utfästelser som exploatören i ett tidigare skede har avgivit, t ex i samband
med en genomförd markanvisningstävling. Här får exploatören utveckla hur denne
avser att arbeta för att klara åtaganden kring social, ekonomisk och ekologisk
hållbarhet, som exempelvis:
- energianvändning, dagvattenhantering
- trafik- och parkeringslösningar
- laddplatser, bilpool
- miljömärkning/certifiering
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- tillgänglighet, barnperspektiv
- boendekostnader
- materialval
- kretsloppstänkande (avfallshantering, återbruk, odlingslotter mm)
I detta sammanhang har regionstyrelseförvaltningen uppmanat alla exploatörer i
pågående samhällsbyggnadsprojekt att inkomma med en genomförandeplan.
Eftersom inrättandet av genomförandeplaner fortfarande är på utvecklingsstadiet har
exploatörerna inte getts några detaljerade instruktioner om vad en sådan plan
förväntas innehålla. Det kan dock konstateras att Gotlandshem AB:s
genomförandeplan för Visby Sergeanten 5 omfattar delar av de parametrar som
framledes kan komma att tillämpas. Regionstyrelseförvaltningen avser att fortsätta
utvecklingsarbetet kring genomförandeplaner och vid behov återkomma för en
förnyad redovisning.

Anders Lindholm
Enhetschef
Hållbar tillväxt,
Regionstyrelseförvaltningen
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-11-20

Handlingar till

Ärende 24

Motion. Rekrytering räddningstjänsten.

Motion av Anna Hrdlicka (M)
Innehåll
 Regionstyrelsen 2017-10-26, § 253
 Motion 2016-02-22
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-07-19

Visby 2016-02-22

Motion:
Till:

Rekrytering räddningstjänsten
Regionfullmäktige Gotland

Region Gotland har stora problem med att rekrytera deltidsbrandmän. Vi ser idag, och
förväntar oss framöver, ett stort inflöde av nya gotlänningar som i många fall verkar vilja
stanna i de orter där de just nu placeras. Kanske kan detta vara en modell för att
rekrytera personal till deltidsbrandkåren.
Frågan är om detta kan vara en modell för Gotland.

Därför yrkar jag:
Att det undersöks vilka möjligheter det finns att rikta rekryteringsinsatser inom
räddningstjänsten mot nyanlända med uppehållstillstånd.

Anna Hrdlicka (M)

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 253

Motion. Rekrytering räddningstjänsten

RS 2016/135
AU § 279

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige


Motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens skrivelse.

Anna Hrdlicka (M) har i en motion yrkat att det undersöks vilka möjligheter det finns
att rikta rekryteringsinsatser mot nyanlända med uppehållstillstånd.
I det handlingsprogram med riktlinjer som fastställdes av regionfullmäktige
2017-02 27 framhålls problemet med att rekrytera och behålla personal inom de tre
distrikt som räddningstjänsten Gotland är indelat i. Denna problembild för mindre
orter är nationell och Region Gotland kommer att fortsätta arbeta aktivt för att
avhjälpa den svåra bemanningssituation som råder.
Räddningstjänsten rekryterar löpande nya medarbetare till organisationen och
rekryteringsinsatserna riktar sig till alla som bor och arbetar på de berörda orterna.
Personer från alla målgrupper (t ex nyanlända med uppehållstillstånd, anställda inom
Region Gotland, kvinnor) är intressanta när man uppfyller de krav och villkor som
ställs på RiB-personal (deltidsbrandmän).
Vid rekrytering och urval av sökande görs tester innan utbildning och anställning
utifrån gällande kravprofil.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de rekryteringsinsatser som genomförs
inom räddningstjänsten riktar sig till alla målgrupper som uppfyller de krav och
villkor som erfordras utifrån behovet.
Beslutsunderlag

Motion 2017-02-22
Regionstyrelseförvaltningen 2017-07-19

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2016/135
19 juli 2017

Christer Stoltz

Regionstyrelsen

Motion. Rekrytering räddningstjänsten
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningen anser att motionen besvarad med nedanstående svar.

Sammanfattning

Anna Hrdlicka (M) har i en motion daterad 2016-02-22 yrkat att det undersöks vilka
möjligheter det finns att rikta rekryteringsinsatser mot nyanlända med
uppehållstillstånd.
I det handlingsprogram med riktlinjer som fastställdes av regionfullmäktige
2017-02-27 framhålls problemet med att rekrytera och behålla personal inom de tre
distrikt som räddningstjänsten Gotland är indelat i.
Denna problembild för mindre orter är nationell och Region Gotland kommer att
fortsätta arbeta aktivt för att avhjälpa den svåra bemanningssituation som råder.
Räddningstjänsten rekryterar löpande nya medarbetare till organisationen och
rekryteringsinsatserna riktar sig till alla som bor och arbetar på de berörda orterna.
Personer från alla målgrupper (t ex nyanlända med uppehållstillstånd, anställda inom
Region Gotland, kvinnor) är intressanta när man uppfyller de krav och villkor som
ställs på RIB-personal (deltidsbrandmän).
Vid rekrytering och urval av sökande görs tester innan utbildning och anställning
utifrån gällande kravprofil.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de rekryteringsinsatser som genomförs
inom räddningstjänsten riktar sig till alla målgrupper som uppfyller de krav och
villkor som erfordras utifrån behovet.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Motion. Säkra bemanningen inom
räddningstjänsten.

Motion av Karl-Johan Boberg (C)
Innehåll
 Regionstyrelsen 2017-10-26, § 254
 Motion 2016-06-20
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-07-19

MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland

Att säkra bemanningen inom räddningstjänsten för framtiden.
Det är mycket viktigt att det finns fungerande räddningstjänst över hela ön som
skapar trygghet för boende såväl som för de företag som finns etablerade över hela
ön. Det är även mycket viktigt ur miljösynpunkt att det finns beredskap som snabbt
kan agera över hela ön när det sker olyckor av olika slag.
Det har under flera år varit problematiskt att lösa nyrekryteringen till deltidskårerna
inom räddningstjänsten framförallt på landsbygden. Den största svårigheten verkar
vara att de som är lämpliga att jobba inom deltidskårerna har sin övriga arbetstid helt
eller delvis på annan ort än där de är bosatta. På de orter där det finns deltidskårer
finns det ett antal regionala arbetstillfällen som med god vilja och ett gemensamt
ansvar från förvaltningarna borde vara möjliga att kombinera med att vara anställd
vid en deltidskår.
Jag yrkar
att: Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda hur man kan skapa de
kombinationstjänster som behövs för att trygga en bra räddningstjänstorganisation
över hela ön.

Visby 2016-06-20

Karl-Johan Boberg

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 254

Motion. Säkra bemanningen inom
räddningstjänsten

RS 2016/438
AU § 280

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige


Motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens skrivelse.

Karl-Johan Boberg (C) har inkommit med en motion till regionfullmäktige där han
yrkar att regionstyrelsen ska få i uppdrag att utreda hur man kan skapa de
kombinationstjänster som behövs för att trygga en bra räddningstjänstorganisation.
Sedan motionen skrevs har ett nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor antagits
av regionfullmäktige (2017-02-27). I dess övergripande inriktning anges bl a att
”Region Gotland ska aktivt verka för att bibehålla, utveckla och säkra en bra
bemanning på hela Gotland där RiB-personal (deltidsbrandmän) främst på landsbygden utgör en viktig grund”.
I de operativa riktlinjerna anges även som strategisk satsning:
- utveckla arbetet med rekrytering och utbildning av RiB-personal genom t ex
flexiblare schemaläggning, kombinationstjänster och nya arbetssätt för att
långsiktigt säkerställa en deltidsorganisation minst enligt normalnivå. I detta ingår
också samverkan med andra aktörer (både inom och utom Region Gotlands
verksamheter att agera som första insatspersoner på Gotland.
Frågan om kombinationstjänster har, både före och efter gällande handlingsprogram,
belysts i olika sammanhang bland annat i koncernledningsgruppen, tekniska
nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Intresset för RiB bör främjas vid anställning och även bland de som redan är
anställda inom Region Gotland.
För att tillgodose en del av behovet av personer som kan jobba skadeavhjälpande
(första insatsperson) har kontakt tagits med andra aktörer som skulle kunna utgöra
en viktig resurs över ytan. Bland annat har detta lyfts i samband med upphandling av
ny sotningsentreprenör.
I samband med nytt handlingsprogram diskuterades frågan om bl a kombinationstjänster och förutsättningarna för detta finns med i det nu gällande programmet.
Beslutsunderlag

Motion 2016-02-20
Regionstyrelseförvaltningen 2017-07-19

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2016/438
19 juli 2017

Christer Stoltz

Regionstyrelsen

Motion. Att säkra bemanningen inom räddningstjänsten för
framtiden.
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningen anser att frågan är belyst och beslutad i samband
med antagandet av nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor 2017-2019.

Sammanfattning

Karl-Johan Boberg (C) har inkommit med en motion till regionfullmäktige, daterad
20160220, där han yrkar att utreda hur man kan skapa de kombinationstjänster som
behövs för att trygga en bra räddningstjänstorganisation.
Sedan motionen skrevs har ett nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor antagits
av regionfullmäktige (2017-02-27). I dess övergripande inriktning anges bl a att
”Region Gotland ska aktivt verka för att bibehålla, utveckla och säkra en bra
bemanning på hela Gotland där RiB-personal främst på landsbygden utgör en viktig
grund”.
I bilaga 1 (operativa riktlinjer) anges även som strategisk satsning:
- utveckla arbetet med rekrytering och utbildning av RIB-personal genom t ex
flexiblare schemaläggning, kombinationstjänster och nya arbetssätt för att långsiktigt
säkerställa en deltidsorganisation minst enligt normalnivå. I detta ingår också
samverkan med andra aktörer (både inom och utom Region Gotlands verksamheter
att agera som första insatspersoner på Gotland.
Frågan om kombinationstjänster har, både före och efter gällande handlingsprogram,
belysts i olika sammanhang bland annat i koncernledningsgruppen, tekniska
nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Intresset för RIB (deltidsbrandman) bör främjas vid anställning och även bland de
som redan är anställda inom Region Gotland.
Tekniska nämnden är ansvarig för uppföljning och beslut om förändringar av
gällande operativa riktlinjer.
För att tillgodose en del av behovet av personer som kan jobba skadeavhjälpande
(första insatsperson) har kontakt tagits med andra aktörer som skulle kunna utgöra
en viktig resurs över ytan. Bland annat har detta lyfts i samband med upphandling av
ny sotningsentreprenör.
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Bedömning

I samband med nytt handlingsprogram diskuterades frågan om bl a
kombinationstjänster och förutsättningarna för detta finns med i det nu gällande
programmet.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
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Handlingar till

Ärende 26

Motion. Anpassade öppettider på återvinningscentralerna.

Motion av Anna Hrdlicka (M)
Innehåll
 Regionstyrelsen 2017-10-26, § 255
 Motion 2016-04-04
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-30
 Tekniska nämnden 2017-08-23, § 198

M ot i on :

An p assa öp p et t i d er n a p å Åt er v i n n i n gscen t r al er n a

Ti l l :

Regi on f u l l m äk t i ge Got l an d

Ti d i gar e m ot i on er om at t an p assa öp p et t i d er p å ÅVC h ar av v i sat s m ed
h än v i sn i n g t i l l at t " d e som an v än d er ÅVC är n öj d a" . Det sv ar et är l ät t at t f å
om m an f r ågar d em som l y ck as t a si g t i l l ÅVC d å d et är öp p et .
Ty v är r t y ck s v er k l i gh et en i n t e gå i t ak t m ed d essa öp p et t i d er . Got l an d är en ö
m ed m ån ga som m ar st u gor . Dessa b esök s f ör et r äd esv i s d å m än n i sk or är l ed i ga
f r ån ar b et e och sk ol or - n at i on el l a h el gd agar , v eck osl u t , sem est r ar och sk ol l ov .
Äv en got l än n i n gar som äger som m ar st u gor b esök er d essa u n d er l ed i gh et er .
Det är d å v i v an l i ga m än n i sk or k an f å f ör oss at t sam l a i h op sak er som sk a t i l l
ÅVC och k ör a i v äg d em .
Det är h u sh ål l en som sk a an v än d a ÅVC, i n t e f ör et ag, f ör d em f i n n s an d r a
l ösn i n gar , m en öp p et t i d er n a är i n t e an p assad e f ör h u sh ål l u t an
v er k sam h et su t öv ar e m ed b eh ov av at t " åt er v i n n a" .
ÅVCs öp p et t i d er är en r i gi d h i st or i a som t y ck s r i k t a si g m ot f el m ål gr u p p .
Var f ör an n ar s är d et r egel m ässi gt st än gt p å sön d agar m en öp p et f r ån 0 7 :0 0 p å
v ar d agar . Var f ör är d et an n ar s som l än gst öp p et t i l l 1 8 och r i k t i gt t i l l b om m at
u n d er h el gd agar som p åsk en 2 0 1 6 ? St än gt l ån gf r ed agen , st än gt p åsk af t on ,
st än gt p åsk d agen och st än gt an n an d ag p åsk .
Kom m u n al ser v i ce t i l l sk at t eb et al ar e i ar b et sf ör ål d er m ed h el t i d sar b et e är
i n t e l ät t . På Got l an d h ar v i i n t e en s k om m i t p å t r i ck et .

Där f ör y r k ar j ag;

at t öp p et t i d er n a p å ÅVC an p assas t i l l m ed b or gar n as b eh ov , m ed f ok u s p å h el g
och k v äl l söp p et .
at t öp p et t i d er n a p å ÅVC t ar si k t e p å at t var a op t i m al a f ör h u sh ål l och
p r i v at p er son er i n t e f ör et ag.
at t en an p assn i n g av öp p et t i d er n a en l i gt ov an sk a sk e i n om or d i n ar i e b u d get .

An n a Hr d l i ck a ( M )

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 255

Motion. Anpassade öppettider på
återvinningscentralerna

RS 2016/268
AU § 281

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige


Motionen anses besvarad i enlighet med tekniska nämndens beslut.

Anna Hrdlicka (M) har i en motion yrkat att öppettiderna på återvinningscentralerna
(ÅVC) anpassas till medborgarnas behov, med fokus på helg och kvällsöppet, att
öppettiderna på ÅVC tar sikte på att vara optimala för hushåll och privatpersoner
inte företag, samt att en anpassning av öppettiderna enligt ovan ska ske inom
ordinarie budget.
Tekniska nämnden hänvisar till sitt uppdrag och förvaltningens kontinuerliga arbete
med uppföljningar och prioriteringar. Tekniska nämnden förslår att motionen anses
besvarad med förvaltningens skrivelse samt att teknikförvaltningen fortsätter att
arbeta med att anpassa öppettider på de återvinningscentraler utanför Visby som har
mycket besök av fritidshusboende.
Regionstyrelseförvaltningen delar teknikförvaltningens bedömning att uppdraget att
se till att öppettiderna på ÅVC är ändamålsenlig redan åvilar teknikförvaltningen och
att ytterligare uppdrag från regionfullmäktige inte bedöms vara nödvändigt.
Beslutsunderlag

Motion. 2016-04-04
Tekniska nämnden, 2017-08-23, § 198
Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-30
Ärendets behandling under mötet

Lena Celion (M) yrkar bifall till motionen.
Ordförande yrkar bifall till regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att eget yrkande vunnit bifall.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2016/268
30 augusti 2017

Helena Andersson

Regionstyrelsen

Motion. Anpassade öppettider på återvinningscentralerna
Förslag till beslut

•

Motionen anses besvarad i enlighet med tekniska nämndens beslut.

Sammanfattning

Motionens förslag är en omdisponering inom budget, av öppettiderna på öns
återvinningscentraler, ÅVC. En anpassning till medborgarnas behov, med fokus på
helg- och kvällsöppet yrkas. Tekniska nämnden hänvisar till sitt uppdrag och
förvaltningens kontinuerliga arbete med uppföljningar och prioriteringar. Tekniska
nämnden förslår att motionen anses besvarad med förvaltningens skrivelse samt att
teknikförvaltningen fortsätter att arbeta med att anpassa öppettider på de
återvinningscentraler utanför Visby som har mycket besök av fritidshusboende.
Ärendebeskrivning

I motionen yrkas en omdisponering av öppettiderna på ÅVC, anpassat till
medborgarnas behov, med fokus på helg och kvällsöppet och att öppettiderna ska
vara optimala för hushåll och privatpersoner, inte företag. Motionen hänvisar särskilt
till påsken 2016, då öns ÅVC:er var stängda.
Tekniska förvaltningen redogör i sin tjänsteskrivelse för de delar av det kommunala
renhållningsansvaret, där drift av ÅVC ingår. Bland annat beskrivs att verksamheten
kontinuerligt följs upp ifråga om besöksantal vid olika tider samt genom enkäter. Det
görs prioriteringar och anpassningar efter aktuella behov och resurser. Ansvaret följer
av nämndens reglemente.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen delar teknikförvaltningens bedömning, att uppdraget att
se till att öppettiderna på ÅVC är ändamålsenlig, redan åvilar teknikförvaltningen och
att ytterligare uppdrag från regionfullmäktige inte bedöms vara nödvändigt.
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Beslutsunderlag

Motion. Anpassa öppettiderna på återvinningscentralerna, daterad 4 april 2016
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, TN 2016/970, 7 juli 2017
Tekniska nämndens beslut, TN § 198, 23 augusti, 2017

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Tekniska nämnden

2 (2)

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-08-23

TN § 198

Motion. Anpassade öppettider på
återvinningscentralerna

TN 2016/970

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser att motionen är besvarad och överlämnar den till
regionfullmäktige för beslut med tilläggsyrkande att teknikförvaltningen fortsätter
att arbeta med att se över öppettider på återvinningscentraler utanför Visby enligt
tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Region Gotlands återvinningscentraler (ÅVC) är bemannade anläggningar för
mottagning av avfall och ingår i insamlingssystemet för hushållsavfall. Verksamheten
ingår i det uppdrag som följer av tekniska nämndens reglemente.
Flera enkätundersökningar 2016 visar på relativt hög kundnöjdhet för regionens
ÅVC. Försök med extra öppethållande påskhelgen 2017 tyder inte på att det skulle
finnas ett stort behov av öppethållande under påskhelgen. Teknikförvaltningen följer
kontinuerligt upp verksamheten och gör prioriteringar och anpassningar efter
aktuella behov och resurser. Något ytterligare uppdrag från regionfullmäktige
bedöms inte vara nödvändigt.
Bedömning

Det åligger redan tekniska nämnden att genom teknikförvaltningen se till att
öppettiderna på ÅVC är ändamålsenliga utifrån det uppdrag som anges i reglementet
som regionfullmäktige beslutat om för tekniska nämnden. Något ytterligare uppdrag
från regionfullmäktige bedöms inte vara nödvändigt.
Teknikförvaltningen arbetar kontinuerligt med kundnöjdhet och tillgänglighet. Det
sker till exempel genom att ta fram underlag från kundundersökningar, mäta
besöksfrekvenser, göra jämförelser med andra kommuner, följa upp avtal med
utförare, anpassa arbetsscheman samt göra ekonomiska kalkyler. Förvaltningen
uppfattar att tekniska nämndens uppdrag går vidare än det som yrkas i motionen.
Förvaltningen anser vid en samlad bedömning att motionen ska anses besvarad.
Beslutsunderlag

Motion. Anpassa öppettiderna på återvinningscentralerna, daterad 4 april 2016
TKF tjänsteskrivelse 7 juli 2017
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottets beslut
Tekniska nämnden anser att motionen är besvarad och överlämnar den till
regionfullmäktige för beslut med tilläggsyrkande att teknikförvaltningen fortsätter att

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-08-23

arbeta med att se över öppettider på återvinningscentraler utanför Visby enligt
tjänsteskrivelse.
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-11-20

Handlingar till

Ärende 27

Rapport angående Gotlands sim- och
ishallar
Innehåll
 Regionstyrelsen 2017-10-26, § 272
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-20
 Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-19, § 47
 Tekniska nämnden 2017-10-20, § 213

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 272

Uppdrag. Rapport angående Region Gotlands
sim- och ishallar

RS 2017/745
AU § 306

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige


Regionstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att till budgetberedningen
2018 återrapportera en plan gällande investeringsbehovet för Hemsebadet. Planen
ska innehålla förslag på hur Hemsebadet kan utvecklas samtidigt som investeringar
för upprustning måste göras.

Regionstyrelsens beslut

Rapporten godkänns.
 Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett direktiv till en förstudie
för ett nytt badhus i Visby. Direktivet ska innefatta hur ett badhus i Visby kan
bidra till bättre tillgång till bad på Gotland och tillfredsställa olika gruppers behov
och önskemål samt ska tas fram i bred dialog med allmänhet, föreningsliv,
näringsliv och patientgrupper. Uppdraget ges under förutsättning att nödvändiga
budgetmedel beslutas.


Regionstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag av
regionfullmäktige (2017-06-19, § 87) att till budgetavstämningen 2017 återkomma
med en statusrapport angående befintligt skick för regionens sim - och ishallar.
Rapporten behandlar Visby ishall, Hemse ishall, Slite ishall, Solbergabadet, Hemsebadet samt Kustparksbadet.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-19, § 47
Tekniska nämnden 2017-09-20, § 213
Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-20
Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) yrkar att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett
direktiv till en förstudie för ett nytt badhus i Visby. Direktivet ska innefatta hur ett
badhus i Visby kan bidra till bättre tillgång till bad på Gotland och tillfredsställa olika
gruppers behov och önskemål samt ska tas fram i bred dialog med allmänhet,
föreningsliv, näringsliv och patientgrupper.
Uppdraget ges under förutsättning att nödvändiga budgetmedel beslutas (se § 258 vid
dagens sammanträde). Brittis Benzler (V) och Isabel Enström (MP) instämmer i
yrkandet.
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Eva Nypelius (C) yrkar avslag på förslaget med hänvisning till eget yrkande i § 258
vid dagens sammanträde, gällande anläggningsstrategi för helhetsbehov av bl a bad.
Stefan Wramner (M) och Johan Thomasson (L) instämmer i detta yrkande.
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att eget förslag vunnit bifall.
Meit Fohlin yrkar också att regionstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att
till budgetberedningen 2018 återrapportera en plan gällande investeringsbehovet för
Hemsebadet. Planen ska innehålla förslag på hur Hemsebadet kan utvecklas
samtidigt som investeringar för upprustning måste göras. Brittis Benzler (V) och
Isabel Enström (MP) instämmer i yrkandet.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner det vunnit bifall.
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Regionstyrelsen

Statusrapport sim- och ishallar
Förslag till beslut



Rapporten godkänns.

Statusrapport

Visby ishall
Byggår 1975. År 2014 genomfördes ett omfattande energioptimeringsprojekt, EPCprojekt (Energy Performance Contracting), för ishallen i Visby. I samband med detta
ersattes majoriteten av de tekniska installationerna i byggnaden vilket medfört att
anläggningen idag fungerar felfritt och har en kvarvarande livslängd på
uppskattningsvis 15 år innan tekniska komponenter behöver ersättas. Det finns dock
behov inom en snar framtid att göra viss ytskiktrenovering, stambyte och
fönsterbyte. Byggnadsstommen har endast besiktats okulärt, dock utan anmärkning.
Där krävs en utredning för precisare prognos. Idag bedöms det inte finnas något hot
mot fortsatt verksamhet i anläggningen, men med ökad ålder finns ökad risk för
tillfälliga akutstopp.
Enligt Svenska ishockeyförbundets klassificeringssystem av anläggningar tillhör Visby
ishall kategorin Publikhall B, vilket innebär att den är godkänd för spel upp till och
med division 1-nivå. Skulle Visby/Roma (idag i division 1) däremot lyckas kvalificera
sig för spel i allsvenskan krävs en ishall av kategorin Publikhall A. Om Region
Gotland inte kan tillhandahålla en ishall av kategorin Publikhall A, eller en godtagbar
handlingsplan för att uppfylla kraven, så kommer Visby/Roma tvingas spela sina
hemmamatcher på fastlandet.
Svenska ishockeyförbundet planerar att under hösten 2017 eller våren 2018
genomföra nya besiktningar av öns ishallar. Kultur- och fritidsförvaltningen, blivande
Regionsstyrelseförvaltningen, avser då tillsammans med förbundet och Visby/Roma
formulera en handlingsplan för att på kostnadseffektivaste sätt uppgradera Visby
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ishall till en Publikhall A. I övrigt kan sägas att förbundet bedömde anläggningens
allmänna standard och underhåll interiört till en 2:a på en skala från 1-5. Besiktningen
gjordes 2011.
Föreningsverksamheten i Visby ishall har på senare tid utvidgats med ett
konståkningssegment och konkurrensen om istider riskerar bli allt hårdare framöver.
Detta kan leda till krav på fler isytor i Visby. Verksamheten upplever att anläggningen
inte levererar önskad komfort eller de biutrymmen som krävs för att de skall kunna
utveckla sin verksamhet som önskat.
Ishallen byggdes ursprungligen som en ”kall hall” vilket innebär att anläggning avses
vara i drift mellan oktober och mars. Idag används anläggningen från början på
augusti och som längt till mitten på april.
Hemse ishall
Byggår 1991. År 2008 genomfördes en större renovering av ishallens tekniska
installationer. Värme-, ventilation och styrsystem byttes då ut vars funktion idag
fungerar felfritt. Majoriteten av kylinstallationerna installerades 1996, vilka idag
fungerar utan anmärkning. Dock förutspås kylanläggningen inom en snar framtid
vara i behov av ersättning eller renovering då dess tekniska livslängd passerat. Vidare
härstammar rörstråket som distribuerar kylmediet från 1977 vilket innebär att dess
tekniska livslängd inom kort löper ut. Installationen fungerar dock felfritt idag.
Enligt Svenska ishockeyförbundets klassificeringssystem tillhör Hemse ishall
kategorin Publikhall C. Detta innebär att den är godkänd för spel upp t.o.m. division
2-nivå. Sudrets HC huserar idag i division 3. Föreningen behöver följaktligen
avancera två seriesteg, kvalificera sig för spel i division 1, för att aktivera krav på en
Publikhall B. Med anledning av detta anses Hemse ishall idag löpa lägre risk för
utökade krav från förbundet avseende anläggningens utformning.
Slite Ishall
Byggår 2007. Ägs av idrottsföreningen IK Graip. Driftbolaget Slite idrottscenter AB,
som ombesörjer anläggningsdriften för IK Graip, anser att anläggningen är i gott
skick för överskådlig framtid. Föreningen har löpande möjligheten att söka
investeringsmedel ur Region Gotlands fritidsstöd för eventuella större
underhållsåtgärder. Föreningen har idag inget seniorlag och riskerar därför inga höjda
krav på sin anläggning från Svenska ishockeyförbundet.
Badanläggningar allmänt
Denna typ av anläggning utsätts för hårt slitage med anledning av det fuktiga
inomhusklimatet. Den fuktiga och kemiskt aggressiva miljön i en simhall innebär till
exempel korrosionsangrepp på stålkonstruktioner och inredning samt de tekniska
installationerna såsom vattenreningsanläggning, ventilationsanläggning, VA-ledningar
och elsystem med mera, samt risk för karbonatisering av betongen i
bassängkonstruktionen och kringliggande betongkonstruktioner. Detta innebär att
konstruktionens bärighet äventyras på längre sikt vid bristande underhåll.
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Den tekniska livslängden hos olika delar i denna typ av anläggningar varierar normalt
mellan 20 och 50 år. Genom olika underhålls- och reinvesteringsåtgärder kan
livslängden förlängas. Äldre anläggningar bör frekvent besiktas av specialkompetens
för att säkerställa fortsatt bärighet i konstruktionen och att rätt åtgärder vidtas. På så
vis undviks eventuella akutstopp.
Solbergabadet
Byggår 1960. Solbergabadets bassäng bedöms vara i gott skick med en bedömd
kvarvarande livslängd på ca 20 år. Dock kommer det att behövas att mindre lokala
reparationer utförs för att konstruktionen skall kunna behålla sin bärighet och
funktion. Bassängens skador bör hållas under uppsikt, vilket bör göras av expert med
specialkompetens för badhus, förslagsvis vart 5:e år.
Verksamhetsytorna består av en 25-metersbassäng med fem banor med en djup
hoppdel, 1-meterssvikt och 5-metersplatå. En 3-meterssvikt togs bort för några år
sedan då man befarade att betongen var i dåligt skick.
Fastighetsförvaltningsavdelningen avser dock reparera svikten under hösten 2017.
Två omklädningsrum en trappa ner gör att badet inte är anpassat för personer med
funktionsvariation, dock finns hiss. Då simhallen endast har fem banor är det svårt
att ha flera verksamheter igång samtidigt, ex föreningsverksamhet, motionssim och
skolbad.
Sett ur ett verksamhetsperspektiv så räcker inte Solbergabadet till, varken för
regionens invånare, föreningarna eller skolorna. Anläggningen är omodern och lever
inte upp till de krav som ställs idag på flera aktiviteter igång samtidigt för flera olika
målgrupper.
Hemsebadet
Byggår 1977. Hemsebadet är i stort behov av renovering avseende ytskikt. Det
förkommer även spjälkningsskador till följd av korroderande armering och läckage
har identifierats på bassängkonstruktionerna där ett kontinuerligt åtgärdsarbete krävs
föra att bevara dess bärighet och funktion. På sikt förväntas detta eskalera och en
omfattande renovering rekommenderas. De tekniska installationerna i byggnaden
fungerar i dag felfritt då kontinuerligt underhåll och utbyte skett. De olika systemen i
byggnaden har därav en varierande tidsålder vilket innebär att ett flertal
komponenters tekniska livslängd börjar lida mot sitt slut och kommer inom en snar
framtid vara i behov av utbyte. Vidare planerar Fastighetsförvaltningsavdelningen att
inom en snar framtid genomföra en mer ingående analys av Hemsebadets status och
skick där dess framtida underhållsbehov skall kartläggas för ett 10- och 50 årigt
scenario.
Då Hemsebadet har en stor bassäng med sex banor samt flera alternativa bassänger
så är badet väldigt funktionellt för att bedriva flera verksamheter samtidigt. Här kan
simklubben ha två banor samtidigt som det bedrivs simskola och allmänhetens bad
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till kommuninvånarna på de övriga banorna. Att barn- och rehabbassängen ligger
separat från stora bassängen gör det möjligt att hyra ut bassängerna separat till t ex
barnkalas, föreningsverksamhet och påverkar då t ex inte badets öppettider för
allmänheten.
Cirka sju skolor nyttjar aktivt Hemsebadet under året men kapaciteten till att ha flera
finns, dock är problematiken med transport till och från skola/simhall det som gör
att inte fler skolor nyttjar badet mer.
Kustparksbadet
Kustparken ägs och drivs av Gotlands Idrottscenter AB. Sporthallen och delar av
omklädningsrummen byggdes 1938-39. Simhallen byggdes runt 1969, då med tält.
Nya omklädningsrum och kontor byggdes 1983-84. Simhallen renoverades 1995.
Entré och reception renoverades 2004. Gotlands Idrottscenter planerar efter
upphandlingen av bad- och idrottsverksamhet i Fårösund underhållsåtgärder som att
byta reningsverk i simhallen samt att tilläggs isolera apparatrum. I sporthallen
planeras byte av aerotemprar. I övriga allmänna delar planeras byte
ventilationsanläggning, renovering av herrarnas duschrum, byte radiatorer samt
tilläggsisolera tak i omklädningsrum samt målning av fasad och fönster. Om 10-15 år
uppskattas omfattande underhållsåtgärder på simhallen behövas avseende fasad,
stammar samt bassängernas konstruktion.
Beslutsunderlag
KFN § 47 2017-09-19
TN § 213 2017-09-20
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Statusrapport sim- och ishallar
KFN 2017/5




KFF Tjänsteskrivelse - Statusrapport sim- och ishallar, 2017-09-06
KFF Fritidsavdelningen - Statusrapport sim- och ishallar, 2017-09-04

Kultur- och fritidsnämndens beslut



Statusrapport för sim- och ishallar godkänns.
Förvaltningen uppdras att göra kompletteringar i rapporten med statistik
rörande nyttjande och besökande.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Budgetberedningen har gett regionstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag (RF § 87, 2017-06-19) att lämna statusrapport på sim- och
ishallarnas skick. Kultur- och fritidsnämnden kan bland annat bidra med information
om verksamhetsbelastning/anpassning och nyttjandegrad.
Arbetsutskottet beslutade att överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden utan eget
yttrande.
Yrkande
Ordförande Filip Reinhag (S), yrkar på att kultur- och fritidsnämnden godkänner
statusrapporten för sim- och ishallar och att förvaltningen uppdras att göra vissa
kompletteringar gällande statistik rörande nyttjande och besökande.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden
bifaller yrkandet.
Föredragande i ärendet: Avdelningschef fritid, Pär Gustavsson.

Expedieras:

Regionstyrelsen / Regionstyrelseförvaltningen
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur och fritidsförvaltningen
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Fritidsavdelningen

Datum 4 september 2017

Kultur- och fritidsnämnden

Statusrapport sim- och ishallar
Hemsebadet
Hemsebadet är Region Gotlands nyaste simhall, byggd 1977 och har således 40-års
jubileum i år. Anläggningen innefattar en 25-metersbassäng med sex banor, en
rehabbassäng, en barnpool och ett litet lekland samt en bubbelpool. Fyra stycken
omklädningsrum varav två är anpassade för personer med funktionsvariation. Det
finns även en aktivitetslokal för att bedriva funktionell träning. Hela anläggningen
ligger på bottenplan och är således väldigt tillgänglig för samtliga målgrupper, från
barn till äldre.
En omfattande renovering/upprustning gjordes under 2012-2013 då reception och
omklädningsrum för personer med funktionsvariation byggdes.
I och med att Hemsebadet har sex banor samt flera olika bassänger så är badet
väldigt funktionellt för att bedriva flera verksamheter samtidigt. Här kan simklubben
ha två banor samtidigt som det bedrivs simskola och allmänhetens bad till
kommuninvånarna på de två fyra. Att barn- och rehabbassängen ligger separat från
stora bassängen gör det möjligt att hyra ut bassängerna separat till t ex barnkalas,
föreningsverksamhet och påverkar då t ex öppettider för allmänheten.
Hemsebadets upptagningsområde på veckorna är södra Gotland med omnejd medan
det på helgen är hela Gotland. Tittar man på föreningar och privata företag som hyr
badet så är det i första hand rehab-bassängen som är den bassäng som lockar folk i
form av vattengymnastik för äldre. Hemse BK har en sektion inom simning men
man kan inte alls jämföra sig med det föreningsliv och aktiviteter som bedrivs på
Solbergabadet i Visby.
Cirka sju skolor nyttjar aktivt Hemsebadet under året men kapaciteten till att ha flera
finns, dock är problematiken med transport till och från skola/simhall det som gör
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att inte fler skolor nyttjar badet mer.
Solbergabadet
Invigdes 1961 och är 56 år gammalt. En 25-metersbassäng med fem banor med en
djup hoppdel, 1-meterssvikt och 5-metersplatå. 3-meterssvikten togs bort för några
år sedan då man befarade att betongen var i dåligt skick. Två omklädningsrum en
trappa ner gör att badet inte är anpassat för personer med funktionsvariation, dock
finns det en hiss.
Då simhallen endast har fem banor är det svårt att ha flera verksamheter igång
samtidigt. Detta innebär att endast en aktivitet åt gången, så som t ex
föreningsverksamhet, motionssim och skolbad, är möjligt.
Föreningslivet med simklubben Wisby simsällskap i spetsen har över 1000
medlemmar och ca 550 aktiva barn och ungdomar i sin verksamhet som innefattar
nybörjarsimskola, plask och lek till elitsatsning flera gånger i veckan. Sedan några år
tillbaka har de även en simhoppsektion som blir större för varje år.
Bristen på banor och extra bassänger gör att föreningarna har svårt att växa
ytterligare då det krävs mera träningstider som i sin tur skulle innebära minskade
öppettider för allmänheten. Öppettider som redan idag är alldeles för begränsade på
grund av ovan nämnda. Även avsaknaden av en 3-meterssvikt gör det svårt för
simhopparna att utveckla sin verksamhet ytterligare.
För att skolan ska få de tider de behöver för att garantera simkunnighet enligt
läroplanen så prioriteras deras tider. Ett tjugotal skolor använder Solbergabadet varje
vecka under läsåret men det är trångt och prioriteringar får göras för att välja vilka
skolor som får plats först.
Så sett ur ett verksamhetsperspektiv så räcker inte Solbergabadet till, varken för
regionens invånare, föreningarna eller skolorna. Anläggningen är gammal och lever
inte upp till de krav som ställs idag med flera aktiviteter igång samtidigt för flera
målgrupper.
Solbergabadet nyttjas ca 96 tim/vecka. Timmarna fördelas på tre olika nyttjande
grupper 29% för skolbad, 29% till allmänhet och 42% till föreningslivet och andra
betalande grupper.
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Badstatistik
Statistikrutan redovisar belastningen i badhusen på antal badande personer.
Badhusen nyttjas av tre brukargrupper allmänhet, föreningsverksamhet och skolbad.
År
2016
2015
2014

Solbergabadet
47504
21056*
27173*

Romabadet
0
36902
42723

Hemsebadet
51809
43240
52346

KA3 badet SUMMA
3337
102650
3429
104627
3665
125907

*Ingen tillförlitlig statistik p.g.a. dataproblem
Simhallar för simidrott http://www.simarena.se/Anlaeggningsspecifikation-2.html
Badhus – Strategiska frågor och ställningstaganden. SKL
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-197-6.pdf?issuusl=ignore

Is-hallarna
Ur ett verksamhetsperspektiv så uppfyller de regionala ishallarna i Visby och Hemse
de arenakrav som Svenska ishockeyförbundet idag ställer för att Visby/Roma
(Division 1) och Sudrets HC (Division 3) skall kunna delta i seriespel på respektive
nivå. Föreningsägda Slite ishall har idag inget seniorlag och riskerar därför inga höjda
krav på sin anläggning från förbundet.
Visby ishall
Enligt förbundets klassificeringssystem tillhör Visby ishall kategorin Publikhall B,
vilket innebär att den är godkänd för spel upp till och med division 1-nivå. Skulle
Visby/Roma däremot lyckas kvalificera sig för spel i allsvenskan så krävs en ishall av
kategorin Publikhall A. Om Region Gotland inte kan tillhandahålla en ishall av
kategorin Publikhall A eller en godtagbar handlingsplan för att uppfylla kraven så
kommer Visby/Roma få spela sina hemmamatcher på fastlandet alternativt avstå
avancemang till allsvenskan.
Skillnaden mellan en Publikhall A och B avser främst högre krav på TV- och
radiohytter, pressplatser, uppehållsrum för press, tränarrum, massagerum, läkarrum,
funktionärsrum, ökat antal publikplatser, bättre belysning och större samt fler
omklädningsrum. På vissa av dessa områden kan Visby ishall med mindre eller inga
åtgärder möta kraven, medans vissa områden kräver större åtgärder och djupare
diskussion med representanter för Svenska Ishockeyförbundet om för dem
godtagbara lösningar.
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Något som bör tas i beaktande vid beslut om åtgärder är att Visby ishall idag är 42 år
gammal, byggd 1975. Rimligt är därför att alternativet att genomföra åtgärder på
befintlig ishall ställs emot nybyggnation av en ny Ishall.
Hemse ishall
Enligt förbundets klassificeringssystem tillhör Hemse ishall kategorin Publikhall C,
vilket innebär att den är godkänd för spel upp till och med division 2-nivå. Sudrets
HC behöver följaktligen avancera två seriesteg och kvalificera sig för spel i division 1
för att aktivera krav på en Publikhall B. Detta då man idag huserar i divison 3. Men
anledning av detta anses Visby Ishall utgöra högst risk för utökade krav från
förbundet.
Svenska ishockeyförbundet planerar att under hösten 2017 eller våren 2018 att
genomföra besiktningar av öns ishallar. Förvaltningen avser då tillsammans med
förbundet och Visby/Roma formulera en handlingsplan med kostnadsberäkning och
tidsplan för att på kostnadseffektivaste sätt uppgradera Visby ishall till en
Publikhall A.
Statistik Visby ishall
Även här finns det tre huvudgrupper som använder hallen. Allmänhetens åkning,
skolor och föreningsverksamhet. Allmänheten nyttjar 18% av tiden, kommunala
skolor 15% av tiden och föreningslivet och andra betalande grupper 67% av tiden i
ishallen.
Visby Ishall (jan-mars + okt-dec)
År
Allmänhetens åkning
2016
3267 personer
2015
3465 personer
2014
2159 personer

Totalt nyttjade timmar i hallen
1786
1757
1871

Seriebestämmelser och verksamhetsplan:
http://www.swehockey.se/globalassets/svenskaishockeyforbundet/tavling/dokument/bestammelser/20172018/sb-2017-2018.pdf
Bygga ishall:
http://www.swehockey.se/globalassets/svenska-ishockeyforbundetanlaggningar/dokument/bygga-ishall/bygga_ishall.pdf
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-09-20

TN § 213

Statusrapport angående befintligt skick för
regionens sim- och ishallar

TN 2017/2732

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner statusrapporten.
Statusrapporten överlämnas till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har i ”Anvisning och sammanfattning av uppdrag inför
budgetavstämningen hösten 2017” fått i uppdrag att återkomma med en
statusrapport angående befintligt skick för regionens sim- och ishallar. De sim- och
ishallar Fastighetsförvaltningsavdelningen(FFA) tittat på är Solbergabadet, Visby
ishall , Hemsebadet och Hemse ishall. Statusundersökningen har haft fokus på
hallarnas skick utifrån den tekniska statusen, ej utifrån ett verksamhetsperspektiv.
Angående Romabadet gjorde CBI Betonginstitutet en statusbedömning 2015-11-30
av badet på uppdrag av FFA. Resultatet blev sedan en del av den åtgärdsplan som låg
grund för reparationsbehovet av badet med en bedömd kostnad på 60 miljoner. Det
finns ett beslut inom Region Gotland att Romabadet ej skall tas i drift. Romabadet
beaktas därför ej i föreliggande statusrapport.
Solbergabadets bassäng bedöms vara i gott skick med en bedömd kvarvarande
livslängd på minst 20 år om underhåll och lokala reparationer sker kontinuerligt.
Dock kommer det att behövas att mindre lokala reparationer utförs för att
konstruktionen skall kunna behålla sin bärighet och funktion. Bassängens skador bör
hållas under uppsikt, vilket bör göras av företag med specialkompetens för badhus,
förslagsvis vart 5:e år.
Visby ishall, år 2014 genomfördes ett omfattande EPC-projekt( Energy Performance
Contract) för Ishallen i Visby. I samband med detta ersattes majoriteten av de
tekniska installationerna i byggnaden vilket medfört att anläggningen idag fungerar
felfritt och har en kvarvarande livslängd på uppskattningsvis 15 år innan tekniska
komponenter behöver ersättas. Det finns dock behov inom en snar framtid att göra
viss ytskiktrenovering, stambyte och fönsterbyte.
Hemsebadet är i stort behov av renovering avseende ytskikt, det förkommer även
spjälkningsskador till följd av korroderande armering och läckage har även
identifierats på bassängkonstruktionerna där ett kontinuerligt åtgärdsarbete krävs föra
att bevara dess bärighet och funktion. På sikt förväntas detta eskalera och en
omfattande renovering rekommenderas. De tekniska installationerna i byggnaden
fungerar i dag felfritt då kontinuerligt underhåll och utbyte skett. De olika systemen i
byggnaden har därav en varierande tidsålder vilket innebär att ett flertal
komponenters tekniska livslängd börjar lida mot sitt slut och kommer inom en snar
framtid vara i behov av utbyte.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-09-20

Vidare planerar Fastighetsförvaltningsavdelningen att inom en snar framtid
genomföra en mer ingående analys av Hemsebadets status och skick där dess
framtida underhållsbehov skall kartläggas för ett 10- och 50 årigt scenario.
Hemse ishall, år 2008 genomfördes en större renovering av ishallens tekniska
installationer. Värme-, ventilation och styrsystem byttes då ut vars funktion idag
fungerar felfritt. Majoriteten av kylinstallationerna installerades 1996 vilka idag
fungerar utan anmärkning. Dock förutspås kylanläggningen inom en snar framtid
vara i behov av ersättning, alternativ renovering då dess tekniska livslängd passerat.
Vidare härstammar rörstråket som distribuerar kyl mediet från 1977 vilket innebär att
dess tekniska livslängd inom kort löper ut vilket innebär att behov av utbyte kan
komma att bli aktuellt på kort sikt. Installationen fungerar dock felfritt idag.
Bedömning

Regionens sim- och ishallars status och skick varierar utifrån när dessa uppfördes och
vilka åtgärder som vidtagits med tiden. De tekniska livslängderna för tekniska
installationer och byggnadskonstruktion varierar även utifrån dessa parametrar.
Fastighetsförvaltningsavdelningen arbetar kontinuerligt med dessa anläggningar för
att förebygga och åtgärda eventuella fel och skador som uppkommer i samband med
slitage och brukande av anläggning.
Underlagaget till statusbedömningen utgörs av rapporter framställda av CBI
Betonginstitut gällande Solbergabadet och Hemsebadets bassängers konstruktion.
Vidare har dialog förts med sakkunnig gällande respektive anläggning och platsbesök
genomförts för att skapa ett så sanningsenligt resultat som möjligt.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 11 september 2017
Bilaga
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-11-20

Handlingar till

Ärende 28

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll
a) Conny Nilssons (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i tekniska
nämnden
b) Carina Flodmans (V) avsägelse från uppdraget som ledamot i Styrelsen
för AB GotlandsHem
c) Lars Bjurströms (V) avsägelse från uppdraget som ersättare i styrelsen för
AB Gotlandshem
d) Jonas Beltrame-Linnés (MP) avsägelse från uppdraget som nämndeman i
Gotlands Tingsrätt
e) Val av två ersättare i barn- och utbildningsnämnden (efter Anna Sundin, S
och August Magnusson, M) (Bordlagt från föregående sammanträde)
f) Val av ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden (efter Helen Kristiansson, V)
(Bordlagt från föregående sammanträde)
g) Val av ny ledamot i Gotlands Musikstiftelse (Gotlandsmusiken)
(efter Meit Fohlin, S) (Bordlagt från föregående sammanträde)
h) Val av två nya ersättare i regionfullmäktiges valberedning (efter Stefan
Wramner, M och Lisa Kalström, S)

Hej! Härmed avsäger jag min plats som ersättare i TKN för ( s ) från och med dagens datum
den 20171026. Med vänlig hälsning Conny

Vi meddelar härmed att vi lämnar Gotlandshems styrelse idag, 24 oktober.
Carina Flodman, ordinarie ledamot och Lars Bjurström, ersättare.
Mvh
Lars Bjurström
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
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Handlingar till

Ärende 29

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll


medborgarförslag om behov av en bra återvinningsanläggning i Roma (inkom 2017-10-20) RS 2017/960
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

 Gunnar Gustafssons medborgarförslag om belysning av gång- och
cykelvägen på västra sidan av Allégatan mellan Söderhemsgatan och
Kolonigatan. (inkom 2017-10-25) RS 2017/980
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
_____________________________________________________________

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Region Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Reception Visborg

2017 -10- 2 5
Sign:.

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Belysning av gäng- och cykelvägen på västra sidan
av AHegatan mellan Söderhemsgatan och
Koloniqatan.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Sträckan saknar idag belysning helt, den är starkt
trafikerad av gående och cyklande, den uppmuntrar
att cykla snabbt, även när det är mörkt. Detta
skapar osäkerhet och stor olycksrisk. Från trivselsynpunkt finns även anledning att lyfta denna del av
Visby ur sitt mörker. Behovet är säkerhet och trivsel.
Insatsen är liten men effekten blir stor!
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

(E]
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Namnteckning .-*'*"

Datum

2017-10-25
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Namn förtydligande

^

Gunnar Gustafsson
Adress

Birkaqatan 2
Postadress

621 45 Visbv
qavh100@hotmail.com

E -postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011 -03-01

Sidan 1 av 2

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-11-20

Handlingar till

Ärende 30

Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktige har vid tidigare sammanträde, till olika nämnder
överlåtit (delegerat) nedanstående medborgarförslag för beslut. Dessa
återkommer nu för kännedom och anmälan till regionfullmäktige.

Innehåll
Mona Edströms medborgarförslag om utredning om egna behandlingshem för
vuxna missbrukare. (Inkom 2017-05-24) RS 2017/512


.

Socialnämnden 2017-10-18, § 156
Medborgarförslag (Inkom 2017-05-24)

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-10-18

SON § 156

Medborgarförslag. Utredning om egna
behandlingshem för vuxna missbrukare

SON 2017/241
SON/AU § 77

Socialnämndens beslut

• Socialnämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Medborgarförslag inkom den 24 maj 2017. Förslaget är att regionen bör överväga att
starta och driva två behandlingshem på Gotland. Förslagslämnaren föreslår ett
behandlingshem för kvinnor och ett för män.
Argumenten är i första hand regionalpolitiska då förslagslämnaren tänker på att
placeringskostnaderna är höga (15 mkr år 2015) och att huvuddelen av placeringarna
idag görs på andra platser än på Gotland. Om förslaget genomförs är
förslagsställarens tanke att vårdavgifterna stannar på ön och kommer det gotländska
samhället tillgodo. Rekrytering av personal, uppdrag till hantverkare och andra
företagare på Gotland som alla får en inkomst, och som betalar skatt, är konkreta
exempel som nämns som nyttoeffekter. Andra argument för förslaget är att det är
lättare för de placerade att hålla kontakten med familjen och att det också blir lättare
för socialsekreterarna som är ansvariga för placeringsinsatserna att hålla kontakt. Det
framhålls också att behandlingshem i egen regi också medför möjligheten till intäkter
i form av placeringar från andra kommuner.
Bedömning

Förslagsställarens avsikt är att detta ska betraktas som en regionalpolitisk fråga.
Vinsterna för regionen är beskrivna och till detta ska förvaltningsperspektivet läggas.
Beroendeenheten har tidigare utrett alternativet att starta behandlingshem i egen regi.
Utredningen gjordes utifrån samma idé som förslagsställaren har, men visade att det
inte var rationellt att driva behandlingshem i egen regi. För vuxenplaceringar av
personer med beroendeproblematik är det avgörande att det finns flera
behandlingsalternativ att välja mellan. Det är väntetider, individuella behov och olika
behandlingsmodeller som styr var en placering görs. Idag har regionen ett knappt 20tal olika behandlingshem upphandlade. Trots det förekommer det placeringar vid
andra alternativ än de redan upphandlade, eftersom behoven inte kan tillgodoses på
annat sätt.
Vid drift av två behandlingshem i egen regi kommer det vara naturligt att
verksamheten hänvisas till dessa vid placeringar. Verksamheten kommer högst
sannolikt ändå att tvingas till placeringar vid andra alternativ. Bland annat på grund
av det finns ett behov av att behandlingshem erbjuder en variation av modeller och
metoder. Ett annat känt faktum som styrks av utvärderingsmetoden ”kostnad per
brukare” är att det är svårt att fylla alla platser på behandlingshem som drivs i
kommunal regi. Erfarenheten visar också att det är svårt att ha för många klienter
som känner till varandra samtidigt på samma behandlingshem.
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-10-18

Sammantaget finns det alltså ett regionalt perspektiv på frågan och ett
förvaltningsmässigt. Det blir med tanke på behoven utredarens bedömning att det
inte är rationellt att driva behandlingshem i egen regi. Motivet är främst att det finns
ett styrande behov av ett stort urval av behandlingshem.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag inkom 24 maj 2017.
Tjänsteskrivelse daterad 13 september 2017.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör presenterar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Skickas till
Mona Edström, Box 58, 623 16 Havdhem
Ragnar Östermark, enhetschef beroendeenheten
Regionfullmäktige via registrator RS – RS ärende 2017/512

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2017 -05- 2 4
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

ffviA ojd

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till interaetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

ing

Namnförtydligande
Adress

KOKA

Postadress
E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-11-20

Handlingar till

Ärenden 31-35

Interpellationer
Innehåll


Kultur- och fritidsnämndens ordförande Filip Reinhags (S) svar på Eva
Nypelius (C) interpellation om beläggningen – bokningar och evenemang –
i Arenahallen. RS 2017/870. Bordlagd från föregående sammanträde



Kultur- och fritidsnämndens ordförande Filip Reinhags (S) svar på Anna
Hrdlickas (M) interpellation om evenemang i Arenahallen. RS 2017/881
Bordlagd från föregående sammanträde



Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlins (S) svar på Hannes Müllers (-)
interpellation om politisk förföljelse av anställda inom Region Gotland.
RS 2017/984



Kultur- och fritidsnämndens ordförande Filip Reinhags (S) svar på Anna
Anderssons (C) interpellation om bokbussens skolbibliotek. RS 2017/876
Bordlagd från föregående sammanträde



Kultur- och fritidsnämndens ordförande Filip Reinhags (S) svar på
Hannes Müllers (-) interpellation om ordningen på fritidsgårdarna.

RS 2017/879. Bordlagd från föregående sammanträde

Interpellation
Till Kultur- och fritidsnämndensordförande Filip Reinhag (S)

Beläggning i Arenahallen
De senaste dagarna har varit mycket diskussioner om arenahallen i media.
Med anledning av det ställer jag följande frågor.
•
•
•
•

På vilka sätt har KFN jobbat med bokningar och att locka andra evenemang till
arenan?
Hur stor del av tiden i hallen är bokad för idrotten?
Hur stor del av tiden i hallen är bokad för andra typer av evenemang?
Hur sker samverkan med Inspiration Gotlands evenemangslots?

2017-09-25

Eva Nypelius

Visby 2017-09-25

Interpellation:
Till:

Evenemang till Arenahallen
Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin

Köp av gator och VA Visborg
Arbetet med att etablera Visborg som Visbys nya stadsdel för boende och arbete
har inletts. En av de första byggnaderna blev ”Arenahallen” som nu sedan ett par
år står i utkanten av området - med förhoppning om att så småningom bli en
centralpunkt.
Det är nu uppenbart att arenahallen inte utnyttjas i förutspådd - eller önskad grad och att intäkterna vida underskrider kostnaderna. Hallen går med ett
skriande underskott.
Vi moderater lyfte redan under projekteringsfasen vikten av att hallen skulle
förses med en professionell evenemangbokare för att ge lokalen den en flygande
start. Svaret från majoriteten blev nej och arbetet med bokning lades på Kulturoch fritidsförvaltningen. Som inte hade vare sig erfarenhet eller resurser för
uppgiften.
Vi har från hallens invigning underlåtit att arbeta med att aktivt locka stora
evenemang. Detta kostar Region Gotland och skattebetalarna stora pengar.
Min fråga till Kultur och fritidsnämndens ordförande är:
- Är det nu en bra tid att lägga ut denna uppgift på extern utförare?

Anna Hrdlicka (M)

Klintehamn 23 oktober 2017

Interpellation: Politisk förföljelse av Region Gotlands anställda
Till: Regionstyrelsen ordförande Meit Fohlin
Med anledning av nedanstående vill jag ställa två frågor.
Vi lever i ett huvudsakligen välordnat samhälle utan de grymma sociala klyftor som präglar andra
platser på vår jord. Trots detta har politisk debatt kring många frågor blivit alltmer aggressiv i
Sverige och då inte minst invandringspolitiken. Tyvärr kan man säga att så är det även här på
Gotland där ytterlighetsgrupper alldeles för mycket fått utrymme i debatten. Dessa starka
konflikter har nu på olika sätt kommit att vålla problem bland och för regionens anställda.
En tandvårdsanställd meddelade för ett år sedan en annan myndighet att flera patienter hade
felaktiga åldersuppgifter som inte stämde överens med tandstatus vilket av regionen ansågs som
mycket allvarligt och ledde till omedelbart avsked. Enligt en dom i tingsrätten gavs vad man kan
säga oavgjort mellan parterna, den f.d. anställde vs regionen och parterna fick bära sina egna
advokatkostnader. Den f.d. anställde som kan sägas arbeta inom ett mycket smalt yrkesområde är
nu arbetslös. Nu har Region Gotland anlitat en mycket dyrbar toppadvokat inom området och
överklagat till Arbetsdomstolen. Insatsen i Arbetsdomstolen blir nu mycket hög och
advokatkostnader på 1,5 miljoner beräknas. Dessa kommer regionen eller den f.d. anställde få
bära. Regionens extremt hårda åtgärder med överklagande till arbetsdomstolen och anlitande av
mycket dyrbar advokat gör att man undrar om denna fråga ses som politisk av regionen och detta
sker som en varning till andra anställda.

Anser du att den insats regionen nu sätter in mot denne före detta anställde
står i proportion med de missgrepp den begått eller är detta avsett som ett
avskräckande exempel för andra anställda?
Det finns i dagens Sverige en slags ytterlighetsgrupper som arbetar med odemokratiska och delvis
mänskligt vidriga metoder. En av dessa metoder är att ringa upp företag, sponsorer eller andra
kring personer och tala illa om någon av politiska skäl. Sådant har vi sett prov på här på Gotland
från ytterlighetsmiljöaktivister, djurrättsaktivister, antijaktaktivister och antirasister. Det har även
skett att chefer på Region Gotland ringts av anonyma där anställda utpekats inte kunna sköta sitt
arbete på grund av att de ansetts ha rasistiska åsikter eller till och med ännu värre att de har
anhöriga som har rasistiska åsikter. Den här typen av politisk förföljelse är svår för chefer i
arbetsledande position att hantera.

Hur anser du regionens chefer skall hantera telefonsamtal från anonym
allmänhet där anställda påstås inte kunna sköta sitt arbete på grund av
politiska sympatier eller anhörigas politiska sympatier?
Hannes Müller
Klintehamn

Interpellation
Till Kultur- och fritidsnämndens
ordförande Filip Reinhag (S)

Ang. bokbussens skolbesök
Under hösten har det kommit till skolors kännedom att mellanstadieelever på landsbygden
inte fått gå ut och låna böcker via bokbussen, utan att enbart elever upp till årskurs 3 fått
möjlighet att göra detta.
Jag anser detta beslut mycket märkligt. Det rimmar dåligt med all forskning som visar på
vikten av att barn och unga blir läsare.
Med anledning av ovanstående undrar jag:
* Hur har man tänkt när man beslutat att inte låta mellanstadieelever få låna böcker via
bokbussen?
* Vad har hänt i frågan sedan media uppmärksammat detta?
* På vilket sätt samverkar förvaltningarna i förvaltningsövergripande frågor?

Levide 2017-09-25

Anna Andersson
Centerpartiet

Interpellation
Med anledning av nedanstående vill jag fråga kultur- och fritidsnämndens ordförande Filip
Rheinhag(S):

Av vilken anledning har ungdomsgårdspersonalens chef med vad personal påstår
gett förbud för personalen att "prata med utomstående" om tråkiga händelser på
fritidsgårdarna?
Av vilken anledning har övre åldersgräns slopats eller blivit töjbar på
ungdomsgårdarna medan undre åldersgräns bibehållits?
Jag har ett barn som i vinter kommer vara välkommen på ungdomsgården där jag bor. Jag hör till
dem som är lite orolig för ordningen och stämningen på ungdomsgårdarna sedan gammalt och de
senaste åren har av tydliga tecken att döma tillståndet försämrats. Här på ungdomsgården verkar
ett par mycket otrevliga händelser inträffat och jag gick en kväll i våras dit för att besöka och fråga
om dessa och på vilket vis personalen hanterat detta. Personalen svarade att de fått order av sin
högsta chef att inte tala om sådant med utomstående vilket jag betraktades som. De fick inte yppa
någonting.
Jag har även ringt till ansvariga för ungdomsgårdarna angående åldersgränser på gårdarna och
velat få klarhet i om sådana finns och hur man ser på dessa. En nedre gräns finns nu liksom
tidigare. Uppåt finns en slags rekommendation om 19 år som högsta ålder men till exempel någon
som är äldre är välkommen om han har kompisar på gården fick jag det förklarat för mig.
Klintehamn 24 september 2017
Hannes Müller

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-11-20

Handlingar till

Ärende 38

Information. Redovisning av insatser
för att behålla och utveckla
kompetens samt rekrytera till
bristyrken
Innehåll
 Regionstyrelsen 2017-10-26, § 269
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-25
 Nämndernas rapporter

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 269

Uppdrag. Redovisning av insatser för att behålla
och utveckla kompetens samt rekrytera till bristyrken

RS 2017/742
AU § 303

Regionstyrelsens beslut
•

Rapporten godkänns.

I samband med budgetavstämning 2017 fick alla nämnder i uppdrag att redovisa
insatser för att behålla och utveckla kompetens samt att rekrytera till bristyrken
(RF 2017-06-19, § 87). Parallellt har regionstyrelseförvaltningen tagit fram en
strategisk plan för kompetensförsörjning 2017-2021 som fastställs i regionfullmäktige
2017-09-25.
Den övergripande kompetensförsörjningsplanen ska bidra till att Region Gotland
lyckas möta framtidens utmaningar genom att attrahera, rekrytera, utveckla/
engagera/behålla och avveckla medarbetare. Hur omvärld och framtid påverkar
regionens behov av kompetens tydliggörs i planen. Den utmanar och styr
kompetensförsörjningsarbetet i förvaltningarna med strategin att öka den interna
rörligheten.
Under hösten kopplas förvaltningarnas specifika kompetensförsörjningsplaner till
den strategiska planen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-25

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2017/742
25 september 2017

Lotta Israelsson

Regionstyrelsen

Återapportering av uppdrag angående kompetensförsörjning
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns.

Sammanfattning

I samband med budgetavstämning 2017 fick alla nämnder i uppdrag att redovisa
insatser för att behålla och utveckla kompetens samt att rekrytera till bristyrken (RF
2017-06-19 § 87). Parallellt har regionstyrelseförvaltningen tagit fram en strategisk
plan för kompetensförsörjning 2017-2021 som fastställs i regionfullmäktige 2017-0925.
Den övergripande kompetensförsörjningsplanen ska bidra till att Region Gotland
lyckas möta framtidens utmaningar genom att attrahera, rekrytera,
utveckla/engagera/behålla och avveckla medarbetare. Hur omvärld och framtid
påverkar regionens behov av kompetens tydliggörs i planen. Den utmanar och styr
kompetensförsörjningsarbetet i förvaltningarna med strategin att öka den interna
rörligheten.
Under hösten kopplas förvaltningarnas specifika kompetensförsörjningsplaner till
den strategiska planen.
Bifogat finns förvaltningarnas redovisade insatser för att behålla och utveckla
kompetens samt att rekrytera till bristyrken.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-09-20

GVN § 82

Uppdrag från regionfullmäktige. Insatser för att
behålla och utveckla kompetens samt rekrytering
till bristyrken

GVN 2017/133
GVN AU § 68

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
 Rapporten godkänns.

Regionfullmäktige beslutade i juni om uppdrag till alla nämnder att redovisa insatser
för att behålla och utveckla kompetens samt att rekrytera till bristyrken. Enligt
uppdraget ska respektive nämnds åtgärder kopplas till kompetensförsörjningsplan
och rapporteras till budgetavstämningen.
Mot bakgrund av detta uppdrag har förvaltningen utarbetat tjänsteskrivelse/rapport.
Notering. Ärende om kompetensförsörjningsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
kommer att behandlas av de båda utbildningsnämnderna i oktober.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog att rapporten godkänns. Ärendet föredrogs av HR-chef Eva
Edin.
Beslutsunderlag

Regionfullmäktiges beslut, Rf § 87 pkt 1, 2017-06-19
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-25
Ärendets behandling under mötet

Yrkanden
Ordförande, Saga Carlgren (V), föreslår i enlighet med arbetsutskottet att rapporten
godkänns.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-09-20

HSN § 420

Redovisning av insatser för att behålla och
utveckla kompetens samt att rekrytera till
bristyrken

HSN 2017/11
HSN-AU § 421

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Ärendet är svar på uppdrag från regionfullmäktige i samband med strategisk plan och
budget 2018-2020, RS 2017/742.
Hälso- och sjukvårdsnämnden antog 2015-12-15 en övergripande kompetensutvecklingsplan där arbetet med kompetensförsörjningen på förvaltningen beskrivs. Alla
enheter, verksamhetsområden/resursområden upprättar en
kompetensförsörjningsplan som redovisar nuläget och kommande behov av
medarbetare och kompetenser samt beskriver hur man arbetar med frågorna. Hälsooch sjukvårdsnämnden har ställt sig bakom den nationella strategin för Oberoende
av inhyrd personal samt godkänt förvaltningens projekt och handlingsplan. I arbetet
med ”Oberoende av inhyrd personal” är insatser för att behålla och utveckla
kompetenser samt att rekrytera till bristyrken det primära arbetet.
Områden som förvaltningen arbetar med:
• Nya-/ förändrade arbetssätt
• Dimensionering/bemanning
• Attraktiv arbetsgivare/arbetsmiljö
• Rekrytering
• Löner och ersättningar
Förvaltningen har tillsatt en processledare och en projektgrupp som arbetat med att
ta fram handlingsplanen och därefter arbete enligt handlingsplanen. Arbetet redovisas
regelbundet i hälso- och sjukvårdsnämnden, i förvaltningens samverkansgrupp och
sjukvårdens ledningsgrupp.
Konkreta resultat
Ökat antal sjuksköterskor har anställts, vilket till hösten innebär minskat behov av
inhyrda sjuksköterskor, flera söker till BAS-året, flera söker vidareutbildningar för
sjuksköterskor, förlossningen klarade sommarbemanningen utan inhyrd personal.
Bedömning

Förvaltningen arbetar strukturerat med kompetensförsörjningsfrågorna där många
insatser är på gång och det aktiva arbetet fortsätter.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 15 september 2017

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-09-20

Ärendets behandling under mötet

Nina Ljung, HR-chef, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU § 421
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Skickas till
Registrator-RS

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

HSN 2017/11
15 september 2017

Nina Ljung
HR-chef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Insatser för att behålla och utveckla kompetens samt
rekrytera till bristyrken
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Uppdrag i samband med strategisk plan och budget 2018-2020 RS 2017/742
HSN antog 2015-12-15 en övergripande kompetensutvecklingsplan där arbetet med
kompetensförsörjningen på förvaltningen beskrivs. Alla enheter,
verksamhetsområden/resursområden upprättar en kompetensförsörjningsplan som
redovisar nuläget och kommande behov av medarbetare och kompetenser samt
beskriver hur man arbetar med frågorna.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har stället sig bakom den nationella strategin för
Oberoende av inhyrd personal samt godkänt förvaltningens projekt och
handlingsplan. I arbetet med ”Oberoende av inhyrd personal” är insatser för att
behålla och utveckla kompetenser samt att rekrytera till bristyrken det primära
arbetet. Områden vi arbetar med är:






Nya-/ förändrade arbetssätt
Dimensionering/bemanning
Attraktiv arbetsgivare/arbetsmiljö
Rekrytering
Löner och ersättningar

Förvaltningen har tillsatt en processledare och en projektgrupp som arbetat med att
ta fram handlingsplanen och därefter arbete enligt handlingsplanen.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2017/11

Arbetet redovisas regelbundet i nämnden, i förvaltningens samverkansgrupp och
sjukvårdens ledningsgrupp
Insatser som genomförts inom området:
Nya- förändrade arbetssätt är bland annat: kompetensscreening och
kompetensplaner för undersköterskor, infört vårdplatskoordinatorer, workshops för
chefer för arbetet med RAK (rätt använd kompetens), nya yrkesgrupper i
primärvården, införande av äldresjukvårdsteam, snabbare flöden till
Socialförvaltningen, sjukgymnaster på helgerna, ökad poliklinisering, växling till mer
dagvård.
Dimensionering/bemanning är bland annat: kartläggning av scheman och
arbetstidsmått, tillsättande av projektledare för arbetet, infört schemaplanerare, infört
BAS-år för sjuksköterskor, höjd ersättning för utbildning till specialistsjuksköterska.
Attraktiv arbetsgivare/arbetsmiljö är bland annat: infört primärvårdskvalitet,
infört koordinator för SVF, upprättat utbildningsvårdcentral, framtagning av
broschyr om ”våra förmåner”, tydliga uppdrag – mera specialiserade uppdrag,
upprättade riktlinjer för distansarbete, individuella schemahänsyn i primärvården,
studierektor/övergripandestudierektor för AT och ST läkare, regelbundna kollegiala
möte inom primärvården, utvecklat mottagande och introduktion av studenter,
välfungerande handledning för att AT och ST individuellt och i grupp, handledning
för sjuksköterskor, intervjuer med sjuksköterskor inom slutenvården och läkare i
primärvården, genomgång av andra landstings handlingsplaner, tema på
förvaltningens chefsmöte.
Rekrytering är bland annat: ökat intag av AT- läkare, ökat antal anställda ST-läkare,
tillskapat flera platser för vikarierande underläkare i primärvården, samarbetet med
Uppsala Universitet om utbildningar, beslut taget om distriktssköterskeutbildning på
Gotland 2018, producerat fyra rekryteringsfilmer, säkerställt att alla vakanser finns på
gotland.se, utveckling av HSFs ”gröna penna”, träffar med sjuksköterskestudenter,
medverkande vid mässor
Löner och ersättningar är bland annat: löneöversyns medel styrt till bristyrken och
premiering av erfarenhet, framtagning av broschyr om våra förmåner.
Insatser som är på gång inom området:
Nya och förändrade arbetssätt är bland annat: ökat samarbetet sjukhuset –
primärvården, läkarsamverkan i beroendevården och psykiatrin, utveckling av
produktionsplaneringen
Dimensionering - bemanning är bland annat: projekt för att utveckla frågor kring
scheman och arbetstidsfrågor, ökat användande av ”resursbehov” i Medvind,
Attraktiv arbetsgivare/arbetsmiljö är bland annat: vidareutveckling av rutiner för
vidareutbildning för läkare inom primärvården, se över möjligheten för ”sub”
specialisering för läkare inom primärvården, vidareutveckling kring
utbildningstjänster för sjuksköterskor, översyn av primärvårdens ledningsstruktur,
strukturerat arbete med avslutningssamtal, chefsutveckling – hållbara chefer,
deltagande i SKL projekt om sjukfrånvaro.
Rekrytering är bland annat: översyn av annonseringskanaler och annons ”budskap”
och ”hur” vi annonserar, utveckling av enheternas ”gröna penna”, ökat arbete med
”inflyttarbyrån”
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2017/11

Löner och ersättningar är bland annat: fortsatt arbete med styrning av
löneöversynsmedel till bristyrken och premiering av erfarenhet, se över OB
ersättningar.
Konkreta resultat
Ökat antal sjuksköterskor har anställts, vilket till hösten innebär minskat behov av
inhyrda sjuksköterskor, flera söker till BAS-året, flera söker vidareutbildningar för
sjuksköterskor, förlossningen klarade sommarbemanningen utan inhyrd personal.
Bedömning

Förvaltningen arbetar strukturerat med kompetensförsörjningsfrågorna där många
insatser är på gång och det aktiva arbetet fortsätter.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 15 september 2017
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Registrator-RS
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Miljö och hälsoskyddsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-09-18

MHN § 96

Revidering av kompetensförsörjningsplan

MHN 2017/3281

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som
sitt eget.

Sammanfattning

Det finns en kompetensförsörjningsplan för SBF för perioden 2012-2017 som nu är
gammal. Vi har ett behov av en uppdaterad plan och förvaltningen kommer att
arbeta med att ta fram den under hösten 2017. Planen kommer att tas i nämnderna
innan årsskiftet.
Kompetensförsörjningsstrategi
Kompetensförsörjningsplanen kommer att utgå från regionens övergripande
kompetensförsörjningsstrategi och brytas ner utifrån förvaltningens situation.
Bakgrund utifrån nuläget:

Antal medarbetare

Antal anställda inom förvaltningen var 2017-02-28 154 medarbetare, samt cirka 150
brandmän i Räddningstjänst i beredskap.

Pensionsavgångar

Under de närmsta fem åren har vi cirka 13 pensionsavgångar. De är fördelade på 6
olika enheter vilket gör att det inte är någon specifik enhet vi ser som mer sårbar utan
pensionsavgångarna är hanterliga och går att planera för.
Inom Räddningstjänst i beredskap kommer vi att ha cirka 12 pensionsavgångar.

Personalrörlighet

Vi har ingen uppdaterad statistisk på personalrörligheten men vi ser att den har varit
relativt hög de senaste åren, främst inom enhet Bygg, där flera medarbetare har slutat
på kort tid. Vi kommer att analysera bakgrunden till det närmare i det kommande
arbetet med kompetensförsörjningsplanen och sätta en handlingsplan utifrån det.

Rekrytering

Enhetscheferna ansvarar för rekrytering på respektive enhet. I dagsläget annonserar
vi sedvanligt utifrån Regionens rutiner. Vi planerar att framöver göra mer riktade
annonseringar inom till exempel Facebook och Linkedin för att nå ut till fler
personer inom önskad målgrupp.
Vi har sett flera exempel med att det är svårt att hitta kompetens med den utbildning
vi efterfrågar och även att hitta erfarna medarbetare inom området. Vid några
tillfällen har vi inte kunnat möta de löneanspråk som angetts. Vi kommer att titta
närmare på en handlingsplan för det i den kommande kompetensförsörjningsplanen.

Karriärvägar

Inom enhet Bygg har vi arbetat aktivt internt med möjlighet till andra roller inom
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö och hälsoskyddsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-09-18

enheten efter viss utbildning och intern upplärning i samband med den nya
organisationen som sattes under hösten 2016.
Vi har haft en ny roll som biträdande enhetschef på enhet Bygg under 2016 som gick
till intern sökande. Vi kommer även att lysa ut en tjänst som biträdande enhetschef
inom enhet Miljö- och hälsa under hösten 2017.
Inom räddningstjänsten så har en ny organisation börjat gälla från maj 2017. Nya
roller lystes ut och flera tillsattes av interna kandidater.

Bristyrken

I arbetet med bristyrken har vi identifierat följande inom förvaltningen:
Yrke

Behov 2016-2017 Behov 2018-2022

Vi ser att vi har lägre löner inom våra bristyrken i jämförelse med löner i riket 2015
samt troligt utfall utifrån vårt lönerevisionsutrymme 2016 samt 2017. Vi ser ett behov
av extra lönesatsningar för de grupperna.
Vi har gjort särskilda lönesatsningar under 2017 för Arkitekter, Byggnadsinspektörer
och Bygglovshandläggare. Inför 2018 planerar vi för ytterliga lönesatsningar för
Byggnadsinspektörer och Bygglovshandläggare men även för Ingenjörer och
Miljöskyddsinspektörer.
Miljöskyddsinspektör har tidigare inte betraktats som bristyrke men vi ser en
förändring som skett som gör att vi nu behöver lyfta upp den rollen som det. Vi har
tappat flera erfarna tillsvidareanställda de senaste åren och när vi rekryterar nytt så är
det inga erfarna som söker till oss. Vi ser att lönen är en bidragande orsak till varför
man inte väljer Regionen.
Aktiviteter i verksamhetsplanen 2017
Aktiviteterna kommer att följas upp under delår 2 och årsbokslut 2017 samt
uppdateras inför verksamhetsplanen 2018.
Bedömning

Arbetsutskottets beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet öppet till nämnd.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenterades av förvaltningschef Johan Åberg.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-09-20

SON § 112

Insatser för att behålla och utveckla kompetens
samt att rekrytera till bristyrken

SON 2017/295
SON/AU § 61

Socialnämndens beslut

• Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av insatser för att
behålla och utveckla kompetens samt att rekrytera till bristyrken.
• Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Socialförvaltningens pågående arbete med kompetensförsörjning tar sin grund i
förvaltningens komptensförsörjningsplan, daterad 2013-11-07, som antogs på
socialnämnden 2013/ § 244 och gäller för perioden 2014-2018. I planen har
förvaltningen identifierat kommande svårigheter att rekrytera socionomer inom
individ- och familjeomsorgen och myndighetsavdelningen, sjuksköterskor inom
äldreomsorgen och hemsjukvården samt undersköterskor inom äldreomsorgen,
hemsjukvården och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.
Svårrekryterade yrken, bristyrken, innebär att förvaltningen inte kan tillsätta vakanta
tjänster med rätt kompetens utan antingen tvingas sakna personal på vissa tjänster
eller justera kompetenskravet i kravprofilen och acceptera personal som inte har rätt
formell kompetens eller erfarenhet för tjänsten. Förvaltningen tvingas också till att,
där det är möjligt och nödvändigt, ingå avtal om hyrpersonal för att kunna fullgöra
sitt uppdrag, vilket avspeglas på ekonomin.
Bedömning

Socialförvaltningen har i de allra flesta fall uppnått målen i kompetensförsörjningsplanen för 2014-2018 och arbetar för närvarande med att ta fram en plan för
perioden 2018-2020. Förvaltningen ser fortsatta utmaningar i att rekrytera till
bristyrkena socionomer, sjuksköterskor och undersköterskor. Arbete pågår med att
dels skapa förutsättningar för att kunna rekrytera personal med rätt kompetens till
vakanta tjänster med särskild tyngdpunkt på bristyrken, och dels att behålla och
utveckla befintlig personal inom förvaltningens yrken.
Socialförvaltningens arbete med försörjning av kompetens beskrivs i förvaltningens
kompetensförsörjningsplan. Där redovisas uppnådda resultat samt framtida
utmaningar och satsningar. I planen lyfts även förvaltningens bristyrken, yrken där
det råder brist på arbetskraft, fram.
Momenten i kompetensförsörjningsplanens har överlag genomförts (Uppföljning av
aktiviteter i Socialförvaltningens kompetensförsörjningsplan 2014-2018, 2017-08-29).
Nästa steg är att genom en ny plan skapa förutsättningar för
kompetensförsörjningsarbetet för kommande period.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-09-20

Arbetet med den kommande kompetensförsörjningsplanen involverar samtliga
chefer och påbörjas den 29/9 som en gemensam workshop där alla chefer deltar.
Målet är att socialnämnden har fattat beslut om den nya kompetensförsörjningsplanen innan årsskiftet 2017/2018.
Beslutsunderlag

Socialförvaltningens kompetensförsörjningsplan 2014-2018, SON 2013/§ 244.
Uppföljning av aktiviteter i Socialförvaltningens kompetensförsörjningsplan 20142018, 2017-08-29.
Plan för handling för utveckling av den sociala barn och ungdomsvården, SON
2016/319.
Tjänsteskrivelse daterad 31 augusti 2017.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör presenterar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Skickas till
Roger Nilsson, HR-chef
RS - registrator

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse
SON 2017/295
31 augusti 2017

Roger Nilsson

Socialnämnden

Insatser för att behålla och utveckla kompetens samt att
rekrytera till bristyrken
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av insatser för
att behålla och utveckla kompetens samt att rekrytera till bristyrken.

•

Sammanfattning

Socialförvaltningens pågående arbete med kompetensförsörjning tar sin grund i
förvaltningens komptensförsörjningsplan, daterad 2013-11-07, som antogs på
socialnämnden 2013/244 och gäller för perioden 2014-2018. I planen har
förvaltningen identifierat kommande svårigheter att rekrytera socionomer inom
individ- och familjeomsorgen och myndighetsavdelningen, sjuksköterskor inom
äldreomsorgen och hemsjukvården samt undersköterskor inom äldreomsorgen,
hemsjukvården och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.
Svårrekryterade yrken, bristyrken, innebär att förvaltningen inte kan tillsätta vakanta
tjänster med rätt kompetens utan antingen tvingas sakna personal på vissa tjänster
eller justera kompetenskravet i kravprofilen och acceptera personal som inte har rätt
formell kompetens eller erfarenhet för tjänsten. Förvaltningen tvingas också till att,
där det är möjligt och nödvändigt, ingå avtal om hyrpersonal för att kunna fullgöra
sitt uppdrag, vilket avspeglas på ekonomin.
Socialförvaltningen har i de allra flesta fall uppnått målen i kompetensförsörjningsplanen för 2014-2018 och arbetar för närvarande med att ta fram en plan för
perioden 2018-2020. Förvaltningen ser fortsatta utmaningar i att rekrytera till
bristyrkena socionomer, sjuksköterskor och undersköterskor. Arbete pågår med att
dels skapa förutsättningar för att kunna rekrytera personal med rätt kompetens till
vakanta tjänster med särskild tyngdpunkt på bristyrken, och dels att behålla och
utveckla befintlig personal inom förvaltningens yrken.
Ärendebeskrivning

I samband med Regionfullmäktiges sammanträde 2017-06-19 gav fullmäktige alla
nämnder i uppdrag att redovisa insatser för att behålla och utveckla kompetens samt
att rekrytera till bristyrken. Åtgärderna ska kopplas till respektive nämnds
kompetensförsörjningsplan och rapporteras till budgetavstämningen 2017.
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2017/295

Bedömning

Socialförvaltningens arbete med försörjning av kompetens beskrivs i förvaltningens
kompetensförsörjningsplan. I planen lyfts även förvaltningens bristyrken, yrken där
det råder brist på arbetskraft, fram.

Uppnådda resultat i kompetensförsörjningsplanen 2014-2018
Socialförvaltningen har under den nuvarande kompetensförsörjningsplanens period
arbetat med att skapa en systematik i det strategiska arbetet med
kompetensförsörjning. Målet har varit att behålla och utveckla befintlig personal
parallellt med att attrahera nya potentiella medarbetare. Satsningar har gjorts på bland
annat undersköterskor, sjuksköterskor och socionomer. Samarbeten har också gjorts
och påbörjats med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kring exempelvis
sjuksköterskepraktikanter och sjuksköterskelöner. Förvaltningen har tagit fram
studieerbjudanden som uppmuntrat till vidareutbildning vilket skapat intresse hos
medarbetarna och tillsammans med gymnasieskolan lanserat konceptet med
omsorgstrainee för att i ett tidigt stadium etablera relationer med studenter på vårdoch omsorgsprogrammet. Avdelningarna har därtill skapat en samlad hantering av
praktikanter inom vård- och omsorgsprogrammet och sjuksköterskeprogrammet.
Individ- och familjeomsorgen har tagit fram en handlingsplan (Plan för handling för
utveckling av den sociala barn och ungdomsvården, SON 2016/319) för att behålla
och utveckla samt attrahera socionomer. Satsningar har gjorts på socialsekreterarnas
och handläggarnas löner och en lönestruktur har tagits fram för tjänsterna utifrån
deras arbetsvärdering.
Sammanfattningsvis kan konstateras att momenten i kompetensförsörjningsplanens
överlag har genomförts (Uppföljning av aktiviteter i Socialförvaltningens
kompetensförsörjningsplan 2014-2018, 2017-08-29). Nästa steg är att genom en ny
plan skapa förutsättningar för kompetensförsörjningsarbetet för kommande period.

Framtida utmaningar och satsningar i kommande kompetensförsörjningsplan
Arbetet med den kommande kompetensförsörjningsplanen involverar samtliga
chefer och påbörjas den 29/9 som en gemensam workshop där alla chefer deltar.
Målet är att socialnämnden har fattat beslut om den nya kompetensförsörjningsplanen innan årsskiftet 2017/2018.
Planen kommer att innefatta dels förvaltningsgemensamma mål, strategier och
aktiviteter, dels avdelningsspecifika mål och aktiviteter. Förvaltningen ser fortsatt
behov av att marknadsföra dess yrken och verksamheter för att attrahera nya
medarbetare. Det finns också behov av att på kort- och lång sikt säkerställa att
förvaltningen har tydliga vägar för att attrahera studenter och nyutexaminerade
studenter till lediga tjänster. Det vore önskvärt om det fanns utbildningsanordnare på
Gotland för de yrken som förvaltningen rekryterar till, därför fortsätter förvaltningen
arbetet med att, i samarbete med skolorna, etablera och utveckla utbildningar på
Gotland bland annat för undersköterskor, sjuksköterskor och socionomer.
Inom omvårdnadsyrket har förvaltningen ca 33% outbildad tillsvidareanställda
medarbetare och det är därför viktigt att kunna stimulera dem till att genomföra en
utbildning så att förvaltningens samlade kompetens inom området höjs. Det innebär
att förvaltningen behöver göra särskilda satsningar som upplevs attraktiva av
medarbetarna, vilket kostar pengar men främjar kvaliteten i de utförda tjänsterna
samtidigt som det ökar medarbetarnas intresse för sitt yrke.
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Tjänsteskrivelse
SON 2017/295

I arbetet med att engagera och utveckla förvaltningens medarbetare är det viktigt att
förvaltningen synliggör och lyfter fram möjliga karriärvägar. Ett arbete har påbörjats
och kommer att fortsätta under 2018. Karriärvägar kan exempelvis innebära att
medarbetaren ges möjlighet att utbilda sig inom sitt yrke, ta ett ökat ansvar eller byta
till ett annat yrke inom förvaltningen eller regionen.
Medarbetare ska uppleva ett gott ledarskap. Förutsättningen till detta är att chefen
har en rimlig arbetssituation där det är möjligt att utöva sitt ledarskap i enlighet med
regionens värderingar. Förvaltningen kommer därför att fortsätta det påbörjade
arbetet med att skapa förutsättningar för det goda ledarskapet genom att ha rätt
storlek på chefsområden avseende bland annat personal, uppdrag och geografisk
spridning. Arbetet innebär också en översyn av chefens stödstrukturer och
organisatoriska förutsättningar. Detta är grundläggande för såväl chefens som
medarbetarens goda arbetsmiljö.
I fråga om att attrahera nya medarbetare är bostadsfrågan gränssättande. Framförallt
gäller det möjligheten att hitta ett skäligt boende för praktikanter och
sommarpersonal. Därför kommer förvaltningen att fortsätta dialogen om
bostadshanteringen med bland annat hälso- sjukvårdsförvaltningen. Subventionerade
boenden kostar pengar men är i många fall också en nödvändighet för att attrahera
nya medarbetare.
Den kommande kompetensförsörjningsplanen kommer att innehålla ett flertal
aktiviteter som kostar pengar, men som är nödvändiga för att nå målet att vara en
attraktiv arbetsgivare oberoende av hyrpersonal. Det är därför viktigt att planen ges
rätt ekonomiska förutsättningar. Kostnaderna kommer att bland annat att omfatta
ökade satsningar på utbildningar, marknadsföringsinsatser på skolor och i media,
subventioner till bostäder och erbjudanden till personal att kompetensutveckla sig.
Målet är att kostnaderna ska vägas upp av det minskade behovet av hyrpersonal, men
bedöms under en övergångsperiod behöva kunna ökas.
Beslutsunderlag

Socialförvaltningens kompetensförsörjningsplan 2014-2018, SON 2013/244.
Uppföljning av aktiviteter i Socialförvaltningens kompetensförsörjningsplan 20142018, 2017-08-29.
Plan för handling för utveckling av den sociala barn och ungdomsvården, SON
2016/319.
Tjänsteskrivelse daterad 31 augusti 2017.

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
Roger Nilsson, HR-chef
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-08-23

TN § 196

Kompetensförsörjningsplan för
teknikförvaltningen 2018-2023

TN 2017/1970

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar anta teknikförvaltningens kompetensförsörjningsplan
2018 - 2023

Sammanfattning

Kompetensförsörjningsplan för 2018 – 2023 har upprättats. Planen innehåller bland
annat svar på de frågor som regionstyrelsen ställt till nämnderna vid
budgetberedningen angående insatser för att behålla och utveckla kompetens samt att
rekrytera till bristyrken.
Bedömning

Kompetensutvecklingsplanen är en utgångspunkt för att säkra kompetens inom
förvaltningen för kommande år. Utveckling och anpassning sker löpande.

Beslutsunderlag

Kompetensförsörjningsplan 2018 – 2023 med revisionsdatum juni 2017.
Tjänsteskrivelse 2017-06-28.
RS 2017/7 § 132.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets beslut
Tekniska nämnden beslutar anta teknikförvaltningens kompetensförsörjningsplan
2018 - 2023.
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2017/1970
28 juni 2017

Lena Köhn

Tekniska nämnden

Kompetensförsörjningsplan för teknikförvaltningen 2018-2023
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar anta teknikförvaltningens kompetensförsörjningsplan
2018 - 2023

Sammanfattning

Kompetensförsörjningsplan för 2018 – 2023 har upprättats. Planen innehåller bl a
svara på de frågor som regionstyrelsen ställt till nämnderna vid budgetberedningen
ang insatser för att behålla och utveckla kompetens samt att rekrytera till bristyrken.
Bedömning

Kompetensutvecklingsplanen är en utgångspunkt för att säkra kompetens inom
förvaltningen för kommande år. Utveckling och anpassning sker löpande.

Beslutsunderlag

Kompetensförsörjningsplan 2018 – 2023 med revisionsdatum juni 2017.
Tjänsteskrivelse 2017-06-28.
RS 2017/7 § 132.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Februari 2017
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Kompetensförsörjningsplan
för Teknikförvaltningen
2018-2023

Teknikförvaltningen

Februari 2017
Rev juni 2017

Avgångar och personalrörlighet
Teknikförvaltningen har ca 300 medarbetare. Nedanstående tabell visar att ca 55, ca 18 %, av dessa
kommer att uppnå pensionsåldern 65 år under perioden 2018-2023. Tidigare erfarenhet pekar på att
personalrörligheten under föregående år varit låg och att de flesta medarbetare slutat sin anställning
pga åldersskäl. Lagstiftningen tillåter en flexibel pensioneringsålder mellan 61 och 67 år.
Under de senaste åren har vi sett att antalet medarbetare som slutar sin anställning av andra orsaker
än uppnådd pensionsålder har ökat. Anledningen, i alla fall delvis, kan förklaras av den rådande
högkonjunkturen. Det ökande byggandet och nya teknikkonsultföretags etablering på Gotland har
gjort att efterfrågan på den kompetens som förvaltningens medarbetare har är attraktiv för andra
arbetsgivare. Förvaltningens möjlighet att kunna återbesätta vakanser är naturligtvis också beroende
av konjunkturläget. Möjligheten att nyrekrytera under rådande högkonjunktur har varit begränsad
eftersom löneläget hitintills varit för lågt för intressanta kandidater. Verksamheten har ofta behov
av medarbetare som har erfarenhet från området i kombination med relevant utbildning.
Anledningen är att många av förvaltningens befattningar är unika med specifikt innehåll.
Pensionsavgångar 2018-2023
Pension vid 65 år
2018

2019

2020

2021 2022

2023 Tot/funk

Högskoleutb. adm. funktioner

-

-

1

2

2

-

5

Övriga adm. funktioner

-

-

-

-

1

-

1

Högskoleutbildade ingenjörer

1

1

2

1

-

1

6

Övriga tekniker mm

5

6

3

6

6

6

32

Chefer

-

1

-

1

1

-

3

Arbetsledare

-

2

2

1

1

1

7

Totalt/år

6

10

8

11

11

8

/54

Om nuvarande uppdrag består och med oförändrad bemanning finns alltså ett relativt omfattande
rekryteringsbehov. Men, med tanke på regionens besparingsbehov, kommer uppdragen troligen
förväntas utföras med färre medarbetare. Slutsatsen är att med rekryteringsbehov och
besparingskrav förutspås inte några uppsägningar pga arbetsbrist. Den sammanlagda bilden av
pensionsavgångar och personalrörlighet visar snarare att förvaltningen kommer att behöva ersätta ett
stort antal medarbetare inom de redan i dag svårrekryterade grupperna högskoleutbildade ingenjörer
och övriga tekniker.
Förvaltningens verksamheter förutsätter ett antal säsong- och sommararbetare varje år och till dessa
grupper har förvaltningen hitintills haft en bra rekryteringsbas. Senaste två åren börjar dock
rekryteringssvårigheter uppkomma också där. Svårigheterna gäller då att kunna anställa medarbetare
med utbildning/erfarenhet från branschen.

Teknikförvaltningen

Februari 2017
Rev juni 2017

Uppdragsförändringar
Inom förvaltningens nuvarande verksamhet ser vi idag inga stora förestående förändringar i
uppdragen. Ett beslut från Regionfullmäktige om nedläggning av Kultur- och fritidsförvaltningen
medför att situationen kommer att förändras om beslutet blir i linje med utredarens förslag. I det
fall övertagandet av verksamhet medför tillkommande besparingskrav behövs en särskild
genomlysning av situationen för förvaltningen.
I övrigt kan medarbetarnas kompetensprofiler antas se ungefär likadana ut som idag, med
undantag av att vi kan se ett ändrat kompetensbehov i takt med att den tekniska utvecklingen går
framåt.
Kompetensförsörjning
För att kunna behålla, utveckla och rekrytera görs ett antal satsningar och aktiviteter.
Teknikförvaltningen har sedan många år deltagit i och aktivt engagerat medarbetare för olika
aktiviteter för att säkra kompetensförsörjningen. Exempel på detta är att anställa ungdomar från
Tekniksprånget och att delta i planering och med praktikplatser mm för de YH-utbildningar och
gymnasieutbildningar som planerats/genomförts. Andra genomförda aktiviteter som fokuserats från
tid till annan är att utse yrkesambassadörer, jobbväxling/arbetsrotation, ”trainee”-program,
nätverk/mentorprogram, interna karriärvägar inkl kompetensutveckling, deltagande på mässor och
aktiv marknadsföring till studerande. Insatserna är fortfarande angelägna och vissa kommer att
genomföras framöver beroende på vilka kompetensområden som behöver ersättas och med hänsyn
till kostnaderna i relation till regionens ekonomiska situation.
Pågående och planerade aktiviteter under kommande år:
 Snabba upp rekryteringsprocessen
 Anställa 1 – 2 ungdomar per år genom Tekniksprånget
 Ta emot ett flertal praktikanter från YH-utbildningen med riktning mot drift- och
underhållsteknik
 Erbjuda möjlighet/teman till universitetsstudenternas uppsatsskrivning och examensarbeten
 Höjd lönenivå för medarbetarna i de mest svårrekryterade befattningarna
 Stötta möjligheter till intern rörlighet genom t ex arbetsbyten
 Marknadsföra förvaltningen genom att medarbetare presenterar sin verksamhet genom
regionens instagramkonto
 Delta i regiongemensamma marknadsföringsinsatser vid t ex mässor
 Yrkesanknuten kompetensutveckling uppmuntras
 Se över möjligheten att omformulera kraven i kompetensprofilerna till utvalda bristyrken

Kompetensutveckling per avdelning, enhet och individ
Varje chef, tillsammans med berörd medarbetare, upprättar årligen en individuell
kompetensutvecklingsplan som följs upp vid medarbetarsamtalet. Planen ska utgå från
verksamhetens samlade långsiktiga kompetensbehov. Chefernas ansvar är att ta fram planering för
hela sin verksamhet och matcha behoven till medarbetarnas förutsättningar och förmågor.
Teknikförvaltningen har i början av 2017 följt upp i vilken utsträckning chefer har slutfört arbetet
med att ta fram kompetensutvecklingsplaner. Uppföljningen visar att planer finns för alla
medarbetare utom inom de enheter där chefstjänsten varit vakant under hösten 2016. De nu
nytillträdda cheferna arbetar under de första månaderna 2017 med att samtala med sina
medarbetare och upprätta/uppdatera planer.

Teknikförvaltningen

Påverkande omvärldsfaktorer
Ev nyheter nationellt om pensionsålder och ersättningsnivåer
Ändrade uppdrag alternativt minskade eller ökade uppdrag
Tillgång på utbildad arbetskraft och teknisk utveckling.
Det ekonomiska läget.
Utbildningsplatser inom förvaltningens ”behovsområden”.
Ev rekryteringsbas bland nyanlända.

Februari 2017
Rev juni 2017

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2017/595
24 augusti 2017

Eva Edin
HR-chef

Barn- och utbildningsnämnden

Uppdrag från regionfullmäktige. Insatser för att behålla och
utveckla kompetens samt rekrytering till bristyrken
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns.

Bakgrund

Regionfullmäktige beslutade i juni om uppdrag till alla nämnder att redovisa insatser
för att behålla och utveckla kompetens samt att rekrytera till bristyrken. Enligt
uppdraget ska respektive nämnds åtgärder kopplas till kompetensförsörjningsplan
och ska rapporteras till budget avstämningen.
Ansvarsområde

Inom Region Gotland, liksom i övriga riket, råder en brist inom ett antal kategorier
av lärare/pedagoger. Inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde rör det
sig om förskollärare, lärare i fritidshem, lärare 4 - 6, lärare i moderna språk, lärare i
svenska som andra språk, lärare i vissa praktiskt-estetiska ämnen samt
specialpedagoger/-lärare. Numerären av behoven av lärare varierar,
pensionsavgångar för perioden 2016 - 2019 uppskattas till 70 medarbetare inom hela
utbildning- och arbetslivsförvaltningen. Förutom att pensionsavgångarna behöver
täckas finns idag ett rekryteringsbehov kopplat till ett relativt stort antal vakanser för
förskollärare, som i stället tidsbegränsat ersatts med barnskötare, samt obehöriga
lärare med tidsbegränsade anställningar enligt skollagen. Det råder också brist på
barnskötare vad gäller den dagliga kompetensförsörjningen där behoven täcks av en
central vikarieförmedling.
Utbildningsinsatser

För närvarande deltar 15 lärare i den statliga satsningen Lärarlyftet, för
vidareutbildning inom ämnen där det råder brist. Fem lärare genomgår
vidareutbildning till specialpedagoger.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2017/595

Lönebildning och lönesatsningar

Gruppen skolledare tillhör en kategori som blivit alltmer svårrekryterad. En
bidragande orsak till detta är den förskjutning i lönebilden som de statliga
satsningarna på de s.k. karriärtjänsterna (i form av förstelärare och lektorer) och det
särskilda lärarlönelyftet, som inneburit att lönenivåerna för ett antal lärare har närmat
sig, och i vissa fall överskridit, lönenivåerna för skolledare. Det i sin tur har bidragit
till en minskad attraktionskraft i rekryteringssammanhang gällande rektorer och
biträdande rektorer. I löneöversynen 2017 gjordes därför en extra satsning på
gruppen skolledare.
De statliga satsningarna enligt ovan har också ökat förväntningarna på högre löner
för lärarkollektivet. För att inte hamna i ett sämre löneläge i förhållande till övriga
riket förväntas regionfullmäktige besluta om extra satsningar på lärarkollektivet inom
löneöversynen 2018, för att bidra till att säkra en förutsättning för den långsiktiga
kompetensförsörjningen.
Övriga insatser

Ett antal andra insatser av mindre omfattning har genomförts och genomförs
löpande under året, det rör sig t ex om deltagande i rekryteringsmässor, besök på
Arbetsförmedlingen, introduktionsinsatser för korttidsanställda (i syfte att väcka lust
för vidareutbildning mot skolan) och annonseringar.
Notering: Ett förslag till kompetensförsörjningsplan för hela UAF finns framtagen. I denna
beskrivs aktiviteter framåt för att rekrytera och bibehålla personal.

Beslutsunderlag

Regionfullmäktige 2017-06-19, § 87
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-11-20

Handlingar till

Ärende 39

Information. Kapacitetsökning
gällande genomförande av VAplanen
Innehåll
 Regionstyrelsen 2017-10-26, § 274
 Tekniska nämnden 2017-10-25, § 254

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 274

Uppdrag till tekniska nämnden. Kapacitetsökning
gällande genomförande av VA-planen

RS 2017/747
AU § 308

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen läggs till handlingarna.

Tekniska nämnden har fått i uppdrag av regionfullmäktige att till budgetavstämningen 2017 återkomma med en statusrapport för VA-strategin och att öka
kapaciteten för att genomföra VA-planen; och därmed skapa förutsättningar för mer
bostäder och tillväxt på hela Gotland (2017-06-19, § 87).
Teknikförvaltningen redogör i skrivelse över arbetet med VA-planen.
Organisationen på teknikförvaltningens VA-sida är ny sedan oktober 2016 och
arbetet med gränsdragningar förväntas ge en tydligare fördelning av uppgifter och en
effektivare organisation. Under denna period har medarbetare bytt tjänster och återbesättningen av dessa har dragit ut på tiden. En förklaring till det är det svåra
rekryteringsläget och möjligheten att få in kompententa sökande till flera tjänster.
Denna situation gäller bemanningsläget på VA- och projektavdelningarna och
påverkar arbetet och implementeringen av VA-planen. Konsulthjälp är en viktig del i
att förstärka bemanningen och få fart på VA-utbyggnadsprojekten. I höst kommer
ett omtag av VA-planen att göras. Tanken är att VA-planen ska delas upp i flera
deldokument eller delplaner. Behovet av att omarbeta VA-planeringen grundar sig
huvudsakligen på det snabbt försämrade vattenläget på framför allt södra Gotland
vilket har tvingat fram VA-lösningar för att möta den efterfrågade anslutnings- och
nybyggnationstakten samt att fram tills precis nyligen har VA-planeringen saknat en
övergripande strategisk formulering som ger den långsiktighet som Gotlands VAutbyggnad kräver. VA-strategin har tagits fram för att åtgärda detta.
Ärendet föredras av Patric Ramberg, teknisk direktör, teknikförvaltningen.
Beslutsunderlag

Teknikförvaltningen 2017-09-21

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-10-25

TN § 254

Statusrapport om VA-strategin och möjligheten
att öka kapaciteten/förmågan för att genomföra
VA-planen

TN 2017/3020
AU § 186

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden föreslår att regionstyrelsen godkänner informationen.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Under våren 2017 har arbetet med att ta fram en VA-strategi genomförts. Arbetet
har bedrivits i workshopform där gruppen bestått av såväl politiker och tjänstemän
från MHN, BN, TN, TKF, SBF och RSF. En beredningsgrupp bestående av
tjänstemännen från arbetsgruppen har förberett workshoparna. Arbetet har stöttats
av konsulter från Sweco. Arbetsgruppen är nu färdig med sitt arbete och strategin har
överlämnats till den politiska beslutsprocessen för att slutligen beslutas i
Regionfullmäktige. VA-strategin beslutades av tekniska nämnden den 20 september.
Strategin utgör riktlinjer och är ett ramverk för ett fortsatt planeringsarbete för VAutbyggnaden på Gotland fram till år 2030. VA-strategin skall konkretiseras i en VAplan. Arbetet med denna har påbörjats och beräknas pågå till och med våren 2018.
VA-planeringen (nulägesanalys, strategi och plan) följer Havs- och
vattenmyndighetens vägledning för kommunal VA-planering och omfattar dricks-,
spill- och dagvatten. Såväl allmän som enskild försörjning ska belysas.
VA-strategin tar på ett tydligare sätt än tidigare ett helhetsgrepp om Gotlands VAförsörjning i syfte att skapa förutsättningar för bostäder och tillväxt på hela Gotland.
Detta kommer även att tydliggöras i den kommande VA-planen.
VA-planen i sig skapar dock varken bostäder eller tillväxt. För att möjliggöra detta
krävs även konkreta åtgärder:
2019 kommer bräckvattenverket i Kvarnåkershamn att stå färdigt vilket ger ett
betydande tillskott av vatten på (södra) Gotland. Samtidigt färdigställs ledningsnätet
(projekt Södra linan) för att kunna hantera den kraftigt ökade vattenmängden och
även för att kunna ta hand om det spillvattnet som förs det till det nya
avloppsreningsverket i Klintehamn som vid denna tidpunkt står klart. Dessa tre
projekt är igångsatta och resurssäkrade med egna resurser och konsulter. Vid sidan av
de tre projekten färdigställs under samma period ett nytt reningsverk i
Katthammarsvik.
Kvar på södra Gotland är reningsverket i Ljugarn som kommer att prioriteras upp i
den nya VA-planen.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-10-25

På Storsudret bedrivs ett utvecklingsprojekt (Testbädd Storsudret) som syftar till att
göra Storsudret själv försörjande på vatten. Projektet leds av IVL. Finansiering har
sökts från Vinnova och EU. De kunskaper detta kommer att ge oss kommer sedan
att kunna appliceras på andra ställen.
På norra Gotland är vattenförsörjningssituationen mer komplex med en rad
möjligheter. Betydande vattenreservoarer finns (mer eller mindre) tillgängliga i form
av Tingstädeträsk, Nordkalks och Cementas brott och eventuellt även i Bästeträsk.
Utmaningarna ligger i att sy ihop en optimal lösning av dessa och några ytterligare
några mindre vattentäkter samt att hitta en effektiv överföring av dricks- och
spillvatten. Detta krävs ett noggrant analysarbete. Arbete påbörjas inom kort med
hjälp av extern kompetens.
Arbetet med Norra Gotlands VA-försörjning är i dagsläget ännu ej resurssäkrat och
kommer sannolikt att kräva en förstärkning på både VA- och projektavdelningen.
I VA-plan arbetet kommer nuvarande och kommande VA-utbyggningsområden att
tydliggöras. Vid sidan av dessa kommer även fortsättningsvis enskilda- och
gemensamhetsanläggningar att utgöra VA-lösningarna.
Tekniska Nämndens bedömning är att ovanstående aktiviteter i betydande
utsträckning kommer att förbättra förutsättningarna för mer bostäder och tillväxt på
hela ön.
Bedömning

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag

Strategisk plan och budget 2018-2020, RF 2017-06-19 § 87
VA-strategi, TN 2017/645
Översyn av VA-planens del A. Verksamhetsplan, TN 2016/680
Tjänsteskrivelse 2017-10-11
Skickas till
Regionstyrelsen.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2017/747
11 oktober 2017

Magnus Jönsson/Patric Ramberg

Statusrapport om VA-strategin och möjligheten att öka
kapaciteten/förmågan för att genomföra VA-planen
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner informationen.

Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden har fått i uppdrag av regionfullmäktige att till
budgetavstämningen 2017 återkomma med en statusrapport för VA-strategin och att
öka kapaciteten för att genomföra VA-planen; och därmed skapa förutsättningar för
mer bostäder och tillväxt på hela Gotland (RF 2017-06-19 § 87 och RS 2017/747).
Den arbetsgrupp som arbetat med VA-strategin har färdigställt sitt arbete och ett
förslag på VA-strategi har överlämnats för vidare hantering i den politiska
beslutsprocessen.
En omfattande VA-utbyggnad pågår på södra Gotland och ett planeringsarbete för
norra Gotland som inkluderar både Cementa och Nordkalk är initierat och pågår.
Detta kommer att påtagligt förbättra förutsättningarna för både bostadsbyggande och
tillväxt på hela ön.
Bedömning

Under våren 2017 har arbetet med att ta fram en VA-strategi genomförts. Arbetet
har bedrivits i workshopform där gruppen bestått av såväl politiker och tjänstemän
från MHN, BN, TN, TKF, SBF och RSF. En beredningsgrupp bestående av
tjänstemännen från arbetsgruppen har förberett workshoparna. Arbetet har stöttats
av konsulter från Sweco. Arbetsgruppen är nu färdig med sitt arbete och strategin har
överlämnats till den politiska beslutsprocessen för att slutligen beslutas i
Regionfullmäktige. VA-strategin beslutades av tekniska nämnden den 20 september.
Strategin utgör riktlinjer och är ett ramverk för ett fortsatt planeringsarbete för VAutbyggnaden på Gotland fram till år 2030. VA-strategin skall konkretiseras i en VAplan. Arbetet med denna har påbörjats och beräknas pågå till och med våren 2018.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/747

VA-planeringen (nulägesanalys, strategi och plan) följer Havs- och
vattenmyndighetens vägledning för kommunal VA-planering och omfattar dricks-,
spill- och dagvatten. Såväl allmän som enskild försörjning ska belysas.
VA-strategin tar på ett tydligare sätt än tidigare ett helhetsgrepp om Gotlands VAförsörjning i syfte att skapa förutsättningar för bostäder och tillväxt på hela Gotland.
Detta kommer även att tydliggöras i den kommande VA-planen.
VA-planen i sig skapar dock varken bostäder eller tillväxt. För att möjliggöra detta
krävs även konkreta åtgärder:


2019 kommer bräckvattenverket i Kvarnåkershamn att stå färdigt vilket ger
ett betydande tillskott av vatten på (södra) Gotland. Samtidigt färdigställs
ledningsnätet (projekt Södra linan) för att kunna hantera den kraftigt ökade
vattenmängden och även för att kunna ta hand om det spillvattnet som förs
det till det nya avloppsreningsverket i Klintehamn som vid denna tidpunkt
står klart. Dessa tre projekt är igångsatta och resurssäkrade med egna resurser
och konsulter. Vid sidan av de tre projekten färdigställs under samma period
ett nytt reningsverk i Katthammarsvik.



Kvar på södra Gotland är reningsverket i Ljugarn som kommer att prioriteras
upp i den nya VA-planen.



På Storsudret bedrivs ett utvecklingsprojekt (Testbädd Storsudret) som syftar
till att göra Storsudret själv försörjande på vatten. Projektet leds av IVL.
Finansiering har sökts från Vinnova och EU. De kunskaper detta kommer att
ge oss kommer sedan att kunna appliceras på andra ställen.



På norra Gotland är vattenförsörjningssituationen mer komplex med en rad
möjligheter. Betydande vattenreservoarer finns (mer eller mindre) tillgängliga
i form av Tingstädeträsk, Nordkalks och Cementas brott och eventuellt även
i Bästeträsk. Utmaningarna ligger i att sy ihop en optimal lösning av dessa
och några ytterligare några mindre vattentäkter samt att hitta en effektiv
överföring av dricks- och spillvatten. Detta krävs ett noggrant analysarbete.
Arbete påbörjas inom kort med hjälp av extern kompetens.



Arbetet med Norra Gotlands VA-försörjning är i dagsläget ännu ej
resurssäkrat och kommer sannolikt att kräva en förstärkning på både VAoch projektavdelningen.



I VA-plan arbetet kommer nuvarande och kommande VAutbyggningsområden att tydliggöras. Vid sidan av dessa kommer även
fortsättningsvis enskilda- och gemensamhetsanläggningar att utgöra VAlösningarna.

Tekniska Nämndens bedömning är att ovanstående aktiviteter i betydande
utsträckning kommer att förbättra förutsättningarna för mer bostäder och tillväxt på
hela ön.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/747

Beslutsunderlag

Strategisk plan och budget 2018-2020, RF 2017-06-19 § 87
VA-strategi, TN 2017/645
Översyn av VA-planens del A. Verksamhetsplan, TN 2016/680

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-11-20

Handlingar till

Ärende 40

Information. Socialnämnden – ej
verkställda beslut kvartal 2 och 3/2017
Innehåll
• Socialnämnden 2017-10-18, § 165
SOF 2017-10-10, ej verkställda beslut kv. 2
SOF 2017-10-10, ej verkställda beslut kv. 3

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-10-18

SON § 165

Individrapportering av ej verkställda beslut 2017

SON 2017/79

Socialnämndens beslut

•

Socialnämnden överlämnar rapporterna om beslut enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen och 9 § LSS som inte verkställts (gynnande ej verkställda beslut)
den 30 juni 2017 samt den 30 september 2017 till regionfullmäktige och
regionens revisorer.

Sammanfattning

Socialnämnden har enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL), 28 f § lagen om stöd
och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) och 9 kap 10 § kommunallagen (KL)
skyldighet att till IVO (Inspektionen för vård och omsorg), regionens revisorer samt
regionfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Skyldigheten omfattar även att rapportera in avbrott i
verkställigheten om beslutet inte verkställs på nytt inom tre månader från dagen för
avbrottet.
Bedömning

Rapporteringen till IVO ska göras på individnivå och ska ske en gång per kvartal.
Rapporter har lämnats från omsorgen om funktionsnedsatta, äldreomsorgen samt
individ- och familjeomsorgen (IFO). I tjänsteskrivelserna för kvartal 2 och kvartal 3
redovisas antal beslut om inte verkställts och skäl till detta.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse avseende kvartal 2 daterad 10 oktober 2017.
Tjänsteskrivelse avseende kvartal 3 daterad 10 oktober 2017.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör presenterar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Skickas till
Regions revisorer - Sonia Landin och Ann-Marie Karedeus
Regionfullmäktige - via RS registrator

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

SON 2017/79
10 oktober 2017

Marianne Haglund

Socialnämnden

Ej verkställda beslut 2:a kvartalet 2017
Förslag till beslut

•

Socialnämnden överlämnar rapporten om beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
och 9 § LSS som inte verkställts (gynnande ej verkställda beslut) den 30 juni 2017
till regionfullmäktige och regionens revisorer.

Bakgrund

Socialnämnden har enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL), 28 f § lagen om stöd
och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) och 9 kap 10 § kommunallagen (KL)
skyldighet att till IVO (Inspektionen för vård och omsorg), regionens revisorer samt
regionfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Skyldigheten omfattar även att rapportera in avbrott i
verkställigheten om beslutet inte verkställs på nytt inom tre månader från dagen för
avbrottet.
Som en yttersta konsekvens kan IVO hos förvaltningsrätten ansöka om att särskild
avgift döms ut om beslutet ej verkställts inom skälig tid. (16 kap 6 c § SoL och 28 c §
LSS).
Rapporteringen till IVO ska göras på individnivå och ska ske en gång per kvartal.
Rapporter har lämnats från omsorgen om funktionsnedsatta samt individ- och
familjeomsorgen (IFO). Se tabeller på nästa sida.
Socialförvaltningen har rapporterat åtta beslut som inte har verkställts inom tre
månader på grund av resursbrist. I åtta fall har besluten inte kunnat verkställas på
grund av resursbrist. Det har inte funnits ledig plats i något LSS-boende att flytta till.
I ett fall har brukaren fått ett erbjudande om boende, men har tackat nej.
Inom individ- och familjeomsorgen har två beslut rapporterats. I det ena fallet har
beslutet inte verkställts eftersom familjen vill ha en viss kontaktfamilj. På grund av
sjukdom kan den tilltänkta kontaktfamiljen inte ta uppdraget just nu. Familjen väntar
hellre än att få en annan kontaktfamilj. I det andra fallet hade familjen inte hunnit
tackat ja eller nej till erbjuden kontaktfamilj vid rapporteringstillfället.
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2017/79

OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA – LSS
Insats/bistånd

Bostad med
särskild service
SUMMA

Månader sedan beslutsdatum
3-5

6-8

4

3

9-11

12-14
1

1
5

Orsak

Resursbrist
Fått erbjudande, men har tackat nej

3

1

9 beslut

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG – SoL
Insats/bistånd

Månader sedan beslutsdatum
3-5

Kontaktfamilj

SUMMA

6-8

9-11

12-14

1

1

Orsak

Vill ha en viss familj som inte kan ta
uppdraget just nu på grund av
sjukdom. Väntar hellre än att få en
annan familj
1

Fått erbjudande, men inte hunnit tacka
ja eller nej vid rapporteringstillfället

1

2 beslut

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Expedieras
Regions revisorer
Regionfullmäktige
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Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

SON 2017/79
10 oktober 2017

Marianne Haglund

Socialnämnden

Ej verkställda beslut 3:e kvartalet 2017
Förslag till beslut

•

Socialnämnden överlämnar rapporten om beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
och 9 § LSS som inte verkställts (gynnande ej verkställda beslut) den 30 september 2017 till regionfullmäktige och regionens revisorer.

Bakgrund

Socialnämnden har enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL), 28 f § lagen om stöd
och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) och 9 kap 10 § kommunallagen (KL)
skyldighet att till IVO (Inspektionen för vård och omsorg), regionens revisorer samt
regionfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Skyldigheten omfattar även att rapportera in avbrott i
verkställigheten om beslutet inte verkställs på nytt inom tre månader från dagen för
avbrottet.
Som en yttersta konsekvens kan IVO hos förvaltningsrätten ansöka om att särskild
avgift döms ut om beslutet ej verkställts inom skälig tid. (16 kap 6 c § SoL och 28 c §
LSS).
Rapporteringen till IVO ska göras på individnivå och ska ske en gång per kvartal.
Rapporter har lämnats från omsorgen om funktionsnedsatta, äldreomsorgen samt
individ- och familjeomsorgen (IFO). Se tabeller på följande sidor.
Socialförvaltningen har rapporterat 10 beslut som inte har verkställts inom tre
månader beroende på resursbrist. I övriga 16 beslut fanns det andra orsaker till att
besluten inte hade verkställts inom rimlig tid.
Inom omsorg om funktionsnedsatta rapporterades 14 beslut som ej verkställda. I
åtta fall berodde det på resursbrist. Det berodde på att det inte fanns någon ledig
plats i LSS-boende att flytta till. I övriga fall berodde det inte på resursbrist att
besluten inte hade verkställts. I tre fall hade tre brukarna tackat nej till erbjuden plats
i LSS-boende. I ett fall ville brukaren vänta med verkställigheten. I ett annat fall hade
brukaren inte hunnit tacka ja eller nej till erbjudande om kontaktperson vid
rapporteringstillfället.
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2017/79

Inom äldreomsorgen rapporterades två beslut som ej verkställda beroende på
resursbrist, det vill säga att det inte fanns något ledigt boende att erbjuda. I övriga
rapporterade fall hade tre brukare tackat nej till erbjudet boende och i ett fall hade
brukarens företrädare tackat ja till boende men brukare har ännu inte flyttat in.
Inom individ- och familjeomsorgen har sex beslut rapporterats. I samtliga fall beror
det inte på resursbrist att besluten inte har verkställts, utan verkställigheten har
skjutits upp av olika anledningar.
OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA – LSS
Insats/bistånd

Bostad med
särskild service
Kontaktperson

SUMMA

Månader sedan beslutsdatum
9-11

Orsak

3-5

6-8

12-14

5

3

Resursbrist

3

1

Fått erbjudande, men har tackat nej

1

Kontaktperson finns, men brukaren
har inte hunnit tacka ja eller nej vid
rapporteringstillfället

1

Har själv velat vänta med verkställighet

10

4

14 beslut

ÄLDREOMSORG – SoL
Insats/bistånd

Månader sedan beslutsdatum
3-5

Bostad med
särskild service

SUMMA

6-8

2
1

3

9-11

Orsak

12-14
Resursbrist

2

Fått erbjudande, men har tackat nej

1

Tackat jag, men inte flyttat in

3

6 beslut
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2017/79

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG – SoL
Insats/bistånd

Kontaktfamilj

Månader sedan beslutsdatum
3-5

6-8

1

1

9-11

Orsak

12-14
Verkställigheten uppskjuten på grund
av vistelse på utredningshem

2

Finns kontaktperson, men inte
färdigutredd

1

Kontaktperson finns, men beslutet
hade inte hunnit verkställas vid
rapporteringstillfället

Familjebehandling

1

Verkställigheten uppskjuten på grund
av vistelse på utredningshem

SUMMA

5

1

6 beslut

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Expedieras
Regions revisorer
Regionfullmäktige
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