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Utfall
Jan-aug
Totalt

Utfall
Jan-aug
Nämnd

Års-prognos
Totalt

Års-prognos
Nämnd

2015 + 18 mkr - 26 mkr - 72 mkr - 99 mkr

2016 + 95 mkr + 15 mkr - 8 mkr - 70 mkr

2017 + 173 mkr + 92 mkr + 69 mkr - 26 mkr

Delårsrapport 2 för Region Gotland 2017



Ekonomin åt rätt håll

Budgeterat resultat 2018: 53 mkr





Vi prioriterar välfärden

Den rödgröna majoriteten fortsätter prioritera vår 
gemensamma välfärd och insatser som bidrar till 
positiv utveckling. 

De största satsningarna i budgeten 2018 är: 



Utrymmet för löneökningar och riktade insatser för 
att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare 
förstärks till 100 miljoner kronor för 2018 
och satsningen fortsätter med 100 miljoner 
även för 2019. 

Region Gotland ska vara en attraktiv arbetsgivare 
där medarbetare mår bra!

Personalen bygger välfärden



- Sjukvården tillförs 43,2 miljoner för att möta 
ökade behov.

- 77 miljoner investeras över tre år i ny 
akutmottagning och ombyggnation till moderna 
lokaler för operation och röntgen

Likvärdig sjukvård för Gotland



- Socialtjänsten tillförs 42,7 miljoner för behov 
hos barn och unga samt äldre.

- Skolan får 13 miljoner för fler barn samt en ny 
förskola på A7.

Mer resurser till barn och äldre



Utöver detta görs ett antal nya 
satsningar i höstens budget.



Landsbygdsutveckling i samverkan
- 0,5 mkr Landsbygdsutveckling 2.0
- 2 mkr investeringsmedel Landsbygdsutveckling 2.0

Ett attraktivt Gotland för boende och besökare
- 2 mkr för Ett attraktivt Gotland för boende och besökare 
varav 0,3 mkr för Håll Gotland Rent

Stärkt utveckling över hela Gotland



Företagande och tillväxt
- 2,5 miljoner kronor 2018 för genomförande av Tillväxtplan samt 
”Hållbara Gotland”

Bostäder och vatten för boende över hela ön
Fortsatt hög takt i byggandet är avgörande och därför trappar vi upp 
och förstärker vårt arbete med planeringen för bostadsbyggande och 
utveckling över hela ön.

- Förstärkt struktur för organisering och resurssättning av planerade 
samhällsbyggnadsprojekt
- 275 miljoner i VA-investeringar för att säkra vattenförsörjningen



Arbetskraftsbrist är en av de stora utmaningarna för Gotland framöver 
och samtidigt har vi många gotlänningar som har svårt att ta sig in på 
eller tillbaka till arbetsmarknaden av olika skäl. 

- 1 mkr avsätts till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för 
arbetsmarknadsinsatser och yrkesutbildning för vuxna.
- Regions Gotlands del av det bonusbelopp som regeringen tilldelar 
kommuner och regioner som uppnått sitt mål när det gäller antal 
anställda i så kallade extratjänster avsätts till Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden (2,9 miljoner kronor).

Sysselsättning och utbildning



Nu växlar vi fokus från 
asylmottagande till etablering
De senaste åren har stora delar av Region Gotland och det gotländska 
samhället på ett utmärkt sätt mobiliserat för att ta emot de 
asylsökande som kommit hit. Det ska vi fortsätta med. Samtidigt 
avsätter vi nu mer resurser för att förstärka det viktiga arbetet med 
etablering av nyanlända och integration mellan nya och gamla 
gotlänningar. 

Vi avsätter totalt 3 miljoner kronor till satsningar på etablering 
och integration:



Nu växlar vi fokus från 
asylmottagande till etablering
- 1 mkr tillförs GVN för att förstärka arbetet med olika former av 
yrkesutbildning och arbetsmarknadsinsatser riktade till nyanlända.
- 0,5 mkr tillförs idrottens arbete med att få fler att idrotta, skapa integration 
genom idrott och erbjuda gemenskap och tillhörighet.
- 0,5 mkr tillförs stödet till fria kulturutövare för att underlätta deras viktiga 
arbete med att ge fler människor kulturella upplevelser och sammanhang.
- 0,5 mkr tillförs länsinstitutionernas arbete med att skapa integration 
genom kultur och stärka Gotland som kulturell mötesplats.
- 0,5 mkr tillförs Kulturskolan för att möjliggöra fortsatt arbete med 
gruppverksamhet som syftar till integration och möten mellan unga.



Badhus och simning
Vi vill säkra tillgången till bad på södra Gotland. 
- Plan för hur Hemsebadet kan utvecklas samtidigt som investeringar för 
upprustning måste göras, tas fram. 
- Den förstudie för ett badhus i Visby som tidigare var planerad till 2020 
tidigareläggs till 2018. 

Idrottsanläggningar
På Gotland finns behov av idrottsanläggningar för att idrotten ska kunna 
fortsätta utvecklas positivt. 
- En anläggningsstrategi ska därför tas fram.
- 5 mkr i investeringsmedel för konstgräsplan

Idrottens ö



Den statsbudget regeringen och Vänsterpartiet föreslår för 2018 
innehåller flera stora riktade statsbidrag som kommer verksamheterna i 
Region Gotland och därmed gotlänningarna till del. 

- Nya satsningar på sjukvården med drygt 20 miljoner under 2018 
- Arbetet med ökad likvärdighet i skolan förstärks med 7,5 under 2018 
- De statsbidrag som tidigare införts för lågstadiet och för ökad 
bemanning inom äldreomsorgen finns kvar.

Regeringens satsningar bidrar till 
verksamheterna



För att nå det övergripande målet om att utveckla hela Gotland måste vi 
fortsätta värna de värden som bygger vår attraktivitet. 

Fortsatt utveckling ställer krav på ett Gotland som är attraktivt att bo, 
leva och verka på. Region Gotland står inför flera utmaningar utifrån den 

demografiska utveckling som nu sker. Det ställer krav på oss att se till 
helheter och samband och ta hänsyn till hur besparingar och satsningar 

påverkar varandra.


