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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/2979
9 november 2018

Joakim Olsson

Tekniska nämnden

Upphandling korrosionsskydd spont oljekajen Visby hamn
Förslag till beslut
• Tekniska Nämnden beslutar att anta anbud från XXX (org. nr. xxx) och begär

•

samtidigt finansiellt igångsättningstillstånd.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Oljekajen är en av få kajer på Gotland för mottagning av oljeprodukter och därmed
känslig för störningar varvid vikten av att minimera desamma är stor. Oljekajen ingår
i en långsiktig plan där även färjeläge 5, 6 och 7 ingår. I tidigare projekt har färjeläge 2
och 4 genomgått motsvarande korrosionsskyddsrenovering. Syftet med planen är att
förlänga livslängden för kajanläggningarna.
Ärendebeskrivning

Upphandlingen avser totalentreprenad för korrosionsskydd av spont oljekajen i Visby
hamn.
Projektets syfte är att förlänga den tekniska livslängden för oljekajen. Detta görs
genom att pågjuta befintlig krönbalk ner till ett djup av -1 meter under
medelvattennivå i syfte att korrosionsskydda sponten. För att kunna genomföra
pågjutning behöver bl.a. befintliga fendersystem demonteras. Fendersystem samt
övrig demonterad utrustning skall efter genomförd pågjutning av krönbalk
återmonteras. Oljekajen är ca 60 meter lång, samt har två gavelsidor på ca 16 meter
längd.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att nedanstående anbud bör antas.
Entreprenadkostnaden ryms inom befintlig budget antagen av regionfullmäktige i
investeringsplanen för 2018.
X st anbud har inkommit. Teknikförvaltningens bedömning är att anbudet från XXX
är mest fördelaktigt och bör antas.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/2979

Kostnader:





Anbudssumma:
Byggherreomkostnader
Tillägg (ändringar & tillägg)
Summa

- kr
- kr
- kr
- kr

Finansiering:



Budget:
Summa

5 000 000 kr
5 000 000 kr

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-09
Anbudsöppningsprotokoll daterat 2018-10-31
Presentation på sammanträde
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Åsa Högberg
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Ärendenummer Information
2017/16

Teknikförvaltningen
Projektavdelningen

Datum 19 oktober 2018

TNau/TN November 2018

Preliminär Upphandlingsplan för Teknikförvaltningen
November 2018
För Entreprenadprojekt > 68 pbb. samt, Enstaka konsultupphandlingar > 8 pbb. samt Konsultgrupp > 12pbb.
Ange datum för mötet då beslut skall tas och om det är TNAU eller TN som skall göra detta.

Rev

Projekt

Typ av
upphandling

Verksamhet

FFU ut

Beslut i TN
eller TNau

Tid för beslut

Ä

Gråbo skolan ombyggnad
kök

Entreprenad

TKF/Projavd

Dec
2018

TN

Feb 2019

Ä

TerraNova skolan ombyggnad kök

Entreprenad

TKF/Projavd

Dec
2018

TN

Feb 2019

Trafikupphandling
Kollektivtrafiken

Entreprenad

TKF/Kollektivtarfik/BUF

Höst
2018

Ramavtal

TKF

Katthammarsvik ARV

Entreprenad

TKF

Juni
2019

TNau

Sept 2019

Slite deponi utbyggnad

Entreprenad

TKF

Nov
2018

TN/RF

Jan 2019

Visby ÅVC ombyggnad

Entreprenad

TKF

Vår
2019

TN

Vår 2019

Exploatering Park A7området

Entreprenad

TKF

Dec
2018

TNau

Jan 2019

Bläckfisken 1 expl Gata
och VA

Entreprenad

TKF

Sept
2018

TNau

Nov 2018

Parkering, Gata / Väg
samt VA i KV Knekten

Entreprenad

TKF

Höst/vin
ter 2018

TNau el TN

Höst/vinter
2018

Akutmottagningen

Entreprenad

TKF

Sept/Ok
t 2018

TN

Dec 2018

Ramavtal

TKF

Dec/Jan
2018/19

TNau

Jan/Feb 2019

Entreprenad

TKF

Dec
2018

TNau

Mars 2019

Tjänstekoncession

TKF/Hamnavd

Okt
2018

TN

Dec 2018

TNau

Jan 2019

Ramavtal projektledare
bygg
Ä

Ä

Ä

Besiktningsmän
Entreprenadbesiktningar
X

Lickershamn VR

X

Upphandling
gästhamnsverksamhet

X

Lekpark i Klintehamn

Entreprenad

TKF

Dec
2018

X

Kulturskolan Ankaret 5

Entreprenad

TKF

Jan
2019

X

Hemsebadet

Entreprenad

TKF

Jan/Feb
2019

Mars 2019
TN

April 2019

Teknikförvaltningen
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Region Gotland
(X = Nytt ärende. Ä = Ändring i befintligt)

Säkerhet / variation i
tidsangivelse
Säker (inom månad)
Ungefärlig (inom
kvartal)
Osäker (mer än kvartal)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/6
1 november 2018

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Internbudget 2019
Förslag till beslut



Tekniska nämnden godkänner internbudgeten 2019.

Sammanfattning

Enligt reglerna för ekonomisk styrning och kontroll ska anslagsbindningen kopplas till
nettoanslag (budgetram) för respektive nämnd. Regionfullmäktige fastställer årsbudgeten
vad avser nettoanslag för respektive nämnd. Nämnden ska sedan göra en detaljfördelning
av anvisade medel och upprättar en internbudget årligen. Detaljfördelningen innebär att
budgeten bryts ned på ekonomiskt ansvariga. Tekniska nämndens internbudget för 2019
ska vara integrerad i redovisningen 14 december 2018.
Ärendebeskrivning

Tekniska nämndens ekonomiska ram fastställdes av regionstyrelsen i oktober till totalt
184 723 tkr för 2019, vilket inkluderar teknikförvaltningen och räddningstjänsten.
Teknikförvaltningen har gjort ett förslag till fördelning av ramen per avdelning. I
nedanstående tabell redovisas vilka förändringar som gjorts i förhållande till 2018.
Regionstyrelsen har fattat beslut om ramtillskott, besparingar, tillägg för löneökningar,
sänkta interna priser vid RSF, kompensation för externa avtal med index, sänkt internhyra
samt ökade kapitalkostnader.
Tekniska nämnden

Tekniska nämnden
Kollektivtrafiken
Mark och stadsmiljö
Vatten och avloppsv
VA-avdelningen
Avfallsverks skattefin
Avfallsverksamhete
ÅVC taxefinansier
Räddningstjänsten
Projektavdelningen
Gata Park avdelning
Fastighetsförvaltn
Hamnavdelningen
Ej fördelad besparing
Summa

Årsbudget
2018, tkr

2 097
62 643
2 471
16 097
-16 097
240
-29 759
29 759
51 225
0
44 397
5 928
5 455
174 456

Tillägg
löner,
tkr

37
125
397
0
0
0
0

Tillägg
Index,
tkr

1 877

Interna
priser RSF,
tkr

Ramtillsko
tt, tkr

-66
-1

5 000
2 000

-100
-452
-1 857

-57
-118

204
3 277

2 000

-2 243

-300

-125

-118
-48
-159

215
156
210

9 000

-1 531
-43
-40
-1 500
-7 766

-800

3 937

1 550

41

1 345
0
251

400

-48
-6
-6

3 705

2 318

-127

Besparing
ar, tkr

Sänkt
internhyra
, tkr

Justerade
kapitalkostnad
er, tkr

Total ram
2019, tkr

2 034
69 274
6 169
16 097
-16 097
240
-29 759
29 759
52 148
0
44 660
5 987
5 711
-1 500
184 723
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Region Gotland
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Tekniska nämndens ram 2018 är totalt 174 456 tkr varav teknikförvaltningens ram uppgår
till 123 231 tkr och räddningstjänstens till 51 225 tkr. Ny ram för år 2019 uppgår till
totalt 184 723 tkr varav teknikförvaltningens ram är 132 575 tkr.
Regionfullmäktige har beslutat om följande verksamhetsförändringar vilket har beaktats i
tekniska nämndens ram:














Tillägg för ökade lönekostnader 2019 inom de skattefinansierade verksamheterna har
fördelats proportionellt med totalt 3 705 tkr, vilket motsvarar en generell ökning med 2,5
%. Totalt 2 155 tkr avser teknikförvaltningen och 1 550 tkr räddningstjänsten. I beloppet
för teknikförvaltningen ingår satsning på jämställdhet och bristyrken med 600 tkr.
Enligt anvisningarna medges kompensation för externa avtal om indexregleringar innebär
kostnadsökningar. Beslut om tillägg för indexregleringar har fattats med totalt 2 318 tkr.
Räddningstjänsten får tillägg med 41 tkr. Kollektivtrafiken får tillägg med 1 877 tkr varav
101 tkr avser samhällsbetalda resor. Gata parkavdelningen får tillägg med 400 tkr.
De interna priserna från RSF kommer att minska med -127 tkr vilket fördelats
proportionellt i ramarna. Kostnaderna kommer att sjunka med motsvarande belopp.
Ramtillskott har beviljats kollektivtrafiken med 5 000 tkr för att täcka ökade kostnader.
Ramtillskott har beviljats mark och stadsmiljö med 2 000 tkr för att kompensera för
minskade statsbidrag avseende gator och vägar.
Ramtillskott har beviljats räddningstjänsten med 2 000 tkr.
Internhyran har sänkts eftersom den interna räntan i regionen justerats ned från 2% till 1,5
% för år 2019. Ramen sänks för teknikförvaltningen med 500 tkr och räddningstjänsten
300 tkr.
Kapitalkostnaderna har justerats upp med 3 937 tkr. I justeringen ingår ökad
kapitalkostnadsbudget med 5 637 tkr, effekter av internräntesänkning TKF med -1 575 tkr
samt effekter av internräntesänkning räddningstjänsten -125 tkr.
Besparingar ska verkställas med totalt -7 766 tkr. Enligt beslut ska räddningstjänsten
spara -2 243 tkr och teknikförvaltningen -5 257 tkr. Dessutom har -266 tkr fördelats ut
vid budgetberedningen vilket redovisas på teknikförvaltningen. Totalt -790 tkr avser
gemensamma besparingar som kommer att innebära sänkta OH-kostnader i motsvarande
grad. Besparingarna omfattar följande:

Besparingsförslag 2019
Tekniska nämnden
Verksamhetsutvecklare indragen tjänst
Minskad kostnad park i Burgviks hamnområde
Fastighetsskötsel och gator utanför tätbeb omr på entreprenad
Överlåta grönskötsel till föreningar
Minska på drift och underhåll av belysning statens vägar
Överlåta vägunderhåll till vägföreningar
Sänkta kostnader för vinterväghållning
Ej fördelad besparing
Totalt

Belopp, tkr
-100
-790
-100
-200
-100
-500
-100
-700
-1 500
-4 090

Enhet
TN
Gemensam via OH
Gata parkavdelningen
Gata parkavdelningen
Gata parkavdelningen
Mark o stadsmiljö
Gata parkavdelningen
Gata parkavdelningen

Tekniska nämnden - Besparingen för tekniska nämnden uppgår till 100 tkr och verkställs genom
att minska på kostnader för varor och tjänster.
Verksamhetsutvecklare - En befattning som verksamhetsutvecklare dras in from 2019. Tjänsten
har varit budgeterad med totala personalkostnader på 710 tkr. Övriga kostnader för lokaler,
telefoni, IT och kompetensutveckling dras bort med 80 tkr.
Minskade kostnader för parkskötsel av Burgsviks hamnområde - med totalt -100 tkr.
Besparingen avser både lekpark och strandskötsel.
2 (4)

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/6

Fastighetsskötsel och gator utanför tätbebyggda områden på entreprenad - För enklare
skötsel av fastigheter, vägar och grönytor utanför tätbebyggda områden, tex vid skolor, är det
lämpligt att lokala entreprenörer upphandlas till att utföra arbetet. Besparing för 2019 beräknas till
200 tkr.
Överlåta grönskötsel till föreningar - I äldre bostadsområden överlåts skötsel av gator och
grönområden till fastighetsägare. Regionen sparar då in driftsmedel för skötsel. Pilotprojekt
genomförs 2018 och arbetet fortsätter 2019 med en beräknad besparing på 100 tkr.
Minska på drift och underhåll av belysning statens vägar - Enligt den utredning som Sveriges
kommuner och landsting/Trafikverket genomfört skall staten ta över en del av den belysning
regionen idag sköter på Trafikverkets vägar. Det innebär minskat drift och underhåll för regionen.
Besparingen för 2019 beräknas till 500 tkr.
Överlåta vägunderhåll till vägföreningar - Statsbidraget för enskilda vägar minskar och
kostnaden ökar för regionen. På sikt är det lämpligare att enskilda vägar sköts av vägföreningar
eller samfälligheter som övertar statsbidrag. Regionen sparar då in driftsmedel för vägunderhåll.
Pilotprojekt genomförs 2018 och arbetet fortsätter 2019 med en beräknad besparing 100 tkr.
Sänkta kostnader för vinterväghållning - Sänkta kostnader för vinterväghållning p.g.a. resultat i
ny upphandling med totalt 700 tkr. Nuvarande budget uppgår till 7 920 tkr. Avtalet kan gälla i fyra
år from 2018.
Ej fördelad besparing – ramen sänks för de skattefinansierade verksamheterna med 1 500 tkr.
I nedanstående tabell redovisas de intäktsökningar som ska verkställas 2019. Totalt -83 tkr avser
gemensamma intäktsökningar som kommer att innebära sänkta OH-kostnader i motsvarande grad.

Ökade intäkter 2019
Höjda avgifter parkeringsanmärkning
Avgiften för nyttoparkering höjs
Avgiften för boendeparkering höjs
Interndebitering bygglov,
detaljplaner och andra förvaltningar
Finansiering via externa projekt
Totalt

Belopp, tkr
-600
-100
-150
-83
-500
-1 433

Enhet
Mark o stadsmiljö
Mark o stadsmiljö
Mark o stadsmiljö
Gemensam via OH
Mark o stadsmiljö

Höjda avgifter parkeringsanmärkning - Ökade avgifter för parkeringsanmärkningar från 400 kr
till 500 kr, 600 kr till 700 kr, 1 000 kr till 1 200 kr skulle innebära ökade intäkter på 600 tkr.
Avgiften för nyttoparkering höjs - Avgiften för nyttoparkering höjs vilket innebär ökade intäkter
på 100 tkr.
Avgiften för boendeparkering höjs – Avgiften för boendeparkering höjs med 1000 kr per år
vilket ger en ökad intäkt på cirka 150 tkr.
Interndebitering bygglov, detaljplaner och andra förvaltningar - Teknikförvaltningen utför
administrativt arbete för Samhällsbyggnadsförvaltningen när bygglov och detaljplaner tas fram.
Rimligt är att Teknikförvaltningen får ersättning för det arbete som utförs för annan förvaltning.
Ökad intäkt 2019 beräknas till 83 tkr.
Finansiering via externa projekt - Staten och EU avsätter medel till utvecklingsprojekt som finns
möjlighet för regioner/kommuner att söka. Inför 2018 fanns ett antal utlysningar från bl.a.
Naturvårdsverket och Boverket inom Tekniska Nämndens verksamhetsområde som
våtmarkssatsning, läkemedelsrening vid avloppsreningsverk, utsläpp via dagvatten, strandstädning,
klimatklivet, grönare städer, utemiljö vid skolor, utemiljö i bostadsområden, solceller mm.
Ökad medfinansiering 2019 beräknas till 500 tkr.
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Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att de ekonomiska ramarna per verksamhet är
ändamålsenligt upprättade och ger rätt förutsättningar för verksamhetens bedrivande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-11-01

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/119
22 oktober 2018

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Tilläggsanslag för tillfällig gångbro
Förslag till beslut

•

Att hos regionstyrelsen hemställa om tilläggsanslag på driftbudgeten 2019 med
totalt 1 850 000 kr för fortsatt inhyrning av tillfällig gångbro i anslutning till
kryssningskajen.

Sammanfattning

En tillfällig gångbro har 2018 uppförts i anslutning till kryssningskajen i Visby.
Gångbron är en tillfällig lösning innan en permanent bro kan byggas. Anslag för att
bygga en permanent bro finns i investeringsbudgeten med totalt 25 mnkr.
Eftersom detaljplanearbetet inför ett eventuellt bygge av en permanent bro pågår
behöver den tillfälliga bron stå kvar även under kryssningssäsongen 2019. Detta
kommer att medföra en kostnad om 1 850 000 kr.
Tilläggsanslag begärs till driftbudgeten eftersom gångbron är en tillfällig lösning och
inte kommer att klassificeras som en anläggningstillgång.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag erfordras på driftbudgeten med totalt
1 850 000 kr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-10-22
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Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2018/xxxx
2 oktober 2018

Torbjörn Ihse

Tekniska nämnden

Tilläggsanslag certifiering Miljöbyggnad Sporthallen
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden begär tilläggsanslag hos regionstyrelsen på driftbudgeten
med totalt 190 000 kr för verifiering och certifieringskostnader Miljöbyggnad
Sporthallen.

Sammanfattning

Ambitionen vid nybyggnad av Sporthallen var att bygga ett hållbart hus, där man mår
bra att vistas och som även är bra för miljön. Vi har satsat högt, jobbat hårt för att bli
certifierade i Miljöbyggnad nivå guld där vi använt oss av bästa möjliga teknik för att
försöka uppnå detta.
Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som har fokus på tre huvudområden:
•
Låg energianvändning
•
God innemiljö vad gäller ljud, luftkvalitet, termiskt klimat och dagsljus
•
Bra material och kunskap om vilka byggvaror som är använda
Idag är byggnaden preliminärt certifierad i nivå guld med utgångspunkt från
teoretiskt projekterade värden.
Nu pågår verifieringsfasen då vi ska styrka att de framräknade värdena stämmer med
verkligheten. Mätningar genomförs av exempelvis energianvändning, ventilation.
Intyg visas att vi bl.a. har använt de giftfria material som vi angivet att vi ska använda.
En extern miljöbyggnadssamordnare ansvarar tillsammans med beställaren för att alla
dokument samlas in och presenteras på ett korrekt sätt.
I arbetet med verifieringen visar några värden och viss dokumentation att vi troligtvis
inte kommer att kunna klara nivå guld utan hamnar sannolikt i en lägre nivå.
Projektet är slutredovisat och hittills nedlagda kostnader för verifieringsprocessen har
belastat Projektavdelningens garantipott. Efter beslut att denna pott skall upphöra
behövs ett tilläggsanslag för att finansiera det slutliga arbetet.
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Uppskattad kalkyl över återstående arbeten:
SGBC, gransknings- och certifieringsavgift
Miljöbyggnadssamordnare, ca 60 tim
Projektavdelningen
Övrigt, div mätningar mm
SUMMA

70 000 kr
60 000 kr
20 000 kr
40 000 kr
190 000 kr

Bedömning

När byggnaden är certifierad skickas ett bevis i form av en plakett som kan visas upp
i byggnaden som ett intyg på hållbart byggande, att huset är certifierat enligt
miljöbyggnad.
Att uppföra byggnaden enligt miljöbyggnad visar att Region Gotland satsar högre än
idag ställda myndighetskrav utifrån energi, miljö, innemiljö och giftfria materialval.
Arbetet med detta har pågått från projektets tidiga skede, under byggproduktion och
nu även under uppföljning och redovisning av miljöindikatorer. Det har under de
olika faserna i projektet lagts ner tid och resurser för att leva upp till
miljöbyggnadskraven. En miljöcertifiering av Sporthallen stärker även Region
Gotlands varumärke som EKO-kommun. Därför bedömer teknikförvaltningen att
certifieringsprocessen bör slutföras.
Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag om totalt 190 000 kr krävs för att
slutföra certifieringen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-10-02
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/1281
30 oktober 2018

Tekniska nämnden

VA-plan 2018
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden beslutar godkänna svar på inkomna yttranden från
byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Tekniska nämnden beslutar att anta VA-plan 2018 – VA-plan för Region
Gotland.

Sammanfattning

Ett förslag till ny VA-plan har tagits fram med stöd av den antagna VA-strategin
(Vision för Gotlands VA-försörjning 2030, antagen av Regionfullmäktige 2017-12-18
§232). VA-plan 2018 innehåller strategiska, ekonomiska, långsiktiga och robusta
förslag för att Region Gotland skall kunna fatta relevanta beslut i frågor som rör öns
vattenförsörjning samt omhändertagande av dag- och spillvatten.
Planen har remitterats till byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden
som tagit del av planen och inkommit med yttranden. Byggnadsnämnden lämnar inga
direkta synpunkter då de haft möjlighet att lämna synpunkter genom sitt
medverkande vid planens framtagande.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar flertalet synpunkter, varav följande
föranleder förtydliganden i planen:
-

I VA-planen motiveras tydligare varför områden från tidigare plan inte
involverats i VA-plan 2018.

-

Tidplanen för samtliga planer ses över då politisk behandling sker något
senare än vad som först avsågs.

-

Hänvisning till Naturvårdsverkets vägledning förtydligas i plan för enskild
VA-försörjning.

Miljö och hälsoskyddsnämnden framför också att de anser att VA-plan 2018 bör
antas av kommunfullmäktige och inte endast tekniska nämnden.
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Sammanfattning av remissyttrande från byggnadsnämnden och miljö- och
hälsoskyddsnämnden på VA-plan 2018:
Byggnadsnämnden påpekar att planen är genomarbetad och att arbetsmetoden med
förvaltningsövergripande arbetsgrupper och externa processledare skapat bra
samarbeten och gett gott resultat. Detta ger en god grund för att uppfylla Vision och
strategi för Gotlands VA-försörjning 2030.
Tack vare att samhällsbyggnadsförvaltningen varit delaktig i planens framtagande
lämnar byggnadsnämnden inga större synpunkter på planen i sin remiss. Dock
utpekas följande delar som framgångsfaktorer för fortsatt arbete:
-

Sammankallande av förvaltningsövergripande ”VA-plangrupp” för
genomförande, uppföljning och uppdatering av planen.

-

Regelbundna avstämningar av pågående projekt för att stämma av hur de
förhåller sig till den överenskomna planen

-

Tillsättande av tillräckliga resurser för att genomföra planens åtgärder

-

Framtagande av övergripande tidplan och prioritering av åtgärder i relation
till tillgängliga resurser för minst de närmaste åren.

Besvarat remissyttrande från Miljö- och hälsoskyddsnämnden på VA-plan
2018:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) anser att VA-plan 2018 för Region Gotland
är ett gediget dokument som tar ett helhetsgrepp om den kommunala VAförsörjningen.
Nedan följer de synpunkter som MHN har lämnats på planen samt svar på desamma.
Synpunkter på Vatten- och avloppsplan:


Tekniska nämnden bör överväga om planen ska antas av Regionfullmäktige
(RF). VA-planen anger ett omfattande arbete för flera nämnder i form av
medverkan i grupper, särskilt ansvar i nämndspecifika frågor mm. Många
arbetsuppgifter är av sådan karaktär att VA-kollektivet inte kommer att kunna
ta kostnaden för arbetet. MHN anser att det finns behov av att RF
sanktionerar arbetet med VA-planen så att resurser kan tillföras vid t ex
fördelning av budgetram etc. I det fall RF inte kommer att anta planen bör
frågan tas upp om hur resurser ska tillskapas för att kunna förverkliga VAplanen. Med den ekonomi som råder är det inte självklart att det kommer
finnas resurser i berörda nämnder för att kunna delta i VA-planarbetet.

SVAR: Tekniska nämnden förordar att VA-planen skall antas i tekniska nämnden. I
VA-planen beskrivs följande.
”VA-planeringens olika dokument behöver hållas aktuella för att de ska vara ett
använt underlag i regionens arbete med VA-frågor och översiktliga planering. Allt
eftersom VA-planens åtgärder genomförs skapas ett nytt nuläge som blir
utgångspunkt för översyn av VA-strategin. En avstämning av VA-planens åtgärder
och införlivning av åtgärderna i verksamhetens budgetplanering sker årligen.
Ansvaret för VA-planen ligger hos Tekniska förvaltningen, därtill berörs flera andra
förvaltningar av innehållet.”

2 (7)

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/1281



För att VA-planen ska vara trovärdig är det viktigt att föreslagna åtgärder
genomförs inom satta tidsramar. Detta gäller inte minst tidplan för utbyggnad
av det allmänna VA-nätet, för att allmänheten ska veta om och när en
kommunal anslutning är att vänta.

SVAR: Tekniska nämnden håller med om att tydlighet och trovärdighet är viktigt.
Ambitionen är att tidplanen ska hållas. För att ha en god relation till allmänheten och
de som berörs av VA-anslutning kommer åtgärder och tidplan att kommuniceras
tydligt. Vid eventuellt behov av förändringar i tidplanen kommer också detta att
kommuniceras.


För att klara VA-kollektivets insatser bör VA-taxan ses över.

SVAR: Det stora resursbehovet innebär att förändring av taxans nivå och
konstruktion är en förutsättning för VA-planens genomförande.


Det bör finnas ett avsnitt i planen som anger ansvar för uppdatering av VAplanen samt de olika delplanerna.

SVAR: Ansvar och arbetsmetodik för fortsatt arbete beskrivs övergripande i
huvuddokumentet. Den förvaltningsövergripande ”VA-plangrupp” som kommer att
utses (VAP 5) är ansvarig för uppföljning och uppdatering av VA-planen och
delplanerna. När gruppen är tillsatt kan ansvaret fördelas och förtydligas ytterligare.


Det är viktigt att Kretsloppsstrategin implementeras och anpassas i vision
och VA-plan så snart som möjligt (VAP 2).

SVAR: Ja, det är en åtgärd som kommer att genomföras inom första tidsspannet,
2018–2020.


Förslaget att tillsätta en ”VA-rådgivare” (VAP 7) är mycket positivt. En sådan
funktion skulle underlätta för enskild sökande likväl som att handläggare av
avloppsansökningar skulle avlastas och kunna koncentrera sig på
handläggning av ärenden.

SVAR: Tekniska nämnden anser att en sådan tjänst bör finansieras genom att flera
nämnder som går samman och tillskjuter resurser.


Frånsteg från VA-planen ska motiveras. Detta gäller även vid framtida
uppdateringar.

SVAR: Detta är en fråga som den VA-plangrupp som kommer att skapas hanterar.
Omfattande avsteg från planen behöver kommuniceras och förankras hos berörda
förvaltningar.
Synpunkter på Vatten- och avloppsutbyggnadsplan:


De 24 områden som plockats bort från tidigare VA-plan bör listats och
tydligare motiveras varför de försvunnit. Det bör även redovisas om behov
av allmänt VA föreligger, trots att områdena inte uppfyller urvalskriterierna.
Den lista på urvalsområden som presenteras i planen bör inte ses som
heltäckande, då nya områden med behov av allmänt VA kan tillkomma som
Regionen ännu inte känner till.

SVAR: Det blir ett förtydligande i VA-planen om de 24 områdena.
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Avgränsningen av områden i tidigare VA-plan gör att de är svåra att bedöma enligt
den modell som använts för övriga områden. Det anses inte motiverat att ta med och
hantera dessa områden på samma sätt då de har annan karaktär än de områden som
nu identifierats. Eftersom den tidigare planen inte heller kommunicerats externt från
kommunen så inkluderas endast de områden från den tidigare VA-planen som
sammanfaller med de nya.
Som påpekas i synpunkten kan inte analysen i VA-utbyggnadsplanen vara
heltäckande på längre sikt eftersom bebyggelsen utvecklas. Det är därför viktigt att
uppdatera planen regelbundet samt att förankra arbetssättet kring detta. Områden
som utvecklas behöver identifieras i det löpande arbetet och därefter inkluderas i
VA-utbyggnadsplanen vid revidering.
VA-utbyggnadsplanen har tagits fram baserat på befintlig information om
bebyggelse, vattenförsörjning, avloppshantering och utveckling inom områdena. Den
ersätter därför inte en dialog mellan berörda enheter i arbetet med förbättrad VAsituation i områden med enskild försörjning på Gotland.


På grund av att VA-planen ännu inte antagits behöver tidsplan för åtgärder
ses över och justeras innan slutversion.

SVAR: Ja, detta görs i samband med slutgiltig revidering av planen.


Utbyggnadsplanen bygger i stort på inkoppling till allmänt VA till befintliga
avloppsreningsverk via överföringsledningar. Det bör utredas om Regionen
Gotland har möjlighet att upprätta verksamhetsområde med andra typer av
lokala tekniklösningar. T ex för områden som förvisats till gemensamma
enskilda lösningar, men där fastighetsägare inte lyckas lösa VA i ett större
sammanhang. Exempel på detta skulle kunna vara ett verksamhetsområde
med lokal BDT-lösning och slutna tankar för WC.

SVAR: Inför att kommunen tar över ansvaret för VA inom ett område utreds vilken
lösning som är bäst lämpad att välja. Om det finns områden där lokala lösningar är
mest resurseffektivt och ger störst nytta i förhållande till den kostnad det innebär kan
detta vara ett möjligt alternativ. Generellt sett kräver dock drift och underhåll av
många små anläggningar mycket resurser i förhållande till antalet hushåll som
försörjs.
Synpunkter på vattenskyddsplan:


Det är mycket bra att ett bredare arbete föreslås för att få ett relevant skydd
av vattentäkterna (och inte enbart arbete med nya vattenskyddsområden och
föreskrifter). MHN har under många år genom sitt tillsynsarbete arbetat i den
riktningen. Det behövs ytterligare resurser för att stärka tillsynsarbetet främst
vid sk U-anläggningar (ej tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter).
Det behövs även resurser inom TN för sk uppströmsarbete.

SVAR: För närvarande har tekniska nämnden de resurser som krävs.


Det har framkommit att det behövs omfattande arbete vid många
vattentäktsområden för att klarlägga om täkterna är hållbara och möjliga att
driva framöver. Det är viktigt att detta arbete utförs men det leder i vissa fall
till att arbete med inrättande av vattenskyddsområde och föreskrifter kommer
att fördröjas betydligt vilket är olyckligt.
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SVAR: För att skapa ett effektivt vattenskydd är det viktigt att de vattentäkter som
kommer att nyttjas i framtiden prioriteras. Resultatet av att invänta de utredningar
som behövs för att säkerställa att vattentäkterna kan och ska användas långsiktigt blir
ett mer ändamålsenligt och effektivt vattenskydd trots att tidplanen förskjuts.


Förslag till att genomföra riskanalyser för samtliga vattentäkter (VSP 2) är
positivt och kommer att vara ett stöd i upprättande av handlingsplan för
vattenskyddande åtgärder (VSP3). Det är bl a många vattenskyddsområden
som ska inrättas och ses över så det behövs en prioritering. Noteras kan att
riskanalyser har gjorts nyligen för vissa områden där arbete med införande av
vattenskyddsområde har pågått.

SVAR: Riskanalysen som nämns i VSP 2 är övergripande och behöver ha samma
detaljeringsnivå och kriterier för samtliga vattentäkter för att kunna fylla sitt syfte. De
nyligen utförda riskanalyserna ger ett gott underlag för den övergripande
riskanalysen.
Synpunkter på Plan för enskild VA-försörjning:


Det ska i planen framgå att de befintliga riktlinjerna för enskilda avlopp (1–40
hushåll) som MHN har beslutat om, utgår från Naturvårdsverkets allmänna
råd 2006:7.

SVAR: Detta förtydligas i VA-planen.


För att kunna utföra de åtgärder som presenteras i slutet på planen, krävs
förutom resurser ett nära samarbete mellan Samhällsbyggnadsförvaltningens
bygg-, plan- och miljöenhet.

SVAR: Detta är en viktig del i bland annat PEF 15 och PEF 16. Formerna för detta
har inte formaliserats närmare i detta skede. För att förenkla implementeringen kan
med fördel möjligheten att inkludera arbete med plan för enskilt VA i befintliga
forum undersökas.
Synpunkter på Drifts-, underhåll-, och förnyelseplan (DUF):


Det är viktigt för MHN att ha god kännedom om planer för vatten- och
avloppsreningsverken för att underlätta tillsynen.

SVAR: Genom det förvaltningsövergripande samarbetet i ”Va-plangruppen”
kommer informationsutbyte, som exempelvis pågående förändringar i
anläggningarna, förhoppningsvis att underlättas.


Det nämns att kostnader har sjunkit för att slammet är Revaq-certifierat men
att slammet innehåller höga halter av koppar. Åtgärder är förmodligen belysta
i Revaq-certifieringsarbetet, men det bör finnas en specifik åtgärd i VAplanen som är knutet till att sänka kopparhalten.

SVAR: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning (Giftfri och cirkulär
återföring av fosfor från avloppsslam) för att föreslå förbud mot spridning av slam
på åkermark. Region Gotland får avvakta den utredningen för att se hur
slamhanteringen behöver beakta hur slammet ska/kan/får användas i framtiden.
Synpunkter på Dagvattenplan och Dagvattenhandbok:
MHN har inga särskilda synpunkter.
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Synpunkter på Brand- och släckvattenplan:


För brandpostnätet behöver ansvarsfördelning gällande drift, underhåll och
tillsyn tas fram.

SVAR: Detta är en prioriterad åtgärd, BSP 1, som kommer att genomföras inom
planens första tidsintervall (2018–2020)


Rutiner för tillgång och omhändertagande av släckvatten behöver utvecklas
och tydliggöras.

SVAR: Tillgången till släckvatten ska tydliggöras genom att kartsystem samordnas så
att befintlig information blir tillgänglig för alla berörda på ett enkelt sätt.
Omhändertagande av släckvatten behöver ske på olika sätt på olika plaster beroende
på närhet till skyddsobjekt som kan påverkas av vattnet och vilka spridningsvägar
som finns till dessa. Ett första steg är därför att bestämma skyddsbehovet i olika
områden (BSP 9) samt att föra dialog med speciellt viktiga verksamhetsutövare (BSP
8).


Samarbete med och mellan förvaltningar, avdelningar och tjänstemän
behöver utvecklas vad för alltifrån akuta skedet till avslut och efterföljande
åtgärder.

SVAR: Samarbete och kommunikation formaliseras i ett första steg i rutiner (BSP1-4
och BSP 8). Det förvaltningsövergripande arbetet i VA-plangruppen är också ett
viktigt redskap i detta.


Även andra lösningar för brandvattenförsörjning som ex
superbrandposter/vattenkiosker och brandposter på huvudledningar bör
undersökas för att skapa långsiktiga hållbara lösningar för
brandvattenförsörjningen.

SVAR: Brandpostsystem behöver formas i dialog med räddningstjänsten.
Synpunkter på Innovationsplan:


MHN ser positivt på angreppsättet att skapa en plan direkt inriktat på
innovationsarbete. Delplanen anger ett arbetssätt där flera olika kompetenser
ska vara representerade vilket sannolikt kommer ge bra förutsättningar till att
hitta nya lösningar inom VA-området.



Det är viktigt att innovationsplanen även involverar ett arbete direkt riktat till
området enskilt VA. Av planen framgår att innovativa lösningar som tas fram
i ett större sammanhang ofta är direkt överförbara till små anläggningar.
MHN anser att det behöver ske ett särskilt utvecklingsarbete i frågan om
enskilt VA.

SVAR: De åtgärder som nämns i Innovationsplanen riktar sig till alla som varit
delaktiga i VA-planen och därför också frågor som rör enskilt VA.


En översyn om möjlighet till lokala kretslopp för avfall från enskilda
avloppsanläggningar bör konkret involveras i Innovationsplanen.

SVAR: Genom att anta och implementera kretsloppsstrategin i VA-planen blir detta
en del av planen och bör därefter inkluderas i innovationsplanen.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-10-30
MHN 2018/3137
BN 2018/1809
VA-plan
Dagvattenplan
Dagvattenhandbok
VA-utbyggnadsplan
Innovationsplan
Plan för enskild VA-försörjning
Vattenskyddsplan
DUF-plan
Brand- och släckvattenplan

Teknikförvaltningen

Jenny Iversjö
Avdelningschef

Skickas till
registrator-tn@gotland.se
registrator-bn@gotland.se
registrator-mhn@gotland.se
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29 augusti 2018

Jenny Sandberg

Byggnadsnämnden

TN remiss - VA-plan för Region Gotland 2030
Förslag till beslut

•
•

Byggnadsnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.
Byggnadsnämnden uppmanar berörda enheter att delta aktivt i kommande arbete
med VA-planens föreslagna åtgärder.

Upplysning

-

Torsdagen den 30/8 kl 13 presenteras den nya VA-planen av Tove Karnstedt
från Sweco i lokal Bornholm. Ledamöter i TN, BN, MHN och RSau inbjuds
att delta.

Sammanfattning

Ett förslag till ny VA-plan har tagits fram med stöd av den antagna VA-strategin
(Vision för Gotlands VA-försörjning 2030, antagen av Regionfullmäktige 2017-12-18
§232). Utifrån den antagna VA-strategin har Tekniska nämnden givit Sweco i
uppdrag att med underlag från Region Gotland ta fram en ny VA-plan. I
arbetsprocessen för framtagandet av den nya VA-planen har tjänstemän från olika
förvaltningar, däribland Samhällsbyggnadsförvaltningen, deltagit och bidragit med
kunskap och erfarenheter från respektive enhet och förvaltning. VA-planen kommer
utgöra ett viktigt styrdokument för alla regionens verksamheter (enheter, avdelningar
och förvaltningar) och bryter ned övergripande mål till delmål och nya
arbetsmetoder.
Byggnadsnämnden har därför beretts tillfälle att lämna synpunkter på Tekniska
nämndens förslag till VA-plan för Region Gotland 2030.
För att kunna ge en heltäckande och korrekt bild av dagens och morgondagens VAförsörjning, sett utifrån en eftersatt VA-infrastruktur och allt mer oförutsägbara
klimatförhållanden, har planen blivit betydligt mer omfattande än tidigare VA-planer.
Planen innehåller strategiska, ekonomiska, långsiktiga och robusta förslag för att
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Region Gotland skall kunna fatta relevanta beslut i frågor som rör öns
vattenförsörjning.
Innehållet i VA-planen belyser att utredningar behövs göras inom olika verksamheter
och fysiska platser på Gotland. I utredningarna ska ekonomi, långsiktighet och
robusthet vara ledorden för att vattenförsörjningen ska vara hållbar i framtiden. För
att uppnå dessa kriterier så krävs att Regionen Gotland i första hand arbetar med att
få fram mer sötvatten som vattenförsörjning. VA-planen beskriver också vikten av
relevanta vattenskyddsområden och föreskrifter utav Gotlands grund- och
ytvattentillgångar, ur både kvalitet- och kvantitetshänseende.
VA-plan för Region Gotland 2030 utgör ett paraplydokument som sammanfattar och
redovisar slutsatser och åtgärdsförslag för delområden utifrån underlag presenterat i
de sju separata delplaner som tagits fram i arbetsprocessen (se figur 1 –
ärendebeskrivning). I de fall det bedömts möjligt presenteras även alternativa
lösningar. Varje delplan har fokus på en av VA-planeringens viktigaste aspekter och
berör den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen. I varje delplan redovisas
kopplingen till Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 samt en lista på
åtgärder som krävs för att förverkliga planerna.
Förutom delplanernas åtgärdsförslag listar VA-planen egna specifika åtgärder och
tidsramar (se. figur 2 - ärendebeskrivning) för att uppnå VA-strategins målsättningar.
Merparten i VA-planens genomförande involverar samtliga delar av Region Gotlands
organisation som handhar ansvar för samhällsplanering eller teknisk försörjning av
den fysiska miljön på ett eller annat vis, däribland Byggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning

Region Gotland genom Teknikförvaltningen har givit Sweco i uppdrag att med
underlag från Region Gotland ta fram en ny VA-plan. I arbetsprocessen av den nya
VA-planen har tjänstemän från olika förvaltningar, däribland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, deltagit och bidragit med kunskap och erfarenheter
från respektive enhet och förvaltning. Arbetet har bedrivits i projektform med olika
förvaltningsöverskridande arbetsgrupper. Arbetet i grupperna har utgått från olika
aspekter av VA-försörjningen t.ex. löpande drift, enskild VA-försörjning eller
framtida utbyggnadsbehov av verksamhetsområden m.m. Arbetet har letts av
representanter från Sweco med såväl löpande kontakt som regelbundna möten.
Projektet har även haft kontakt med både tjänstepersoner i chefspositioner och
politiker ur de berörda nämnderna för att förankra den nya VA-planen internt inom
organisationen.
VA-plan för Region Gotland 2030
Förslaget till VA-plan för Region Gotland 2030 utgår från Vision och Strategi för Gotlands
VA-försörjning 2030, antaget RF 2017-12-18, §232. De angivna strategierna och
underliggande riktlinjerna är direkt styrande för VA-planen och dess sju delplaner (se
figur 1). VA-planen är ett paraplydokument som sammanfattar och redovisar
delplanernas slutsatser samt presenterar alternativa förslag i de fall det bedömts
möjligt.
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Figur 1. De sju delplanerna som tillsammans skapar plan för Region Gotlands VA-försörjning 2030.

Varje delplan har fokus på en av VA-planeringens viktigaste aspekter. Planen berör
hela vatten- och avloppsförsörjning d.v.s. öns samlade dricksvatten-, spillvatten- och
dagvattenhantering. Målsättningen är att säkra en hälso- och miljömässigt godtagbar
VA-försörjning. Detta innebär ett delat ansvarsförhållande över öns geografiskt
ojämna förutsättningar, vilket inte bara kräver ett helhetsgrepp utan också samsyn
över vad som är önskvärt och möjligt med hänsyn till människor, miljö och ekonomi,
i fråga om enskilda eller allmänna lösningar. Det handlar också om att balansera
åtgärder av akut karaktär jämte åtgärder som på sikt säkrar och utvecklar öns VAförsörjning i allt mer oförutsägbara klimatförutsättningar. VA-planen syftar också till
att tydliggöra ansvars- och rollfördelning som spänner över flera förvaltningar,
lagrum och tidshorisonter.
Planen utgår från nutidsförutsättningar men för många av de aspekter som påverkar
beslut för utveckling av VA-försörjning finns idag inte tillräcklig kunskap för att
precisera vilken utveckling som är den mest hållbara. Därför måste dokumentet
kontinuerligt uppdateras för så relevanta beslutsunderlag som möjligt. VA-planen
ställer krav på samarbete inom och över enhets- och förvaltningsgränser men också
på den politiska viljan i berörda nämnder att åstadkomma så goda
arbetsförutsättningar som möjligt för detta.
VA-planen tar i beaktande och behandlar följande:
-

kvalitet och kvantitet i regionala vattentäkter,
skydd av vatten,
recipienternas status och miljökvalitetsnormer,
status och kapacitet i regionala VA-anläggningar och ledningsnät,
LAV §6-områden,
exploateringsplaner och befolkningsprognos,
ekonomi-investering-drift-restvärde-avskrivningstid,
tidshorisont och resurser
förändrat klimat och extremväder

För sammanfattning av planens olika ämnesområden se. VA-Planen sid. 13-15.
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Teknikförvaltningen har under de senaste åren ägnat mycket tid och resurser åt att
utveckla VA-förutsättningarna för den allmänna VA-försörjning man har ansvar för,
på de södra delarna av ön. VA-planen har därför ett större fokus på vad som behöver
göras för att utveckla försörjningen av dricksvatten och hantering av spillvatten kring
Visby och på norra Gotland. I helhetsgreppet finns ändå södra Gotland med, för att
alla delar i den allmänna VA-försörjningen ska finnas samlad för en långsiktigt hållbar
utveckling. De delar av VA-planen som rör hantering av dagvatten berör bebyggd
miljö över hela Gotland.
VA-planen har kopplingar till övriga strategidokument som rör VA-försörjning. Både
på kommunal nivå, som VA-plan 2025 och Kretsloppsstrategin och på regional nivå som
Länsstyrelsens Regionala vattenförsörjningsplan, där delar finns representerade i de olika
delplanerna. Den tidigare dagvattenpolicy som finns framarbetad av regionens
tjänstemän har använts som underlag för arbetet men ersätts nu med ny
Dagvattenplan, Dagvattenhandbok och VA-strategi.
I varje delplan redovisas kopplingen till Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning
2030 samt en lista på åtgärder som krävs för att förverkliga planerna.
Förutom delplanernas åtgärdsförslag listar VA-planen egna specifika åtgärder och
tidsramar (se. figur 2) för att uppnå VA-strategins målsättningar. Merparten i VAplanens genomförande involverar samtliga delar av Region Gotlands organisation
som handhar ansvar för samhällsplanering eller teknisk försörjning av den fysiska
miljön på ett eller annat vis, särskilt Byggnadsnämnden.

Figur 2 Exempel på åtgärdslista med tillhörande tidplan.

VA-planen presenterar också en kortfattad beskrivning av angelägenheten att
utveckla VA-försörjningen inom olika delar på Gotland. Med beaktande av alla de
aspekter som påverkar vad som utgör en hållbar utveckling av den allmänna VAförsörjningen, över hela Gotland, presenterar planen rekommenderade
utvecklingssteg för var och ett av de 15 hanterade delområdena. För respektive
delområde redovisas också vilka av strategierna i Vision och strategi för Gotlands VAförsörjning 2030 som är mest berörda i den rekommenderade utvecklingen. Vilka
åtgärder som krävs för måluppnåelse redovisas också tillsammans med en grov
tidsplan och kostnadsberäkning (se figur 3).
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Figur 3 Exempel på delområde i VA-planen med tillhörande åtgärd och tidplan och uppskattad kostnad och resursbehov.

VA-planens delplaner

Vatten- och avloppsutbyggnadsplan

I VA-utbyggnadsplanen presenteras en bedömning av områden som idag inte ingår i
verksamhetsområdet för allmän VA-försörjning och som har eller kan komma att få
ett behov av att lösa försörjningen av dricksvatten eller omhändertagande av
spillvatten i ett större sammanhang (LAV § 6). I enlighet med Vision och strategi för
Gotlands VA-försörjning 2030 har dessa områden klassats utifrån tillgång till tjänligt
dricksvatten i tillräcklig mängd och möjlighet att ordna en godkänd
avloppsanläggning. Klassningen beaktar också samhällets utveckling och möjligheten
att införliva området i verksamhetsområde för allmän VA-försörjning.
Planen beskriver förutsättningar för den nationella lagstiftning som beaktas i VAutbyggnadsplanen samt hur arbetet med klassificeringen av områden genomförts.
VA-utbyggnadsplanen innehåller åtgärder för både befintlig och planerad bebyggelse,
beroende på hur områdena har klassats.
VA-planområden på Gotland har identifierats genom GIS-analys och benämns VAplanområden. Inom dessa områden kan det finnas grund för att tillämpa LAV § 6.
VA-planområden utgörs av befintliga bebyggelsegrupper som uppfyller följande
kriterier;






10 hus eller fler
Avståndet mellan husen är 70 m eller mindre
Försörjningen av dricksvatten och omhändertagandet av spillvatten sker med
enskilda anläggningar. De enskilda anläggningarna kan vara brunnar och
avloppsanläggningar för enstaka hushåll eller grupper av hushåll
(gemensamhetsanläggningar).
Husen är inte anslutna till den allmänna VA-anläggningen via avtal.
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Dagvattenplan

Dagvattenplan för Region Gotland innehåller de huvudsakliga åtgärder som behöver
ske för att förflytta dagvattenhantering från nuvarande situation till önskat läge. I
regionens kontinuerliga arbete, liksom hos andra verksamhetsutövare, sker löpande
åtgärder i drift och underhåll av dagvattenanläggningar liksom projektering och
utformning av nya dagvattenanläggningar. Dessa åtgärder planeras och resurssätts
inte i denna dagvattenplan utan i det löpande arbetet i respektive verksamhet.
Som grund för åtgärderna görs en kort presentation av förutsättningarna för
hantering av dagvatten och markavvattning på Gotland. Kopplingen mellan de
åtgärder som föreslås och beslutade strategier i Vision och strategi för Gotlands VAförsörjning 2030 redovisas sist varje delplan.

Dagvattenhandbok (tillhör Dagvattenplanen)

Handboken ska användas i det dagliga arbetet både som checklista och stöd för alla
typer av frågor som berör dagvatten. Delar av handboken är även lämpliga att sprida
till andra aktörer som berörs av dagvattenfrågan såsom exploatörer,
verksamhetsutövare och fastighetsägare.
För att säkerställa och möjliggöra användningen av handboken i det dagliga arbetet
inom regionen måste information om handboken spridas och förankras internt.
Cheferna på Beredning- och projektering, VA-underhåll, Vatten och avfall, Miljöoch hälsoskydd, Plan, Mark och Stadsmiljö, Bygg och Projektavdelningen är
ansvariga för att informationen i handboken kommer medarbetarna till känna.
Enhetschefen på Vatten och avfall ansvarar för att sammankalla dagvattengruppen
och för att handboken uppdateras på årlig basis.

Innovationsplan

Innovationsplanen visar vilka initiativ och engagemang som Region Gotland önskar
driva eller bidra i, för att skapa bättre förutsättningar för VA-försörjningen och
samtidigt värna naturens resurser. Innovation handlar i detta avseende om att
utforska eller införa lösningar som är nya för Gotland, eller nya på en nationell eller
internationell nivå. Innovationen kan gälla förbättrade förutsättningar eller ny teknik
kopplat till dricksvatten, spillvatten, dagvatten eller organisatoriska aspekter såsom till
exempel samarbete och kommunikation.
Ansvaret för Innovationsplanen ligger hos teknikförvaltningen, därtill berörs flera
andra delar av regionens organisation av planen.

Plan för enskild VA-försörjning

Plan för enskild VA-försörjning berör de områden på Gotland som idag sörjer för
sin egen tillgång till vatten och avlopp men där det är osäkert om det finns tillräckliga
förutsättningar att hantera detta på ett långsiktigt godtagbart sätt. Dessa områden har
identifierats och bedömts vid arbetet med VA-utbyggnadsplanen.
Utvecklingen av VA-försörjningen i dessa områden påverkas utifrån med hänsyn till
människors hälsa och miljö och med beaktande av nuvarande och planerad
bebyggelse. I de områden som klassas som VA-bevakningsområde eller Enskilt VAområde i VA‑utbyggnadsplan for Region Gotland, liksom vid all glesbebyggelse med
enskild VA‑försörjning innebär utvecklingen av VA‑försörjningen att fastighetsägare
har ansvar att fortsätta underhålla och förnya dricksvattenbrunnar och
avloppsanläggningar för att de ska möjliggöra försörjning av ett hälsosamt
dricksvatten och en godtagbar rening av spillvatten. Detta ansvar gäller också för
gemensamma VA-lösningar.
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För Byggnadsnämnden berör planen ansvarsområden kring hanteringen av bygglov
och planläggning i dessa områden. Det handlar om rådgivning, information och att
dela med sig av goda exempel om t.ex. skötsel, kvalitetskontroll eller bildande av
gemensamma anläggningar.

Drifts-, underhåll-, och förnyelseplan

Drift-, underhåll- och förnyelseplan (DUF) för Region Gotland tar ett helhetsgrepp
om övergripande åtgärder för att optimera drift, tydliggöra var underhåll behövs och
var fokus behöver vara på förnyelse av VA-anläggningen. DUF-planen visar
övergripande status i den allmänna VA-anläggningen på olika delar på Gotland. De
åtgärder som föreslås visar vad som behöver göras i arbetet med drift, underhåll och
förnyelse och berör uteslutande Tekniska nämnden.

Vattenskyddsplan

Vattenskyddsplan för Region Gotland innehåller de huvudsakliga åtgärder som
behöver ske av hantering av dricksvattenresurser och för arbetet för att skydda
allmänna vattentäkter för att den beslutade Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning
2030 ska kunna förverkligas. Som grund för de åtgärder som föreslås görs en
övergripande presentation av de risker som finns för nuvarande och potentiella
vattentäkter på Gotland samt de åtgärder som har betydelse för ett ökat skydd av
vattentäkterna. Vattenskyddsplanen skärper beslutsunderlaget för
lokaliseringsprövningar vid planläggning, förhandsbesked och bygglov utom plan.

Brand- och släckvattenplan
I Brand- och släckvattenplanen visas vad som behöver åtgärdas i regionens arbete för
att tydligare lyfta fram behovet av brandvatten från den allmänna VA-anläggningen
och hur ansvarsfördelningen ser ut mellan olika delar i regionens organisation. Planen
beaktar också vilka åtgärder som behöver utföras inom Räddningstjänsten för att
säkerställa att det vatten som avrinner från brandplatser inte förorenar omgivningen,
bland annat till känsliga recipienter och till vatten som används för
dricksvattenförsörjning.
Arbetet med brand- och släckvatten på Gotland påverkas av nationell lagstiftning
men också på hur det tekniska försörjningssystemet för dricksvatten är uppbyggt och
hur mycket vatten det finns att tillgå på olika platser. Organisatoriskt ligger ansvaret
för brandbekämpning hos Räddningstjänsten som är en del av
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland. Flera enheter inom regionen berörs
för att Räddningstjänstens ansvar ska kunna fullföljas.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att VA-plan för Region Gotland 2030 är ett
genomarbetat och mycket omfattande strategidokument som tar ett helhetsgrepp om
den kommunala VA-försörjningen.
Arbetsmetoden som sådan, med förvaltningsöverskridande arbetsgrupper och
externa processledare har varit givande och produktiv. Det mest framträdande i
planens framtagande är dock det förvaltningsöverskridande samarbetet. Det ger
tillförsikt inför de förändrade rutiner och arbetssätt som krävs för att uppfylla Vision
och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030.
Då samhällsbyggnadsförvaltningen varit delaktiga i arbetsprocessen har förvaltningen
haft möjlighet att påverka materialet under arbetets gång och har således inga större
synpunkter att lämna i detta skede. Sammantaget ställer sig förvaltningen positiv till
VA-planens slutsatser och åtgärdsförslag.
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Förslaget att ingå i en förvaltningsövergripande ”VA-plangrupp” för löpande
uppföljning och uppdatering av VA-planeringens olika delar (VAP 5) ser
förvaltningen som en bärande del i VA-strategins måluppfyllnad. Att förvaltningen
ges möjlighet att delta och driva de ansvarsområden som identifierats i planarbetet
bedöms därför som nödvändigt. Likaså att gå igenom planerade projekt och stämma
av hur de förhåller sig till VA-planen för att säkerställa att arbete sker i linje med den
övergripande VA-planen (VAP 1) bedöms positivt och bör därefter ske kontinuerligt.
Utöver detta framkommer en mängd behov och åtgärder i planen och dess delplaner.
Dessa är angelägna och bra. Det är dock viktigt att följa upp med tillräckliga resurser
för att kunna genomföra alla förslag. Resurser bör tillskapas såväl inom tekniska
förvaltningen som inom samhällsbyggnadsförvaltningen. En övergripande tidplan
och prioritering behöver även utföras mellan de olika åtgärdsområdena i relation till
tillgängliga resurser (åtminstone för kommande 4-5 år).
VA-planen bidrar till att Samhällsbyggnadsförvaltningen får en avsevärt tydligare bild
av nuläget och framtida utmaningar och vägval rörande frågor om planering och
exploatering. Även om styrdokumentet klargör många ansvarsområden kvarstår
frågor som inte går att besvara utan nya arbetsförfaranden och prövningar. Därmed
ser vi VA-planen som en bra grund och ser fram emot fortsatt gott samarbete vid
kommande revideringar och i det kontinuerliga arbetet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-08-29
VA-plan 18-05-31 (arbetshandling)
Dagvattenplan 18-05-31 (arbetshandling)
Dagvattenhandbok 18-05-31 (arbetshandling)
VA-utbyggnadsplan 18-05-31 (arbetshandling)
Innovationsplan 18-05-31 (arbetshandling)
Plan för enskild VA-försörjning 18-05-31 (arbetshandling)
Vattenskyddsplan 18-05-31 (arbetshandling)
DUF-plan 18-05-31 (arbetshandling)
Brand- och släckvattenplan 18-05-31 (arbetshandling)
Detta är arbetsmaterial som kan komma att förändras och teknikförvaltningen har
varit nödgade att minska på filernas storlek vilket kan påverka bildkvalitén.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Jenny Sandberg
Samhällsplanerare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Christian Björkman
Fysisk planerare

Skickas till
Tekniska nämnden, Region Gotland
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MHN § 96

MHN § 96

TN remiss - Va-plan 2018

MHN 2018/3137

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser, med anledning av att VA-planen omfattar
ansvars- och rollfördelning mellan flera förvaltningar, lagrum och tidshorisonter,
att VA-planen ska antas av Regionfullmäktige. Detta för att resurser och
eventuellt även reglementen och delegationsordningar ska kunna anpassas för
planens genomförande.
I övrigt lämnas synpunkter på planen under avsnittet Bedömning.

Upplysning

Sammanfattning

Ett förslag till ny VA-plan har tagits fram med stöd av den antagna VA-strategin
(Vision för Gotlands VA-försörjning 2030, antagen av Regionfullmäktige 2017-12-18
§232). VA-plan 2018 har blivit betydligt mer omfattande än tidigare VA-planer.
Planen innehåller strategiska, ekonomiska, långsiktiga och robusta förslag för att
Region Gotland skall kunna fatta relevanta beslut i frågor som rör öns
vattenförsörjning samt omhändertagande av dag- och spillvatten.
Innehållet i VA-planen belyser att utredningar behövs göras inom olika verksamheter
och fysiska platser på Gotland. I utredningarna ska ekonomi, långsiktighet och
robusthet vara ledorden för att VA-försörjningen ska vara hållbar i framtiden. För att
uppnå dessa kriterier så krävs bl a att regionen i första hand arbetar med att få fram
mer sötvatten som vattenförsörjning. VA-planen beskriver också vikten av ett
bredare arbete med vattenskydd än att enbart skapa nya vattenskyddsområden och
föreskrifter. Både kvalitet- och kvantitet behöver säkerställas.
VA-plan för Region Gotland 2030 utgör ett paraplydokument som sammanfattar och
redovisar slutsatser och åtgärdsförslag utifrån underlag presenterat i de sju separata
delplaner som tagits fram i arbetsprocessen (se figur 1 – ärendebeskrivning). I de fall
det bedömts möjligt presenteras även alternativa lösningar. Varje delplan har fokus
på en av VA-planeringens viktigaste aspekter och berör hela den kommunala vattenoch avloppsförsörjningen d.v.s. öns samlade dricksvatten-, spillvatten- och
dagvattenhantering. I varje delplan redovisas kopplingen till Vision och strategi för
Gotlands VA-försörjning 2030 samt en lista på åtgärder som krävs för att förverkliga
planerna.
Förutom delplanernas åtgärdsförslag listar VA-planen egna specifika åtgärder och
tidsramar (se. figur 2 i Bakgrund) för att uppnå VA-strategins målsättningar.
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Merparten i VA-planens genomförande involverar samtliga delar av Region Gotlands
organisation som handhar ansvar för samhällsplanering eller teknisk försörjning av
den fysiska miljön.
Bedömning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) anser att VA-plan 2018 för Region Gotland
är ett gediget dokument som tar ett helhetsgrepp om den kommunala VAförsörjningen.
Synpunkter på VA-plan 2018:
Tekniska nämnden bör överväga om planen ska antas av Regionfullmäktige (RF).
VA-planen anger ett omfattande arbete för flera nämnder i form av medverkan i
grupper, särskilt ansvar i nämndspecifika frågor mm. Många arbetsuppgifter är av
sådan karaktär att VA-kollektivet inte kommer att kunna ta kostnaden för arbetet.
MHN anser att det finns behov av att RF sanktionerar arbetet med VA-planen så att
resurser kan tillföras vid t ex fördelning av budgetram etc. I det fall RF inte kommer
att anta planen bör frågan tas upp om hur resurser ska tillskapas för att kunna
förverkliga VA-planen. Med den ekonomi som råder är det inte självklart att det
kommer finnas resurser i berörda nämnder för att kunna delta i VA-planarbetet.
För att VA-planen ska vara trovärdig är det viktigt att föreslagna åtgärder genomförs
inom satta tidsramar. Detta gäller inte minst tidplan för utbyggnad av det allmänna
VA-nätet, för att allmänheten ska veta om och när en kommunal anslutning är att
vänta.
För att klara VA-kollektivets insatser bör VA-taxan ses över.
Det bör finnas ett avsnitt i planen som anger ansvar för uppdatering av VA-planen
samt de olika delplanerna.
Det är viktigt att Kretsloppsstrategin implementeras och anpassas i vision och VAplan så snart som möjligt (VAP 2).
Förslaget att tillsätta en ”VA-rådgivare” (VAP 7) är mycket positivt. En sådan
funktion skulle underlätta för enskild sökande likväl som att handläggare av
avloppsansökningar skulle avlastas och kunna koncentrera sig på handläggning av
ärenden.
Frånsteg från VA-planen ska motiveras. Detta gäller även vid framtida uppdateringar.
Synpunkter på Vatten- och avloppsutbyggnadsplan:
De 24 områden som plockats bort från tidigare VA-plan bör listats och tydligare
motiveras varför de försvunnit. Det bör även redovisas om behov av allmänt VA
föreligger, trots att områdena inte uppfyller urvalskriterierna. Den lista på
urvalsområden som presenteras i planen bör inte ses som heltäckande, då nya
områden med behov av allmänt VA kan tillkomma som Regionen ännu inte känner
till.
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På grund av att VA-planen ännu inte antagits behöver tidsplan för åtgärder ses över
och justeras innan slutversion.
Utbyggnadsplanen bygger i stort på inkoppling till allmänt VA till befintliga
avloppsreningsverk via överföringsledningar. Det bör utredas om Regionen Gotland
har möjlighet att upprätta verksamhetsområde med andra typer av lokala
tekniklösningar. T ex för områden som förvisats till gemensamma enskilda lösningar,
men där fastighetsägare inte lyckas lösa VA i ett större sammanhang. Exempel på
detta skulle kunna vara ett verksamhetsområde med lokal BDT-lösning och slutna
tankar för WC.
Synpunkter på vattenskyddsplan:
Det är mycket bra att ett bredare arbete föreslås för att få ett relevant skydd av
vattentäkterna (och inte enbart arbete med nya vattenskyddsområden och
föreskrifter). MHN har under många år genom sitt tillsynsarbete arbetat i den
riktningen. Det behövs ytterligare resurser för att stärka tillsynsarbetet främst vid sk
U-anläggningar (ej tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter). Det behövs
även resurser inom TN för sk uppströmsarbete.
Det har framkommit att det behövs omfattande arbete vid många
vattentäktsområden för att klarlägga om täkterna är hållbara och möjliga att driva
framöver. Det är viktigt att detta arbete utförs men det leder i vissa fall till att arbete
med inrättande av vattenskyddsområde och föreskrifter kommer att fördröjas
betydligt vilket är olyckligt.
Förslag till att genomföra riskanalyser för samtliga vattentäkter (VSP 2) är positivt
och kommer att vara ett stöd i upprättande av handlingsplan för vattenskyddande
åtgärder (VSP3). Det är bl a många vattenskyddsområden som ska inrättas och ses
över så det behövs en prioritering. Noteras kan att riskanalyser har gjorts nyligen för
vissa områden där arbete med införande av vattenskyddsområde har pågått.
Synpunkter på Plan för enskild VA-försörjning:
Det ska i planen framgå att de befintliga riktlinjerna för enskilda avlopp (1-40
hushåll) som MHN har beslutat om, utgår från Naturvårdsverkets allmänna råd
2006:7.
För att kunna utföra de åtgärder som presenteras i slutet på planen, krävs förutom
resurser ett nära samarbete mellan Samhällsbyggnadsförvaltningens bygg-, plan- och
miljöenhet.
Synpunkter på Drifts-, underhåll-, och förnyelseplan (DUF):
Det är viktigt för MHN att ha god kännedom om planer för vatten- och
avloppsreningsverken för att underlätta tillsynen.
Det nämns att kostnader har sjunkit för att slammet är Revaq-certifierat men att
slammet innehåller höga halter av koppar. Åtgärder är förmodligen belysta i Revaq3 (5)
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certifieringsarbetet, men det bör finnas en specifik åtgärd i VA-planen som är knutet
till att sänka kopparhalten.
Synpunkter på Dagvattenplan och Dagvattenhandbok:
MHN har inga särskilda synpunkter.
Synpunkter på Brand- och släckvattenplan:
För brandpostnätet behöver ansvarsfördelning gällande drift, underhåll och tillsyn tas
fram.
Rutiner för tillgång och omhändertagande av släckvatten behöver utvecklas och
tydliggöras.
Samarbete med och mellan förvaltningar, avdelningar och tjänstemän behöver
utvecklas vad för alltifrån akuta skedet till avslut och efterföljande åtgärder.
Även andra lösningar för brandvattenförsörjning som ex
Superbrandposter/vattenkiosker och brandposter på huvudledningar bör undersökas
för att skapa långsiktiga hållbara lösningar för brandvattenförsörjningen.
Synpunkter på Innovationsplan:
MHN ser positivt på angreppsättet att skapa en plan direkt inriktat på
innovationsarbete. Delplanen anger ett arbetssätt där flera olika kompetenser ska
vara representerade vilket sannolikt kommer ge bra förutsättningar till att hitta nya
lösningar inom VA-området.
Det är viktigt att innovationsplanen även involverar ett arbete direkt riktat till
området enskilt VA. Av planen framgår att innovativa lösningar som tas fram i ett
större sammanhang ofta är direkt överförbara till små anläggningar. MHN anser att
det behöver ske ett särskilt utvecklingsarbete i frågan om enskilt VA.
En översyn om möjlighet till lokala kretslopp för avfall från enskilda
avloppsanläggningar bör konkret involveras i Innovationsplanen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av enhetschef Mattias Edsbagge.
Arbetsutskottets förslag till Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att Tekniska nämnden bör överväga om VAplan 2018 för Region Gotland ska antas av Regionfullmäktige. I övrigt lämnas
synpunkter på planen under avsnittet Bedömning.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppmanar berörda enheter att delta aktivt i
kommande arbete med VA-planens föreslagna åtgärder.
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Yrkande
Ordförande Isabel Enström yrkar att Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser, med
anledning av att VA-planen omfattar ansvars- och rollfördelning mellan flera
förvaltningar, lagrum och tidshorisonter, att VA-planen ska antas av
Regionfullmäktige. Detta för att resurser och eventuellt även reglementen och
delegationsordningar ska kunna anpassas för planens genomförande.
I övrigt lämnas synpunkter på planen under avsnittet Bedömning.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vunnit bifall.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-08-24
VA-plan 18-05-31 (arbetshandling)
Dagvattenplan 18-05-31 (arbetshandling)
Dagvattenhandbok 18-05-31 (arbetshandling)
VA-utbyggnadsplan 18-05-31 (arbetshandling)
Innovationsplan 18-05-31 (arbetshandling)
Plan för enskild VA-försörjning 18-05-31 (arbetshandling)
Vattenskyddsplan 18-05-31 (arbetshandling)
DUF-plan 18-05-31 (arbetshandling)
Brand- och släckvattenplan 18-05-31 (arbetshandling)
Skickas till
registrator-tn@gotland.se
Sökande
Tekniskanämnden

5 (5)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen
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12 november 2018

Patric Ramberg

Tekniska nämnden

Redovisning av uppdrag från teknikförvaltningens
verksamhetsplan 2018
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

I verksamhetsplan för 2018 gavs teknikförvaltningen ett antal uppdrag från tekniska
nämnden. Innan verksamhetsplanen för 2019 fastställs har tekniska nämnden begärt
en redovisning av hur arbetet löper med uppdragen.
 Uppdrag från regionfullmäktige

Regionfullmäktige har gett förvaltningen uppdrag som berör VA-strategin och revideringen av
VA-planen, översyn av VA-taxan samt budget- och redovisningsprinciper för plane-rat underhåll
av fastigheter.
Uppdragen hanteras av förvaltningen i de prioriterade utvecklingsområdena.
Besparingskravet för 2018 är satt till 7,5 miljoner kronor (samma belopp gäller för 2019).
Förvaltningen har lämnat en VA-plan till regionfullmäktige för beslut under hösten.
Nya principer har införts för redovisning av planerat underhåll from 2018.
Förvaltningen har genomfört det ålagda besparingskravet för 2018 om 7,5 miljoner kronor.
De uppdrag som Tekniska nämnden prioriterat för 2018 är följande:
 Skötsel av gator, vägar och grönytor

För enklare skötsel av fastigheter, vägar och grönytor utanför tätbebyggda områden, tex vid
skolor, är det lämpligt att lokala entreprenörer upphandlas till att utföra arbetet.
I äldre bostadsområden bör prövas att överlåta skötsel av gator och grönområden till
fastighetsägare.
Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för överlåtelse till fastighetsägare
och upphandling av lokala entreprenörer.
Målet 2018 är att ett pilotprojekt genomförs med att överlåta fastighetsskötsel i lämpligt
bostadsområde till fastighetsägare. Detta skall bli vägledande för fler bostadsområden att överta
ansvaret.
Gata- parkavdelningen samt Planerings- och utvecklingsavdelningen har tillsammans påbörjat ett
arbete med att identifiera tänkbara områden för överlåtelse till fastighetsägare.
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I ett område i Vibble har ett möte hållits med fastighetsägare där förvaltningen föreslagit
fastighetsägarna att bilda samfällighet.
 Underhåll av enskilda vägar med statsbidrag

Statsbidraget minskar och kostnaden ökar för regionen. På sikt är det möjligt att enskilda vägar
sköts av vägföreningar eller samfälligheter.
Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för överlåtelse till vägförening eller
samfällighet.
Målet 2018 är att ett pilotprojekt genomförs i lämpligt område där intresse finns att bilda
vägförening och överta ansvaret. Detta skall bli vägledande för fler föreningar att överta
ansvaret.
Dialog förs med representanter i Östergarnslandet, Ljugarn och När. I Östergarn har ett förslag
givits för ställningstagande av ägarna till vägarna. I områdena kring Ljugarn och När återstår
mycket arbete kring vägföreningarna eller samfälligheterna innan ev. överlåtelse skulle kunna
vara aktuellt.
 Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling 2.0 är en pilotmetod med syfte att få större lokal delaktighet och att
genom samverkan hitta smartare lösningar. Satsningen har statlig finansiering, men regionen
avsätter även medel för att kunna bidra till att finansiera olika förslag som kan komma under
arbetets gång.
Målet 2018 är att hjälpa till med mindre investeringar som efterfrågas på landsbygden. Färistar,
upprustning av vägar till besöksplatser, mulltoaletter och sophantering vid stränder och
besöksplatser mm.
Dialog med Fårö Utveckling kring färistar har förts av regionstyrelseförvaltningen. Åtta driftsavtal
är undertecknade gällande bad- och besöksplatser med geografisk spridning över hela ön.
Avtalen är ett- eller treåriga. Ytterligare fyra intressenter kring driftsavtal kan bli aktuella.
 Håll Sverige Rent – Håll Gotland Rent

Av stor vikt för upplevelsen av Gotland är att uppnå en attitydförändring för att motverka
nedskräpning. Här krävs ett långsiktigt, strategiskt och förebyggande arbete i samverkan med
näringsliv, föreningar och skolor där resurser från Håll Sverige Rent ska användas.
Målet 2018 är att starta projektet ”Håll Gotland Rent och söka samverkan med näringsliv,
föreningar och skolor.
Gata- och parkavdelningen har i samarbete med vatten- och avfallsenheten på Planerings- och
utvecklingsavdelningen genomfört ett stort arbete kring ”Håll Gotland Rent”. I detta arbete har
bl.a. skolorna runt om på ön och totalt över tusen deltagare involverats.
Cirka 200 gotlänningar deltog i Håll Gotland Rent-kampanjen under skräpplockardagarna, totalt
deltog 22 skolor och förskolor. Cirka 1800 påsar och 225 säckar har fyllts med skräp.
Under oktober 2018 kommer strandstädning av ilandflutet material att göras.
 Ett attraktivt Gotland för boende och besökare

Ett attraktivt och välkomnande Gotland för boende och besökare är en viktig framgångsfaktor.
Att sköta stränder, naturområden och offentliga platser kräver mer resurser och förbättrad
samverkan med näringsliv och föreningar. Det finns höga förväntningar från boende och
besökare inom dessa områden och Region Gotland ska bidra till att Gotland bättre lever upp till
dessa.
Målet 2018 är att söka samverkan kring skötsel och finansiering av bad- rast- och besöksplatser
med föreningar och samfälligheter som finns på ort och plats.
Ge bidrag till föreningar som påtar sig ansvar för stränder, besöksplatser, avfallsstationer,
ställplatser mm. Skyltning att föreningen sköter anläggningen.
Skriva avtal med t.ex. butiker och restauranger om att ta emot sopor från husvagnar, husbilar
och tältare samt upplåta toaletter för allmänheten.
Förvaltningen har samarbetat med Visby centrum som lett till att ett antal medlemmar i Visby
centrum har öppnat upp sina toaletter som offentliga. Antalet offentliga toaletter i Visby har
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därmed ökat med 19 stycket där 7 stycken av toaletterna varit anpassade för per-soner med
funktionsvariationer.
Se även ovan under Landsbygdsutveckling.
 Avfall från besökare och fritidshus

Sommarabonnemang och möjlighet att köpa en betalsäck har blivit ett problem med att avfall
inte hanteras på ett korrekt sätt.
Målet 2018 är att se över och ev. ta bort betalsäcken eftersom den missbrukas och strider mot
regionens policy att sortera avfall.
Att under 2018 se över och ev. ta bort sommarabonnemang för fritidshus och ersätta det med
någon form av helårsabonnemang och möjlighet till månadshämtning viss tid på året.
Teknikförvaltningen bedömer att det finns utvecklingsmöjligheter i insamlingssystemet som kan
genomföras på längre sikt. Målsättningen bör vara att erbjuda en servicenivå som är anpassad
för olika typer av boende samtidigt som transporter minimeras. Ärendet redovisades i tekniska
nämnden i februari.
 Nya projekt med extern medfinansiering

Staten och EU avsätter ofta medel till utvecklingsprojekt inom Tekniska Nämndens område.
Förvaltningen måste jobba mer aktivt med att bevaka och söka medel.
Två uppdrag lades i september där statlig medfinansiering kan sökas.
Målet 2018 är att söka statliga medel för tillskapande av våtmarker kring regionens vattentäkter
med syfte att öka grundvattenbildningen.
Ansökan LONA, lokala naturvårdssatsningen, lämnades in under april 2018 för projekt
”Förstärkning av grundvattenbildning på södra Gotland genom underjordisk våtmarkskonstruktion”.
Flera av nämndens prioriterade uppdrag är av långsiktig karaktär och arbetet som påbörjats
under perioden kommer att fortsätta och avrapporteras till TN. Totalt 22 milj beviljat.
1.

Biogas rötkammare, samarbete med Foodmark i Klintehamn. Medel söktes i december 2017
med 12,5 milj. Beviljat och projekt påbörjat. (Klimatklivet)

2.

Solceller till Kvarnåkershamns bräckvattenverk, sökt 538 500 kronor. 30 % av investeringen
hos energimyndigheten. Beviljat november 2018.

3.

Infrastruktur till kryssningskajen, söktes april 2017. 5 300 000 kronor beviljat från regionala
utvecklingsmedel.

4.

Bidrag till strandstädning från naturvårdsverket, 600 000 kronor beviljat.

5.

Bidrag till rening av deponigas, samarbete med GEAB. 1 520 000 kronor beviljat från
Klimatklivet.

6.

Bidrag till gratis bussar för bar och unga sommaren 2018, beviljat 1 740 000 kronor från
Trafikverket.

7.

Grundvattenförstärkande åtgärder på Sudret, sökt 8,1 milj LONA medel. Krav på
komplettering. Ansökan vilande november 2018. Inte beviljat än.

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att arbete pågår i samtliga uppdrag.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-11-06
Teknikförvaltningens verksamhetsplan 2018, 2018-01-22
Delårsrapport 2, 2018-09-19
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Landsbygdsutveckling 2.0
•
•
•
•
•
•

Bad & Besöksplatser samt släkerensning
Håll Gotland rent
Sophantering
Vägöverlåtelse
Restaurangtoaletter
Övrigt

Bad & Besöksplatser samt släkerensning
• Sandhamns camping
– Förslag på avtal* avs. driftsstöd för att bl.a. hänvisa allmänheten till campingens
toaletter. Städning, sopor och släke (egen regi) genom föreningen. RG inget
driftsansvar! Prel. avtalstecknande 2018-06-13. (20000:-/år)

• Lausviken
– Förslag på avtal* avs. driftstöd. Föreningen ansvarar för skräp, sopor, släke
(egen regi) och en toalett överlåts till föreningen. RG inget driftsansvar! Prel.
avtalstecknande 2018-06-13. (3000:-/år)

• Valleviken
– Förslag på avtal* avs. driftstöd. Föreningen ansvarar för skräp, sopor, släke
(egen regi) och en toalett överlåts till föreningen. RG inget driftsansvar! Prel.
avtalstecknande 2018-06-13. (5000:-/år)
*samtliga avtal avser 15/5-15/9

Bad & Besöksplatser samt släkerensning
• Lergrav
– Föreningen är informerade om att RG sköter i uppdrag av Länsstyrelsen toalett
och papperskorgar enligt ett driftsavtal mellan LSTY och RG. Vill föreningen
överta eller träffa överenskommelser kring Lergrav är det LSTY som är den
andra parten – inte RG!

• Gnisvärd-Tofta strand (FGOTS)
– Omfattande verksamhet med sponsorer och LOVA-bidrag. Skötselplan för
2018-2023 finns framtagen. Förslag på avtal* avs. driftstöd. (incitamentslösning
för att öka företagsintäkter plus driftsstödspengar) Föreningen ansvarar för
skräp, sopor, släke (egen regi) inklusive Region Gotlands strandremsa. RG
driftsansvar för våra egna toaletter. Prel. avtalstecknande 2018-06-13. (60000:/år med möjlighet upp till 80000:-/år under 2019 samt 2020)

*samtliga avtal avser 15/5-15/9

Bad & Besöksplatser samt släkerensning
• Sandviken
– Förslag på avtal* avs. driftsstöd. Städning, sopor, släke samt skötsel och tillsyn
av toalett genom föreningen inklusive Region Gotlands strandremsa . RG inget
driftsansvar förutom ansvaret för slamtömning av toalett. Föreningen ansvarar
även för tillsyn av lekutrustning men RG ansvarar för lagkraven samt ev.
investeringar i lekutrustning. Prel. avtalstecknande 2018-06-13. (25000:-/år)

*samtliga avtal avser 15/5-15/9

Bad & Besöksplatser samt släkerensning
•
•
•
•

Djupvik
Slite
Fårösund
Sandviken

Avtal klart (ej släke) – (10000:-/år)
Avtal klart – 50000:-/år
Avtal klart (Badviken) – (5000:-/år)
Prel. avtalstecknande 2018-06-13

– Föreningen söker själva LOVA-bidrag

• Gnisvärd/Tofta

Prel. avtalstecknande 2018-06-13

– Föreningen söker själva LOVA-bidrag

Sammanfattning kostnader bad- och besöksplatser
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Djupvik
Slite
Fårösund
Sandviken
Gnisvärd/Tofta
Lausviken
Sandhamn
Valleviken
Totalt: (hittills)

10000:-/år
50000:-/år
5000:-/år
25000:-/år
60000:-/år (2019 och 2020 ev 80000:-)
3000:-/år
20000:-/år
5000:-/år
178000:-/år

Håll Gotland rent
•
•
•
•

Ca 2000 gotlänningar deltog i kampanjen
22 skolor och förskolor deltog
Ca 1800 påsar och 225 säckar har fyllts med skräp
Förskolan Glasmästaren vann 1:a pris i tävlingen och får
besök av Mumin
• Budget 300 000 kr
• Utvärdering genomförd 2018-06-07 - klart

Sophantering
• En person anställts för att bemanna Fårö ÅVS under
sommaren. Börjar måndagen den 25:e juni fram t.o.m.
sista augusti. Innebär att ÅVS:en på Fårö kommer bli
bemannad med öppettiderna 09.00-18.00 måndag till
fredag sommaren 2018.
• Big belly beställs till ett antal stränder för att minska
nedskräpning i naturen.
- Utan komprimeringsfunktion, 25 880 kronor per styck,
- Med komprimeringsfunktion, 48 680 kronor per styck.
- Insattskärl, 2 600 kronor per styck.

Vägöverlåtelse
• Östergarnslandet
– Påbörjat. Föreningen har fått ett förslag att ta ställning till. Föreningen
önskar komma i kontakt med förvaltningen i nästa fas för lite
frågeställningar.

• Vitvär, Ljugarn
– Påbörjat…..men samfällighet saknas. Kommer ta flera år om detta skall
lyckas. Ej realistiskt i dagsläget.

• När
– Kontakt tagen med intressenter. Nästa fas är platsbesök som ej ännu är
genomfört.

”Restaurangtoaletter”
•
•
•
•
•

Samabete med Visby Centrum
16 toaletter är klara att kontraktera
Visby centrum tar fram förslag på avtal
Kostnad juni-augusti 72 000 kr
Visby centrum sköter administration och fakturerar regionen

Restaurang

Antal

För funktionsnedsatta

H10

1

1

Rosengården

6

1

Bageriet

2

1

McDonalds

4

1

S:t Clemens

1

1

Nunnan

2

Totalt

16

5

Övrigt
• Färister
–
–
–
–

Drivs av RSF
Möte med Fårö utveckling har genomförts för lyssna av önskemål
Möte med länsstyrelsen har genomförts
Möte mellan Region Gotland, länsstyrelsen och Fårö utveckling planeras
innan semestrar
– Underhåll och Investering i 15 st färister (Fårö utveckling uppskattar
investeringskostnad till 100 000 kronor per färrist)

Övrigt
• Extra dammbindning av vägar till besöksmål
–
–
–
–
–

Herta
Grötlingbo
Holmhällar
Inventering av ytterligare vägar
Kostnad: 100000-200000:- beroende på status.

• Kortterminaler på bussar
– Beställning genomförd
– Leverans beräknas till 15 juni efter det ska installation ske
– Kostnad
- Köp av kortterminaler: 198 000 kr
- Support och serviceavtal: 8 415 kr/mån
- Installation: 59 037 kr

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/2465
26 oktober 2018

Karin Wiberg

Tekniska nämnden

Teknikförvaltningens verksamhetsplan för 2019
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen har tagit fram ett arbetsmaterial för verksamhetsplan 2019.
Ledamöter från tekniska nämnden deltog i en workshop 4 oktober. Synpunkter från
workshopen har inarbetats i arbetsmaterialet.
Bedömning

Ärendet återkommer på tekniska nämndens sammanträde i december för beslut.
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Verksamhetsplanens syfte och funktion
Verksamhetsplanen är det verktyg där den inriktning och de övergripande mål som
regionfullmäktige antagit konkretiseras. I verksamhetsplanen ingår de övergripande
mål från koncernstyrkortet som är tillämpliga för förvaltningen, samt nämndens egna
mål och prioriterade områden. Vidare beskriver verksamhetsplanen vilka prioriterade
utvecklingsområden förvaltningen har och vilka aktiviteter som kopplats till dessa i
syfte att nå målen.
Verksamhetsplan 2019 är framtagen för och av alla chefer och medarbetare inom
TKF. Syftet är att ge ett stöd för styrning, ledning och utveckling av verksamheten
och 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. Tekniska nämnden påverkar innehållet i
planen och fastställer den. Uppföljning av planen görs i samband med delårs-och
årsboksluten och ny plan fastställs för varje år.
Verksamhetsplanen bygger på innehållet i Region Gotlands styrmodell och är
förvaltningens plan för kommande år. Här återfinns nulägesbeskrivning, valda mål
från koncernnivå, prioriterade utvecklingsområden inkl uppföljningsbara mål och
aktiviteter på övergripande nivå. Innehållet i planen har processats med samtliga
medarbetare inom förvaltningen vid så kallade dialogmöten, där ett stort antal förslag
på aktiviteter lämnades.
Till verksamhetsplanen kopplas avdelningsspecifika aktivitetsplaner som utgör
grundstommen för avdelningarnas delaktighet till måluppfyllnad. Ansvariga
för uppföljning av aktivitetsplanerna är avdelningscheferna.
Avdelningarnas aktiviteter bryts sedan ner och uppdragen som ska utföras
fördelas mellan medarbetarna och blir synliga i vars och ens medarbetarkontrakt.
Bilden nedan visar styrkedjan från regionens styrkort till medarbetarkontrakten.

Styrkort

Verksamhetsplan

Aktivitetsplan

Medarbetarkontrakt

Ärendenr TN 2018/2465 Datum 2018-11-13

Figur 1: Styrkedjan från koncernstyrkort till medarbetarkontrakt

3 (22)

Region Gotland
Teknikförvaltningen

2

Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsbeskrivning

2.1

Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag

Med medborgare och näringsliv i centrum förvaltar och utvecklar
Teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftsäkerhet med inriktning mot
ett hållbart samhälle. På uppdrag från Tekniska nämnden svarar vi för drift,
underhåll och utveckling av verksamheter inom områdena fastigheter, vatten,
avlopp och avfall, gata, väg och stadsmiljö samt hamnar och kollektivtrafik.
Teknikförvaltningen (TKF) är en av Region Gotlands samhällsbyggnadsförvaltningar
och utför tjänster inom de kommunaltekniska områdena. TKF utvecklar och driver
långsiktigt en hållbar infrastruktur för Region Gotland i samverkan med det
gotländska samhället.
Verksamheterna ska drivas kostnadseffektivt utifrån beslutade mål och
med målsättningen att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt.
Förvaltningen har cirka 300 medarbetare som medverkar till att yttre och inre
miljöer och viktiga samhällsfunktioner inom en mängd områden sköts på bästa
möjliga sätt inom ramen för de resurser som finns tillgängliga.
TKF:s verksamheter finansieras genom avgifter, hyresintäkter och skattemedel med
en beräknad totalomsättning på cirka 1,2 miljarder kronor för 2018 och ett
nettoresultat i balans.
TKFs kunder är boende och besökare på ön samt Region Gotlands andra
förvaltningar, näringslivet och andra aktörer i det gotländska samhället.

Ärendenr TN 2018/2465 Datum 2018-11-13

Med avstamp i Region Gotlands värderingar; delaktighet, förtroende och omtanke
utvecklar TKF löpande verksamheten i ett kontinuerligt förbättringsarbete. Detta
görs med fokus på våra kunder, effektivitet i våra uppdrag samt genom proaktivitet
och att vara tydliga. Vi arbetar strukturerat med att förbättra kontakten och
samverkan med våra uppdragsgivare, dvs medborgare och näringsliv, genom
enkäter, workshops och andra tillfällen för delaktighet.
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2.2

Kundtjänstenhet

Nulägesbeskrivning

Ärendenr TN 2018/2465 Datum 2018-11-13

2018 är ett händelserikt år för Teknikförvaltningens verksamheter. Året började med en
riktig vinter som prövat snöröjningen och halkbekämpningen med gott resultat. Dock har
vintern lämnat spår efter sig i såväl ekonomiskt utfall som i vägnätet. Efter en kall vinter
kom en varm sommar vars exceptionella och oväntade väderläge fick en rad konsekvenser
för Gotland. Torkan prövade ånyo dricksvattenförsörjningen och gav en antydan till vad
vi måste kunna räkna med framöver. Att behovet av att kunna komplettera dagens
försörjning med vattenverk i Kvarnåkershamn är nu tydligt liksom behovet av ett förstärkt
ledningsnät på södra Gotland. Detta kommer att möjliggöra för ett betydande antal nya
anslutningar. På norra Gotland ser vi möjligheter i en annan lösning som bygger på vatten
från Cementas och Nordkalks brott.
Ett stort fokus läggs på att säkerställa vattenförsörjningen sommaren 2019 i händelse av att
vi får en värmebölja även då. Hanteringen av VA på längre sikt framgår av VA-planen.
Denna lyfter fram tre områden där behovet av VA kräver att utredningar snarast startas,
Visby, Fårö och nordöstra Gotland.
Avfallsverksamheten utgör en mycket viktig del i en cirkulärekonomi och i
Region Gotlands arbete mot ekologisk hållbarhet. Förvaltningen kommer under
2019 att fortsätta, det i november 2018, påbörjade arbetet med att ta fram en
avfallsplan i dialog med representanter från olika samhällsfunktioner för att
ytterligare styra upp verksamheten. Förvaltningen utvecklar även organisationen
genom att inrätta en avfallsavdelning för att ytterligare lyfta avfallsverksamheten.
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En rad steg har tagits i den långsiktiga utvecklingen av Gotland; en ny parkeringsstrategi
ligger i regionens beslutsprocess liksom en ny skogspolicy, en uteserveringsstrategi
arbetades fram i nära samarbete med en rad berörda organisationer och ett nytt
trafikförsörjningsprogram är på remiss. I Visby har kryssningskajen invigts och ställplatser
för husbilar etablerats. En projektorganisation har byggts upp för projekt Visborg.
Arbetet med att vidareutveckla samarbetet med näringslivsorganisationer fortgår. De
goda exempel, med workshops och dialoger, vi kunnat se under året kommer att ligga som
bas för en fortsatt utveckling. Under 2019 påbörjas dialoger angående utveckling av Stora
Torget och Södertorg.
Som en fortsatt satsning att förbättra servicen till medborgarna är
Kundtjänstfunktionens öppettider nu längre än tidigare och felanmälan kan göras med en
app kopplad till systemet Infracontrol. En fortsatt digitalisering av tjänster kan förutses för
kommande år.
Under året har det blivit alltmer tydligt att säkerhet och sårbarhet i verksamheterna är
områden som måste beaktas mer än tidigare. Inom VA är nätverks-och
informationssäkerhet av högsta prioritet, men även det fysiska skyddet av vatten- och
avloppsverk mm. Teknikförvaltningens verksamheter påverkas även av elavbrott, torka och
ev yttre hot som bidrar till att vi måste bygga upp en beredskap i olika avseenden.
Förvaltningen har sedan länge varit engagerad i internationella projekt kring energi,
vatten- och avfallsfrågor, både inom EU men även internationellt som tex. i Kibaha
Tanzania. En längre projektperiod mellan 2003 -2018 i Kibaha, Tanzania med ICLD som
finansiär avslutades i oktober 2018. För närvarande pågår varken något EU- eller Tanzania
projekt i TKF. Under vårvintern 2018 fick dock TKF ett begränsat uppdrag från RSF att
vara behjälpliga med och förbereda en förstudie om eventuellt nya projekt i Kibaha och en
ansökan om förstudie har lämnats in till ICLD.
Förvaltningen utsåg 2018 till ett kvalitetsår för att få en prioritering av kvalitetsarbetet
och arbetet med att förnya och utveckla processer och rutiner har pågått under året.
Kvalitetsarbetet under 2019 inkluderas i de valda utvecklingsområdena, där fokus ligger på
fortsatt samverkan internt med andra förvaltningar och externt i dialog med medborgare
och näringsliv. Förenkla och digitalisera processer och rutiner är ytterligare en
kvalitetsaspekt samt att vid byggnationer är miljöcertifiering prioriterat.
2.3

Ärendenr TN 2018/2465 Datum 2018-11-13

2.3.1

Uppdrag
Uppdrag från regionfullmäktige

Utöver besparingsuppdraget på 7,5 miljoner SEK för 2019 har förvaltningen inga specifika
uppdrag från regionfullmäktige. Ev ytterligare uppdrag i november.
2.3.2

Prioriterade uppdrag från nämnd

Landsbygdsutveckling
Skötsel av gator, vägar och grönytor
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I äldre bostadsområden bör prövas att överlåta skötsel av gator och grönområden till
fastighetsägare. Under 2018 har arbetet påbörjats med att identifiera tänkbara områden för
överlåtelse till fastighetsägare. För enklare markskötsel utanför tätbebyggda områden, t ex
vid skolor ska det prövas om lokala entreprenörer kan upphandlas.
Målet 2019 är att ett pilotprojekt genomförs med att överlåta markskötsel i lämpligt
bostadsområde till fastighetsägare samt att pröva om lokala entreprenörer kan upphandlas
Underhåll av enskilda vägar med statsbidrag
Statsbidraget minskar och kostnaden ökar för regionen. På sikt är det möjligt att enskilda
vägar sköts av vägföreningar eller samfälligheter. Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda
förutsättningarna för överlåtelse till vägföreningar eller samfälligheter. Under 2018 har
dialog påbörjats med representanter i Östergarnslandet, Ljugarn och När.
Målet 2019 är fortsätta dialogen och bedöma förutsättningarna för pilotprojekt i lämpligt
område.
Ett attraktivt Gotland för boende och besökare
Ett attraktivt och välkomnande Gotland för boende och besökare är en viktig
framgångsfaktor. Att sköta stränder, naturområden och offentliga platser kräver mer
resurser och förbättrad samverkan med näringsliv och föreningar. Avfallshanteringen är en
prioriterad fråga i sammanhanget. Det finns höga förväntningar från boende och besökare
inom dessa områden och Region Gotland ska bidra till att Gotland bättre lever upp till
dessa.
Under 2018 har ett antal driftsavtal gällande bad- och besöksplatser undertecknats och
samverkan med Visby centrum har möjliggjort fler offentliga toaletter.
Målet 2019 är att söka fortsatt samverkan och dialog inom dessa områden och ge bidrag till
näringsliv och föreningar som påtar sig ansvar för stränder, besöksplatser, avfallsstationer
och ställplatser. Avtal skall slutas kring lösningar som innebär att avfall från det rörliga
turist- och friluftslivet omhändertas av lokala näringsidkare.
Landsbygdsutveckling 2.0 är en pilotmetod med syfte att genom delaktighet från lokala
aktörer och med statligt och regionalt finansiellt stöd finansiera mindre investeringar på
landsbygden. Exempel på detta är upprustning och skötsel kring besöksplatser, underhåll
av färistar mm.

Ärendenr TN 2018/2465 Datum 2018-11-13

Målet 2019 är att fortsätta med stöd till projekt inom detta område.
Belysning på landsbygden
Belysningen på landet är aktuell utifrån bl a trafikverkets/SKLs utredning ”Belysning där
det behövs”. Redan 2018 initierade förvaltningen arbetet med att få en genomförandeplan
tillsammans med trafikverket angående insatser för den belysning trafikverket skall ta över
efter regionens investeringar och åtgärder. Trafikverket har skjutit frågan framåt till 2019.
För regionens egna vägar sker utbytet av belysningsarmatur enligt plan.
Målet 2019 för belysningsinvesteringarna är att genomförandeplanen med trafikverket tas
fram och påbörjas.
Ökad extern medfinansiering
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Staten och EU avsätter ofta medel till utvecklingsprojekt inom tekniska nämndens
område. Förvaltningen ska fortsätta jobba aktivt med att bevaka och söka medel för de
projekt och områden som prioriteras.
Tydlig arbetsmodell för samverkan med intressenter
I stora och samhällsförändrande infrastrukturs- och exploateringsprojekt arbetar
förvaltningen ofta med medborgarinflytande i olika former. Förvaltningen ska fortsätta att
arbeta aktivt för att förbättra samverkan genom att inkludera medborgare och företagare.
Metoden, med dialogmöten och workshops, har använts med goda resultat och bidrar till
utveckling och samsyn.
Målet för 2019 är att säkra delaktigheten för medborgare och företagare genom att
tydliggöra, dokumentera och implementera en arbetsmodell för denna typ av samverkan.
Proaktiv kommunikation
Medborgarnas och kundernas förväntningar när det gäller kommunikation utvecklas i en
allt snabbare takt. Nämndens uppdrag till förvaltningen innebär att fortsätta förbättra
kommunikationen och medborgarnas kunskap om verksamheterna genom att agera mer
proaktivt, dvs kommunicera i förväg om arbeten, förändringar i verksamheterna mm.
Utnyttjandet av sociala medier och andra ”smarta” kanaler ska intensifieras.
Målet 2019 är att genom proaktiv kommunikation skapa förståelse för större projekt som
påverkar medborgarnas vardag.
Underlätta nämndarbetet
För att säkra nämndens uppdrag krävs att beslutsunderlag och kvalitet på tjänsteskrivelser
är väl genomarbetade. En utveckling av beslutsunderlagen med mer utförliga
konsekvensanalyser behövs.
För att bidra till att nämndens beslutsfattande koncentreras till mål och inriktningsbeslut är
en översyn av rådande nivåer i delegations- och verkställighetsdokumenten viktig. Vid
eventuella förändringar behöver också utbildningsinsatser göras.
Målet 2019 är att nämnden ser över delegations- och verkställighetsnivåerna samt att
kvalitén i tjänsteskrivelser och beslutsunderlag säkras.
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2.4

Koncernledningens gemensamma prioriteringar

Koncernledningsgruppen har i ”Koncernstyrning och gemensamma prioriteringar” arbetat
fram fyra prioriterade områden. Dessa är:
 Kompetensförsörjning
 Digitalisering
 Styrning
 Service
Teknikförvaltningens nuläges- och omvärldsanalys ger i stora delar en bild av att
förvaltningens utvecklingsområden sammanfaller med koncernledningsgruppens
gemensamma prioriteringar.
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2.5

Ekonomi

Förvaltningens ekonomi är som helhet i balans. Däremot är skillnaderna mellan skatteoch de avgiftsfinansierade verksamheterna stor där utmaningen att klara sin budget är
påtaglig för den skattefinansierade delen. Intäkternas utveckling är enligt senaste rapporten
lägre än kostnadsutvecklingen.
(Intäkter/kostnader finns att redovisa i slutet av november.)
Beslutad driftbudget för tekniska nämnden.
Organisationsnivå
Tekniska nämnden

Intäkter

Kostnader
2 034

Kollektivtrafiken

Netto
2 034
69 274

Mark och stadsmiljö

6 169
0

Vatten och avloppsverksamheten, taxefinansierat
Avfallsverksamheten, skattefinansierat
Avfallsverksamheten, taxefinansierat

240

Räddningstjänsten

240
0
52 148

Projektavdelningen

0

Gata Park avdelning

44 660

Fastighetsförvaltning

5 987

Hamnavdelningen
Ej fördelad besparing

-1 500

5 711

Summa

184 723

Tabell 1: Budget 2019

Anslagsfinansierad verksamhet
Affärsdrivande verksamhet
Investeringar

Budget 2019
92 800
207 445
300 245

Tabell 2: Investeringsram

Tekniska nämndens ekonomiska ram fastställdes av regionstyrelsen i oktober till totalt
184 723 tkr för 2019, vilket inkluderar teknikförvaltningen och räddningstjänsten.
Teknikförvaltningen har gjort ett förslag till fördelning av ramen per avdelning.
Regionfullmäktige har fattat beslut om ramtillskott, besparingar, tillägg för löneökningar
samt kompensation för externa avtal med indexklausuler.
Beslut om tillägg för ökade kapitalkostnader inom de skattefinansierade verksamheterna
kommer att fattas i regionstyrelsen i höst.

Ärendenr TN 2018/2465 Datum 2018-11-13

Regionfullmäktige har beslutat om följande verksamhetsförändringar vilket har beaktats i
tekniska nämndens ram:


Tillägg för ökade lönekostnader 2019 inom de skattefinansierade verksamheterna
har budgeterats utifrån en proportionell fördelningsgrund med totalt 3 705 tkr,
vilket motsvarar en generell ökning med 2,5 %. Totalt 2 155 tkr avser
teknikförvaltningen och 1 550 tkr räddningstjänsten. I beloppet för
teknikförvaltningen ingår satsning på jämställdhet och bristyrken med 600 tkr.
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Enligt anvisningarna medges kompensation för externa avtal om indexregleringar
innebär kostnadsökningar. Beslut om tillägg för indexregleringar har fattats med
totalt 2 191 tkr. Räddningstjänsten får tillägg med 41 tkr. Kollektivtrafiken får
tillägg med 1 877 tkr varav 101 tkr avser samhällsbetalda resor. Gata
parkavdelningen får tillägg med 400 tkr.
De interna priserna från RSF kommer att minska med 127 tkr vilket fördelats
proportionellt. Kostnaderna kommer att sjunka med motsvarande belopp.
Ramtillskott har beviljats kollektivtrafiken med 5 000 tkr för att täcka ökade
kostnader.
Ramtillskott har beviljats mark och stadsmiljö med 2 000 tkr för att kompensera för
minskade statsbidrag avseende gator och vägar.
Ramtillskott har beviljats räddningstjänsten med 2 000 tkr.
Internhyran har sänkts eftersom den interna räntan i regionen justerats ned från 2%
till 1,5 % för år 2019. Ramen sänks för teknikförvaltningen med 500 tkr och
räddningstjänsten 300 tkr.
Kapitalkostnaderna har justerats upp med 3 937 tkr. I justeringen ingår ökad
kapitalkostnadsbudget med 5 637 tkr, effekter av internräntesänkning TKF med 1 575 tkr samt effekter av internräntesänkning räddningstjänsten -125 tkr.
Besparingar ska verkställas med totalt -7 766 tkr. Enligt beslut ska
räddningstjänsten spara -2 243 tkr och teknikförvaltningen -5 257 tkr. Dessutom
har -266 tkr fördelats ut vid budgetberedningen. Totalt -873 tkr avser
gemensamma besparingar som kommer att innebära sänkta OH-kostnader i
motsvarande grad.

Investeringsramen uppgår till totalt 300 245 tkr för år 2019. Motsvarande belopp för år
2018 uppgick till 405 445 tkr. Investeringarna redovisas per projekt i investeringsbudgeten
2019.

2.6

Medarbetare

Ärendenr TN 2018/2465 Datum 2018-11-13

Kompetensförsörjningen framöver är en av förvaltningens stora utmaningar. Området
består av att vara attraktiva som arbetsgivare, att kunna rekrytera när behov uppstår,
utveckla medarbetare samt uppgifter och organisation. Kompetensförsörjningen inbegriper
också att kunna behålla nuvarande medarbetare och att se till att medarbetare som slutar
sin anställning blir goda ambassadörer för sin före detta arbetsgivare.
Personal
Antal anställda

2017

2018

329

343

64
265
55

74
269
49

varav
-

kvinnor
män
tidsbegränsat anställda

Tabell 3: Medarbetare, Teknikförvaltningen
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Antal tillsvidareanställda i juli 2018 var 294 jämfört med juli 2017 då antalet var 274. En
ökning med 20 tillsvidareanställda medarbetare har alltså skett. Ökningen av antal
medarbetare mellan åren kan hänföras till att antal vakanser inom förvaltningen minskat till
följd av att rekryteringsläget förbättrats bl a genom höjda lönenivåer för svårrekryterade
grupper. En annan anledning till ökningen av antal medarbetare är den stora satsningen på
nyrekrytering pga exploateringsprojekten.
Antalet visstidsanställda är högt pga att siffrorna är tagna under sommarmånaden då
semestervikarier och säsongsanställda inkluderas.

3
3.1

Mål
Mål från koncernstyrkort

Ärendenr TN 2018/2465 Datum 2018-11-13

Region Gotlands styrkort är övergripande för alla verksamheter. Nedan
redovisas de mål under respektive målområde som förvaltningen prioriterat
2019. Förvaltningen bidrar dock till alla målens uppfyllnad.

Figur 2: Region Gotlands koncernstyrkort
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Social hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet

God folkhälsa

Alla elever fullföljer gymnasieskolan

Utveckla Gotland som ekokommun

Gotlänningar känner sig delaktiga

Hög andel gotlänningar i arbete eller
studier

Ställ om till lokalproducerad och
förnyelsebar energi

Ett jämställt och jämlikt Gotland

God tillgång till vuxenutbildning

Säkra tillgången till vatten av god
kvalitet

Alla barn har goda uppväxtvillkor

Långsiktigt goda och stabila
kommunikationer

Gotlands klimatavtryck ska minska

Ett rikt och tillgängligt kultur- och
fritidsliv

Ett gott näringslivsklimat

Ett ansvarsfullt samhällsbyggande
som bidrar till tillväxt över hela ön

En levande landsbygd och ett
attraktivt Visby för bibehållen
inomregional balans

Ökad folkmängd (också ett
visionsmål)
Ingen bostadsbrist

Medarbetare

Kvalitet

Ekonomi

Medarbetare har förutsättningar att bidra
till verksamhetsutveckling

God tillgänglighet till Region Gotland

Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2
procent av nettokostnaden

Ledare skapar förutsättningar för och tar
tillvara engagemang hos medarbetarna

God kvalitet i skolan

Årets ekonomiska resultat ska uppgå till
minst 2 procent av nettokostnaden

Medarbetare förstår verksamheten och sitt
eget uppdrag

God kvalitet i vården

Soliditeten ska vara minst 45 procent

Arbetsmiljön ger förutsättningar för
medarbetaren att bibehålla god hälsa

God kvalitet i omsorgen

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

Prioriterat mål 2019

Ärendenr TN 2018/2465 Datum 2018-11-13

Mål där förvaltningen kan bidra men i
mindre utsträckning påverka
måluppfyllelse alternativt som ej är
prioriterat 2019

3.2

Mål från övergripande program

Många övergripande program är beslutade och påverkar förvaltningen både direkt och
indirekt. Följande program är exempel med stor aktualitet: Region Gotlands
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miljöprogram 2015, VA-strategi samt VA-plan, parkeringsstrategi, skogspolicy samt
trafikförsörjningsprogram.
3.3

Nämndmål

De mål som TN fokuserar handlar om god kommunikation och dialog mellan politiker och
tjänstemän, mellan förvaltning och näringsliv samt mellan förvaltning och medborgare.

4

Prioriterade utvecklingsområden
1. Hållbar ekokommun

Syftar mot mål ”Säkra tillgången till vatten av god kvalitet”, ”Långsiktigt goda och stabila
kommunikationer”, Gotlands klimatavtryck ska minska”, Utveckla Gotland som
ekokommun” samt ”Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt på hela ön”.
”Ekokommun Gotland är Region Gotlands initiativ och åtagande. Det involverar alla på
Gotland i utmaningen att i bred samverkan nå ett ekologiskt hållbart samhälle med hållbar
tillväxt på Gotland till år 2025. Strukturen följer till stora delar Miljöprogrammet för
Region Gotland med de fyra fokusområdena Energi och klimat, Vatten, Hållbara val och
Naturens mångfald.” Hämtat från Miljöprogram för Region Gotland
Handlingsplan miljöarbete inom teknikförvaltningen
Teknikförvaltningen har efter en genomgång av förvaltningens avdelningar prioriterat fem
miljöområden i Handlingsplan miljöarbete inom TKF:
1. Personalens kompetens och miljömedvetenhet i miljöfrågor
Planera- och budgetera för utbildningsinsatser för 2019. Fortsätta arbetet med att förtydliga
miljöarbetet inom TKF till exempel i strategiska planer, budget och agendor.
Vid Visby reningsverk fortgår 2019 uppströmsarbetet REVAQ med att bl.a. genomföra
informationskampanjer till allmänheten.

Ärendenr TN 2018/2465 Datum 2018-11-13

2. Kravspecifikationer för miljö- och energifrågor vid upphandlingar
Region Gotland arbetar både mot nationella och lokala miljömål. För inrikes transporter
ska växtgasutsläppen minska med 70 % till senast år 2030. Som ett led i det ställer Region
Gotland krav på förnybara bränslen i upphandlingsunderlag för kollektivtrafiken. Dessa
krav kommer att ställas i den kommande kollektivtrafikupphandlingen som
teknikförvaltningen ska genomföra 2019.

3. Avfall
Teknikförvaltningen kommer under 2019 att fortsätta utarbetandet en avfallsplan som ska
gälla fr o m 2020. Planen och det fortsatta arbetet kommer att omfatta till exempel
sluttäckning av nedlagda deponier, ombyggnad av Visby ÅVC inkl. möjliggöra återbruk.
Teknikförvaltningen ska utveckla sin avfallshantering och bidra till hållbar konsumtion.
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4. Energi
Teknikförvaltningen ska arbeta med energieffektivisering genom att byta ut gamla
fossilbränsledrivna arbetsfordon och maskiner till effektiva fossilbränslefria fordon.
Förvaltningen ska även fortsätta arbetet med att effektivisera el- och värmeanvändning i
våra fastigheter och verksamheter samt utöka användning av förnybara energikällor för att
minska utsläpp och klimatpåverkan.
Miljöcertifiering vid byggnationer är ett sätt att ha kontroll på att byggnaden minst
uppfyller alla krav och regler inom området. Förvaltningen föreslår vid byggnationer att
certifiering ska tillämpas till någon av de tre nivåerna brons, silver eller guld. Kraven på
ljudmiljö, ventilation, radonhalt mm samt hyresgästers synpunkter på innemiljön höjs
alltefter den nivå som väljs.
5. Vatten- och avloppsförsörjning
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och att säkra vattenförsörjningen är
prioriterat. Att säkra tillgången på dricksvatten och skydda vattentäkter är viktigt
för att säkerställa kvaliteten. Arbetet bedrivs utifrån VA-strategin och VAplanen.
Utvecklad kollektivtrafik
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är ett strategiskt dokument som styr
kollektivtrafikens utveckling de kommande tio åren. Kollektivtrafiken på Gotland ska
vidareutvecklas för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Dess marknadsandel ska
växa, varför den måste uppfylla både invånarnas och besökarnas behov.
Trafikförsörjningsprogrammet är kopplat till intentionerna i serviceortsutredningen och
syftar till att skapa tillväxt över hela Gotland.
2. Attrahera medarbetare

Ärendenr TN 2018/2465 Datum 2018-11-13

Syftar mot målen ”Medarbetare har förutsättningar att bidra till
verksamhetsutveckling”, ”Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang
hos medarbetarna”, ”Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag” samt
”Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa”.
Det är en viktig utmaning för förvaltningen att vara så attraktiv som arbetsgivare att vi
både kan behålla våra medarbetare och rekrytera nya. Medarbetarnas bidrag till
verksamhetsutveckling ska ske (och sker) på daglig basis. Engagemang från
medarbetarna är avgörande för verksamhetsutvecklingen i det arbete som kartläggning av
processer och rutiner innebär.
En viktig förutsättning för att lyckas att vara attraktiv som arbetsgivare, är också att
fortsätta arbetet med att förbättra löneläget i de grupper där vi har svårast att rekrytera
och behålla pga nuvarande lönenivåer.
Arbetet med ”hållbart ledarskap” har varit och kommer fortsatt att vara i fokus inom
förvaltningen. Dessutom ska detta arbete kompletteras med utvecklingsfokus på
”medarbetarskapet” och dess innehåll, som ju inkluderar samtliga anställda.
Arbetsmiljöfrågorna prioriteras genom att sätta utvecklingsområden och upprätta
handlingsplaner utifrån medarbetarnas synpunkter i medarbetarenkäten samt att
säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet.
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3. Ekonomi

Syftar mot mål ”Regionens materiella tillgångar ska vårdas” och ”Ingen bostadsbrist”.
I förvaltningsuppdraget av regionens fastigheter ligger ansvaret för att vårda dessa och
därmed förvalta regionens medel. För att kunna säkerställa att driftbehoven och att de
ekonomiska förutsättningarna är korrekta bör driftkostnader räknas fram redan i
projekteringen av nya gator/hamnar/grön-eller bostadsområden mm. Därmed kan man
planera och säkerställa att de ekonomiska konsekvenserna beaktas.
TKF har sedan länge energioptimerat fastigheter och nått mycket goda resultat, dvs
elförbrukningen mm har minskat radikalt.
Med syfte att utveckla gemensamma arbetssätt att vårda anläggningstillgångar kommer
fastighetförvaltningsavdelningen (FFA) under 2019 att fortsätta samordna planerat underhåll
med övriga förvaltningars verksamhetsanpassningar.
En delvis ny arbetsuppgift för FFA är att tillsammans med andra förvaltningar aktivt arbeta
med att hitta och förmedla bostäder till regionens förtursgrupper (nyanlända, äldre,
personer med beroendeproblematik m fl). FFA kommer att rekrytera en representant till
samordningsgruppen, som leds av socialförvaltningen.
4. Intern och extern kommunikation

Syftar mot mål ”Ett gott näringslivsklimat”, ”Gotlänningar känner sig
delaktiga”, ”God tillgänglighet till Region Gotlands tjänster”
Förvaltningen ska fortsätta att arbeta aktivt för att förbättra våra tjänster och
utvecklingsuppdrag genom att inkludera medborgare och företagare. Metoden,
med dialogmöten och workshops, har använts med goda resultat som bidragit
till utveckling och samsyn, t ex uteserveringsstrategin.

Ärendenr TN 2018/2465 Datum 2018-11-13

Många nyanlända personer från andra länder har kommit till Gotland. För att
säkerställa ett jämlikt samhälle och erbjuda delaktighet är möjlighet till arbete
och därigenom tillfälle att lära svenska av stor vikt. Förvaltningen fortsätter att
erbjuda praktikplatser för att underlätta integrationen i det svenska samhället.
Vid alla kontakter med regionen och förvaltningens tjänster är ett gott
bemötande avgörande för människors bild av teknikförvaltningen och de
tjänster vi utför. Återkoppling och tydlighet är två ord som lyfts fram som
väsentliga när förvaltningens medarbetare ger uttryck för vad ett gott bemötande
innebär. Återkoppling är bl a att besvara kunders frågor men också att
medarbetarna själva får feedback i sitt arbete.
Vikten av att alltid vara lyhörd för förbättringar i kommunikation understryks av
att förvaltningen har fått ett uppdrag av TN fortsätta förbättra
kommunikationen och medborgarnas kunskap om verksamheterna genom att
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agera mer proaktivt, dvs kommunicera i förväg om arbeten, förändringar i
verksamheterna mm. Utnyttjandet av sociala medier och andra ”smarta” kanaler
ska intensifieras.
5. Förenkla och digitalisera

Syftar mot målet ”God tillgänglighet till Region Gotlands tjänster”.
Teknikförvaltningen fortsätter att arbeta med kunden i fokus. För att förvaltningen och
våra tjänster ska vara lättare att nå, handläggningstiden kortas och återkoppling ges
snabbare ökar vi digitaliseringen och förbättrar av utbudet av e-tjänster.
Under 2019 fortsätter förvaltningen att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Processer
och rutiner ska upprättas/aktualiseras och Ledningens genomgång samt
uppföljningstillfällen av VP-19 planeras in under året..
Identifierade nyckeltal ska implementeras för att synliggöra vår verksamhet. Därmed
blir det enklare att följa trender och förändring samt att följa upp verksamheterna.
Vid medarbetardialogerna framkom förenklingsförslag rörande bl a delaktighet för alla
berörda yrkesgrupper redan vid projektering, gör checklistor, Skype till alla, samma
systemstöd, mallar och arbetssätt. Dessa förslag och många andra kommer att aktualiseras
vid framtagande av avdelningarnas aktivitetsplaner.
6. Säkerhet i samhällsviktiga system och anläggningar

Syftar mot målen ”God folkhälsa” och ”Regionens materiella tillgångar ska vårdas” samt
”Ett jämställt och jämlikt Gotland”.

Ärendenr TN 2018/2465 Datum 2018-11-13

Dricksvattenförsörjning är en samhällsviktig verksamhet. Verksamheten ska därför
efterleva EU:s NIS-direktiv (Network and Information Systems) som syftar till att stärka
nät- och informationssäkerheten för samhällsviktiga verksamheter inom ett antal områden
där dricksvattenförsörjning ingår. Direktivet implementerades i Sverige i form av svensk lag
1 augusti 2018 (Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster). Den
nya lagen ställer mycket höga krav på att VA-avdelningen har ett systematiskt, strukturerat
och kontinuerligt arbete med IT-säkerheten, både vad det gäller processer och system.
För att i alla lägen säkerställa produktion av vatten har kraven i lagstiftningen även höjts
kring att skydda fysiska vattenanläggningar och åtgärder mot sabotage och annan
skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar finns tydligt beskrivna. Mycket resurser i
form av medel och kompetens kommer att krävas för att förvaltningen ska kunna leva upp
till den nya lagstiftningen.
En annan dimension av säkerhet i offentliga miljöer är att dessa ska vara och upplevas som
trygga för medborgare. Det kan innebära att parker är röjda, belysning finns på gång- och
cykelstråk, snöröjning som gör vägar och gångbanor framkomliga, innemiljöer i regionens
fastigheter uppfyller ställda krav mm. Förvaltningens verksamheter arbetar kontinuerligt i
den dagliga driften med att möta och överträffa krav inom de vitt skilda
uppdragsområdena, vilket inte gör det mindre viktigt att lyfta dessa som
utvecklingsområden för ständiga förbättringar.
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Prioriterade aktiviteter

Utvecklingsområde: Hållbar ekokommun
Avser mål: Säkra tillgången på vatten av god kvalitet
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Driftsätta Kvarnåkershamn och Södra linan

X

Delta i och dra lärdomar av ”Testbädd Storsudret”
Implementera VA-plan

Påbörjad

X
X

Avser mål: Långsiktigt goda och stabila kommunikationer
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Implementera resultatet av trafikvaneundersökningen

X

Implementera cykelplan

X

Implementera parkeringsstrategin

X

Om statlig medfinansiering och regionala tillväxtmedel beviljas påbörja projektet med att
förbättra infrastruktur, trafiksäkerhet och tillgänglighet till flygplatsen

X

Påbörjad

Avser mål: Gotlands klimatavtryck ska minska
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Persontransporter i tjänsten ska i ökande grad göras med fordon ur bilpoolen.
Driftsättning av landström i Visby hamn

Påbörjad
X

X

Fortsätta energieffektivisering i våra anläggningar och system.

X

Avser mål: Utveckla Gotland som ekokommun
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Öka andelen egenproducerad energi med solceller i förvaltningens anläggningar

Ärendenr TN 2018/2465 Datum 2018-11-13

Projektera biogasanläggning i Klintehamns ARV

Påbörjad
X

X

Avser mål: Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Driftsättning av vattenverket i Kvarnåkershamn

Påbörjad

X
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Utvecklingsområde: Attrahera medarbetare
Avser mål: Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling ledare
skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang, medarbetarna förstår verksamheten
och sitt eget uppdrag, Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetare att bibehålla god
hälsa
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Fortsätta arbetet med hållbart ledarskap och medarbetarskap

Påbörjad
X

Utvecklingsområde: Ekonomi
Avser mål: Regionens materiella tillgångar ska vårdas
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Samordna underhållsinsatser med övriga förvaltningars verksamhetsanpassningar.

Påbörjad
X

Avser mål: Ingen bostadsbrist
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Aktivt arbete med att leta bostäder till regionens förtursgrupper

Påbörjad
X

Utvecklingsområde: Kommunikation
Avser mål: Ett gott näringslivsklimat och Gotlänningar känner sig delaktiga
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Ärendenr TN 2018/2465 Datum 2018-11-13

Fortsätta inkludera medborgare och företagare i utvecklingen av våra tjänster och
utvecklingsuppdrag.

Påbörjad
X
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Avser mål: God tillgänglighet till Region Gotlands tjänster
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Fortsätta utveckla e-tjänster.

X

Utvecklingsområde: Förenkla och digitalisera
Avser mål: God tillgänglighet till Region Gotlands tjänster
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Fortsätta utveckla e-tjänster

X

Kundanpassa våra digitaliseringstjänster

X

Digital avisering till kund

X

Utvecklingsområde: Säkerhet i samhällsviktiga system och anläggningar
Avser mål: God tillgänglighet till Region Gotlands tjänster
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Säkerställa att VA-avdelningens IT-system kan erbjuda kunder digitaliserade tjänster
samtidigt som systemen är säkra för angrepp.

Påbörjad
X

Avser mål: God folkhälsa
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Säkerställa att vattenförsörjningen på Gotland inte hotas eller skadas.

Påbörjad
X

Ärendenr TN 2018/2465 Datum 2018-11-13

Avser mål: Ett jämställt och jämlikt Gotland
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Trygga offentliga miljöer för alla.

Påbörjad
X
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6 Uppföljning
Förvaltningens uppföljning av verksamhetsplanen görs i huvudsak i delårsrapport 2 samt
i årsbokslutet. Under 2019 kommer förvaltningen att fortsätta att genomföra
”ledningens genomgång” för att genom det strukturerade arbetssättet besluta om
åtgärder utifrån enkätresultat och andra uppföljningar. Att följa upp verksamheternas
arbete mot målen, de prioriterade utvecklingsområdena och beslutade aktiviteter görs
också vid dessa genomgångar. Resultatet från ledningens genomgång tas bl a tillvara i
arbetet med kommande års verksamhetsplan.
6.1

Indikatorer för löpande nämndinformation

Ärendenr TN 2018/2465 Datum 2018-11-13

Förslag ang uppföljning från nämnden önskas.
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Bilagor
Bilaga 1: Exempel 1
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/2889
26 oktober 2018

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Parkeringsmätning 2018
Förslag till beslut

•

Informationen godkänns.

Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade 2018-04-25 §114 efter ett yrkande från M och L om
parkeringsavgifter:
 Tekniska nämnden beslutar att teknikförvaltningen får i uppdrag att beställa beläggningsstudier
på parkeringar i Visby av en oberoende part. Beläggningsstudierna ska genomföras under
sommaren 2018.
 Tekniska nämnden beslutar att beslut om nya parkeringsregleringar kommer tas efter att
beläggningsstudier är genomförda och parkeringsstrategin är antagen.

Teknikförvaltningen gav NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande)
uppdraget att genomföra mätningen. Mätningen utfördes under vecka 23-33 2018.
Parkeringsmätningen är inte finansierad och kostade 65 000 kronor.
En vedertagen regel, bland annat hos konsultföretaget Ramböll och generellt bland
trafikingenjörer, är att när en parkeringsyta är belagd till 80% bedöms den vara full.
Vid den punkten uppstår mycket söktrafik på området vilket minskar
trafiksäkerheten och ökar belastningen på miljön.
Parkeringsmätningar- och tillgänglighetsstudier är en del av driftverksamheten och är
inte kopplade till parkeringsstrategin. Parkeringsstrategin är ett styrande dokument
medan ovan nämnda mätningar/studier är en operativ aktivitet. I parkeringsstrategin
föreslås att en övergripande beläggningsstudie över de större parkeringarna i Visby
skulle underlätta arbetet med att skapa en gemensam grund kring
parkeringsplaneringen. Viktigt är dock att studien görs av oberoende part.
Ansvar: Teknikförvaltningen
Tidplan: 2018-2019 och sedan vart 5-10e år
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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 registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/2889

Bedömning

Förvaltningen kommer redovisa underlag och slutsatser från beläggningsstudien i
november.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-10-26
Sammanställning av parkeringsmätning, NTF
TN § 114
Teknikförvaltningen

Jenny Iversjö
Avdelningschef

2 (2)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/2826
17 oktober 2018

Marianne Ardin

Tekniska nämnden

Revisionsrapport - Granskning av beslutsunderlagens kvalitet
och beredning av ärenden
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av Region Gotlands revisorer granskat beslutsunderlagens
kvalitet och beredning av ärenden till tekniska nämnden.
Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att nämnden till
övervägande del har en ändamålsenlig ärendeberedning med tillräckliga
beslutsunderlag.
Bedömning

Rapporten innehåller en rekommendation till tekniska nämnden:
1. Tekniska nämnden rekommenderas att tydliggöra sina förväntningar på
beslutsunderlagen då granskningen visar att flera ledamöter anser att
beslutsunderlagen inte motsvarar deras förväntningar.
I samband med framtagandet av tekniska nämndens verksamhetsplan för 2019 ses
mallen för tjänsteskrivelse till nämnd över och uppdateras.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-10-17
Revisionsskrivelse 2018-10-16
Revisionsrapport 2018-09-18
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Granskning av beslutsunderlagens kvalitet och beredning av ärenden

Sammarrfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Region Gotland utifrån en riskanalys
funnit det angeläget att granska Region Gotlands ärendeberedningsprocess och beslutsunderlag. Granskningens syfte har varit att besvara revisionsfrågan om de granskande
nämnderna har en ändamålsenlig ärendeberedning med tillräckliga beslutsunderlag.
Den sammanfattande bedömningen efter genomförd granskning är att hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska nämnden, byggnadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden till övervägande del har en ändamålsenlig ärendeberedning med tillräckliga
beslutsunderlag.
Granskningens kontrollmål bedöms enligt nedan:

Kontrollmål

Kommentar

Säkerställs en tillräcklig
beredning inför beslutsfattande?

Uppfyllt
Samtliga nämnder har utvecklade beredningsformer
utifrån den regionövergripande strukturen för beredningsprocesser. En övervägande del av respondenterna instämmer helt eller till stor del att nämnderna är överens om hur ärenden ska beredas.

Finns en tydlig organisation Delvis uppfyllt
för nämndernas beredVi bedömer att det finns en otydlighet i ansvars- och
ningsarbete?
rollfördelning i byggnadsnämnden samt miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Övriga nämnder bedöms ha
en tydlig organisation.
Finns ändamålsenliga och
dokumenterade rutiner för
nämndens beredningsprocess?

Uppfyllt

Finns en tillräcklig grad av
styrning och formalisering
av beslutsunderlagens utformning och innehåll?

Till övervägande del uppfyllt

Upprättas beslutsunderlag
med tillräcklig framförhållning för beslutsfattande?

Delvis uppfyllt

September 2018
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Samtliga nämnder har upprättade rutiner för nämndernas beredningsprocess utifrån den regionövergripande riktlinjen. Vi noterar att miljö- och hälsoskyddsnämndens rutin inte efterlevs i alla delar.
De regionövergripande mallarna tillämpas vilket
styrks av genomfört stickprov. Vi noterar att det utifrån intervjuer anges att miljö- och hälsoskyddsnämnden använder olika mallar i utformningen av
beslutsunderlag. Det finns även en osäkerhet i hur
de övergripande strategierna och andra styrdokument beaktas i beslutsunderlagen
Det framgår av enkätresultaten att mer än hälften av
respondenterna uppgav att de helt eller till stor del
instämde om att de får beslutsunderlag med tillräck2 av 21
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lig framförhållning. Tekniska nämndens ledamöter
uppger i störst utsträckning att underlagen inte upprättas med tillräcklig framförhållning. Det framgår
även att det förekommer att handlingar delges ledamöter direkt på nämndsammanträdena.
Finns en tillräcklig
kvalitetssäkring av beslutsunderlagen?

Motsvarar beslutsunderlagen de förtroendevaldas
förväntningar?

Uppfyllt
Vi konstaterar att kvalitetssäkringsfunktioner finns
för samtliga nämnder. Vi rekommenderar att miljöoch hälsoskyddsnämnden tydliggör vilken funktion
som ansvarar för kvalitetssäkring då det inte tydligt
framgår.
Till övervägande del uppfyllt
En majoritet av respondenterna i enkätundersökningen uppger att beslutsunderlagen håller en tillräckligt god kvalité för att fatta välgrundade beslut.
Brister som identifierats utifrån intervjuer är bland
annat att underlagen inte är tillräckligt utredda eller
komplext beskrivna. Vi rekommenderar att nämnderna tydliggör sina förväntningar på beslutsunderlagen. I synnerhet vad gäller tekniska nämnden
där granskningen visar att flera ledamöter anser att
beslutsunderlagen inte motsvarar deras förväntningar.

Efter genomförd granskning rekommenderas nämnderna att:
•

Säkerställa att de rutiner och riktlinjer som finns avseende ansvars- och rollfördelning efterföljs i hela organisationen.

•

Säkerställa att de övergripande strategierna och styrdokumenten beaktas i de beslutsunderlag där det är tillämpligt.

•

Diskutera förväntningar och krav på beslutsunderlagen. I synnerhet vad gäller
tekniska nämnden där granskningen visar att flera ledamöter anser att beslutsunderlagen inte motsvarar deras förväntningar.
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l.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Bristande ärendeberedningsrutiner innebär risker i beslutsfattandet som ofta leder till
felaktiga beslut. Målsättningen är att nämndernas ledamöter ska känna trygghet i förvaltningens grundläggande beredningsarbete. Detta gäller både för ärenden som kan laglighetsprövas enligt kommunallagen och för ärenden som lämplighetsprövas enligt förvaltningslagens bestämmelser. I kommunallagen anges att styrelsen har en ledande och samordnande roll (6 kap. 1-3 §§). Vidare anges i kommunallagen att styrelsen ska yttra sig i
eller bereda de ärenden som ska behandlas av fullmäktige (6 kap. 33 § och 6 kap 4 §).
Kommunallagen reglerar inte i detalj hur styrelsens eller nämndernas beredning av ärenden ska gå till. Det är däremot brukligt att kommunfullmäktige genom reglementen fastslår beredningsordningen mellan nämnderna och styrelsen.
Avsaknad av detaljreglering i kommunallagen innebär även att styrelsen och nämnderna
bör se till att det finns rutiner och regler för hur beredning av de ärenden som ska behandlas i styrelsen ska gå till. Det handlar såväl om kvalitet på besluten som att rättssäkerheten upprätthålls vad gäller exempelvis jäv.
De förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har utifrån en riskanalys funnit det angeläget att granska Region Gotlands beredningsprocess och beslutsunderlag.

1.2.

Syfte och revisionsfråga

Syftet med granskningen är att bedöma huruvida nämnderna har en ändamålsenlig ärendeberedning och huruvida nämnderna säkerställer att det finns tillräckliga beslutsunderlag inför ärendenas avgöranden. Revisionsfrågan som ska besvaras är:
Har granskade nämnder en ändamålsenlig ärendeberedning med tillräckliga beslutsunderlag?

1.3.

Revisionskriterier

Följande revisionskriterier har varit vägledande för granskningen:
•

Kommunallagen (1991:900)

•

Förvaltningslagen (1986:223)

•

Nämndernas reglementen och delegationsordningar

•

Riktlinjer och rutinbeskrivningar avseende beredningsprocessen och beslutsunderlag

September 2018
Region Gotland
PwC

4 av 21

Granskning av beslutsunderlagens kvalitet och beredning av ärenden

1.4.

Kontrollmål

För att besvara revisionsfrågan har följande kontrollmål formulerats:
•

Säkerställs en tillräcklig beredning inför beslutsfattande?

•

Finns en tydlig organisation för nämndernas beredningsarbete?

•

Finns ändamålsenliga och dokumenterade rutiner för nämndernas beredningsprocess?

•

Finns en tillräcklig grad av styrning och formalisering av beslutsunderlagens utformning och innehåll?

•

Upprättas beslutsunderlag med tillräcklig framförhållning för beslutsfattande?

•

Finns en tillräcklig kvalitetssäkring av beslutsunderlagen?

•

Motsvarar beslutsunderlagen de förtroendevaldas förväntningar?

1.5.

Metod och avgränsning

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av styrande dokument så som
rutinbeskrivningar, protokoll, delegationsordningar och reglementen. Vidare har en genomgång av beslutsunderlag för ett urval av ärenden som beretts genomförts.
En enkät har även skickats ut till ordinarie ledamöter och ersättare. Totalt inkom 49 svar
på de 85 utskickade enkäter, vilket ger en svarsfrekvens på 58 %. Av respondenterna uppgavs 34 % tillhöra hälso- och sjukvårdsnämnden, 25 % tekniska nämnden, 25 % byggnadsnämnden samt 16 % miljö- och hälsoskyddsnämnden.1 Enkätresultatet redovisas löpande i rapporten.
Intervjuer har genomförts med presidium, förvaltningschef och nämndsekreterare i hälsooch sjukvårdsnämnden, tekniska nämnden, byggnadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Granskningen omfattar hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska nämnden, byggnadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden.
I granskningen tillämpas en femgradig bedömningsskala efter kategorierna ej uppfyllt, i
begränsad del uppfyllt, delvis uppfyllt, till övervägande del uppfyllt samt uppfyllt.
Rapporten är sakgranskad av de intervjuade.

1
Frågor om ärendeberedning innehöll en fyrgradig svarsskala (instämmer helt, instämmer till stor del, instämmer till liten
del, instämmer inte alls), frågor om beslutsunderlagen en tregradig (instämmer helt, instämmer till stor del, instämmer till
liten del).
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2.

Regelverk och riktlinjer

2.1.

Lagstiftning

Lagstiftningen reglerar i liten utsträckning hur beredningen av ärenden ska ske. Bestämmelserna i kommunallagen har främst fokus på styrelsens/nämndernas beredning av
fullmäktiges ärenden, det så kallade beredningstvånget. Den reglering som finns för området framgår främst av kommunallagen kapitel 6 §§ 23-323. Lagrummen reglerar bland
annat, följande:
•

Vilka typer av ärenden som inte omfattas av beredningstvånget,

•

Att facknämnd ska få möjlighet att yttra sig i ärenden som rör nämndens verksamhetsområde, samt

•

Att styrelsen alltid ska ges möjlighet att yttra sig i ärenden som beretts av annan
nämnd eller fullmäktigeberedning.

•

Styrelsen har även möjlighet att lägga fram förslag till beslut om inte beredande
nämnd eller fullmäktigeberedning har gjort detta.

Lagstiftningen reglerar däremot inte hur styrelsens/nämndernas ärenden ska beredas.
Detta innebär att styrelsen/nämnden själv bestämmer formerna för beredningen av ärenden, förbehållet det att fullmäktige har beslutat om annat i exempelvis reglementen eller
arbetsordningar. Kvalitetskrav på fullmäktiges beredning av ärenden regleras inte i kommunallagen. Fullmäktige avgör om underlagen är tillräckliga för att kunna fatta beslut.
Bristande beredning kan dock leda till laglighetsprövning som i sin tur leder till att fullmäktiges beslut upphävs (att beslut kommit till i laga ordning). Enskilda ärendens kvalitet
och allsidighet kan inte bli föremål för prövning av domstol. Däremot kan domstol pröva
om beslutet har beretts av rätt organ och om beslutet ryms inom den ram som är beredd.
Styrelsen, nämnderna och dess ledamöter har ansvar för fattade beslut och verksamheternas verkställighet. Därför är det av vikt att samtliga ledamöter upplever att beredningen
av styrelsens/nämndernas ärenden sker på ett korrekt sätt och med god kvalitet. Mot
denna bakgrund är det fördelaktigt om beredningsprocessen har dokumenterats. Processen kan bland annat innehålla riktlinjer kring underlagens kvalitetsnivåer, tidplaner för
utskick, ansvars- och rollfördelning samt former för återrapportering av fattade beslut.

2.2.

Regionens reglemente

Av regionens reglemente framgår att det åligger ordföranden att leda nämndens arbete
och sammanträden, kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, kalla ersättare, inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är
beredda, se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden. Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om möjligt beredas så att
nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
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Styrelsen ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av
ett medborgarförslag. Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som
inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte har avgjorts och när beslut kan förväntas
fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren
underrättas

2.2.1.

Utskott

Enligt reglementet får en nämnd, om inte annat bestämts, inrätta de utskott nämnden
finner behövliga. För utskott gäller följande; Inom ett utskott väljer nämnden för den tid
nämnden beslutar bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre ledamöter begär det.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet. Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet. När ärendet beretts ska
utskottet lägga fram förslag till beslut.

2.2.2.

Kallelse

Vidare anger reglementet att ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald
som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse
får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista.
Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande
av handlingar har skett.
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3.

Iakttagelser och bedömningar

3.1.

Ärenden bereds i tillräcklig utsträckning

3.1.1.

Iakttagelser

En stor del av regionens ärendeberedning hanteras i det digitala dokument- och ärendehanteringssystemet WsDs. I systemet finns mallar som är anpassade för regionen och
används för att ge enhetlighet samt för att säkerställa att rätt information finns med. Utskick till politikerna av handlingar sker via dokument- och ärendehanteringssystemet till
läsplattor. Enligt enkätresultatet instämmer 72 % av respondenterna att ärendeberedningen säkerställer att nämnden fattar välgrundade beslut. 11 % uppgav att de inte vet och
17 % instämmer inte eller till liten del. Vidare uppges att 70 % instämmer helt eller till stor
del att nämnderna är överens om hur ärenden ska beredas. 20 % instämmer till liten del
och ingen uppgav att det inte alls stämde.
Nämnden är överens om hur ärenden ska beredas
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsprocess inleds med att nämndsekreteraren
sammanställer ett förslag till dagordning som sedan diskuteras på hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledningsgrupp. Vid ordförandeberedning fastställs föredragningslistan och
där deltar nämndsekreterare, ordförande och förvaltningschef. Under ordförandeberedningen kan ordförande vilja lägga till ett ärende eller att det finns önskemål från oppositionen att ta upp ett ärende. Det uppges i granskningen att ordförande vill att alla ärenden
som ska till nämnd ska gå via arbetsutskottet. Kallelse och handlingar till arbetsutskottet
skickas ut sju dagar innan sammanträdet. Vid arbetsutskottet närvarar förvaltningschef,
ekonomichef och nämndsekreterare samt eventuella tjänstemän vid behov. Efter arbetsutskottets sammanträde kan kompletteringar komma att göras, och de underlag som inte
var färdiga till arbetsutskottet ska vara färdiga för utskick till nämnd.
Det uppges vid intervjuer att inför varje nämnd ska minst ett arbetsutskott hållas. Inför
varje nämnd har ordförande en informell beredning med förvaltningen över vilka ärenden
som ska behandlas samt vilka beslutsunderlag som ska med. När det gäller ärenden som
ska behandlas till nämnden händer det ibland att handlingarna inte hinner bli klara till
utskick. Inför utskotten får ordförande en genomgång av ärenden som ska tas upp, vilka
beslutsunderlag som ska med samt annan information som ordförande bör ta del av. I
sammanträdesplan för 2018 anges att handlingar till arbetsutskottet och nämnden skickas
ut en vecka innan sammanträdet.

Tekniska nämnden
Av intervjuer framgår att nämndsekreteraren har en muntlig dialog med förvaltningschefen där man går igenom de ärenden som ska till arbetsutskottet. Alla ärenden som ska
beslutas i nämnden ska först behandlas i arbetsutskottet. Vidare framgår att innan handlingarna skickas ut till ledamöterna godkänner förvaltningschefen. Det uppges i intervjuer
att ledamöterna ser positivt på beredningsprocessen och det har inte förekommit någon
diskussion kring beredningen.
Det uppges i granskningen att det ofta sker art nämnden återremitterar beslutsunderlag,
på grund av att underlagen upplevs som komplicerade eller att det finns kvalitativa brister. Vidare uppges vid intervju att ledamöterna tycker att det blivit mycket bättre nu i och
med att de får handlingarna på Ipads, det är smidigt och informationen kommer in i rätt
tid.

Byggnadsnämnden
Nämndprocessen för byggnadsnämnden inleds med att ärenden som är aktuella till
nämnd presenteras på tjänstemannaberedningen. Inför tjänstemannaberedningen beslutas om ett ärende ska upp till nämnden eller inte, om det går att ärendet tas på delegation
eller inte. Handläggare ser till att ärende läggs i WsD3 till rätt möte efter tjänstemannaberedningen. Vidare förbereder nämndsekreteraren dagordningen och stadsarkitekten som
är sakkunnig har ansvar för vidare behandling av ärenden till nämnd. Innan arbetsutskottet sker ordförandeberedning, vid ordförandeberedning får ordförande en genomgång av
dagordningen och en kortfattad genomgång av ärendena. Om det är några frågetecken
eller korrigeringar av tjänsteskrivelser meddelas det till den handläggare som berörs, även
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andra omständigheter som kan vara bara att känna till informeras vid ordförandeberedningen. Vid ordförandeberedningen närvarar ordförande, förvaltningschef, stadsarkitekt
samt nämndsekreterare. Vid behov närvarar biträdande stadsarkitekt. Av intervjuer framgår att vice ordförande också är närvarande.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Nämndrutinen anger att handläggare och enhetschef tillsammans ska gå igenom de ärenden som ska lyftas till beredningen, samt göra en tidsplan utifrån nämndens sammanträdeschema. Vidare anges att handläggare ska mejla nämndsekreteraren de ärenden som
ska upp till nämndsammanträdet. Nämndsekreteraren skapar ett ärende i WsDs och lägger ärendet på aktuellt sammanträdesdatum. Önskemål från politikens sida är att de ska
få ett första utkast på tjänsteskrivelse som ska vara klart i möjligaste mån vid beredningstillfället. Nämndsekreteraren ser till att alla handlingarna samt eventuella bilagor finns
med och skapar en föredragningslista. Det ligger även på nämndsekreteraren att påminna
berörda chefer och handläggare, som ska vara med på beredningen, om plats och tid. Ordförande får innan beredningen mejlad en föredragningslista.
Förvaltningschefen tillsammans med nämndsekreteraren går igenom föredragningslistan.
Men eftersom sakkunskapen ligger hos enhetschefen, är det denne som läser igenom
tjänsteskrivelserna i mån av tid. Det uppges i granskningen att handläggaren inte meddelar nämndsekreteraren när ett ärende ska behandlas vid nämnd, eller när nytt ärende ska
skapas.

3.1.2.

Bedömning

Kontrollmål: Säkerställs en tillräcklig beredning inför beslutsfattande?
Kontrollmålet bedöms som uppfyllt.
Samtliga nämnder har utvecklade beredningsformer utifrån den regionövergripande
strukturen för beredningsprocesser. Beredningarna är att betrakta som vedertagna arbetssätt då ingen nämnd har beslutat om att fastställa sin beredningsprocess. En övervägande del av respondenterna instämmer helt eller till stor del att nämnderna är överens
om hur ärenden ska beredas. Vi vill framhålla vikten av att det råder konsensus kring
formerna för beredningen då nämnden är ansvarig för de beslut som fattas.

3.2.

Beredningens organisation

3.2.1.

Iakttagelser

Den regionövergripande ärendeberedningsprocessen syftar till att vara ett stöd och vägledning för tjänstemännen i ärendeprocessen. Den information som ges i riktlinjerna ska
ses som rekommendationer och konkret stöd till verksamheten. Riktlinjerna har fastställts av regiondirektören 2018-04-19 som även beslutade att nämndhanteringen ska
hanteras i ärende-och hanteringssystemet W3D3 gällande bland annat nämndmodul,
mallar till kallelse, protokoll, tjänsteskrivelse och brev.
Enligt enkätresultatet uppgav 72 % att det instämmer helt eller till stor del att det finns en
tydlig organisation för nämndernas beredning av ärenden. 69 % av respondenterna uppger att de har kännedom om nämndens ärendeberedning helt eller till stor del. 20 % uppSeptember2018
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ger att de till liten del har kännedom om ärendeberedningen och 7 % uppger att det inte
alls har kännedom om beredningsprocessen.
Det finns en tydlig organisation för beredning inför
beslutsfattande i nämnden
700,0% i
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
I nämndens rutin anges kort olika roller i ärendeberedningsprocessen, vilka som är involverade och deras ansvar. Det uppges i intervjuer att roll- och ansvarsfördelningen är tydlig
i beredningsprocessen utifrån den rutin hälso- och sjukvårdsnämnden upprättat. Vidare
framkommer att alla handläggare arbetar i regionens ärende- och hanteringssystem
Tekniska nämnden

Av intervjuer framgår att nämndsekreteraren ger en introduktion till nya medarbetare
som ska arbeta mot nämnden. Det innebär bland annat att de får introduktion i beredningsprocessen, viktiga datum att förhålla sig till etc. Det uppges i granskningen att rollerna är tydliga och vem som ansvarar för vad i beredningsarbetet. Det är nämndsekreterarens uppgift att se till att alla handlingar inklusive bilagor är kompletta till utskick, det
innebär bland annat att se över beslutsform, formalia etc. Tjänsteskrivelser kvalitetssäkras av förvaltningschef innan de överlämnas till nämndsekreterare. Om ett ärende inte är
klart flyttas det till nästa sammanträde.
Nämnden har utarbetade arbetssätt utifrån de regionövergripande riktlinjerna, och det
finns även nämndspecifika rutiner för nämndens beredningsprocess.
Byggnadsnämnden

I den nämndrutin framtagen för byggnadsnämnden framgår att handläggaren skriver
fram ärende till nämnd, föredrar ärendet vid arbetsutskottet och när arbetsutskottet anser
även vid nämnd. Vidare framgår att förvaltningschefen har det yttersta ansvaret för ärenden som skickas ut till politiken. Det är även förvaltningschefens uppdrag att bevaka förvaltningens uppdrag som verkställande organ. Vid intervjuer framkommer att det är
stadsarkitekten som läser tjänsteskrivelserna och ger klartecken för överlämning av ärenden till den politiska processen, detta därför att stadsarkitekten har sakkunskapen. I den
nedskrivna rutinen anges att stadsarkitekten har från förvaltningschefen delegerat ansvar
för beredningen av byggnadsärenden till arbetsutskott och till nämnd. Dock anges inte
vilket delegerat ansvar stadsarkitekten har. Rutinen beskriver rollfördelningen inom förSeptember2018
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valtningen men vid intervjuer uppges att handläggarna har ifrågasatt rutinerna, och de
regionövergripande riktlinjerna ännu inte är förankrad hos alla handläggarna.
Det uppges i intervjuerna att rollfördelningen mellan cheferna behöver tydliggöras då det
finns en osäkerhet kring ansvar och prioritering. Det uppges att när nämnden ger förvaltningen uppdrag kan verkställande och prioritering av uppdrag brista.
Ärenden initieras på olika sätt beroende på vad för typ av ärende det rör sig om. Det kan
exempelvis komma ärenden från privatpersoner, företag, regionstyrelsen, politiken eller
förvaltningen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en nedskriven nämndrutin som anger att handläggare skriver fram ärende till nämnden med avstämning i sak med enhetschef. Utöver att
skriva fram ärende till nämnd, se till att hålla tidsplaneringen för nämndens sammanträdesschema i samråd med nämndsekreterare. Vid önskemål från politiken eller förvaltningen ska handläggaren föredra ärendet vid arbetsutskott och/eller nämnd. Det anges att
enhetschefen har ett övergripande ansvar för att ärenden färdigställs till arbetsutskott och
nämnd samt stödjer handläggaren i sitt ärendehandläggningsarbete. Vidare ska enhetschefen biträda förvaltningschefen under beredning, arbetsutskott och nämnd. Förvaltningschefen är ytterst ansvarig för förvaltningen och ansvarar för att ärenden är klara för
att överlämnas till den politiska processen. Nämndsekreterarens uppgift är att se till att
kallelse kommer i tid till politiken, vidare är nämndsekreteraren stöd till handläggare,
enhetschef och förvaltningschef under nämndprocessen.
I intervjuer uppges att förvaltningen bistår nämnderna byggnadsnämnden samt miljöoch hälsoskyddsnämnden. Men byggnadsnämnden har fått mer medialt fokus vilket lett
till att mindre fokus lagts på miljö- och hälsoskyddsnämnden. Enligt intervjuer upplevs
att ansvarsfördelningen och rollerna inte är tydliga, och något som kan förbättras. Det
upplevs idag att nämndsekreteraren gör lite för mycket, och något som bör ses över.
Enligt intervjuer upplevs beredningsprocessen vara otydlig. Det finns en viss otydlighet i
ansvarsfördelningen om kommuniceringen till nämndsekreterare om vilka ärenden som
ska behandlas i nämnd. Oftast måste nämndsekreteraren själv om fråga handläggare om
det finns ärenden som ska till nämnd.

3.2.2.

Bedömning

Kontrollmål: Finns en tydlig organisation för nämndernas beredningsarbete?
Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt.
Vi konstaterar att det finns en otydlighet i ansvars- och rollfördelning i byggnadsnämnden
samt miljö- och hälsoskyddsnämnden. Det uppges i intervjuer att det framförallt handlar
om att det råder otydlighet mellan cheferna inom förvaltningen.
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3.3.

Rutiner för nämndernas beredningsprocess

3.3.1.

Iakttagelser

Kommunsekreteraren har tillsammans med tekniska nämndens sekreterare uppdaterat
riktlinjer för regionens ärendeprocess 2018-04-19. Ärendehandboken ska ligga till grund
för det nämndadministrativa arbetet. Riktlinjerna innehåller beskrivningar om bland annat nya ärenden, den politiska beredningen, avsluta ärenden men även vägledning kring
skrivhjälp, tjänstemannarollen i nämndprocessen samt om lagar och regler som styr arbetet. Det är tänkt att riktlinjerna ska fungera som ett hjälpmedel för handläggare och chefer
samt övriga personer som arbetar i nämndprocessen.
I enkäten uppger 80 % av de svarande att de instämmer helt eller till stor del att det finns
beslutade riktlinjer för hur ärenden ska beredas. 11 % uppger att de inte vet och 9 % instämmer till liten del eller inte alls.
Det finns beslutade riktlinjer för hur ärenden ska
beredas inför beslutsfattande i nämnden
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden har en dokumenterad ärendeberedningsprocess upprättad
av nämndsekreteraren. Rutinen anger hur ett ärende kan initieras, hanteringen av ett
ärenden när det kommer in till förvaltningen, roller i processen etc. Vidare beskrivs olika
steg i ärendeberedningsprocessen, från förarbetet till expediering av protokollet samt
hanteringen av nya ärenden/uppdrag.

Tekniska nämnden
Vid intervjuer uppges att tekniska nämnden följer de rutiner och arbetssätt som finns i de
regionövergripande riktlinjerna över ärendeprocessen. Den tänkta målgruppen för riktlinjerna är regionens chefer och handläggare. Vi konstaterar att det finns en specificerad
nämndrutin utifrån den regionövergripande riktlinjen.

Byggnadsnämnden
Nämnden har en framtagen rutin för beredningen av ärende till nämnd upprättad 201711-01 av förvaltningen. Arbetssättet som beskrivs i rutinen följer den rutin som är regionövergripande men nämndrutinen är anpassad för byggnadsnämnden. Syftet med nämndrutinen är att klargöra processen men även roll- och ansvarsfördelningen i nämndprocessen.
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Byggnadsnämndens rutin beskriver att ärenden ska vara förberedda och färdigbehandlade
innan de behandlas i den politiska processen. Vidare beskriver rutinen rollerna i de olika
beredningsprocesserna, exempelvis vid tjänstemannaberedningen. Nämndsekreteraren
förbereder dagordningen och stadsarkitekten som är sakkunnig och har ansvar för vidare
behandling av ärenden till nämnd.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Milj- och hälsoskyddsnämnden har nämndrutiner med syfte att klargöra roller och ansvar
i ärendeprocessen för nämndärenden. Rutinen ger en allmän beskrivning av ansvar och
roller i nämndprocessen. Vidare beskrivs olika steg inför beredningen, samt vem som är
ansvarig för varje del.
Det uppges att de nedskrivna rutiner som finns över beredningsprocessen inte efterföljs.
Inför utskick till nämnden går nämndsekreteraren runt till handläggarna och stämmer av
om det finns ärenden till nämnden. Det material som handläggarna skickar till nämndsekreteraren uppges vara av god kvalité och men kommer i olika mallar. Nämndsekreteraren får då manuellt anpassa tjänsteskrivelserna så de är kompatibla med WsDs. Enligt
uppgift pågår ett arbete med att se över om det går att anpassa mallar från det andra systemet som är kompatibelt med

3.3.2.

Bedömning

Kontrollmål: Finns ändamålsenliga och dokumenterade rutiner för nämndernas beredningsprocess?
Kontrollmålet bedöms som uppfyllt.
Vi konstaterar att det finns övergripande riktlinjer för regionens ärendeprocess, som har
fastställts av regiondirektören. Samtliga nämnder har upprättade rutiner för nämndernas
beredningsprocess utifrån de regionövergripande riktlinjerna. Vi noterar att miljö- och
hälsoskyddsnämnden har dokumenterade rutiner men att de inte efterföljs i alla delar.

3.4.

Styrning ochformalisering av beslutsunderlagens utformning och innehåll

3.4.1.

Iakttagelser

I ärendehanteringssystemet finns en mall med instruktioner om vad ärendet ska innehålla. Av mallen framgår att sammanfattningarna ska vara drygt en A4-sida lång och
kunna användas i protokollet. Beskrivningen ska innehålla eventuella lagar, föreskrifter,
riktlinjer och regler som påverkar ärendet. Under bedömning ska även redovisas konsekvensanalyser relevanta för sammanhanget, t ex barn- och genusperspektiv samt styrkortsperspektiv som t.ex. ekonomi, processer, medarbetare och samhälle. Utifrån intervjuerna framkommer att konsekvensanalyserna inte beaktas.
Vidare uppges vid intervjuerna att rjänsteskrivelserna bör vara uppbyggda så att en person som inte är insatt i ämnet ska kunna förstå tjänsteskrivelsen. Det framgår i intervjuer
att nämndsekreterarna, tillsammans, har regelbundna möten för att nämndprocessen ska
vara likvärdig i samtliga nämnder.
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Enkätresultatet visar på att 76 % av respondenterna instämmer helt eller till stor del att
beslutsunderlagen är tydliga och följer en logisk struktur. 22 % av de respondenterna
uppgav att det instämde till liten grad om beslutsunderlagens tydlighet och struktur.

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Det anges i intervjuer att det finns gemensamma mallar med anvisningar som anger vad
som ska finnas med under varje rubrik. Vidare anges det som tydligt vilka delar som sedan går in i protokollet. Konsekvensanalysen som anges i mallen för tjänsteskrivelsen
finns inte med som egna rubriker och det vägs inte in när handläggaren skriver tjänsteskrivelse, därför kan det vara svårt att se om det saknas i tjänsteskrivelserna.
Tekniska nämnden
Det framkommer i intervjuer att diskussion kring beslutsunderlagen handlar om att
materialet som skickats ut inte varit tillräckligt genomarbetat och ärendet blivit återremitterat. Från förvaltningen sida har man blivit striktare på att ärenden som skickas ut till
politiken ska vara klara, och uppstår det oklarheter vid arbetsutskottet ska handläggare
kunna ändra innan utskick till nämnd.
De intervjuade känner till att det finns olika perspektiv utifrån styrdokumenten som ska
beaktas i beredningen. Det uppges dock att det finns en osäkerhet på hur det säkerställs
att styrdokumenten beaktas i praktiken. En av de intervjuade beskriver att beslutsunderlagen i större utsträckning behöver vara kopplade till de övergripande strategierna.

Byggnadsnämnden
Av intervjuerna uppges att handläggarna använder de regiongemensamma mallarna som
finns men det efterfrågas standardtexter till mallarna. I granskningen uppges att
kvalitetssäkringen fungerar bättre idag än tidigare, då förvaltningen inte alltid var överens. Att inkludera barnperspektivet i tjänsteskrivelser beslutades 2010 men är inget som
alltid beaktas.
Vid intervjuer anges att diskussion uppkommit kring otydliga kartor. Politikerna vill ha
tydliga platsbeskrivningar till varje ärende. Förvaltningen har ändrat rutinerna och tydliggjort kartorna som skickas ut.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Vid intervjuer framgår att handläggarna inte använder mallarna som finns i WsDs, utan
de använder sig av lite olika mallar. Inför utskick kommer det in tjänsteskrivelser i olika
mallar där vissa av tjänsteskrivelserna är genomlästa och ibland inte. Det uppges i
granskningen att nämndsekreteraren oftast får lägga in tjänsteskrivelserna i ärendehanteringssystemet och i rätt mall, detta eftersom handläggarna inte arbetar i

3.4.2.

Stickprov

Inom ramen för granskningen har ett stickprov genomförts på två selektivt utvalda ärenden per nämnd. Bedömningen utifrån mallen har utgått från regionens riktlinjer om
ärendeberedning. Detta har konkretiserats i om mall, rubricering och beslutsformulering
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följer de direktiv som anges i de regionövergripande riktlinjerna. En verifiering har även
gjorts om de granskade ärendena varit föremål för beredning.
Nämnd
BN 2015/6168
BN 2017/3025
TN 2017/1081
TN 2017/3427
HSN 2017/455
HSN 2018/49
MHN2017/5229
MHN 2017/

Mall
X
X
X
X
X
X
X

x

Rubricering

x
x
x
x
x
x
x
x

Beslutsformulering
Delvis

X
Delvis
Delvis

X
X
X
Delvis

Beredning
X
X
X
X
X

x
x
x

Stickprovet visar på att de regiongemensamma mallarna tillämpas i de granskade objekten. Vidare framgår att rubriceringen följer riktlinjerna genom att tjänsteskrivelsens rubrik överensstämmer med ärendets huvudsakliga innehåll. Detta är enligt riktlinjerna
viktigt för att underlätta återsökning av ärendet. Beslutsformuleringarna är formulerade i
fullständiga meningar och inte så kallade ätt-satser. Ansvarsfrågan är även förtydligad då
det framgår vem som förväntas göra vad och när, samt med vilka medel. Fyra av besluten
innehåller dock inte numrerade delbeslut vilket rekommenderas enligt riktlinjen.

3.4.3.

Bedömning

Kontrollmål: Finns en tillräcklig grad av styrning och formalisering av beslutsunderlagens utformning och innehåll?
Kontrollmålet bedöms vara till övervägande del uppfyllt.
Bedömningen grundar sig i att nämnderna i stor utsträckning använder den regiongemensamma mallarna som finns. Stickprovet visar inte på några större avvikelser avseende beslutsunderlagens formalisering.
Vi noterar att det utifrån intervjuer anges att miljö- och hälsoskyddsnämnden avviker i
sammanhanget då nämndsekretaren får in avvikande mallar från handläggarna, dessutom
arbetar inte alla handläggare i WsDs till skillnad från övriga förvaltningar. Vi noterar
även att det finns en osäkerhet i hur de övergripande strategierna och andra styrdokument beaktas i beslutsunderlagen.

3.5.

Upprättande av beslutsunderlag

3.5.1.

Iakttagelser

Enligt enkätresultatet uppgav 61 % av respondenterna att de instämde helt eller till stor
del om att beslutsunderlagen delges nämnden i god tid inför sammanträdet. 41 % uppgav
att det till liten del instämde om att de får beslutsunderlagen i tillräckligt god tid inför
sammanträden. Vid en nedbrytning av statistiken konstateras att en större del av respondenterna från tekniska nämnden anser att beslutsunderlagen inte delges nämnden med
tillräckligt god framförhållning. Miljö- och hälsoskyddsnämndens respondenter uppgavs
vara något nöjdare medan de svarande från byggnadsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden ansågs i större uträckning få beslutsunderlagen i tillräcklig tid inför sammanträden.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
Enligt de intervjuade skickas handlingar i regel ut i god tid innan nämndens sammanträde. Ärenden som exempelvis remisser med korta svarstider kan föranleda en mer
skyndsam behandling och det kan i sådana fall finnas överseende med att framställningen
tar längre tid. Arbetsutskottet har vanligtvis en diskussion med tjänstemännen, om beslutsunderlagen inte är färdigställda får de skjuta på beslutet till nästkommande sammanträde. Handlingarna skickas enligt de intervjuade ut en vecka innan sammanträdet.
Det uppges att utifrån de förutsättningarna handläggarna har så gör de sitt bästa och vid
intervju framgår att de flesta har bra koll. Dessutom är deadline för underlag en vecka
innan ordförandeberedningen. Vidare framgår att ärenden inte återremitteras eller bordläggs ofta, men ibland sätts korta tidsramar för exempelvis remisser som har korta svarstider eller ekonomiärenden och då kan det hända att underlag inte skickas ut i tid. Det
händer även att efter arbetsutskottet att ärenden kan behöva kompletteras inför nämndsammanträdet. Det framgår i sådana fall på föredragningslistan när ärendet kompletteras.
Tekniska nämnden
I intervjuer uppges att det ofta förekommer att handlingar kommer sent till nämndsammanträdena. I synnerhet har det förekommit att flera VA-frågor läggs direkt till bordet. I
vissa fall önskar arbetsutskottet att få handlingar till utskottet vilket inte gjorts. Förvaltningen uppger att i de fall handlingar kommer direkt till nämndsammanträdet rör det
upphandlingsärenden, där så måste ske. Vidare anses beredningen fungera bättre än tidigare samt att nämnden numer har en bättre uppföljning och kontroll av beslut. Ärenden
som återremitteras eller bordläggs uppges inte vara så vanligt men förekommer ibland.

Byggnadsnämnden
Av intervjuer framgår att det inte är vanligt att ärenden läggs direkt på bordet eller är försenade. Ordförande kan ibland godkänna att ärenden går direkt till nämnd men är inte
vanligt förekommande och saknas information brukar ärendet återremitteras. Nämnden
har varit tydlig med att föredragningar av ärenden ska tillföra något mer än vad som
framgår av beslutsunderlagen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
I intervjuer uppges att det finns förbättringspotential i det interna arbetet med att framställa handlingar i tid. Nämndsekreteraren uppges få stor arbetsbelastning vid utskick då
många ärenden kommer in samtidigt kort inpå utskicket, det upplevs att nämndsekreteraren inte får in handlingarna i tid. Förvaltningen har förstärkt med en enhetschef för att
förbättra nämndprocessen. Enligt de intervjuade i presidiet har inga klagomål framförts
på att handlingar inte kommit i tid. Det har förekommit att kompletterande handlingar
delges nämnden på sammanträdet men det har avsett undantagsfall. I regel är de flesta
handlingar dock färdigställda till arbetsutskottet.
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3.5.2.

Bedömning

Kontrollmål: Upprättas beslutsunderlag med tillräcklig framförhållning för beslutsfattande?
Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt.
Det framgår av enkätresultatet att mer än hälften av respondenterna uppgav att de helt
eller till stor del instämde om att de får beslutsunderlag med tillräcklig framförhållning.
Tekniska nämndens ledamöter uppges vara mest missnöjda utifrån enkätresultatet Det
framgår även att det förekommer att handlingar delges ledamöter direkt på nämndsammanträdena. I sammanhanget vill vi framhålla vikten av att följa fasta tidpunkter för utskick och vid brådskande ärenden ha en dialog mellan nämnd och förvaltning.

3.6.

Kvalitetssäkring och förväntningar

3.6.1.

Iakttagelser

Enkätresultatet visar på att 72 % av de svarande anger att de instämmer helt eller till stor
del om beslutsunderlagen håller en tillräckligt god kvalité för att nämnden ska kunna fatta
välgrundade beslut. 28 % uppgav att de instämmer till liten del. På frågan om beslutsunderlagen motsvarar ledamöternas förväntningar uppgav 63 % att de instämde helt eller till
stor del. 33 % av respondenterna uppgav att de instämde till liten del. Vid en nedbrytning
av statistiken konstateras att tekniska nämndens respondenter anser att beslutsunderlagen inte motsvarar deras förväntningar i högre grad än övriga nämnders ledamöter. Vidare konstateras att byggnadsnämndens ledamöter uppges mest nöjda med sina beslutsunderlag utifrån enkätresultatet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Av intervjuer framgår att förvaltningschefen kvalitetssäkrar handlingar. Vid mer omfattande ärenden som exempelvis delar är flera funktioner involverade och går igenom underlaget men det är förvaltningschefen som ansvarar för den slutgiltiga kvalitetssäkringen. Vid särskilda juridiska frågor kan regionjuristen och ekonomichef konsulteras. Presidiet uppger i intervjuer att nämnden litar på förvaltningschefens kvalitetssäkring och i
, vissa fall kan kontakta chefsjuristen vid behov. Beslutsunderlagen uppges även hålla tillräcklig kvalité, annars uppmärksammas det under arbetsutskottet och ärendet får revideras eller kompletteras.
Vidare uppges att hälso- och sjukvårdsnämnden har komplexa verksamheter vars ärenden
ibland kan vara svåra att begripa för en ledamot om vederbörande inte har en tidigare
sakkunskap inom området. Förvaltningen har dock varit tydlig med att om något är oklart
måste nämnden be om förtydliganden.

Tekniska nämnden
I intervjuer uppges att det finns jurister och ekonomer som kan bistå vid behov i beredningsprocessen. Bland annat har chefsjuristen involverats vid vissa särskilda ärenden.
Förvaltningschefen ska godkänna beslutsunderlagen innan de behandlas av nämnden och
ekonomichefen deltar även vid samtliga nämndsammanträden.
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Vidare uppges att tekniska nämnden ofta skickar tillbaka beslutsunderlag för ytterligare
behandling. Orsaker till detta uppges vara att informationen kan vara komplext beskriven,
innehållet kan förtydligas eller att tillräckliga avvägningar inte gjorts. Det uppges även
vara önskvärt med mer ingående kostnadskalkyler. Det beskrivs att nämnden fått äska
pengar vid vissa tillfällen få de ursprungliga budgeteringarna som beskrivits inte stämt
överens med utfallet.
Byggnadsnämnden
Kvalitetssäkringen i byggnadsnämndens ärenden sker, enligt de intervjuade, i regel av
stadsarkitekt, biträdande stadsarkitekt och antikvarie. Inom gruppen uppges det finnas en
hög kompetens bland annat inom plan- och bygglagen. Förvaltningen har även en egen
jurist som kan kopplas in i frågor om rättstillämpning. HR-avdelningen kan även vara till
stöd liksom kommunikatörer i synnerhet vid frågor som förväntas få intresse från massmedia. Enligt presidiet skickas en del ärenden tillbaka för vidare handläggning i samband
med utskott eller ordförandeberedning. Det uppges att vissa av beslutsunderlagen inte
varit tillräckligt utreda. Det har även förekommit att ärenden som bör fattas på delegation
har gått upp för behandling i nämnd. Nämnden uppges även efterfrågat bildmaterial till
vissa specifika ärenden vilket förvaltningen har hörsammat bifogat det i högre utsträckning.
Vidare uppges att det varit en hög personalomsättning vilket kan påverka kvalitén i beslutsunderlagen. I de fall där nämnden varit missnöjda med ärendena har dessa återremitterats.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Enligt de intervjuade kan det förekomma att olika mallar tillämpas. Förvaltningschefen
förutsätter att enhetscheferna kvalitetssäkrar beslutsunderlagen. Det förs även en diskussion inom förvaltningen om det juridiska stödet är i behov av att förstärkas. Enligt nämndens presidium håller beslutsunderlagen en god kvalité. Det har förekommit att underlag
saknats i vissa fall men nämnden uppges ha utvecklats i arbetet med att beakta styrdokumenten i ärendeberedningen.
Det uppges i intervjuer att enheten skulle behöva juridisk kompetens och att det även
finns administrativa tjänster som kan avlasta handläggarna. Idag görs det arbetet av
nämndsekreteraren om handläggaren själv inte gör det. De intervjuade uppfattar det som
att nämnden är nöjd med beslutsunderlagen. I vissa fall har nämnden efterfrågat kartor
till beslut vilket förvaltningen försökt bifoga i större utsträckning. Tjänstemännen som
ansvarar för frågorna är enligt presidiet kompetenta och pålästa. Nämnden uppges nästan
alltid anta förvaltningens förslag till beslut. Det är få ärenden som överklagats och i de fall
överklagande skett har nämnden fått rätt i merparten av målen.

3.6.2.

Återremittering och bordläggning av ärenden

Inom ramen för granskningen har en protokollsgranskning genomförts från respektive
nämnds sex senaste sammanträden. Syftet har varit att kartlägga i hur stor utsträckning
ärenden återremitteras och bordläggs. Av protokollen framgår att det förekommer relativt
ofta att ärenden återremitteras för byggnadsnämnden. I övriga nämnder förekommer det
vid ett enstaka tillfälle. Bordläggning av ärenden förekommer sex gånger för miljö- och
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hälsoskyddsnämnden, dock ska poängteras att samtliga bordläggningar skedde på samma
sammanträde.

Återremitterade

Nämnd

ärenden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden

j Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Bordlagda ärenden

o
i

0

5

2

0

6

o

I övrigt noteras att det förekommer sekretessuppgifter i miljö- och hälsoskyddsnämndens
protokoll.

3.6.3.

Bedömning

Kontrollmål: Finns en tillräcklig kvalitetssäkring av beslutsunderlagen?
Kontrollmålet bedöms som uppfyllt.
Vi konstaterar att kvalitetssäkringsfunktioner finns för samtliga nämnder. Förvaltningarna har egna anställda som kan kvalitetssäkra underlagen och behövs ytterligare kompetens i särskilda ärenden finns vedertagna arbetssätt att ta hjälp av regioncentrala funktioner. Vi rekommenderar att miljö- och hälsoskyddsnämnden tydliggör vilken funktion
som ansvarar för kvalitetssäkring då det inte tydligt framgår.
Kontrollmål: Motsvarar beslutsunderlagen de förtroendevaldas förväntningar?
Kontrollmålet bedöms som till övervägande del uppfyllt.
En klar majoritet av respondenterna i enkätundersökningen uppger att beslutsunderlagen
håller en tillräckligt god kvalité för att fatta välgrundade beslut. Enkäten visar dock på att
en lägre andel anser att underlagen motsvarar deras förväntningar. Brister som identifierats utifrån intervjuer är bland annat att underlagen inte är tillräckligt utredda eller komplext beskrivna. Vi rekommenderar att nämnderna tydliggör sina förväntningar på beslutsunderlagen. I synnerhet vad gäller tekniska nämnden där granskningen visar att flera
ledamöter anser att beslutsunderlagen inte motsvarar deras förväntningar.
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Regionens revisorer

Revisionsskrivelse
Region Gotland
Reception Visborg

Datum 2018-10-16

2018 -10- 1 7
Sign:
Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämnden

Granskning av beslutsunderlagens kvalitet och beredning av ärenden
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Godand, har PwC,
genomfört en granskning av beslutsunderlagens kvalitet och beredning av
ärenden. Granskningen har syftat till att bedöma huruvida hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska nämnden, byggnadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden har en ändamålsenlig ärendeberedning med tillräckliga beslutsunderlag.
Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att nämnderna till övervägande del har en ändamålsenlig ärendeberedning med tillräckliga beslutsunderlag.
I granskningen framkommer att det finns övergripande riktlinjer för regionens
ärendeprocess, som har fastställts av regiondirektören. Samtliga nämnder har
upprättade rutiner för nämndernas beredningsprocess utifrån de regionövergripande riktiinjerna. Det noteras att miljö- och hälsoskyddsnämnden har dokumenterade rutiner men att de inte efterföljs i alla delar.
Granskningen visar även att det finns kvalitetssäkringsfunktioner för samtliga
nämnder. Förvaltningarna har egna anställda som kan kvalitetssäkra underlagen
och behövs ytterligare kompetens i särskilda ärenden finns vedertagna arbetssätt att ta hjälp av regioncentrala funktioner.
Vi noterar särskilt att den process/rutin som finns för hantering av ärenden i
nämnderna inte efterlevs i alla delar, vilket medför ett stort ansvar på nämndsekreteraren att "hålla koll på" ärenden som ska behandlas vid respektive
sammanträde.
I rapporten redovisas granskningsresultatet iakttagelserna i sin helhet och ett
antal rekommendationer lämnas.

Postadress SE-621 81 Visby
+46 (0)498
0 00 vxl
Telefon +46
(0)49826
269090
E-postregiongotland@gotland.se

Org nr 212000-0803
Webbplatswww.gotland.se
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Regionens revisorer

Revisionen överlämnar revisionsrapporten för kännedom till berörda nämnder
och utgår från att relevanta åtgärder vidtas med anledning av granskningsresultatet. I stället för ett skriftligt svar kommer vi att följa upp detta i de nämndsvisa mötena i samband med den övergripande ansvarsprövningen för året.
För Region Gotlands revisorer,

Carin Backlund
Ordförande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/1549
25 oktober 2018

Bo Hultemar

Tekniska nämnden

Revidering av tekniska nämndens delegationsordning 2018
Förslag till beslut



Förslagna ändringar och tillägg avseende delegation för området
Färdtjänst/Riksfärdtjänst/Parkeringstillstånd för rörelsehindrad/Allmän
kollektivtrafik och Sjukresor godkänns.



Föreslagen förändring avseende avtal med VA-abonnenter utanför
fastställt va-verksamhetsområde godkänns.

Sammanfattning

Förändringar avseende kollektivtrafikenheten
Delegationsordningen för området Färdtjänst/Riksfärdtjänst/Parkeringstillstånd för
rörelsehindrad/Allmän kollektivtrafik och Sjukresor har setts över och kompletterats
i ett flertal delar. Dels har anpassningar gjorts utifrån att den nya Förvaltningslagen
trätt i kraft och dels har det förtydligats vem som är delegat så att en flexibilitet och
effektiv beslutshantering kan uppnås.
Även hur yttrande och överklagandeprocesserna mot högre instanser skall se ut har
utarbetats. Här föreslås att det i delegationsordningen anges att innan beslut fattas att
överklaga, yttra och ansöka om prövningstillstånd hos Kammarrätten eller Högsta
förvaltningsdomstolen i ärenden avseende färdtjänst/riksfärdtjänst, så skall Tekniska
nämnden informeras.
Detsamma gäller för beslut som avser, att överklaga, yttra och ansöka om
prövningstillstånd hos Förvaltningsrätten, Kammarrätten samt Högsta
förvaltningsdomstolen i parkeringstillståndsärenden för rörelsehindrad.
Innan beslut fattas i ärenden som avser att överklaga eller yttra sig i ärende gällande
parkeringstillstånd för rörelsehindrad, hos Transportstyrelsen, så skall
förvaltningschefen informeras.
Förvaltningen kommer att utarbeta riktlinjer för detta.
Förändringar avseende VA avdelningen
1 (4)
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Förvaltningen har idag delegation för att ta beslut om avtal med VA-abonnenter
utanför fastställt verksamhetsområde för maximalt 10 abonnenter. Tekniska
nämndens ordförande har föreslagit att den gränsen tas bort så att förvaltningen även
har delegation i de ärenden som innebär fler än 10 abonnenter.

Bedömning

Föreslagna förändringar i delegationsordningen är markerade med rött.
5

Färdtjänst/Riksfärdtjänst
/Parkeringstillstånd för
rörelsehindrad/Allmän
kollektivtrafik och Sjukresor

5.1 Beslut om tillstånd till färdtjänst, med
rätt att även föreskriva särskilda villkor,
enligt 7 och 9 §§ Lag om färdtjänst.
5.2 Beslut om ledsagare i samband med
färdtjänst, enligt 8 § Lag om färdtjänst

5.3 Beslut att återkalla tillstånd till färdtjänst
om förutsättningarna för tillståndet inte
längre finns, enligt 12 § Lag om
färdtjänst
5.4 Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst,
med rätt att även föreskriva särskilda
villkor, enligt 5 och 7 §§ Lag om
riksfärdtjänst.
5.5 Beslut om ledsagare i samband med
riksfärdtjänst, enligt 6 § Lag om
färdtjänst riksfärdtjänst.

5.6 Beslut angående föreläggande enligt
20 § i Förvaltningslagen. Beslut om
avvisning av för sent inkommit
överklagande för färdtjänst, 24 §
Förvaltningslagen.
5.7 Yttrande i ärenden gällande färdtjänst
och riksfärdtjänst hos
Förvaltningsrätten.

FärdtjänstHandläggare
inom
kollektivtrafikenheten
Ersättare:

Enhetschef
FärdtjänstHandläggare
inom
kollektivtrafikenheten
Ersättare:
Enhetschef
FärdtjänstHandläggare
inom
kollektivtrafikenheten
Ersättare:
Enhetschef
FärdtjänstHandläggare
inom
kollektivtrafikenheten
Ersättare:
Enhetschef
FärdtjänstHandläggare
inom
kollektivtrafikenheten
Ersättare:
Enhetschef
FärdtjänstHandläggare
inom
kollektivtrafikenheten
Ersättare:
Enhetschef
Handläggare inom
kollektivtrafikenheten
Ersättare:
Enhetschef
2 (4)

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/1549

5.8 Beslut att överklaga, yttra och ansöka
om prövningstillstånd hos
Kammarrätten, Högsta
förvaltningsdomstolen 22 40 §
Förvaltningslagen i ärenden rörande
färdtjänst/riksfärdtjänst
5.9 Beslut om resegaranti, enligt
Färdtjänstbestämmelser och
Sjukresebestämmelser för Region
Gotland.

Enhetschef
Ersättare:
Avdelningschef

Innan beslut
informeras TN
(enligt riktlinjer)

FärdtjänstHandläggare
inom
kollektivtrafikenheten

Ersättare:
Enhetschef
FärdtjänstHandläggare
Beslut
om
parkeringstillstånd
för
5.10
rörelsehindrad, maximalt i 5 år, enligt 13 inom
kollektivtrafikenheten
kap 8 § TrF och Transportstyrelsens
Ersättare:
föreskrifter.
Enhetschef
Handläggare inom
5.11 Yttrande i ärenden gällande
kollektivtrafikenheten
parkeringstillstånd för rörelsehindrad
hos Länsstyrelsen.
Ersättare:

5.12 Beslut att överklaga och yttra sig i
ärenden gällande parkeringstillstånd för
rörelsehindrad hos Transportstyrelsen.
5.13 Beslut att överklaga, yttra och ansöka
om prövningstillstånd hos
Förvaltningsrätten, Kammarrätten samt
Högsta förvaltningsdomstolen i ärenden
gällande parkeringstillstånd för
rörelsehindrad.
5.14 Beslut om resegaranti, enligt Region
Gotlands regler för resegaranti i
kollektivtrafik.
5.15 Sjukresa med privatbil ersätts vid fler
än 8 behandlingar under en 4 veckors
period. Sjukresa med privatbil hela
vägen till sjukvårdsinrättning ersätts i de
fall kollektivtrafik inte kan ske i rimlig
anslutning till hemmet.
6

Enhetschef
Handläggare inom
kollektivtrafikenheten
Ersättare:
Enhetschef
Enhetschef
Ersättare:
Avdelningschef

Innan beslut
informeras
Förvaltningschef
(enligt riktlinjer)
Innan beslut
informeras TN
(enligt riktlinjer)

Trafikplanerare
Ersättare:
Enhetschef
Handläggare inom
kollektivtrafikenhet
en

Ersättare:
Enhetschef

Vatten, avlopp och avfallshantering

6.5 Beslut om avtal med VA-abonnenter
utanför fastställt va-verksamhetsområde
för maximalt 10 abonnenter.

Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-10-25
Tekniska nämndens delegationsordning
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/2514
17 oktober 2018

Bo Hultemar

Tekniska nämnden

RS Remiss. Strategi för förebyggande och motarbetande av
mäns våld mot kvinnor
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till strategi för att förebygga och motverka
mäns våld mot kvinnor 2018-2022.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 30 augusti 2018 att remittera förslaget till strategi för
förebyggande och motarbetande av mäns våld mot kvinnor till samtliga nämnder.
Den nationella jämställdhetspolitiken har en tioårig nationell strategi med
målsättningen att mäns våld mot kvinnor skall upphöra. Region Gotland har utifrån
detta i regionens föreslagna strategi valt de inriktningar som bedöms ha störst effekt
för perioden 2018-2022. Strategin ska hjälpa till att förverkliga prioriterade delar av
det nationella jämställdhetsmålet. Arbetet med förslaget till strategi har gjorts i en
arbetsgrupp med representanter från regionstyrelseförvaltningen, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen samt utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen.
Syftet med strategin är att förverkliga de delar av den nationella politiken som är
prioriterade utifrån Region Gotlands bedömning av behov och förutsättningar.
Strategin skall följas upp för eventuell revidering under mandatperioden 2019-2022.
Region Gotlands strategi fokuserar mot åtgärder inom följande punkter:


Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld.



Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta
kvinnor och barn.



Förbättrad kunskap och metodutveckling.

1 (2)
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Bedömning

Teknikförvaltningen ställer sig på ett övergripande plan bakom förslaget till strategi
och de insatser som föreslås.
I den del som avser det förebyggande arbetet mot våld bör förvaltningens, liksom
övriga Region Gotlands, personal involveras i tillämpliga delar beroende på vilka
åtgärder som föreslås.
När det gäller förbättrad upptäckt av våld samt starkare skydd och stöd för
våldsutsatta kvinnor och barn fångas inte den problematiken främst inom tekniska
nämndens område men åtgärder som kan komma att föreslås utifrån denna del av
strategin kan bli aktuella för förvaltningen t ex vid utformningen av vissa offentliga
miljöer.
Avseende punkten förbättrad kunskap och metodutveckling så bör tekniska
nämnden liksom teknikförvaltningen i tillämpliga delar få ta del av den utbildning
och kunskapshöjning som föreslås.

Beslutsunderlag

TKF Tjänsteskrivelse 2018-10-17
RSF Missiv samt strategiförslag 2018-09-19
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
RSF Registrator
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Regionstyrelseförvaltningen
Katrin Rindlaug/Karl Risp

Ärendenr RS 2017/897
Handlingstyp Missiv
Datum 19 september 2018

Remittering av Förslag till strategi för förebyggande och
motarbetande av mäns våld mot kvinnor
Regionstyrelsen beslutade 30 augusti 2018 att remittera Förslag Strategi för
förebyggande och motarbetande av mäns våld mot kvinnor till samtliga nämnder
samt Gotlandshem AB.
Remissvar skickas senast 30 november 2018 till registrator-rs@gotland.se. I svaret
anges att det gäller ärende RS 2017/897.
I remissvaret önskas särskilt svar på följande frågor:
1. Vilka av era verksamheter berörs av föreslagen strategi?
2. Vilka konsekvenser skulle implementering av föreslagen strategi få för era
berörda verksamheter?
3. Annat som är viktigt att lyfta fram?
Vid frågor kontakta Katrin Rindlaug, e-post: katrin.rindlaug@gotland.se, telefon:
0498-26 94 10, eller Karl Risp e-post: karl.risp@gotland.se, telefon: 0498-26 94 73,
båda strateger på regionstyrelseförvaltningens enhet för social hållbarhet.
Bilaga 1: Strategi för förebyggande och motarbetande av mäns våld mot kvinnor
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1. Inledning
Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem som orsakar stort
fysiskt och psykiskt lidande. Det är den yttersta konsekvensen av den maktobalans som
råder mellan kvinnor och män. Föreställningar om kön, makt och sexualitet har en
grundläggande betydelse för alla former av mäns våld mot kvinnor, inklusive
hedersrelaterat våld och förtryck såväl som prostitution och människohandel för sexuella
ändamål. Våldet leder till mänskligt lidande som motverkar ett socialt hållbart samhälle. Det
leder till ojämlikhet och ojämställdhet i hälsa och leder till stora samhällskostnader för
bland annat hälso- och sjukvården, rättsväsendet, socialförsäkringar och det sociala
välfärdssystemet.
Hot, våld, kränkningar och förtryck förekommer i alla samhällsklasser och åldersgrupper.
Våldet påverkar individens hela livssituation och nätverk både akut och på lång sikt. Våld är
ett folkhälsoproblem och ett samhällsproblem som är resurskrävande och kräver
samverkan mellan olika myndigheter. Den nationella jämställdhetspolitiken har därför ett
delmål som säger att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Strategin pekar ut på vilket sätt
vi ska verkställa den nationella politiken. Region Gotland har utifrån den nationella
strategin1 valt de inriktningar som bedöms ha störst effekt för perioden 2018-2022.
Strategin gäller Region Gotlands verksamheter och ska hjälpa till att förverkliga prioriterade
delar av det nationella jämställdhetsmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.2 Vidare
utgör strategin ett deluppdrag i handlingsplanen enligt CEMR: s europeiska
jämställdhetsdeklaration som undertecknades i regionfullmäktige i december 2015 (RF §
305, 2015). Strategin stämmer också väl överens med Jämställdhetsstrategi för Gotland
2018-2023 framtagen av Länsstyrelsen i Gotlands län 2018.
Arbetet med förslaget till strategier har gjorts i en arbetsgrupp, utsedd av regional
samverkans- och stödstruktur, RSS. I arbetsgruppen har ingått jämställdhetsstrateg från
regionstyrelseförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningens utbildningsstrateg,
socialförvaltningens samordnare gällande våld i nära relationer och chefen för barn- och
elevhälsan från utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Representanterna i arbetsgruppen
har varit länken mellan de verksamheter som arbetar med mäns våld mot kvinnor för att
identifiera och säkra de strategiska vägvalen och på vilket sätt de implementeras.
Arbetsgruppen har i respektive förvaltning säkerställt de strategiska vägvalen.

2. Syfte
Syftet med strategin är att förverkliga de delar av den nationella politiken som är
prioriterade utifrån Region Gotlands bedömning av behov och förutsättningar. Strategin
ska följas upp för eventuell revidering under mandatperioden 2019-2022.
3. Region Gotlands strategiska vägval
I den nationella strategin (se kapitel 5) finns fyra övergripande målsättningar:
 Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
 Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor
och barn
 Effektivare brottsbekämpning
 Förbättrad kunskap och metodutveckling
En tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, ur Regeringens skrivelse 2016/17:10 Makt, mål och
myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid.
2 https://www.regeringen.se/artiklar/2017/05/delmal-6-mans-vald-mot-kvinnor-ska-upphora/
1
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Av den nationella strategins fyra målsättningar har tre valts ut inom ramen för denna
strategi. Det fjärde målet - effektivare brottsbekämpning – är en del av det arbetet som gör
inom ramen för Region Gotlands samverkansöverenskommelse med polisen.
Den nationella strategin har regionaliserats utifrån Region Gotlands kartläggning och
analys. Utifrån de tre valda målsättningarna har berörda förvaltningar kartlagt, sorterat
och identifierat behov samt därmed gjort strategiska vägval för respektive nationell
målsättning. Det mesta av det arbetet har gjorts i den av RSS utsedda arbetsgruppen.
Utöver det har de strategiska vägvalen förankrats i respektive förvaltningars
ledningsgrupper. Berörda förvaltningar har därmed förbättrat förutsättningarna för en
god implementering.
Som underlag för nämndernas insatser samt utifrån de utvalda nationella
målsättningarna har följande strategiska vägval gjorts:
3.1

Målsättningen Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
3.1.1

Förstärka det våldspreventiva arbetet

Det våldspreventiva arbetet är en del av det grundläggande jämställdhetsarbetet. Det handlar om
att förhindra att våld över huvud taget uppstår samt att förmå den som utövar våld att upphöra
med det. Preventiva insatser ska vara både av primärt (till hela befolkningen) samt sekundärt slag
(till de grupper som har förhöjd risk att utöva eller utsättas för våld). Det är viktigt att arbeta brett
och aktivt med maskulinitetsfrågor och machonormer för att komma till rätta med orsakerna bakom
mäns våld mot kvinnor
Insatser i en bred samverkan är en central del för att kunna förstärka det våldspreventiva arbetet
inom Region Gotland.

3.1.2

Utöka insatser till våldsutövare

Den huvudsakliga utgångspunkten för strategin är att förebygga mäns våld mot kvinnor. I det
ligger både att förhindra att våld uppstår, och att våld upprepas. Det innebär att bakomliggande
orsaker till mäns våld, och möjligheterna att undvika eller bryta våldet är avgörande.
Insatser riktade till våldsutövaren är en viktig del av ett förbyggande arbete mot våld.
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3.2

Målsättningen Förbättrad upptäckt av våld samt starkare skydd och stöd för
våldsutsatta kvinnor och barn
3.2.1

Upptäckt av våldsutsatthet

Kvinnors och flickors utsatthet för våld kännetecknas bl.a. av att de i jämförelse med män och
pojkar oftare utsätts för våld av närstående, i första hand av män men även av kvinnor, t.ex. när
våld och förtryck motiveras av föreställningar om kollektiv heder. Det finns en mängd hinder för den
våldsutsatta kvinnan eller flickan att berätta om sin utsatthet för omvärlden och att söka stöd för att
ändra sin situation. Så länge endast en mindre del av kvinnors och flickors utsatthet för våld
kommer till det offentligas kännedom begränsas möjligheten att utveckla insatser på området.
Insatser för kunskapsspridning och utvecklingsarbete för att upptäcka våldsutsatthet är centralt i
arbetet med skydd och stöd. Särskild kunskap krävs för upptäckt av hedersrelaterat våld och
förtryck.

3.2.2

Skydd och stöd

För att kunna förhindra att våld över huvud taget uppstår eller upprepas måste den våldsutsatta
eller barnet som bevittnat våldet skyddas och få stöd. Stödet ska utgå från den enskilda individens
behov och barnets bästa. Vad gäller barn är sambandet mellan att uppleva våld mot en förälder och
att själv vara direkt utsatt för våld mycket starkt.
Insatser till våldsutövaren bidrar till att förhindra våldet.

3.3

3.3.1

Målsättningen Förbättrad kunskap och metodutveckling

Kunskap och metodutveckling

Kunskap, utveckling av metoder och arbetssätt för att motverka våldet sker genom utbildning,
behovsanalys och uppföljning. Det skapar förutsättningar för ett hållbart arbete över tid.
Insatser för ökad kunskap om mäns våld mot kvinnor hos berörda yrkesgrupper och beslutsfattare
på alla samhällsnivåer stärker ett långsiktigt arbete med mäns våld mot kvinnor.

4. Implementering och uppföljning
En del av de insatser som görs på området mäns våld mot kvinnor är lagstadgade (se
kapitel 6.)
 En strategi formulerar vägval som underlag för prioriteringar i berörda
verksamheter.
 Berörda förvaltningar beskriver utifrån Region Gotlands styrmodell på vilket sätt
som de avser implementera och följa upp strategin i sin planering.
 Regionstyrelsen ansvarar för att stödja genomförandet och uppföljning genom
nätverk och kunskapsspridning.
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Under mandatperioden 2019 – 2022 ska en övergripande uppföljning göras med
eventuella förslag till revidering av strategin.

5. Mäns våld mot kvinnor
5.1

Definition

Våld är varje handling mot en annan person, som genom att denna handling skadar,
smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå
från att göra något den vill3.
Mäns våld mot kvinnor definieras av FN som alla former av könsrelaterat våld som
resulterar i fysisk sexuell eller psykisk skada alternativt lidande för kvinnor, inklusive hot
om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, både i det offentliga och i
det privata.
5.2

Nationellt politiskt delmål att utgå ifrån

Ett av sex delmål i nationella jämställdhetspolitiken är att mäns våld mot kvinnor ska
upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till
kroppslig integritet. Delmålet omfattar alla yttringar av fysiskt och psykiskt, inklusive
sexuellt, våld och hot om våld som riktas mot kvinnor och flickor. Regeringen i har i
formulering av strategin ett särskilt fokus på kopplingen mellan maskulinitet och våld. Det
omfattar även hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och handel med människor
för sexuella ändamål.
När det gäller våld i nära relationer så utövas det huvudsakligen, men inte uteslutande, av
män mot kvinnor. Det är viktigt att motarbeta allt slags våld i nära relationer, exempelvis
att ge stöd och hjälp till homo- eller heterosexuella män och kvinnor samt transpersoner
som utsätts för våld i nära relationer. Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar inte heller
uteslutande kvinnor och flickor utan också pojkar och män. Att enbart tala i könsneutrala
termer osynliggör det vanligaste våldet i nära relationer, en man som utövar våld mot en
närstående kvinna. Det gör våldet svårare att förebygga och bekämpa. Det är därför viktigt
att prata både om arbetet mot mäns våld mot kvinnor och om arbetet mot våld i nära
relationer.
Eftersom området är komplext är det svårt att för en strategi hitta ett namn som leder
tanken till alla delar som omfattas. Regeringen har valt att benämna den nationella strategin
som förebyggande och bekämpande av mäns våld mot kvinnor. Även Region Gotland har
valt att som övergripande begrepp använda mäns våld mot kvinnor i rubriken till strategin.
Nedan används en bild för att visa sambandet mellan olika typer av våld.

3

Svensk översättning utifrån Per Isdal, «Meningen med volden», 2000
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Bild - Sambandet mellan mäns våld, mäns våld mot kvinnor och våld i nära
relationer

Statistik visar att större delen av det våld som sker i nära relationer utövas av män mot
kvinnor. Bilden illustrerar att mäns våld mot kvinnor inrymmer större delen av det våld
som sker i nära relationer. Bilden visar även att mäns våld mot kvinnor är en del av det våld
som män utövar i en rad olika sammanhang, inklusive det män riktar mot andra män i
offentliga miljöer.
5.3

Nationell strategi

Hittills har samhällets arbete tenderat att hantera våldets konsekvenser snarare än dess
orsaker. Regeringens ambition är att verka för en omorientering, från ett reaktivt till ett
proaktivt förhållningssätt, att främja utvecklingen av effektiva åtgärder för att förhindra
både att våld utövas och att våld upprepas.
Det kräver effektiva åtgärder för att förhindra både att våld utövas och att våld upprepas.
Samhället ska bli bättre på att upptäcka våld och kunskapen om våldets utbredning och
fungerande arbetssätt behöver öka. Arbetet mot våld måste vara väl samordnat mellan
berörda aktörer på samtliga nivåer. Styrning, samordning och uppföljning av arbetet mot
mäns våld mot kvinnor ska stärkas.
Den nationella strategin relaterar till att frågan om mäns våld mot kvinnor är konsekvensen
av ett ojämställt samhälle med en maktobalans mellan könen. Regeringen betonar särskilt
förebyggande insatser och mäns delaktighet. Kunskap, metoder och samordning på
området har utvecklats, men utvecklingen av arbetet mot våld bygger fortsatt i stor
utsträckning på tillfälliga satsningar.
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6. Lagar
Lagar inom vård, omsorg, socialtjänst och skola reglerar ansvar för förebyggande och
motverkande av våld.
Socialtjänstlag, SFS 2001:453
5 kap. – om stöd och hjälp från socialtjänst
11 § Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes
närstående får stöd och hjälp.
Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra
övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.
Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får det stöd
och den hjälp som de behöver.
Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av
eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som
barnet behöver.

14 kap. – anmälningsplikt angående barn som far illa
1 § Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om
de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa:
1. myndigheter vars verksamhet berör barn och unga,
2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet,
socialtjänsten, Kriminalvården, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen,
3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och
4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som
berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på
socialtjänstens område.
De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om
de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller
psykisk misshandel i hemmet.
Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket är skyldiga att
lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av
stöd och skydd.

Skollag, SFS 2010:800

29 kap. – barn som far illa
13 § Huvudmannen för verksamhet som avses i denna lag och den som är anställd i sådan
verksamhet, ska på socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara
illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs.
I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 14 § och offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett
barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).
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Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 2017:30
5 kap. – barn som far illa
8 § Hälso- och sjukvården ska på socialnämndens initiativ, i frågor som rör barn som far illa eller
riskerar att fara illa, samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om
utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 6 kap. 12-14 §§
patientsäkerhetslagen (2010:659) och av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd
finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/2715
22 oktober 2018

Tekniska nämnden

RS Remiss Motion. Klimatsmart och kretsloppsgynnande
hantering av rötslam vid reningsverken.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden avstyrker motionen om en placering och ett försök med en
pyrolysanläggningen för kvittblivning av rötslam med biokolproduktion på Visby
avloppsreningsverk. Region Gotland bör följa och lära av de försök och
utvärderingar med biokolframställning med pyrolysmetoden som pågår i Sverige
och i andra länder.

Sammanfattning

Miljöpartiet på Gotland föreslår att en pyrolysanläggning används för att behandla
rötat avloppsslam vid Visby reningsverk. Vid pyrolysen där en förbränning sker med
ett underskott av syre omvandlas rötslammet till produkten Biokol. Biokolet kan
spridas på åkermark. Produktion av Biokol har dragit till sig stort intresse i flera
länder inom jordbruk och bioteknik samt som en klimatåtgärd. Biokol kan öka
jordens vattenhållande förmåga, minskar näringsläckage och bidra till högre skördar.
Produkten Biokol är stabilt och finns kvar i marken under lång tid och bildar
koldioxidsänkor.
Processen med pyrolysbehandling av rötslam bedöms kräva att slammet först
avvattnas och torkas innan pyrolysen. Torkning av rötslam innebär således en
betydande ökning av energiförbrukning i behandlingsprocessen för att få bort vattnet
innan pyrolys kan ske. Vidare innebär det avsevärda arbetsmiljöproblem med lukt,
något som konstaterats vid den tidigare pelletteringsanläggningen för rötslam på
Visby ARV(2005-2011). Region Gotland bör fortsätta att utveckla metoden med
uppströmsarbete för att få ett rent avloppsslam inom REVAQ:s regelverk, inte gå via
förbränning eller pyrolys. Visby reningsverk är ingen lämplig plats för detta försök
samt projektet får inte finansieras genom VA kollektivet.
Ärendebeskrivning

Processen med pyrolysbehandling av rötslam till Biokol kräver att slammet avvattnas
och torkas innan pyrolys, det vill säga att betydande mängder vatten måste avlägsnas.
Torkning av rötslam innebär en betydande ökning av energiförbrukning i
behandlingsprocessen för att få bort vattnet innan pyrolys kan ske.
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En direkt konsekvens är att rågasen från rötningen behöver användas som energi för
torkning av slammet vilket leder till att den gas som levereras som fordonsgas
minskar. Stödeldning med olja kan komma att behövas vid reningsverket vid denna
process.
Vidare innebär det betydande arbetsmiljöproblem, något som konstaterats vid den
tidigare slamtork och pelletering av rötslam på Visby ARV(2005-2011). Avsikten var
att bli kvitt rötslammet på ett mer miljövänligt sätt och att minska onödiga
transporter av slam med högt vatteninnehåll. Det gick inte vid den här tiden att
sprida slam direkt på åkermark. Slammet eldades som pellets i Cementas ugn.
Teknikförvaltningen ska i första hand använda mer beprövad teknik och inte arbeta
med forskning och utveckling av helt nya tekniska system.
I Sverige har Stockholm Vatten och Avfall och Lidköpings kommun startat försök
med att tillverka Biokol från av, trädgårdsris och annat växtavfall, men inte av
rötslam. Vad man känner till förekommer pyrolys av rötslam inte någonstans i
Sverige men försök görs i Tyskland.
Rötslam problem eller resurs REVAQ
Spridning av slam på åkermark för att återvinna fosfor och få jordförbättring innebär
att industriell torkning av rötslammet inte behövs.
Visby reningsverk har varit REVAQ-certifierat sedan mars 2017.
REVAQ är ett certifieringssystem med syfte att minska flödet av farliga ämnen till
reningsverk, skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på
vägen dit. Det innebär att Visby reningsverk bedriver ett aktivt och strukturerat
uppströmsarbete, arbetar med ständiga förbättringar och är öppet med all
information.
Verksamheten har gjort flera aktiviteter i sitt uppströmsarbete som noga följts upp.
Visby Reningsverk uppfyller gällande lagkrav samt kraven enl. REVAQ och då är det
möjligt att sprida slam på åkermark. Verksamheten har annonserat, informerat och
mött intressenter vilket lett till att slam har spridits på Gotländska åkermarker.
Avloppsslammet från reningsverken bedöms inte har varit något problem däremot
kan slam-transporterna ses som ett problem. Gotland har i jämförelse med de flesta
kommuner i landet ett mycket bra och rent slam med undantag av förhöjda
kopparhalter som kan härledas till korrosion av kopparledningar till följd av hårt
grundvatten. Något som kan förbättras med ett mjukare vatten från avsaltningen.
Samtidigt finns det kommuner som sprider allt sitt slam på åkermark. Gällande
kopparhalterna har Regionen Gotland dispens för överlåtelse av slam enligt
förordning (1998:944), t.om. utgången 2025, från Naturvårds-verket. Användning av
avloppsslam har tidigare svarats på med anledning av motionen Miljöfarligt
avloppsslam, TN 2017/1245, RF § 8, MHN 2017/2176. RF förklarade bl.a.
”Regionen har i och med det valt att istället för stopp för slamspridning, söka vägar
till ett successivt renare avloppsslam och erbjuder nu slamleveranser som
fosforgödsling till lantbruk, under vissa kontrollerade förhållanden.”
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Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att:
 att det inte är förenligt med lagen om allmänna vattentjänster, att VAkollektivet som det föreslås ska stå för en sådan här investering och
försöksverksamhet.
 en eventuell satsning på en Biokol-anläggning bör i så fall göras på en
lämpligare plats och med skattemedel.
 Visby reningsverk inte är en lämplig plats för ytterligare
experimentanläggningar med torkning och/eller pyrolysbehandling av
rötslam. Det saknas utrymme och resurser, väder och vind gör att störningar
till omgivningarna från rök och utsläpp hindrar verksamheten och försöket
och kan bli en säkerhetsfråga.
 att REVAQ-och uppströmsarbetet ska fortsätta samt att rötslam gör bäst
miljönytta om det från början är rent och kan spridas ut på åkrarna.
 att enligt avfallstrappan så står förbränning näst längst ner på
priorieteringsstegen och återanvändning är ett bättre miljöalternativ i
slamhanteringen.
 att det är bättre att välja ett annat substrat till Biokolproduktionen än rötslam
samt att försöksprojekten i Sverige inriktar sig idag på trädgårdsavfall, det vill
säga ris och grenar.
 att regeringens utredningen ”Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från
avloppsslam” som ska vara klar september 2019 kommer att få en stor
betydelse över hur vi kan agera i framtiden.
Beslutsunderlag

RS Remiss Motion. Klimatsmart och kretsloppsgynnande hantering av rötslam vid
reningsverken. Isabel Enström (MP), Stefaan De Maecker (MP), Daniel Heilborn
(MP) 2018-09-24
Tjänsteskrivelse 2018-10-22
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Till: Regionfullmäktige

2018-08-21

MOTION: Klimatsmart och kretsloppsgynnande hantering
av rötslam vid våra reningsverk
Bakgrund
Rötslammet från Visby avloppsreningsverk har under en följd av år utgjort ett problem och
en stor kostnad för regionen. Trots att rötslammet har haft en förhållandevis bra kvalitet,
har det ändå funnits ett motstånd att använda det som gödning på åkermark. Delar av
rötslammet har därför till höga kostnader fått transporteras till fastlandet. Detta är ingen
unik situation för Region Gotland utan motsvarande svårigheter finns i hela landet.
Med den så kallade Revac-metoden har mycket arbete lagts ned på att höja kvalitén på
slammet och få det certifierat så att den lokala användningen kan stimuleras. Nya direktiv
från regeringen med höjda krav på avlägsnandet av läkemedelsrester och återcirkulering
av fosfor för att få till ett hållbart kretslopp ställer nu högre krav på detta arbete.
Biokol genom pyrolys – modern metod att hantera organiska restprodukter,
återvinna fosfor och skapa koldioxidsänkor
Vid pyrolys upphettas avvattnat rötslam under syrebrist, så att endast en liten del av det
organiska innehållet i materialet förbränns. Vid processen:
• bildas metan (biogas) som kan
användas som energikälla i processen
eller anslutas till en biogasanläggning

Exempel på nyckelfärdig pyrolysanläggning

• elimineras läkemedelsrester,
hormonstörande ämnen och
mikroplaster
• avlägsnas vissa tungmetaller
• skapas biokol - en certifierad fosforrik
(10–20% P) restprodukt, i en för
växterna lättillgänglig form, som direkt kan spridas på åkern.
Biokol har de senaste åren tilldragit sig stort internationellt intresse inom jordbruk,
bioteknik och klimatåtgärder. Det är en produkt som bland annat ökar åkerjordens
vattenhållande förmåga, minskar näringsämnesläckage och ger högre skördar. Biokolet är
mycket stabilt och blir kvar oförstört i marken i flera århundraden och fungerar på så vis
även som koldioxidsänka. En win-win situation med andra ord!
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Stockholm Vatten och Avfall har köpt in en liten pyrolys-anläggning för att framställa
biokolberikad jord av trädgårdsavfall till stadens trädplanteringar och parker. Även i
Lidköping pågår biokolsprojekt.
Sammantaget ser Miljöpartiet de gröna pyrolys av rötslam som en mycket intressant
process, med potentiellt stora ekologiska-, ekonomiska- och samhälleliga vinster för
Region Gotland och Gotland med en teknik som i flera led även gör stor klimatnytta.
En pyrolysanläggning vid Visby avloppsreningsverk skulle i förlängningen kunna tjäna
som inspirationskälla för privata aktörer inom jord- och skogsbruk, att av biologiska
restprodukter, kommersiellt framställa och nyttja gotländsk biokol och därigenom både
skapa sysselsättning och bidra till den energi- och klimatomställning som Gotland av
regeringen har utsetts att leda.

Yrkande
Miljöpartiet de gröna på Gotland, föreslår Regionfullmäktige:
- att ge Tekniska Nämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna att införa ett
pyrolys-steg i regionens hantering av rötslam från Visby avloppsreningsverk.

Isabel Enström (MP)

Stefaan de Maecker (MP)

Daniel Heilborn (MP)

Cecilia Nygren (MP)

Robert Hall (MP)

Lena Stenström (MP)

Karl-Allan Nordblom (MP)

Lisbeth Bokelund (MP)
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Lisa Larsson

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Återvinning i Roma
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser förslaget besvarat.

Sammanfattning

Medborgarförslaget föreslår etablering av en återvinningscentral i Roma.
På Gotland finns 7 återvinningscentraler på följande orter: Fårösund, Slite, Visby,
Ljugarn, Klintehamn, Hemse och Burgsvik. Placering och öppettider gör att
Gotlands ÅVCer ligger bland de 40 mest tillgängliga i jämförelse med 290 kommuner
i Sverige.
Insamling av tidningar och förpackningar regleras av
producentansvarsförordningarna och ingår inte i Region Gotlands
renhållningsansvar.
Teknikförvaltningen har sedan tidigare i uppdrag att utreda framtida ÅVCverksamhet, TN 2017-10-25, TN §250 punkt 6.
Ärendebeskrivning

I Roma finns det en återvinningsstation för insamling av tidningar och förpackningar,
som tillhandahålls av Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTIab. Insamling av
tidningar och förpackningar regleras av producentansvarsförordningarna och ingår
inte i Region Gotlands renhållningsansvar. Nedskräpning anmäls på:
https://www.ftiab.se/172.html, eller telefon 0200-88 03 11.
När det gäller verksamhetsavfall finns flera privata avfallsaktörer, såsom Roma Miljö
och Ragn-Sells, som tar emot verksamhetsavfall, exempelvis bygg- och rivningsavfall.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer den befintliga tillgängligheten till öns
återvinningscentraler som god och hänvisar till pågående utredningsuppdrag som
avser lokaliseringen av Region Gotlands ÅVC-verksamhet .
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