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Teknikförvaltningen
Projektavdelningen

Datum 13 november 2018

TNau/TN December 2018

Preliminär Upphandlingsplan för Teknikförvaltningen
December 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

Gråbo skolan ombyggnad
kök

Entreprenad

TKF/Projavd

TerraNova skolan ombyggnad kök

Entreprenad

Trafikupphandling
Kollektivtrafiken

Beslut i TN
eller TNau

Tid för beslut

Dec
2018

TN

Feb 2019

TKF/Projavd

Dec
2018

TN

Feb 2019

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

Nya Akuten

Entreprenad

TKF

Nov
2018

TN
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Ramavtal

TKF

Dec/Jan
2018/19

TNau

Jan/Feb 2019

Entreprenad

TKF

Dec
2018

TNau

Mars 2019

Tjänstekoncession

TKF/Hamnavd

Okt
2018

TN
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Lekpark i Klintehamn

Entreprenad

TKF

Dec
2018

TNau

Jan 2019

Kulturskolan Ankaret 5

Entreprenad

TKF

Jan
2019

Hemsebadet

Entreprenad

TKF

Jan/Feb
2019

Ramavtal projektledare
bygg

Ä

Besiktningsmän
Entreprenadbesiktningar
Lickershamn VR
Upphandling
gästhamnsverksamhet

FFU ut

Mars 2019
TN

April 2019
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(X = Nytt ärende. Ä = Ändring i befintligt)

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

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende TN 2018/2830
19 november 2018

Lars Wahlberg
Driftansvarig

Tekniska nämnden

Gästhamnsverksamhet Visby hamn
Förslag till beslut

•
•

Tekniska Nämnden beslutar att anta anbud från XXX (org. nr. XXX)
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Uppdraget upphandlas som en tjänstekoncession och avser att ansvara för
gästhamnsverksamhet i Visby gästhamn samt Region Gotlands gästhamnsplatser i
Fårösund, Slite, Botvaldevik, Herrvik, Ronehamn samt Vändburg.

Ärendebeskrivning

Syftet med tjänstekoncessionen är att Region Gotland ska sluta avtal med en
entreprenör som ska driva gästhamnarna med tillhörande verksamheter på ett sådant
sätt att anläggningarna uppfattas som välskötta och attraktiva.
I ansvaret ingår att vara hamnvärd för hamnens olika kategorier av besökare,
båtgäster och övriga besökare, och därmed Regionens representant gentemot dessa i
alla frågor som rör gästhamnen och dess service. Utöver ovanstående ingår ansvar
för städning av serviceutrymmen och gästhamnens lokaler samt daglig tillsyn, mindre
reparationer samt renhållning inom gästhamnen och dess bryggor.
Målet är att tillhandahålla gästhamnar med hög standard, kundnöjdhet och att
verksamheterna utvecklas. Gotland ska vara det självklara besöksmålet för båtfolk
som rör sig i Östersjön.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 20xx/xxxx

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att nedanstående anbud för antas.
X st anbud har inkommit. Teknikförvaltningens bedömning är att anbudet från XXX
är mest fördelaktigt och bör antas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-11-19
Anbudöppningsprotokoll
Presentation på sammanträde.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/3096
14 november 2018

Bo Hultemar

Tekniska nämnden

Information om dialogmöten 2018
Förslag till beslut

•

Informationen godkänns.

Sammanfattning

Som en del av arbetet med att ta fram verksamhetsplan för 2019 har förvaltningen i
likhet med tidigare år genomfört dialogmöten med medarbetarna. Fokus för
dialogmötena är de prioriterade utvecklingsområdena 2019.
Vid tre tillfällen kom totalt ca 250 medarbetare och bidrog med synpunkter och idéer
under en två-timmars workshop. Med representanter från tekniska nämnden
genomfördes en liknande workshop som grund för de särskilda uppdrag nämnden
lagt i förslaget till verksamhetsplan.
Resultatet som sammanfattats och bilagts kommer att presenteras och delges alla
medarbetare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-11-14
Återkoppling från dialogmöten 2018
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/2465
16 november 2018

Karin Wiberg

Tekniska nämnden

Teknikförvaltningens verksamhetsplan för 2019
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att anta verksamhetsplanen för 2019.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen är det verktyg där den inriktning och de övergripande mål som
regionfullmäktige antagit konkretiseras. I verksamhetsplanen beskrivs även hur
nämnden och förvaltningen ska arbeta för att uppnå resultat i den del av nämndens
uppdrag som inte är målsatt i koncernstyrkortet.
Teknikförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan 2019. Ledamöter
från tekniska nämnden deltog i en workshop 4 oktober. Synpunkter från workshopen
har inarbetats i arbetsmaterialet. På tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde i
november diskuterades verksamhetsplanen och synpunkter har inarbetats i
materialet.
Bedömning

Avdelningarnas aktivitetsplaner kommer att presenteras för nämnden på
sammanträdet i december.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-11-16
Teknikförvaltningens verksamhetsplan för 2019- slutversion
Aktivitetsplaner
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Verksamhetsplan 2019

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 2018-12-04

Figur 1: Styrkedjan från koncernstyrkort till medarbetarkontrakt
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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 2018-12-04

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 2018-12-04

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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Verksamhetsplan 2019

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 2018-12-04

2.3.1

Uppdrag
Uppdrag från regionfullmäktige

Regionstyrelsen har gett förvaltningen uppdraget att, tillsammans med Trafikverket,
intensifiera arbetet om hur beläggningsprogram och underhåll av enskilda vägar kan
komma till stånd för att öka standarden på vägnätet och minska underhållskostnaderna.
Förvaltningen har också fått uppdraget att se över och återkomma med förslag på lösningar
i parkeringsfrågan vid lasarettet till BUB 2019.
Beslut i regionstyrelsen 2018-11-19 om uppdrag att till BUB 2019 komplettera utredningen
om för- och nackdelar med alternativa driftsformer för VA-verksamheten till att även
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omfatta för- och nackdelar för avfallsverksamheten i alternativ driftsform. Beslutet
förväntas ge förvaltningen ett uppdrag 2019 om detta.
Förvaltningen har i tidigare beslut getts ett besparingsuppdrag på 7,5 miljoner SEK för
2019.
2.3.2

Prioriterade uppdrag från nämnd

Landsbygdsutveckling
Skötsel av gator, vägar och grönytor
I bostadsområden med enskilt huvudmannaskap eller områden som inte har reglerats med
detaljplan ska förutsättningarna prövas för att överlåta skötsel av gator och grönområden
till fastighetsägare. Under 2018 har arbetet påbörjats med att identifiera tänkbara områden
för överlåtelse av mark till fastighetsägare.
För enklare markskötsel utanför tätbebyggda områden, t ex vid skolor ska det prövas om
lokala entreprenörer kan upphandlas.
Målet 2019 är fortsätta identifiera tänkbara områden och bedöma förutsättningarna för att
inleda en dialog för överlämning av skötsel till boende/fastighetsägare. Vidare ska prövas
om lokala entreprenörer kan upphandlas.
Underhåll av enskilda vägar med statsbidrag
Statsbidraget minskar och kostnaden för underhållet ökar för regionen. På sikt är det
möjligt att enskilda vägar ingår i gemensamhetsanläggningar och förvaltas av
samfällighetsföreningar. Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för
överlåtelse av underhåll av enskilda vägar till de boende/fastighetsägare som nyttjar
vägarna. Under 2018 har dialog påbörjats med representanter i Östergarnslandet, Ljugarn
och När.
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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.
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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.
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
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.
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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.
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Målet 2019 är att nämnden ser över delegations- och verkställighetsnivåerna samt att
kvalitén i tjänsteskrivelser och beslutsunderlag säkras.
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.
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

69 274

Mark och stadsmiljö

6 169
0

Vatten och avloppsverksamheten, taxefinansierat
Avfallsverksamheten, skattefinansierat
Avfallsverksamheten, taxefinansierat

240

Räddningstjänsten

240
0
52 148

Projektavdelningen
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Netto
2 034

0

Gata Park avdelning

44 660

Fastighetsförvaltning

5 987

Hamnavdelningen
Ej fördelad besparing

5 711
-1 500

Summa

184 723

Tabell 1: Budget 2019

Anslagsfinansierad verksamhet
Affärsdrivande verksamhet
Investeringar

Budget 2019
92 800
207 445
300 245

Tabell 2: Investeringsram
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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.
Regionfullmäktige har beslutat om följande verksamhetsförändringar vilket har beaktats i
tekniska nämndens ram:
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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.
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.
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2.6

Medarbetare

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

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
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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.
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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
Mål där förvaltningen kan bidra men i
mindre utsträckning påverka
måluppfyllelse alternativt som ej är
prioriterat 2019
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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
miljöprogram 2015, VA-strategi samt VA-plan, parkeringsstrategi, skogspolicy samt
trafikförsörjningsprogram.
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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.
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.
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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.
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.
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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

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.
Ärendenr TN 2018/2465 Datum 2018-12-04

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.

15 (23)

Region Gotland
Teknikförvaltningen

Verksamhetsplan 2019

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.
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.
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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
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.
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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”.
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.

Ärendenr TN 2018/2465 Datum 2018-12-04

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 2018-12-04

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 2018-12-04

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 2018-12-04

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 2018-12-04

Läget på förvaltningen följs upp under ”Förvaltningschefens information” vid varje
nämndmöte.
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Bilagor
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AKTIVITETSPLAN för Teknikförvaltningen 2019
Aktivitetsplanen ska utgå ifrån förvaltningens verksamhetsplan samt avdelningsspecifika uppdrag
Aktivitet

Mål/resultat/anteckningar

Finansiering

Ansvarig

Klart
senast

Uppföljning

Distribuera avsaltad och
tjänligt dricksvatten från KNVV
till Burgsvik och Hemse via
Alva från den 1 juni 2019.

Riskanalys under höst18/vår19, så
åtgärdsförslag finns vid klagomål
och otjänligt vatten

Reinvestering och
driftbudget

VA/PJ

2019-06-01

Årsbokslut

Vid nyproduktion och
renovering av byggnader
föreslå ny teknik som minskar
vår förbrukning av vatten

Föreslå nya lösningar som
minskar vår användning

I projekt-budgeten

FFA/Tekniker, tekniska förvaltare och
ingenjörer

2019-12-31

Vid projektmöten

Säkerställa driftsättningar i
våra VA-projekt

Hålla tidplanen i projekten och
bidra med hög kvalitet för
slutproduktion
Minska vattenförbrukningen i
hamnverksamheten

Inom projektbudget

Projektavd, Torbjörn Ihse

Löpande

Löpande

Inom budget

Driftansvarig / Hamnfogdar

2019-12-31

Driftsmöten

Investeringsbudget

VA-avdelningen (PoU-avd 2018)

2019/12

Styrgrupp

Utvecklingsområde:

Hållbar ekokommun
Mål: Säkra tillgången på
vatten av god kvalitet

Genom bra kommunikation få
våra kunder att förstå varför vi
begränsar bunkring av vatten
till 50 kbm.
Implementera VA-planen

Genomgång av
dricksvattenförsörjningen på
Gotland för att kontrollera att
den följer lagstiftningen.

VA

Verksamhetsstöd, Karolin

2020

I projektbudgeten

FFA/Förvaltare och ingenjörer

2019-12-31

Vid projektmöten

Investering

Planerings- och utvecklingsavdelningen
Kollektivtrafikenheten

2019-07-01

2019-02-01

Mål: Långsiktigt goda och
stabila kommunikationer
Vid nyproduktion av
fastigheter/byggnader föreslå
förkollektivtrafiken om lämplig
placering av busshållplatser
Upphandling av trafikoperatör
på kort sikt.

Ha dialog med kollektivtrafik i
planeringen av nya fastigheter för
att säkerställa tillgången samt
närheten till busshållplats.

2019-07-01

Implementera cykelplanen

Investering

Planerings- och utvecklingsavdelningen
Trafikteamet

2021

2019/03/06/09/1
2

Implementering av
parkeringsstrategi och P-norm

Internbudget

Planerings- och utvecklingsavdelningen
Trafikteamet

2019/12

2019/03/06/09/1
2

Påbörja projekt med att öka
trafiksäkerhet och
tillgänglighet till flygplatsen
om bidrag beviljas

Investeringsbudget
Statlig medfinansiering
Regionala tillväxtmedel

Planerings- och utvecklingsavdelningen
Trafikteamet

2022

2019/03/06/09/1
2

Cirkulationsplats i korsningen
Artellerigatan/Östra
Hansegatan

Investeringsbudget

Planerings- och utvecklingsavdelningen
Trafikteamet

2019/12

2019/03/06/09/1
2

Trafiksäkerhet och
cykelåtgärder Östercentrum

Investeringsbudget

Planerings- och utvecklingsavdelningen
Trafikteamet

2019/12

2019/03/06/09/1
2

Trafiksäkerhet vid Lasarettet.
Säkra korsningspunkt.

Investeringsbudget

Planerings- och utvecklingsavdelningen
Trafikteamet

2019/07

2019/03/06

Bygga om busstationen i
Roma centrum

Investeringsbudget

Planerings- och utvecklingsavdelningen
Trafikteam/Parkteam/Kollektivtrafikplan
erare

2019/12

2019/03/06/09/1
2

Statlig medfinansiering

Statlig medfinansiering

Statlig medfinansiering

Mål: Gotlands
klimatavtryck ska minska
Energikartläggning för att
minska energiförbrukning i
alla anläggningar

Energikartläggning för att föreslå
investeringar så energiåtgång kan
minskas i Va-anläggningar

Delvis drift och delvis
investeringsbudget, men
prioriterat och göra
ansökningar som
Klimatklivet m fl

VA

2019-12-31

En gång per
kvartal

Vid upphandling av el köps
grön media

Ska påbörjas under 2019

Inom budget

FFA/Avd. chef

2019-12-31

Kvartalsvis

Miljökrav vid upphandling av
fordon enligt
Maskinanskaffningsplanen
2019

Minskad miljöbelastning.

Enl tilldelad
maskinanskaffningsbudget
2019

Gata/park
Resp upphandlingsansvarig

2019-12-31

En gång per
kvartal

Åtgärder efter

Åtgärder i syfte att minska

Inom budget

Hamningenjör

2019-12-31

Årsbokslut

energikartläggning av
hamnarna

verksamhetens energiförbrukning
och driftskostnader.

Genomföra elanslutningar av
FL5, 6 och 7
Hållbara materialval vid
nybyggnation/renovering av
hamnkontor/servicehus mm
Skogspolicyn ska fastställas
och upphandling av förvaltare
ska genomföras

Minska buller och emissioner i
Visby hamn (villkor i miljödom)
Minskade miljöbelastning och
underhållskostnader

Projektbudget

Hamnavdelningschef

2019-02-01

Årsbokslut

Drift- / Projektbudget

Hamningenjör

2019-12-31

Årsbokslut

Internbudget

Parkteamet Planering- och Utveckling
(PoU)

2019/12
om skogspolicy
antas.

2019/03/06/09/1
2

Dagvattenutredning för
Torslunden

Exploateringsbudget

Projektägare exploatering PoU

2019/04

2019/02

Identifiera möjliga
ekosystemtjänster i alla nya
exploaterings- och
parkprojekt.

Investering- och
exploateringsbudget

Parkteamet PoU

2019 och
framåt

2019/03/06/09/1
2

Påbörja framtagande av
trädplan. Steg 1 –
trädinventering över hela
Gotland

Internbudget

Parkteamet PoU

2021

2019/12

Medverkande i
grönstrukturplanen. Drivs av
SBF.

Internbudget

Parkteamet PoU

2019

2019/06

Vid nybyggnad ha med i
projekteringen att det ska byggs
med solceller
Uppföljning av energibesparingen.

Projektbudget

VA

2019-12-31

Årsbokslut

Projektbudget

VA

2019-06-01

Årsbokslut

Projektera biogasanläggning i
Klintehamns ARV

Samarbete med näringslivet

Projektbudget och
Klimatklivet

VA

2019-06-01

Årsbokslut

Vid nyproduktion bygga ny
teknik som medger
användning av alternativa
energikällor

Föreslå nya lösningar som
minskar vår användning

I projekt-budgeten

FFA/Tekniker, tekniska förvaltare och
ingenjörer

2019-12-31

Vid projektmöten

Slutföra miljötekniska
undersökningar av deponier

Internbudget

Avfallsteamet (i ny avdelning 2019)

2019/06

2019/02

Avsluta Visby och Tofta
deponier

Internbudget

Avfallsteamet (i ny avdelning 2019)

2019/06

2019/02

Fortsätta
ombyggnadsprojektet på
Visby återvinningscentral
Slutföra arbetet med
avfallsplanen så den kan antas
av regionfullmäktige

Internbudget

Avfallsteamet (i ny avdelning 2019)

2020

2019/03/06/09

Internbudget

Avfallsteamet (i ny avdelning 2019)

2019/12

2019/03/06/09

Översyn och revidering av
avfallstaxa och föreskrifter

Internbudget

Avfallsteamet (i ny avdelning 2019)

2019/12

2019/03/06/09

Medel från
Länsstyrelsen/Naturvårdsve
rket

Planering och utvecklingsavdelningen

2019

Inget behov utöver budget

Verksamhetsstöd, Bengt-Olof

2019

Mål: Utveckla Gotland som
ekokommun
Solceller på alla nya
anläggningar
Energiåtervinning på
rejektvattenströmmar i KNVV

Undersökning av förorenad
mark på Gasverkstomten i
Visby
Söka pengar (vattenrening
och bevattningsdamm m.m.)

Mål: Ett ansvarsfullt
samhällsbyggande som bidrar
till tillväxt på hela ön

Förvalta Region Gotlands
fastigheter så att de blir
attraktiva att verka i
Ansvarsfulla upphandlingar

Dialogmöten med hyresgäster och
brukare.

Inom budget

FFA/ förvaltare, tekniska förvaltare och
ingenjörer

2019-12-31

Vid kundmöten

Bidra till att små och medelstora
företag har möjlighet att lämna
anbud i våra upphandlingar

Inom projektet

AnnaMaria Englund

Löpande

Löpande

Genomförandeavtal
(RG/Exploatörer som reglerar
syftet i avtal med målen i
styrmodellen, ex målen för att
bli ekokommun).

Internbudget

Planerings- och utvecklingsavdelningen
Markteamet

Påbörjas
2019

2019/04

Säkra skolvägar

Investeringsbudget

Planerings- och utvecklingsavdelningen
Trafikteamet

2019

2019/03/06/09/1
2

Prioritera
stadsutvecklingsprojekten
Visborg, Inre hamnen,
Östercentrum.

Exploateringsbudget

Planerings- och utvecklingsavdelningen
Trafikteam, markteam, parkteam,
kollektivtrafikplanerare, VA, avfall.

2019

Ljugarns reningsverk, nytt
tillstånd

Projektet

Verksamhetsstöd, Karolin

2019

Projektet

Verksamhetsstöd, Karolin

2019

Krävs

Verksamhetsstöd, Karolin

Inget behov utöver budget

Verksamhetsstöd, Bengt-Olof

2019

Inget behov utöver budget

Verksamhetsstöd, Bengt-Olof

2019

Katthammarsvik, nytt tillstånd

Föreläggande från MHN

Inköp av kemikaliesystem

2019

Efterlevnad av lagkrav
Riskbedömning
avloppsreningsverk, ÅVC samt
Skarphäll
Egenkontrollprogram
Klintehamns och Hemse

Efterlevnad av lagkrav
Efterlevnad av lagkrav

reningsverk samt anmälan
Hemse reningsverk
Utvecklingsområde:

Attrahera
medarbetare
Mål: Medarbetare har
förutsättningar att bidra
till verksamhetsutveckling
Mål: Ledare skapar
förutsättningar för och tar
tillvara engagemang hos
medarbetarna
Mål: Medarbetare förstår
verksamheten och sitt
eget uppdrag
Mål: Arbetsmiljön ger
förutsättningar för
medarbetaren att
bibehålla god hälsa
2 halva VA-dagar med fokus på
att förstå verksamheten och
medarbetarens egen roll.

Fokus på att förstå verksamheten TKF
och VA och även medarbetarens egen
roll. Även ett friskvårdsinslag

Driftbudget

VA-ledningsgrupp

2019-11-30

Årsbokslut

Genomföra
kompetensutveckling där
brister finns

Att genomföra
kompetensutveckling med
prioritering där brister finns

Inom budget

FFA/Avd. chef/ enhetschefer

2019-12-31

Kvartalsvis

Rekrytera medarbetare med
rätt kompetens

Anställa med ”rätt” kompetens,
attityd

Inom budget

FFA/Avd. chef och enhetschefer

2019-12-31

Kontinuerligt

Förtydliga verksamhetens mål
och arbetsinnehåll

Tydliggöra mål för våran
verksamhet samt ta fram rutiner
som förtydligar arbetsuppdraget
Öka enhetsöverskridande
samarbete
Ökad delaktighet hos personalen
inom avdelningen.

Inom budget

FFA/Avd. chef och enhetschefer

2019-12-31

Kvartalsvis

Inom budget

FFA/Avd. chef och enhetschefer

2019-12-31

Halvår

Inom befintlig budget.

Gata/park, Isak Malm

2019-12-31

I årshjul för
avdelningen. Ett
möte per kvartal

Genomföra 2
arbetsledarträffar per år
Genomföra 4 större
avdelningsmöten 2019. (Två
av mötena förläggs under
högsäsong, så att
säsonganställda kan deltaga)

Agera-direkt-utbildning för
enhetschefer, arbetsledare
samt administratör
Utbilda samtliga projektledare
i entreprenadjuridik
Utveckla mallar och rutiner

Kompetensutveckling med
prioritering där brister finns
samt öka förutsättningarna för
en redundant organisation.
Genomföra lagutveckling med
hamnavdelningen

Genomföra större projekt i
egen regi

Resp. enhets budget

Gata/park, Isak Malm

2019-03-31

2019-06-30

Avdelningens budget

Projektavd, Torbjörn Ihse

2019-10-31

2019-10-31

Syftar till att vi ska arbeta så lika
som möjligt. Ger högre kvalitet
och större trygghet för
medarbetare
Bidrar till en attraktiv arbetsplats
med möjlighet till varierande
arbetsuppgifter för medarbetarna

Avdelningens budget

Projektavd, Torbjörn Ihse och
utvecklingsgruppen

2019-12-31

2019-12-31

Inom budget

Hamnavdelningschef

2019-12-31

Kvartalsvis

Fortsätta byggandet av en
arbetsplats och team där vi
stöttar/kompletterar varandra och
tar ansvar.
1 studiebesök/år till någon som är
”bäst” inom sitt område.

Inom budget

Hamnavdelningschef

2019-12-31

Mål:
Hög delaktighet/möjlighet att
påverka
Arbeta i processer/projekt
Frihet underansvar
Ekonomisk fördelaktigt
Kompetenshöjande

Inom budget

Stärka det hållbara ledarskapet
hos respektive chef.

Årsbokslut

Hamnavdelningschef

2019-12-31
Årsbokslut

Uppdatera handlingsplan från
medarbetarenkät.

Internbudget

Planerings- och utvecklingsavdelningen
Chefer och medarbetare

2019

Vid varje APT

Lyfta styrmodell,
verksamhetsplan,
aktivitetslistor på årets första
avdelningsmöte.
Utveckla tvärfunktionella
utvecklingsteam inom
avdelningen – drivs av
medarbetare.
Involvera medarbetare
ytterligare i introduktion för

Internbudget

Planerings- och utvecklingsavdelningen
Avdelningschef och
verksamhetsutvecklare

2019/02

2019/01

Internbudget

Planerings- och utvecklingsavdelningen
Avdelningens ledningsgrupp,
medarbetare

2019/12

2019/03

Internbudget

Planerings- och utvecklingsavdelningen
Avdelningschef/enhetschef

2019

2019/03/06/09/1
2

nya medarbetare. Planering av
introduktioner tas upp på APT.
Uppdatera och upprätta
medarbetarkontrakt för alla
medarbetare.
Följa upp resultatet från fysisk
skyddsrond.
Informera medarbetare om
fysisk och ergonomisk
arbetsmiljö på ett
avdelningsmöte.
Genomför utbildning i
medarbetarskap

Internbudget

Planerings- och utvecklingsavdelningen
Enhetschef

2019/02

2019/01

Internbudget

Planerings- och utvecklingsavdelningen
Avdelningschef, enhetschef
Planerings- och utvecklingsavdelningen
Avdelningschef

2019

2019/06

2019

2019/06

Internbudget

Mål: Medarbetare förstår
verksamheten och sitt eget
uppdrag

Krävs

Verksamhetsstöd, Lena

Dec 2019

Stödja chefer för att förtydliga
innehåll i medarbetarkontrakt

Mål: Medarbetare förstår
verksamheten och sitt eget
uppdrag

Inget behov utöver budget

Verksamhetsstöd, Lena

Sept 2019

Ta fram ersättarplanering för
förvaltningens
chefsfunktioner.

Mål: Arbetsmiljön ger
förutsättningar för medarbetaren
att bibehålla god hälsa

Inget behov utöver budget

Verksamhetsstöd, Lena

Dec 2019

Erbjuda chefsmöten 4-6 ggr
under 2019 med fokus på
hållbart ledarskap och att få
chefer som är trygga i sin
arbetsgivarroll
Utvecklingsområde:

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

Inget behov utöver budget

Verksamhetsstöd, Lena

Dec 2019

Driftbudget

VA-ledningsgrupp

2019-09-30

Årsbokslut

Ekonomi
Mål: Regionens materiella
tillgångar ska vårdas
Visualisera projekt/uppdrag i
tid och pengar
Uppföljning av projekt

Hålla projekt och budget i balans

Inom budget

FFA/Avd. chef/ enhetschefer

2019-12-31

Månadsvis

Budget i balans

Uppföljning kontinuerligt

Inom budget

FFA/Avd. chef/ enhetschefer

2019-12-31

Månadsvis

Fortsätta framtagande av
rutiner och implementera
Docpoint.

Kontinuerligt utveckla rutiner i
Docpoint och förankra dessa i
organisationen.

Inom budget

Aktivt söka efter och arbeta
med bidrag till olika projekt

Arbeta med projekt och även söka
efter nya möjligheter att ingå i
EU-projekt eller kunna nyttja
statliga utvecklingsmedel
exempelvis 1:1 medel. T.ex. Slite
reservhamn

Inom budget

Fullfölja hamnstrategin

Olönsamma hamnar utan
kommersiell verksamhet skall
försäljas. För minst två av
hamnarna Flundreviken, Hallshuk,
Lännahamnen, Katthammarsvik,
Vändburg, Burgsvik, Gnisvärd
skall försäljningsprocessen
avslutas.

Inom budget

2019-12-31

Driftsmöten

2019-12-31

Årsbokslut

Hamnavdelningschef

2019-12-31

Årsbokslut

Investerings- och
exploaterings-projekt

Planerings- och utvecklingsavdelningen
Trafikteamet, markteamet, parkteamet,
offentligplatsteamet

2019/06

2019/03/06/09/1
2

Lösa bosättningsuppdraget

Inom budget

FFA/Enhetschefer Förvaltningsenheten

2019-03-31

Månadsvis

Så fort datumen blir kände, boka
in alla chefer. Alla som inte redan
är upptagna ska gå
Bygga en modell och avtalsform

Inom budget

VA

2019-12-31

Årsbokslut

Inom budget

VA/RL

2019-12-31

Årsbokslut

Varje ny investering ska
eventuella tillkommande
driftkostnad anges.
Mål: Ingen bostadsbrist
Rekrytera
förvaltare/administratör för
bosättningslagen
Utvecklingsområde:

Hamnavdelningschef

Hamnavdelningschef / hamningenjör

Kommunikation

Mål: Ett gott
näringslivsklimat och
Gotlänningar känner sig
delaktiga
Chefer ska gå med på
näringslivsfrukost anordnad av
RG
Dialog med lantbrukare om

övertagande av
bevattningsdammar
Fortsätta att utveckla
kundmöten med regionens
förvaltningar samt externa
kunder
Uppföljningsmöten med våra
entreprenörer (årsavtal)

så kostnader som inte ska belasta
VA tas bort från VA. Mål: ett avtal
Gemensamma enkla modeller för
kundkontakt

Avdelningen ska delta på
samtliga näringslivsfrukostar

Arrangera entreprenörsträffar

Kundmöten med våra största
kunder

Inom budget

FFA/Enhetschefer/förvaltare

2019-12-31

Månadsvis

Gemensamma enkla modeller för
kundkontakt

Inom budget

FFA/Enhetschef FE

2019-12-31

Skapa goda relationer med
näringslivet.

Inom befintlig budget.

Gata/park, Isak Malm

2019-12-31

Pågår

Skapa goda relationer med
entreprenörer och presentera
vilka upphandlingar och projekt
som är på gång i regionen
Minst ett protokollfört möte/år
med våra största kunder. Möta
kundernas behov. Implementera
prognosverktyget för
godsvolymerna i hamnarna.

Projektavd

Torbjörn Ihse/AnnaMaria Englund

2019-06-30

2019-06-30,
löpande 1 gång
per år.

Inom budget

Hamnavdelningschef/Driftansvarig/
Hamnfogdar

2019-12-31

Årsbokslut

Inrätta måndagsmöten i
kundtjänst där de interna
verksamheterna får
presentera aktuella
aktiviteter/nyheter

Internbudget

Planerings- och utvecklingsavdelningen
Kundtjänst och verksamheters
kontaktpersoner

2019

Kontinuerligt

Utifrån projekt om att utveckla
Stora torget och Söder torg
med enkla medel, ta fram en
samverkansmodell mellan
olika intressenter.
Reserådgivare projektanställs
på tre år.

Internbudget

Planerings- och utvecklignsavdelningen
Avdelningschef, enhetschef, trafikteam,
parkteam, team offentlig plats

2019

2019/06

Tillväxtverket

Planerings- och utvecklingsavdelningen

2019-02-01

2019/03-04

Följa upp resultatet av SKL
NKI-mätning för
markupplåtelser. Prioritera att

Internbudget

2019/03

2019/01

Enhetschef kollektivtrafik
Planerings- och utvecklingsavdelningen
Enhetschef/handläggare

arbeta med de variabler som
behöver utvecklas.
Samverkan med stora event
för utveckling av sophantering
vid evenemang – påbörjat
2018/11.

Internbudget

Avfallsutvecklare och
verksamhetsutvecklare

2019/12

2019/02

Fort hemsida

Hemsidan måste förbättras

Inom budget

VA

2019-12-31

Årsbokslut

Fortsätta utveckla samarbetet
med TKF kundtjänst för
felanmälan

Förenkla för kunden.

Inom budget

FFA/Avd. chef/ enhetschefer

2019-12-31

Månadsvis

Fastställa rutin för intern
hantering av Infra-Controlärenden

Syftet är att minska svarstiden på
inkommande ärenden

Inom befintlig budget.

Gata/park, Marcus Persson

2019-12-31

Avdelningsmöten
första kvartalet
2019

Informationsmöten till
närboende i
investeringsprojekten

Samråds- och informationsmöten
innan start och under projekten

Inom projektet

Projektavd, Torbjörn Ihse

Löpande

Löpande

Proaktiv arbeta med
information / kommunikation i
media genom
pressmeddelanden,
informationsmöten, interjuver
mm

Göra medborgare och kunder
medvetna om vilken verksamhet
vi bedriver samt hur man kommer
i kontakt med oss.

Inom budget

Avdelningschef
2019-12-31

Årsbokslut

2019/03/06/09/1
2

Ta fram en struktur för hur
medborgardialoger ska
genomföras för avdelningen.
Dra lärdom av SBF.

Internbudget

Planerings- och utvecklingsavdelningen
Avdelningens ledningsgrupp,
kommunikatör, medarbetare samt TLG

2019

Kundundersökningar:
uppdatera vilka som
genomförs
Mål: God tillgänglighet till
Region Gotlands tjänster

Inget behov utöver budget

Verksamhetsstöd, Karin

2019-03-31

Infracontrol ska införas 2019
för felanmälan inom
kollektivtrafiken

Internbudget

Planerings- och utvecklingsavdelningen
Kollektivtrafikenheten

2019/05

2019/02

Fördjupa kunskapen i
skrivning av tjänsteskrivelser
med stöd av
nämndsekreterare.

Internbudget

Planerings- och
utvecklingsavdelningens chefer och
handläggare

Utbilda ny nämnd i vår
verksamhet.

Internbudget

Planerings- och
utvecklingsavdelningens ledningsgrupp

2019

2019/03/06/09/1
2

Investering och driftbudget

PJ, RL

2019-12-15

Årsbokslut

Inom budget

VA/AE

2019-12-31

Årsbokslut

Inom budget

VA/SBP

2019-12-31

Årsbokslut

Inom budget

FFA/Avd. chef/ enhetschefer

2019-12-31

Kvartalsvis

Mål: Förbättra
kommunikationsprocessen
mellan nämnd/förv
(nämndmål)
2019/03

2019/02

Utvecklingsområde:

Förenkla och
digitalisera
Mål: God tillgänglighet till
Region Gotlands tjänster
Upphandla och implementera
underhållssystem för VA
UMS driftavbrott på hemsida

Samordna digitala tjänster,
Norrköping modellen
Fortsätta utveckla
felanmälningsmapp och
mobilitet för FFA
fastighetsdrift

Utveckla hemsidan, så det kan
finns en lämplig plats för
driftstörning
Undersöka möjligheten till att
bygga upp en APP med info som
driftstörningar, gärna tillsammans
med avfall
FFA skall använda mobilitet för
tillsyn och skötsel, felanmälan och
besiktning.

Påbörja SMS-avisering till
slamkunder i nära anslutning
till tömningsdatum

Ökat kundfokus!

Inom befintlig driftbudget

Gata/park, därefter ny avfallsorg

2019-09-20

Kvartalsvis

Ökad digitalisering av
hanterandet av arbetsordrar i
mekverkstaden

Förenkla och digitalisera den egna
verksamheten.

Ej klarlagd, kostnad ej klar i
dagsläget.

Gata/park, ny enhetschef

2019-06-30

2019-03-31

Informativ hemsida för
hamnavdelningen med digitala
tjänster

Utveckling av befintliga och fler etjänster på hemsidan.

Inom budget

Hamnavdelningschef

2019-12-31

Driftsmöten

Identifierar och kartlägger
processer och rutiner

Hamnavdelningen skall identifiera
och kartlägga sina viktigaste
processer och. Rutiner

Inom budget

Hamnavdelningschef

2019-12-31

Driftsmöten

2019/06
2019/03
2019/04

2019/03
2019/01
2019/02

Följande kommer att
digitaliseras:
Boende- och
nyttoparkeringskort
Torgplatsansökningar
Ansökningar
avfallsabonnemang
etc

Inom budget

Genomföra Ledningens
genomgång 2 ggr/år (februari
och september)

Inget behov utöver budget

Verksamhetsstöd, Karin

2019-12-31

Identifiera och implementera
nyckeltal

Inget behov utöver budget

Verksamhetsstöd, Karin

2019-06-30

Tillse att förvaltningen
dokumenterar rutiner och
processer

Inget behov utöver budget

Verksamhetsstöd, Karin

2019-12-31

Planerings- och utvecklingsavdelningen
Trafik- och parkeringsteamet,
handläggare, avfallsteamet

Kvartalsvis

Avsluta e-tjänsterna i
SiteVision

Inget behov utöver budget

Verksamhetsstöd, Stefan

Juni 2019

Förbättra och automatisera
befintliga e-tjänster så de blir
enklare och smidigare

Inget behov utöver budget

Verksamhetsstöd, Stefan

Höst 2019

Skapa nya e-tjänster där det
idag bara finns manuella
rutiner
Implementera ”Mina
meddelanden” i alla
verksamheter där det är
möjligt

Inget behov utöver budget

Verksamhetsstöd, Stefan

Höst 2019

Inget behov utöver budget

Verksamhetsstöd, Stefan

Höst 2019

Säkra att punkter i regionens
prioriteringslista för GDPR
genomförs, bl a upprätta
registerförteckning, inventera
var personuppgifter lagras,
upprätta rutiner för
personuppgiftsincidenter
Utvecklingsområde:

Inget behov utöver budget

Bo

Höst 2019

Inom budget

VA

2019-12-31

Säkerhet i
samhällsviktiga
system och
anläggningar
Mål: Regionens materiella
tillgångar ska vårdas
Säkerställa att
dricksvattenförsörjningen
(definieras som samhällsviktig
verksamhet) efterlever EU:s NISdirektiv (Network and
Informations Systems)

Topp 3 punkter enligt handlingsplan
för NIS

Årsbokslut

Upprätta funktionen i våra
skyddsrum

Säkerställa drift

Inom budget

FFA/Enhetschefer

2019-12-31

Driftsmöten

Säkerställa drift av reservkraft där
det finns

Säkerställa drift

Inom budget

FFA/Enhetschefer

2019-12-31

Driftsmöten

Inget behov utöver budget

Bo

Höst 2019

Inom budget

FFA/Enhetschefer

2019-12-31

Säkra verksamhetssystemen (IT) i
VA-verksamheten

Inget behov utöver budget

Verksamhetsstöd, Stefan

Höst 2019

Tillgängliggöra genom att
avhjälpa enkla hinder i offentlig
miljö

Investeringsbudget

Planerings- och utvecklingsavdelningen
Trafik- och parkteamet

2019/12

2019/03/06/09/12

Genomförande av
säkerhetsskyddsanalys

Mål: God folkhälsa
God kontroll på FFA dricksvattenanläggningar

Säkerställa drift

Driftsmöten

Mål: Ett jämställt och
jämlikt Gotland
Siktröjning vid gång och
cykelbanor

Ökad trygghet och säkerhet på
offentliga platser.

Inom befintlig driftbudget

Gata/park, Christian Strängborn

2019-10-31

Kvartalsvis

Inventera områden inom tätorter
som upplevs som otrygga

Ökad trygghet och säkerhet på

Inom befintlig driftbudget

Gata/park, Christian Strängborn

2019-10-31

Kvartalsvis

Fortsatt hög säkermiljö inom
hamnar och hamnområden.

Hamnmiljön skall upplevas som trygg.
Extra kontroller av belysning,
livräddningsutrustningar samt
brandskydd.

2019-12-31

Driftsmöten

offentliga platser.
Avdelningschef/Hamningenjör
Inom budget

Inventera befintliga
busshållplatser inom länet samt ta
fram plan för åtgärder till
förbättringar

Internbudget

Planerings- och utvecklingsavdelningen
Kollektivtrafikenheten

2019-04-01

2019-02-01

Anläggning av:
Honnörsparken
Klintehamns lekplats
Badbrygga Kallis

Investeringsbudget

Planerings- och utvecklingsavdelningen
Parkteamet

2019/12

2019/02

Inget behov utöver budget

Verksamhetsstöd, Bo

2019-06-30

Prioriterade uppdrag från
tekniska nämnden
Översyn av delegations- och
verkställighetsnivåer

Prioriterade uppdrag från nämnd

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/2980
16 november 2018

Tekniska nämnden

Räddningstjänstens verksamhetsplan för 2019
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att anta verksamhetsplanen för 2019.

Sammanfattning

Utifrån Region Gotlands samlade koncernstyrkort, den inriktning som antagits i
Regionfullmäktige och nämndernas prioriteringar, byggs verksamhetsplanen som ett
samlande dokument för samhällsbyggnadsförvaltningen. Verksamhetsplanen anger
den strategiska inriktning och de övergripande mål som förvaltningen som helhet ska
arbeta med under givet år för att röra sig i den riktning som är önskvärd för Region
Gotland.
Verksamhetsplanen ska ses som ett verktyg för förvaltningen som helhet, ett
dokument som erbjuder översikt och riktning för samhällsbyggnadsförvaltningen
2019 – därför bör inte detta strategiska dokument innefatta aktiviteter, tillsyner eller
processer som sker på enhetsnivå. Varje enhet under förvaltningen presenterar
istället enskilda aktivitetsplaner som utgår ifrån den strategiska riktning som
samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp, med inspel från nämnderna, har
fastslagits här. Däri återfinns enskilda aktiviteter som speglar enhetens prioriteringar
kommande år för att nå givna mål, och är därmed den främsta kontakten för
medarbetarna i deras dagliga arbete.
Verksamhetsplanen följs upp löpande under året i ledningsgruppens arbete,
förvaltningens delårsrapporter och i nämndarbetet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Verksamhetsplan

2018-11-16
2018-11-15
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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
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Webbplats www.gotland.se
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1 Verksamhetsplanens syfte och funktion
Utifrån Region Gotlands samlade koncernstyrkort, den inriktning som antagits i
Regionfullmäktige och nämndernas prioriteringar, byggs verksamhetsplanen som ett
samlande dokument för samhällsbyggnadsförvaltningen.
Verksamhetsplanen anger den strategiska inriktning och de övergripande mål som
förvaltningen som helhet ska arbeta med under givet år för att röra sig i den riktning som
är önskvärd för Region Gotland.
Verksamhetsplanen ska ses som ett verktyg för förvaltningen som helhet, ett dokument
som erbjuder översikt och riktning för samhällsbyggnadsförvaltningen 2019 – därför bör
inte detta strategiska dokument innefatta aktiviteter, tillsyner eller processer som sker på
enhetsnivå. Varje enhet under förvaltningen presenterar istället enskilda aktivitetsplaner
som utgår ifrån den strategiska riktning som samhällsbyggnadsförvaltningens
ledningsgrupp, med inspel från nämnderna, har fastslagits här. Däri återfinns enskilda
aktiviteter som speglar enhetens prioriteringar kommande år för att nå givna mål, och är
därmed den främsta kontakten för medarbetarna i deras dagliga arbete.
Verksamhetsplanen följs upp löpande under året i ledningsgruppens arbete, förvaltningens
delårsrapporter och i nämndarbetet.
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2

Verksamhetsbeskrivning

2.1

Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag

Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) ansvarar för den goda livsmiljön på Gotland.
Genom att hantera frågor om bygglov, översikts- och detaljplaner, miljö-och hälsoskydd,
livsmedelsinspektion, alkoholtillstånd, geografisk information och räddningstjänst på ett
rättssäkert och förtroendeingivande sätt skapar förvaltningen förutsättningar för långsiktigt
hållbar samhällsutveckling inom
regionen.
SBF arbetar med byggnadsnämnden,
miljö- och hälsoskyddsnämnden och
tekniska nämnden, men tar även
emot uppdrag direkt från
Regionstyrelsen (RS).
2.2

Nulägesbeskrivning

SBF har stor påverkan på det Gotländska samhällets olika aktörer. Den breda verksamhet
som förvaltningen bedriver har olika förutsättningar, men ett antal gemensamma nämnare
påverkar arbetet under det kommande året.


Medarbetarskap

Personalomsättning och sjuktal har sjunkit på förvaltningen över tid. Samtidigt har många
erfarna medarbetare slutat, och det är svårt att attrahera kvalificerad arbetskraft på vissa
positioner. Att lyckas med att anställa, behålla och engagera kompetens är en fortsatt
mycket viktig fråga för att förvaltningen ska kunna nå uppsatta mål. Underlättad och
uppmuntrad kunskapsöverföring mellan kollegor och enheter är också en del som påverkar
hela förvaltningens uppdrag. En aktuell fråga som påverkar medarbetarnas är den
förestående och mycket försenade flytten till nya lokaler.


En sammanhållen förvaltning

Interna processer har varit en prioriterad fråga för SBF, och det finns ytterligare behov av
att främja samarbete mellan kollegor och att i större utsträckning komma ifrån de ”stuprör”
som uppstår mellan enheter. En viktig del i det arbetet ligger i att förvaltningens
ledningsgrupp arbetar strategiskt med att hålla ihop och driva förvaltningen åt samma håll,
ett arbete som intensifieras under 2019. Detta sker till exempel genom att arbeta med en
helhetssyn på prioriterade förvaltningsövergripande aktiviteter såsom kompetensutveckling,
arbetsmiljö och de valda utvecklingsområdena.


Service

SBF arbetar direkt mot de bosatta på ön, besökande och näringslivet på Gotland, och har
både en rådgivande och myndighetsutövande roll. Ledningsgruppen har identifierat ett
stort behov av att arbeta mer med att förenkla kundernas vardag; genom effektivisering,
digitalisering och ett gott bemötande. Det ger förutsättningar för långsiktigt hållbar
samhällsbyggnad och trygga kollegor. Handläggningstider och kundorienterade processer är
aktuella exempel på delar av verksamheten som behöver effektiviseras för kundens och
medarbetarens nytta.
Utifrån nuläget har ledningsgruppen identifierat ett stort behov av en samlande
övergripande strategi för förvaltningen med syfte att arbeta mot de mål som finns angivna i
koncernstyrkortet. Strategin för 2019 baseras utifrån nulägesanalysen på nyckelbegreppen
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Service, Bemötande och Tillgänglighet. De finns mer utförligt beskrivna i avsnitt 4,
”Prioriterade Utvecklingsområden”.
Ekonomi



SBF arbetar fortsatt under besparingsbeting, vilket innebär en minskad budget för 2019.
Ekonomin följs upp i delårs- och årsrapporten, och därför bryts de ekonomiska målen inte
ned i verksamhetsplanen. Även i nämndarbetet följs ekonomin noga över året. En kortare
sammanfattning av förvaltningens budget finns beskriven under ”2.4 Ekonomi”.
De besparingar som Samhällsbyggnadsförvaltningen gör genomförs med hela Region
Gotlands ekonomiska situation för ögonen, och att flytta kostnader från SBF till en annan
förvaltning görs enbart utifrån bedömningen att den andra förvaltningen kan utföra
uppgifterna på ett bättre, effektivare sätt med större kundnytta som resultat.
2.3 Koncernledningens gemensamma prioriteringar
Prioritering
Samhällsbyggnadsförvaltningens bidrag
Kompetensförsörjning

Förvaltningen driver ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att öka närvaron
hos medarbetarna och minska personalomsättningen, vilket följs upp genom
att analysera sjuktal, friskvårdstimmesuttag samt resultaten i
medarbetarundersökningen. Att attrahera och behålla kompetens är
ytterligare en prioriterad fråga. Förvaltningen måste också anpassa sig efter en
ny arbetsmarknad och utveckla återkommande rutiner för att introducera och
internt utbilda nya medarbetare.

Digitalisering

Genom DiSa- projektet arbetar förvaltningen för en helt digitaliserad
samhällsbyggnadsprocess med ökad tillgänglighet för hela regionen som mål.

Styrning

Ledningsgruppen intensifierar arbetet med en strategiskt sammanhållen
förvaltning under 2019. Genom systematiskt kvalitetsarbete, ansträngningar
för en stärkt samverkanskultur och samspel med politiken arbetar vi för mer
effektiv styrning.

Service

Service kommer vara ett av de prioriterade områden under 2019 som
genomsyrar arbetet på förvaltningen. Förvaltningen ska utveckla sin roll som
både rådgivande och myndighetsutövande verksamhet i relation till sina
intressenter.

2.4

Ekonomi

Organisationsnivå
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämnden / RT

Intäkter

Summa

Kostnader

Netto
15 077
11 075
52 573

78 725

Tabell 1: Budget 2019

Investeringar
MHN
BN
TN
Investeringar

Budget 2019
200
800
6 000
7 000

Tabell 2: Investeringsram
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Kommentarer:

Utöver beslutad investeringsbudget finns en redan känd och kommande
budgetkompensation inom byggnadsnämnden (BN) på 1 200 tkr gällande enhet Geografisk
information, en investering som skjuts till 2019 istället för under 2018. Detta innebär att
den totala investeringsprognosen för 2019 är 8 200 tkr.

2.5

Medarbetare

Personal
Antal anställda

2017

2018

164

172

62
102
10

67
105
12

varav
-

kvinnor
män
tidsbegränsat anställda

Tabell 3: Medarbetare, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommentarer:

Till detta kommer cirka 115 brandmän i Räddningstjänst i beredskap.
Tack vare DiSa-projektet har vi rekryterat fler medarbetare till förvaltningen; bland annat
mätningsingenjörer till enhet Geografisk Information samt verksamhetsutvecklare till enhet
Förvaltningsstöd. Förvaltningsstöd har även utökat med att anställa en HR-chef från april,
denne var tidigare inhyrd på deltid. Enhet Plan och enhet Miljö- och hälsoskydd har tillsatt
tidigare vakanser. Ökningen av totalt antal anställda beror även på vikarier som ersätter
tjänstlediga och föräldralediga som är tillfälliga.
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3 Mål
SBF arbetar med en vid bredd av frågor som gäller
Gotlands goda livsmiljö. Åtta enheter arbetar
tillsammans med tre nämnder och RS i olika
konstellationer för att säkra hållbar
samhällsutveckling på ön. Det skapar ett tydligt
behov av en gemensam syn på de strategiska
riktlinjer som ledningsgruppen har beslutat ska leda
förvaltningens arbete under 2019.
Utifrån riktningen för förvaltningen som angavs i
nulägesanalysen, där Service, Bemötande och
Tillgänglighet kommer prioriteras i alla
verksamheter, har SBF som helhet valt ut tre mål
från koncernstyrkortet som kommer vara viktigast
under året. Givetvis har förvaltningens arbete även
stor påverkan på de övriga mål som är tillämpbara,
de visas nedan.

Figur 1. Region Gotlands styrkort

I varje enskild enhets aktivitetsplan finns redogjort för nedbrutna aktiviteter, mål och
utvärderingar som leder till uppfyllnad av enhetens egna ansvarsområden, samt
samhällsbyggnadsförvaltningens gemensamma mål, och därmed uppfyllnad av de mål satta
i Region Gotlands koncernstyrkort.

3.1

Mål från koncernstyrkort

Region Gotlands koncernstyrkort anger 32 mål, uppdelade på extern och intern påverkan.
SBF har en bred verksamhet som påverkar stora delar av det gotländska samhället. De mål
från koncernstyrkortet som är direkt tillämpbara på förvaltningens verksamhet är:
Samhälle

Verksamhet

2. Gotlänningar känner sig delaktiga

19. God tillgänglighet till Region Gotland

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

23. Medarbetare har förutsättningar att bidra till
verksamhetsutveckling

7. Ingen bostadsbrist

24. Ledare skapar förutsättningar för att ta tillvara på
engagemang hos medarbetarna

12. Ett gott näringslivsklimat

25. Medarbetarna förstår verksamheten och sitt eget uppdrag

14. Utveckla Gotland som ekokommun

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för att medarbetarna ska
bibehålla god hälsa

16. Säkra tillgång till vatten av god kvalitet

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

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

31. Regionens materiella tillgångar ska vårdas

Utifrån samhällsbyggnadsförvaltningens strategi för 2019, där förvaltningen som helhet ska
ledas av prioriteringarna Service, Bemötande och Tillgänglighet, har ledningsgruppen som
nämnt valt ut tre prioriterade mål som kopplas till riktningen framåt. De är:
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Valda mål för SBF 2019
2. Gotlänningar känner sig delaktiga
18. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt på hela ön
19. God tillgänglighet till Region Gotland

För att långsiktigt arbeta för en verksamhet i utveckling och där varje medarbetare är en
viktig del i att stärka förvaltningen, bygger den fortsatta strategin för 2020 på att arbeta för
medarbetarengagemang och ett inkluderande ledarskap. Detta kommer ta avstamp i de
kommande koncernstyrkorten för den här mandatperioden.
3.2

Mål från övergripande program

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar efter flera övergripande strategiska dokument som
påverkar verksamheten. Främst gäller det:
Övergripande dokument

Beskrivning

Region Gotlands
Miljöprogram

Programmets fyra fokusområden påverkar hur förvaltningen genomför tillsyner.

Region Gotlands
Bostadsförsörjningsplan

Planen agerar underlag till hur förvaltningen arbetar med den fortsatta
samhällsplaneringen på Gotland och agerar stöd i dialog med olika aktörer på
marknaden.

Översiktsplanen

Planen säkerställer att SBF förhåller sig till Region Gotlands satta intentioner för hur
mark- och vattenområden ska användas för en hållbar samhällsbyggnad för hela
regionen.

Integrationsstrategi för
Gotland 2017-2020

Strategin stödjer förvaltningen i samhällsplanering som främjar integration på
Gotland.

Regional Digital Agenda

Agendan är en handlingsplan som ska skapa nya digitala möjligheter för alla som bor
och verkar på Gotland, och stödjer SBF bland annat i arbetet med DiSa – projektet.

Tillväxtprogrammet

Programmet hjälper SBF i arbetet för att skapa förutsättningar för ett stärkt
näringsliv på Gotland.

Handlingsprogrammet för
skydd och olyckor

Programmet säkerställer att SBF på bästa sätt och med systematik verkar för skyddet
mot olyckor på Gotland ska vara likvärdigt och tillfredställande samt att
räddningsinsatser påbörjas inom godtagbar tid och genomförs på ett effektivt sätt.

Strategin mot mäns våld
mot kvinnor

Strategin är en viktig del av jämställdhetsarbetet på SBF, och ringar in de satsningar
som behöver göras för att tillgodose en trygg arbetsmiljö för alla medarbetare.
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4 Prioriterade utvecklingsområden
Nedan följer de prioriterade utvecklingsområden som valts ut med bakgrund av nuläget.
Dessa områden bedöms av ledningsgruppen vara de viktigaste områdena att arbeta med för
att driva samhällsbyggnadsförvaltningens utvecklingsarbete framåt under 2019 för att bidra
till de koncernövergripande målen. De tre prioriterade utvecklingsområdena och målen
som kopplas till dem ämnar beröra både interna och externa processer.
Strategisk
prioritering

Definition för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mål från koncernstyrkortet

Service

Genom att ge snabb och rättssäker service bygger vi
Gotland samtidigt som vi säkrar våra medarbetares
välmående. Samhällsbyggnadsförvaltningen fungerar
både rådgivande och myndighetsutövande.

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

Tillgänglighet

Genom effektivisering och digitalisering skapar vi
fler, enklare och säkrare kontaktytor mot kunderna i
samhällsbyggnadsprocessen och mellan medarbetare.

19. God tillgänglighet till
Region Gotland

Bemötande

Genom att göra processer transparenta underlättar vi
för fler kunder och medarbetare att känna sig
delaktiga, korrekt bemötta, förstå information och få
den till sig på ett rättssäkert och hållbart sätt.

2. Gotlänningar känner sig
delaktiga

4.1 Rättssäkerhet – grunden i myndighetsutövning

Oavsett strategisk prioritering vilar förvaltningens verksamhet på rättssäkerhet, vilket är
grunden i all myndighetsutövning. Service, Tillgänglighet och Bemötande är inte koncept
som konkurrerar med rättssäkerhet eller som prioriteras högre – utan rymmer den
rättssäkra aspekten i vår definition.
4.2 Kostnadseffektivisering

SBF arbetar under besparingsbeting, och därför följer kostnadseffektivisering som en röd
tråd genom de följande aktiviteterna i Verksamhetsplanen 2019. Högre närvaro och bättre
hälsa hos medarbetarna, effektivare processer, minskade interna flaskhalsar och kortade
handläggningstider har alla stor positiv påverkan på ekonomin. Kompetensutveckling är
även i detta en prioriterad aspekt – att engagera, utveckla och behålla arbetskraft är en
förutsättning för SBF för att kunna nå målen och hålla budgeten.
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5

Prioriterade aktiviteter

Utvecklingsområde: Bemötande
Avser mål: 2. Gotlänningar känner sig delaktiga

Aktivitet

Status
Ej
påbörjad

Stärka medarbetare i sin roll internt och externt

Påbörjad

x

Säkerställa nöjdare kunder

x

Arbeta för ökad tydlighet från ledningsgrupp till medarbetare på förvaltningen

x

Utveckla individuella kompetensutvecklingsplaner för alla medarbetare

x

Engagera fler och nya grupper i förslags och samrådsprocessen

x

Utvecklingsområde: Service
Avser mål: 18. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt på hela ön

Aktivitet

Status
Ej
påbörjad

Påbörjad

Korta handläggningstiderna så att de klarar satta lagkrav

x

Säkerställa fler avklarade ärenden än tidigare år

x

Arbeta för friska medarbetare

x

Utveckla IT-säkerhet

x

Utveckla effektivare processer i relation till IT
Utveckla hållbara samhällsbyggnadsmål för förvaltningen

x
x

Utvecklingsområde: Tillgänglighet
Avser mål: 19. God tillgänglighet till Region Gotland

Aktivitet

Status
Ej
påbörjad

Säkerställa fler digitala och kompletta inkomna ärenden
Utveckla våra webbplatser

x
x

Arbeta för bättre återkoppling på medborgarnas kontakt och synpunkter
Förbättra tillgängligheten hos vår kundtjänst och kundmottagning

x
x

Avklarad anpassning till GDPR
Skapa ett utbildningspaket till nyanställda via introduktionsansvariga
Kartlägga flaskhalsar i interna arbetsprocesser för effektivitet

Påbörjad

x
x
x
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6
Uppföljning
För att säkerställa att förvaltningen arbetar mot de mål som är uppsatta för 2019 är de tre
valda målen nedbrutna i mätbara indikatorer. De beslutade och nedbrutna målen följs upp
löpande i delårsrapporter och Verksamhetsberättelsen, samt ligger till grund för
ledningsgruppens arbete under perioden. Den ekonomiska uppföljningen görs separat, dels
i nämndarbetet men även i budget, delår och årsrapporter. Måluppfyllelse för de valda
målen mäts som följande:
2.
Gotlänningar
känner sig
delaktiga

18. Ett
ansvarsfullt
samhällsbygga
nde som bidrar
till tillväxt på
hela ön

•

5 möjliggjorda tillfällen till utbildning och inspiration inom rättssäkerhet, service och bemötande för
medarbetarna innan årets slut

•

5 % förbättrad ( = 73) samlad NKI i kommunrapporten Löpande Insikt 2019

•

100 % förbättring ( 50 % av medarbetarna positiva) i förtroendemätning för ledningsgruppen i
oktober 2019

•

5 % förbättrad HME ( = 83) i medarbetarundersökningen

•

100 % av medarbetarna på SBF har en individuellt utformad kompetensutvecklingsplan på plats vid
årets slut

•

5 genomförda medborgardialogs- och samrådsprocesser vid årets slut

•

20 genomförda aktiviteter i lokalsamhället (föreläsningar, konferenser, möten etc.) vid årets slut

•

30 % fler (= 75 % av ärenden) ärenden klarar satt tidsram i lagkrav i slutet av 2019

•

10 % fler (= 80 %) inkomna ärenden som fått beslut inom satt tidsram och lagkrav än 2018

•

5 % bättre (= 73) TEI Index i medarbetarundersökningen 2019

•

Sjukfrånvaronivå på max 4,5 % hos medarbetarna i slutet av 2019

•

5 % bättre (=75) PAI Index i medarbetarundersökningen 2019

•

10 % ökat uttag av friskvårdstimmen i slutet av 2019 jämfört med 2018

•

En förvaltningsövergripande IT - skyddsrond genomförd innan årets slut

•

Alla medarbetare har getts möjlighet till utbildning inom Windows 10 och Office- paketet innan årets
slut

•

Utvecklade mål för förvaltningens hållbarhetsarbete i relation till samhällsbyggnad klara innan årets
slut

•

Alla akuta insatser via räddningstjänsten påbörjade inom 30 minuter för 90 % av befolkningen
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19. God
tillgänglighet
till Region
Gotland

•

20 % fler (= 68 %) av inkomna ansökningar till förvaltningen inkomna via e-tjänst

•

Kundutvärdering av SBFs webbplatser via enkät klar juni 2019

•

8 % bättre medeltal (= 90 % av alla e-post besvarade inom 2 dagar) i Regionens servicemätning i
kategorin ”Svarstider”

•

20 % bättre medeltal (= 35 % tillgänglighet på telefon) i Regionens servicemätning i kategorin
”Tillgänglighet”

•

Etablera en fysisk kundnöjdhetsundersökning vid kundmottagning innan årsslut

•

Beslutad handlingsplan för GDPR uppfylld vid årsslut

•

Utbildningspaket för nyanställda samt Introduktionsansvariga för nyanställda tillsatta juni 2019

•

Alla avbrott i det interna digitala arbetsflödet kartlagda juni 2019

•

En APT-satsning på alla enheter utifrån Strategin mot mäns våld mot kvinnor innan årets slut

6.1 Övergripande Uppföljningar/utvärderingar SBF

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med löpande uppföljningar under året för att
utvärdera verksamheten och måluppfyllelse.
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Uppföljning kontrollplaner och produktionsmål
Lägeskontroll kompetensförsörjning
Ekonomisk uppföljning
Rapporten Löpande Insikt
Svenskt Näringslivs attitydundersökning
Uppföljning i nämnderna utifrån specifika uppdrag
Riktade uppföljningar från RSF/koncernledningen
Löpande uppföljning av verksamhetsplanen i ledningsgruppen

Indikatorer för löpande nämndinformation

7.1

Byggnadsnämnden











7.2

Antal inkomna ansökningar om bygglov/förhandsbesked och fattade beslut
Antal inkomna respektive beslutade företagsärenden (Bygg)
Totalt antal tillsynsärenden och antal under handläggning/granskning (Bygg)
Handläggningstid (beslut som fattas inom 10 veckor, 20 veckor, mer än 20 veckor)
(Bygg)
Handläggningstid – medianvärde (Bygg)
Ärendebalans (Bygg)
Antal inkompletta ärenden (Bygg)
Mottagna samtal hos kundtjänst
Kötid i medel för samtal till kundtjänst
Status överklagade ärenden
Miljö och hälsoskyddsnämnden






Antal beslut om avloppsanläggningar och andel av planerat antal (Team vatten)
Antal inkomna ansökningar (Team vatten)
Antal planerade inspektioner och andel av planerat antal (Team miljö)
Tidsuppföljning kontroller/provtagning (Team livsmedel)
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7.3

Antal kontroller och andel av planerat antal (Team livsmedel)
Antal registrerade/upphörda verksamheter (Team livsmedel)
Antal planerade inspektioner och andel av planerat antal (Förebyggande brand)
Antal förelägganden (Förebyggande brand)
Samtliga team rapporterar särskilda händelser
Vid delår: utvärdering av avloppshanteringen i förhållande till bygglov ur ett
effektivitetsperspektiv
Tekniska nämnden






Antal utryckningar (Räddningstjänsten)
Antal sjukvårdsuppdrag (Räddningstjänsten)
Antal larm (Räddningstjänsten)
Ekonomiuppdatering (Räddningstjänsten)
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/1711
5 november 2018

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Intern kontrollplan 2018
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner intern kontroll rapport för år 2018.

Sammanfattning

Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollarbetet
inom respektive verksamhetsområde. Enligt regionens riktlinjer för intern kontroll ska
förvaltningen årligen rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. I
bifogad rapport framgår resultatet av årets granskning av den interna kontrollen.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att den interna kontrollen fungerar bra men att
förbättringar kan ske.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-11-05
Intern kontrollrapport 2018-11-08

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
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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
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Sammanfattning

Den interna kontrollen har granskats under hösten 2018 och resultatet redovisas för nämnden i denna
rapport. Redovisningen kommer även att ingå i nämndens årsredovisning. Syftet med att granska den
interna kontrollen är att säkra att rutiner fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Följande rutiner har följts
upp enligt angivna kontrollmål.

Rutin

Kontrollmål

Kontrollmetod

Anläggningsregister

Att anläggningstillgångar ägs
av regionen

Genomgång av samtliga Delvis uppfyllt – 2 forobjekt som avser fordon don av 54 ägs inte av
Regionen.

Lön

Att lönetillägg är beslutade enligt riktlinjerna

25 st stickprovskontroll- Uppfyllt - 6 medarbetare
ler
har lönetillägg vilka var
korrekt beslutade.

Leverantörsbetalningar

Att leverantörsfakturor avseende parkverksamheten är korrekt beräknade.

50 st stickprovskontroll- Uppfyllt – samtliga fakler.
turor var korrekt beräknade.

Taxor

Att prislistan för renhållnings- 50 st stickprovskontroll- Uppfyllt- samtliga
tjänster vid ÅVC tillämpas kor- ler
kundfakturor var korrekt
rekt
beräknade.

Projektmodellen

Att projektmodellen följs enligt 10 st stickprov på nyDelvis uppfyllt – proriktlinjerna
startade investeringspro- jektdirektiven är i hujekt
vudsak kompletta.

Slamhantering

Att verksamheten fungera på
ett effektivt sätt

25 st stickprov på avvikelser

Resultat

Delvis uppfyllt- 3 avvikelser av 25 hänförs till
Teknikförvaltningen.

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen visar att det finns brister i rutinerna. Den interna
kontrollen fungerar bra.

Bakgrund

Nämnderna har det yttersta ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att uppföljning sker inom
respektive verksamhetsområde.
I kommunallagen 6 kap § 7 anges nämndernas ansvar för den interna kontrollen. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. Den interna kontrollen
ska vara en naturlig del i alla processer och rutiner. Nämnden ska se till att övergripande policys och
riktlinjer iakttas och utformar vid behov ytterligare tillämpningsanvisningar.
Enligt regionens riktlinjer för intern kontroll ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Planen för uppföljningen av den interna kontrollen ska beslutas årligen
av respektive nämnd.

4

Resultat av granskningen

Resultatet av granskningen av den interna kontrollen redovisas för respektive rutin nedan.

Anläggningsregister

Uppföljning har skett av att regionen äger de fordon som är registrerade i anläggningsreskontran.
Antal granskade objekt

Objektet ägs av
regionen

54

Objektet ägs inte
av regionen

52

2

Kommentarer
Vid granskningen av anläggningsreskontran har 54 st fordon gåtts igenom. Det kan konstateras att två
fordon inte ägs av Regionen. Det bokförda värdet uppgår till 74 tkr vilket skall nedskrivas.

Löner

Uppföljning har skett av att lönetillägg utbetalade i september månad är styrkta av förvaltningschefens
beslut.
Resultatet redovisas i nedanstående tabell:
Antal granskade

Antal kompletta

6

Antal ofullständiga

6

Kommentarer
Totalt sex medarbetare har vid granskningstillfället beviljats lönetillägg vilket beslutats av förvaltningschefen. Ytterligare två medarbetare har under 2018 haft lönetillägg vilket var tidsbegränsat och
upphört vid granskningstillfället.

Leverantörsfakturor

Uppföljning har skett av att leverantörsfakturor för parkverksamheten är korrekt beräknade och avser
verksamheten. Totalt 50 slumpmässigt utvalda leverantörsfakturor inom parkverksamheten har kontrollerats i granskningen.
Resultatet av granskningen redovisas i nedanstående tabell.
Antal granskade fakturor

50

Rätt belopp

50

Rätt moms

50

Rätt verksamhet
Ja
Nej

50

5

Kommentarer
Granskningen avser slumpmässigt urval av 50 leverantörsfakturor under 2018 avseende parkverksamheten. Samtliga leverantörsfakturor var korrekt beräknade och rätt redovisade. Den ingående momsen
var rätt beräknad och bokförd på rätt momskonto.

Taxor

Kontroll har skett av att prislistan för renhållningstjänster tillämpas korrekt. Prislistan är antagen av
Tekniska nämnden och används i samband med att externa kunder (Företag) faktureras i samband med
att de lämnar verksamhetsavfall vid ÅVC eller Slite deponi.

Antal granskade

50

Antal kompletta

Antal ofullständiga

50

Kommentarer
Granskningen visar att samtliga kundfakturor var kompletta och korrekt framräknade enligt prislistan.

Projektmodellen

Kontroll har skett av att projektmodellen tillämpas enligt riktlinjerna. Granskningen har skett genom
10 st stickprov på nystartade investeringsprojekt. I nedanstående tabell redovisas resultatet av uppföljningen jämfört med den mall som finns i projektmodellen.

Projektdirektiv enligt mall
Projektets namn
Projektägare
Projektledare
Projektstyrgrupp
Intressenter
Bakgrund
Syfte
Projektbeskrivning
Mål för projektet
Beslutspunkter
Återrapportering
Kommunikation
Kopplingar till andra projekt
Slutdatum
Projektorganisation
Referensgrupp
Projektbudget
Kodsträng

Resultat
10
10
10
7
8
9
9
10
8
6
8
6
7
9
8
7
10
10

6

Kommentarer
Här nedan kommenteras respektive projektdirektiv som gåtts igenom.
VA-utbyggnad Västerhejde Hallbros 1:10 och Botmunds 1:90

Projektdirektiv bedöms i huvudsak vara komplett. Bakgrunden till projektet kan utvecklas och tydliggöras. Bakgrundsbeskrivningen omfattar endast hur anslag äskats till RS.
Reservkraft Aborren 9

Till projektet finns ett projektdirektiv från år 2015 samt en projekt plan från år 2018. Dokumenten
kompletterar varandra men något aktuellt projektdirektiv fanns inte. Projektdirektivet är uppdaterat under granskningens gång.
Gråboskolans kök

Projektdirektiv bedöms inte vara komplett då uppgifter om bakgrund, syfte, mål, slutdatum, kodsträng
mm saknas.
Ombyggnad Visby ÅVC

Projektdirektivet bedöms vara komplett och aktuellt. I uppgifter om projektbudget finns belopp inom
parentes och markerad med röd färg och avser eventuellt klimatklivsbidrag. Det är tveksamt om uppgifterna ska vara med eftersom beslut om bidragen saknas.
Akutmottagningen

Projektdirektivet bedöms vara komplett och aktuellt. Det som saknas är kodsträngen för att redovisa
investeringsutgifterna.
Ljugarns avloppsreningsverk

Projektdirektivet bedöms vara komplett och aktuellt.
Slite Othem – Va ledningar

Projektdirektivet bedöms vara komplett och aktuellt.
Reservoar och pumpstation Lickershamn

Projektdirektivet bedöms vara komplett och aktuellt.
Elförsörjning Wisbygymnasiet

Projektdirektivet bedöms i huvudsak vara komplett och aktuellt. Målsättning för projektet saknas.
Offentliga toaletter

Projektdirektivet bedöms vara komplett och aktuellt.

Resultatet av granskningen visar att projektmodellen följs i huvudsak men att förbättringar kan ske.
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Slam verksamheten

Kontroll har skett av att slam verksamheten fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Totalt 25 avvikelser i
september har gåtts igenom och i nedanstående tabell redovisas vilken typ av avvikelse som rapporterats av slamfordonets chaufför. I tabellen finns även kommentarer per avvikelse som beskriver vad
som hänt.

Antal

Avvikelse

Kommentar

1
2

Ägaren har satt på eget lås på brunnslocket
Ägaren har inte kopplat slang till brunn

2

Ägaren har gammalt tungt lock

1
11

Ägaren har bytt brunn från 3 kbm till 6kbm
Ägarens brunn är svårtillgänglig

1

Ägarens brunn har inte varit tömd

2

Ägarens brunn har inte hittats

2

Ägarens brunn är större än vad som anges i
registret.
Ägarens brunn är tom
Ägarens brunn är överfull
Ägarens brunn hade 2 tömningsbeställningar

Tömning ej utförd
Tömning ej utförd - Slang har lämnats vid kund men ej blivit kopplad
Tömning utförd - Ingen sugslang inne vid brunnen,
Tömning ej utförd
Tömning ej utförd - Tunga lock.
Tömning utförd- brunnen har inte rätt storlek enligt registret.
Tömning utförd- Vägen in till fastigheten och brunn behöver röjas från
grenar och gräs.
Tömning ej utförd - Kor går inne i hagen där brunnen finns.
Tömning utförd - Röjning måste ske så att arbetet kan utföras säkert.
Tömning ej utförd - Går ej att backa till på grund av backe och endast
gräsmatta, mer än 50 meter till brunn.
Tömning utförd - Infarten behöver röjas, grenar tar i backspeglarna.
Tömning utförd - Infart behöver röjas från grenar till nästa tömning.
Tömning ej utförd - Kund ringer när det blir farbar mark.
Tömning ej utförd - Röjning av sly och gräs krävs.
Tömning ej utförd - För trångt att komma in mellan hus och grenar som
hänger ut från träd.
Tömning ej utförd - Träd i vägen, kommer ej fram.
Tömning utförd - Brunnen har inte tömts tidigare, regelbunden tömning
måste ske, kund har tidigare haft personlig slamdispens.
Tömning ej utförd - Brunn ej utmärkt, infarten måste röjas från grenar på
båda sidor.
Tömning ej utförd - Brunn ej utmärkt.
Tömning utförd - Brunn har angets som 3 kbm men är 6 kbm.
Tömning utförd - Brunn är större (6 kbm) än vad som är angivet (3 kbm).
Tömning utförd - Ägaren bor inte längre på fastigheten.
Tömning utförd - Överfull pga tätt utlopp, avloppsvattnet rinner avigt.
Tömning utförd - Beställningen på kund hade felaktigt 2 order, varav den
ena annulerades.

1
1
1

Kommentarer
Totalt 12 st tömningar har ej utförts, vilket förklaras av att kund inte fullföljt sitt åtagande.
Det kan konstateras att totalt 21 avvikelser kan hänföras till kunden och 3 avvikelser till Regionen
(gulmarkerade i tabellen). En avvikelse beror på att kunden haft dispens sedan 2004 vilket har inneburit vissa problem vid igångsättandet av slamhämtning då dispensen har upphört.
Samtliga avvikelser under året följs upp av verksamheten.

Uppföljning av föregående års granskning
Vid föregående års granskning konstaterades brister i den interna kontrollen vilket följts upp i år.


Brister konstaterades när det gällde att bifoga underlag till reseräkningar som kvitton.

8
-

Uppföljning har skett via regionens löneservice som visar att redovisningen av kvitton
i samband med resor förbättrats jämfört med tidigare. Under 2018 har en av de anställda fått en middag ersatt som utlägg istället för via traktamente. Det kan konstateras att beställningar av hotell i högre grad bör ske via resebyrån istället för egen bokning.



Brister konstaterade vad gäller att arrendeavtal finns dokumenterade och aktuella samt korrekt
beräknade.
- Enligt den uppföljning som gjorts så har åtgärder vidtagits.



Det konstaterades att huvudmaskinstationens av överenskommelser för hyra av fordon och
maskiner inte var korrekt beräknade.
- Samtliga avtal har gåtts igenom och beräkningar har säkrats av gata parkavdelningen.



När det gällde kontrollen av kundfakturor så var endast 19 av 50 kundfakturor korrekt beräknade. Granskningen visade att kundfakturor gällande gräv i gata (12 st), och nyttoparkeringsavgifter (19 st) var felaktigt beräknade då gällande taxa inte hade använts. Brister fanns i rutinerna och åtgärder har vidtagits för att säkra en korrekt hantering av kundfakturorna.
- Kontroll har skett av att rätt taxor tillämpas.

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/2803
15 november 2018

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Årlig indexjustering av taxor för kollektivtrafik inklusive
färdtjänst och sjukresor
Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden beslutar att räkna upp taxan med konsumentprisindex i
enlighet med taxeföreskriften för ”Taxor för resor i all kollektivtrafik
inklusive färdtjänst och sjukresor”.
2. Uppräkningen avser de delar som gäller färdtjänst och sjukresor.
3. Uppräkningen av taxan sker enligt index med 2,27 procent och gäller från
och med 1 januari 2019.

Sammanfattning

Fullmäktige har i taxeföreskriften för ”Taxor för resor i all kollektivtrafik inklusive
färdtjänst och sjukresor” delegerat till Tekniska nämnden att besluta om revidering
av taxan i enlighet med konsumentprisindex.
Bedömning

I enlighet med taxeföreskrifterna föreslås att taxan räknas upp med
konsumentprisindex. En årlig justering av taxan i enlighet med konsumentprisindex
är viktigt att göra för att kunna bibehålla en oförändrad intäktsnivå. Uppräkning
föreslås för kollektivtrafiken inklusive färdtjänst och sjukresor. Perioden som ligger
till grund för uppräkningen är oktober 2017 med index 323,38 till oktober 2018 med
index 330,72.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-11-15
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
RSF

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/2802
15 november 2018

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Årlig indexjustering av hamntaxan
Förslag till beslut




Tekniska nämnden beslutar att räkna upp taxan med konsumentprisindex i
enlighet med hamntaxan.
Uppräkningen av taxan enligt index KPI från och med 1 januari 2019 med
2,27 procent.

Sammanfattning

Fullmäktige har i hamntaxan bemyndigat tekniska nämnden att årligen revidera taxan
enligt konsumentprisindex. Perioden som skall ligga till grund för revideringen är
oktober 2017 till oktober 2018.
Bedömning

I enlighet med taxeföreskrifterna föreslås att taxan räknas upp med
konsumentprisindex vilket innebär en höjning med 2,27 procent. En årlig justering av
taxan i enlighet med konsumentprisindex är viktigt att göra för att kunna bibehålla en
oförändrad intäktsnivå. Perioden som ligger till grund för uppräkningen är från
oktober 2017 till oktober 2018. Konsumentprisindex i oktober 2017 uppgick till
323,38. Konsumentprisindex i oktober 2018 uppgår till 330,72 vilket innebär en
förändring med
2,27 procent.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-11-15
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
RSF

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/2801
15 november 2018

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Årlig indexjustering av nyttoparkeringstillstånd
Förslag till beslut
1.

Tekniska nämnden beslutar att räkna upp taxan med konsumentprisindex i
enlighet med 3 § ”Nyttoparkeringstillstånd – Taxa för kommunala dispenser och
parkeringstillstånd”.

2.

Uppräkningen av taxan enligt index KPI och från och med 1 januari 2019 med
2,27 procent.

Sammanfattning

Fullmäktige har i 3 § ” Nyttoparkeringstillstånd – Taxa för kommunala dispenser och
parkeringstillstånd” bemyndigat tekniska nämnden att årligen revidera taxan enligt
konsumentprisindex. Perioden som skall ligga till grund för revideringen är oktober
2017 till oktober 2018.
Bedömning

I enlighet med taxeföreskrifterna föreslås att taxan räknas upp med
konsumentprisindex vilket innebär en höjning med 2,27 procent. En årlig justering av
taxan i enlighet med konsumentprisindex är viktigt att göra för att kunna bibehålla en
oförändrad intäktsnivå. Perioden som ligger till grund för uppräkningen är från
oktober 2017till oktober 2018. Konsumentprisindex i oktober 2017 var 323,38.
Konsumentprisindex i oktober 2018 uppgår till 330,72
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-11-15
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
RSF

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/2800
15 november 2018

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Årlig indexjustering av taxa för offentlig plats
Förslag till beslut




Tekniska nämnden beslutar att räkna upp taxan med konsumentprisindex i
enlighet med 10 § ”Taxa för upplåtelse av offentlig plats”.
Uppräkningen av taxan enligt index KPI från och med 1 januari 2018 med
2,27 procent.

Sammanfattning

Fullmäktige har i 10 § ” Taxa för upplåtelse av offentlig plats” bemyndigat tekniska
nämnden att årligen revidera taxan enligt konsumentprisindex. Perioden som skall
ligga till grund för revideringen är oktober 2017 till oktober 2018.
Bedömning

I enlighet med taxeföreskrifterna föreslås att taxan räknas upp med
konsumentprisindex vilket innebär en höjning med 2,27 procent. En årlig justering av
taxan i enlighet med konsumentprisindex är viktigt att göra för att kunna bibehålla en
oförändrad intäktsnivå. Perioden som ligger till grund för uppräkningen är från
oktober 2017 till oktober 2018. Konsumentprisindex i oktober 2017 uppgick till
323,38. Konsumentprisindex i oktober 2018 uppgår till 330,72 vilket innebär en
förändring med
2,27 procent.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-11-15
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
RSF

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/2799
15 november 2018

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Årlig indexjustering av prislista slutlig återställning gräv i gata
Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden beslutar att räkna upp priser för slutlig återställning vid
grävning i gata med konsumentprisindex.
2. Priserna räknas upp med 2,27 procent.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har beslutat om en prislista för slutlig återställning vid
grävarbeten i gator. Konsumentprisindex ska användas vid justeringar av prislistan.

Bedömning

Perioden som ligger till grund för uppräkningen är från oktober 2017 då
konsumentprisindex var 323,38. Konsumentprisindex i oktober 2018 uppgår till
330,72. Prislistan behöver räknas upp med 2,27 procent inför 2019.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-11-15
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
RSF

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/2798
15 november 2018

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Årlig Indexjustering av taxa för Region Gotlands allmänna
vatten- och avloppsanläggning
Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden beslutar höja anläggningsavgifter för VAverksamheten med 2,27 procent from januari 2019, vilket är enligt § 10
”Taxa för Region Gotlands allmänna vatten- och avloppsanläggning”.
2. Tekniska nämnden beslutar höja brukningsavgifter för VA-verksamheten
med 2,27 procent from januari 2019, vilket är enligt § 21 ”Taxa för
Region Gotlands allmänna vatten- och avloppsanläggning”.

Sammanfattning

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Region Gotland.
Förvaltningen av va-anläggningen handhas under tekniska nämnden. Avgifter enligt
VA-taxa ska betalas till huvudmannen. Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och
brukningsavgifter.
Anläggnings- och brukningsavgifter i VA-taxan är baserade på indextalet 318,00
(2016-10) i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, har tekniska nämnden
rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.
Konsumentprisindex i oktober 2017 var fastställt till 323,38 då senaste justeringen
gjordes. Konsumentprisindex i oktober 2018 uppgår till 330,72 vilket innebär en
förändring med 2,27 procent.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att anläggnings- och brukningsavgifter ska höjas med
2,27 procent from januari 2019.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-11-15
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
RSF
1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/2797
15 november 2018

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Årlig indexjustering av taxa för dispenser transporttillstånd
Förslag till beslut


Tekniska nämnden beslutar att räkna upp taxan med konsumentprisindex i
enlighet med 4 § ”Avgifter för dispenser för transporttillstånd”.



Uppräkningen av taxan enligt index KPI från och med 1 januari 2019 med
2,27 procent.

Sammanfattning

Fullmäktige har i 4 § ” Avgifter för dispenser för transporttillstånd” bemyndigat
tekniska nämnden att årligen revidera taxan enligt konsumentprisindex. Perioden
som skall ligga till grund för revideringen är oktober 2017 till oktober 2018.
Bedömning

I enlighet med taxeföreskrifterna föreslås att taxan räknas upp med
konsumentprisindex vilket innebär en höjning med xx procent. Perioden som ligger
till grund för uppräkningen är från oktober 2017 till oktober 2018.
Konsumentprisindex i oktober 2017 uppgick till 323,38. Konsumentprisindex i
oktober 2018 är 330,72, vilket innebär en förändring med 2,27 procent.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-11-15
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
RSF

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/3145
19 november 2018

Anita Norrby Carlsson

Tekniska nämnden

Förlängning av serviceavtal
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att förlänga avtalet till 2020-03-31 med Ridango AS
avseende kollektivtrafikens biljettförsäljning via Region Gotlands hemsida och i
Ridangoappen.

Sammanfattning

Nuvarande avtal gällande kollektivtrafikens biljettförsäljning från Region Gotlands
hemsida och i Ridangoappen gäller till och med 13 december 2018.
Avtalet behöver förlängas så det gäller lika länge som huvudavtalet, d.v.s. till den 31
mars 2020.
Bedömning

Huvudavtalet och service- och supportavtalet gällande biljettsystemet gäller till våren
2020. De båda avtalen förlängdes tidigare i år.
Biljettförsäljningen från Region Gotlands hemsida och i Ridangoappen går bra,
försäljningen genom de båda säljkanalerna ligger på ca 3,5 miljoner kronor per år.
Avtalet gällande biljettförsäljning bör med anledning av ovanstående information
förlängas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-11-19
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Ridango
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Lisa Larsson

Tekniska nämnden

Framtagande av ny Avfallsplan för Region Gotland
Förslag till beslut

-

Tekniska nämnden godkänner informationen.
Tekniska nämnden bedömer att genomförande av den avfallsplan för Region
Gotland som är under framtagande innebär betydande miljöpåverkan.
Tekniska nämnden beslutar att en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram.

Sammanfattning

En renhållningsordning för Gotlands kommun med avfallsföreskrifter och en
avfallsplan antogs av Kommunfullmäktige § 152 2007-06-18. Avfallsföreskrifterna är
reviderade och gäller från den 1 april 2014.
Arbetet med att revidera Avfallsplanen pågår med målsättning att ny Avfallsplan
antas av Regionfullmäktige och gäller från den 1 januari 2020.
Enligt 6 kapitlet 3§ Miljöbalken ska kommunen ta fram en
miljökonsekvensbeskrivning när en ny avfallsplan tas fram om avfallsplanen har
betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera
miljöaspekter i planen.

Ärendebeskrivning

En avfallsplan ska ses över vart fjärde år och revideras vid behov (80§
Avfallsförordningen). Nu gällande avfallsplan antogs av kommunfullmäktige 18 juni
2007. Framtagande av underlag till reviderad avfallsplan för Region Gotland enligt 15
kapitlet 41§ Miljöbalken pågår. Avfallsplanen tas fram i enlighet med
Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och
hantering av avfall (NFS 2017:2).
Temamöten med efterföljande målformuleringsarbete pågår inom följande
fokusområden:


Nedlagda deponier
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Utveckling Återvinningscentraler
Offentliga rummet
Region Gotlands egna avfall
Nyttiggörande av organiskt avfall på Gotland
Kommunikation med medborgarna

Tidplan: Politisk referensgrupp ska utses, workshop och samråd genomföras under
januari-februari 2019. Underlag för utställning klart i mars 2019. Förslag till slutgiltig
avfallsplan klart i augusti 2019. Beslut om slutgiltig avfallsplan fattas av
regionfullmäktige september 2019.
Bedömning

Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska kommunen ta fram en miljökonsekvensbeskrivning
när en ny avfallsplan tas fram om avfallsplanen har betydande miljöpåverkan. Syftet
med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen men det är också ett
sätt att stämma av att man inte glömmer något väsentligt ur miljösynpunkt i
avfallsplanen.
Sedan 1 januari 2018 har reglerna för hur miljöbedömningen ska genomföras ändrats.
En av förändringarna är att kommunen enligt 6 kap 7 § miljöbalken i ett särskilt
beslut ska avgöra om genomförandet av avfallsplanen kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. I beslutet ska även de omständigheter som talar för eller emot en
betydande miljöpåverkan redovisas och beslutet ska göras tillgängligt för
allmänheten.
Avfallsplanen för Region Gotland kommer att ange förutsättningar för att bedriva
verksamheter och åtgärder med hänsyn till hur de kan påverka miljön. Avfallsplanen
kommer också ha betydelse för främjandet av hållbar utveckling. I huvudsak är
denna påverkan positiv.
Med ovanstående resonemang som grund gör Teknikförvaltningen bedömningen att
avfallsplanen kommer att ha stor betydelse för hållbar utveckling inom
avfallshanteringen för regionen. Genomförande av den avfallsplan som är under
framtagande för Region Gotland bedöms innebära betydande miljöpåverkan. En
miljökonskekvensbeskrivning ska tas fram.

Beslutsunderlag

Renhållningsordning för Gotlands kommun, Kommunfullmäktige § 152 2007-06-18
Tjänsteskrivelse 2018-11-19
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

2 (2)

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!
MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ GOTLAND
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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)

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ GOTLAND
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TN 2018/881
16 november 2018

Lars Wahlberg

Tekniska nämnden

Medborgarförslag; Gör en ISPS-zon kring kryssningskajen i
Visby
Förslag till beslut

• Tekniska nämnden anser att medborgarförslaget är besvarat.

Sammanfattning

Hans A Svensson har inkommit med ett medborgarförslag om en ISPS-zon kring
kryssningskajen i Visby hamn.
Förslagsställaren bygger sitt förslag på att de flesta attentaten mot kryssningsfartyg
har kommit från sjösidan med hänvisning till ”GOOGLE” och en artikel; Risk of
maritime terrorism attacks against cruise ships.
Ärendebeskrivning

ISPS-koden, International Ship & Port Facility Security Code, har sitt ursprung ur
SOLAS- konventionen, Safety Of Life at Sea, (internationell FN-konvention). Koden
är framtagen av IMO, International Maritime Organisation, och regelverket trädde i kraft
1 juli 2004. Implementerad i Svensk lag (2004:487) Lagen om sjöfartsskydd.
Regelverket gäller för alla hamnanläggningar i världen med internationell gods- och
passagerartrafik och Gotland är speciellt utpekat.
ISPS-koden innehåller sjöfartskyddsregler som fastställer och preciserar staters,
rederiernas, fartygens och hamnanläggningarnas grundläggande ansvar för
upprätthållandet av sjöfartsskyddet.
Av ISPS-koden framgår att varje stat skall ha ett sjöfartskyddsorgan, vars uppgift är
att kontrollera att reglerna i koden följs av staten, rederier, fartyg och hamnar.
I Sverige är denna myndighet Transportstyrelsen.
Vidare framgår att hamnar skall genomföra skyddsutredningar, i syfte att analysera
sårbarheten och skyddsplaner, i syfte att beskriva hur hamnen avser skydda hamnen
och inneliggande fartyg samt passagerare och gods. Dessa utredningar och planer
skall godkännas och kontrolleras av Transportstyrelsen. Utredningar och Planer är
sekretessbelagda enligt 18 kap.8§ offentlighets- och sekretesslagen.
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En skyddsplan beskriver åtgärderna för att möta ett hot mot infrastruktur, personer
och gods i tre olika skyddsnivåer, nivå 1,2 och 3 där nivå 1 är den lägsta och som
alltid skall kunna upprätthållas. Det är Transportstyrelsen i samverkan med polisen
som anger vilken skyddsnivå en hamnanläggning skall befinna sig i. Det kan noteras
att Visby hamn aldrig sedan ISPS kodens införande 2004 varit i någon högre nivå än
1. När det gäller det specifika skyddet av infrastrukturen kring kajen, vattenområdet,
är detta inte avlyst i nivå 1. Detta är en åtgärd som Region Gotland inte ensamt har
att besluta om. Bedömningen har tagits fram i samverkan med ansvariga myndigheter
som har till uppgift att bevaka detta. Vilken form av skydd/bevakning som finns
lyder under sekretessen. I högre skyddsnivåer ökar naturligtvis skyddet och
bevakningen och samverkan med berörda myndigheter ökar.
Samtliga Region Gotlands handelshamnar med sådan trafik som omfattas av ISPSkoden , Visby, Klintehamn, Slite och Ronehamn, är godkända av Transportstyrelsen.

Bedömning

Transportstyrelsen har godkänt Visby hamns skyddsutredning och skyddsplan för
sjöfartskyddet, vilket innebär att hamnen vidtagit de åtgärder i enlighet
skyddsutredning och skyddsplan som krävs, för ett fullgott skydd i enligt ISPS
koden.
Beslutsunderlag
Förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.
Medborgarförslag 2018-03-12
Tjänsteskrivelse 2018-11-16

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Hamnavdelningen
Förslagsställaren
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REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Gör en ISPS-zon kring kryssningskajen i Visby.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
Utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Se Bilagal.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du samtycker
härtill, kan ditt namn komma att publiceras på Internet i protokoll, kallelser och handlingar
som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till Internetpublicering
Jag samtycker inte till Internetpublicering
Förslagsställare m.m
Du kan inte vara anonym utan det måste framgå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas om ett medborgarförslag.
Namnteckning
//'
/
/>
^
Datum & (\Q \ 4
<S tAJ> 1
Namnförtydligande

/ffr^i

?r <fa*2*rtt&^^

Hans A Svensson
Adress

Stjärngatan 16 C
Postadress

E-postadress

621 41 Visby
sm2dyr@gmail.com

Medborgarförslag Hans A Svensson, Visby.

(Bilaga 1.)

De flesta onda anslag mot sjöfarten har genomförts från sjösidan.
Slite hamn har en ISPS-anpassning av utskeppningszonen vid
cementkajen med kringliggande vattenområde.
Marin- och Kryssningsfartyg är i sammanhanget överrepresenterade,
i den tillgängliga dokumentationen och de flesta anslagen har utförts
från sjösidan.
Komplettera kryssningskajen med en skyddszon kring vattenområdet
i likhet med den som finns i Slite.

Referensdokumentation "Googlad" med söktext:
Maritime Terrorism Risk andLiability
(med länk till fulltext av dokumentet och Kapitel 5.
Risks of Maritime Terrorism Attacks Against Cruise Ships
(sid. 73 - 85).

Ufs, 2005-02-09, Nr 54
(Sid 7,8 ger information/sjökortsbild av områdesbegränsningar
av ISPS-zonen i Slite hamn.)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/880
9 november 2018

Björn Sandqvist

Tekniska nämnden

Medborgarförslag; Planera och genomföra upprustning av
salongen i Slite Teater
Förslag till beslut



Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat .

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit till Region Gotland där förslagsställaren föreslår
att Regionfullmäktige ska uppdra åt ansvarig nämnd att planera och genomföra
upprustning av salongen i Slite Teater.
Bedömning

Teknikförvaltningen genomförde under 2016 ombyggnation och
tillgänglighetsanpassning av teatern, man gjorde även översyn avseende brandskyddet
och utrymningsvägar.
Det pågår en diskussion om att det finns behov att byta ut salongens bänkar/stolar
och att göra underhåll på mattan. I diskussionen med kultur och
fritidsavdelningen(KFA) och Slite biografförening så har föreningen framfört att de
ska söka bidrag för att medfinansiera utbytet av bänkar/stolar. TKF/FFA och KFA
avvaktar att Slite biografförening ska återkomma med en redovisning på hur stort
ekonomiskt bidrag de erhållit.
Beslutsunderlag:
Medborgarförslag 2018-03-12
Tjänsteskrivelse 2018-11-09
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Förslagsställaren
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Medborgarförslag
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Förslaget
Regionfullmäktige föreslås uppdra åt ansvarig nämnd att planera och genomföra upprustning av
salongen i Slite Teater.

Motivering
Slite Teater byggdes 1954 av Slite Köping. Teatern ägs och underhålls av Region Gotland.
Teatern används av Slite Biografförening för bio, opera- och balettföreställningar live som sänds från
Metropolitan och Bolsjojteatern och konserter med fullsatt salong flera gånger om året.
Lokalen används också av olika teatergrupper som arrangerar teaterföreställningar bland annat i
samarbete med Riksteatern. Teaterlokalen utnyttjas för samhällsinformation från Region Gotland och
av Solklintskolan. Informationsmöten hålls här också av Slite Intresseförening och andra ideella
föreningar.
Sammantaget är lokalen en viktig del av kulturlivet på Norr. Region Gotland vill med regionalt
utvecklingsarbete "ti!!gäng!iggöra genom lokaler möjligheten til! ett brett utbud av aktiviteter över hela
ön för en attraktiv boendemiljö" Slite Teater kan ses som en viktig del av det regionala
utvecklingsarbetet.
Region Gotland har tillsammans med Biografföreningen rustat upp och handikapp-anpassat foajén.
Genom att utnyttja biblioteket intill vid större arrangemang är denna del av teatern tillfyllest.
Teatersalongen är, med träpaneler och armaturer ett vackert exempel på femtiotalsarkitektur.
Teatersalongens ursprungliga stolar är efter mer än 60 år helt utslitna och måste bytas.
l samband med att Region Gotland lämnade Borgen för biostaden i början av tjugohundratalet flyttades
några bänkrader till Slite Teater där några bänkrader längst bak byttes ut. Golvet i salongen har varit
vattenskadat och behöver sannolikt bytas ut innan nya stolar monteras.
l samband med utbytet av bänkrader minskades antalet sittplatser från 350 till 280.
Det går antagligen inte att återfå ursprungligt antal platser. Kraven på sittkomfort och benutrymme har
ändrats under 60 år. Det är ändå angeläget att öka antalet sittplatser för att ge båttre ekonomi vid de
live konserter som regelbundet ordnas.
Jag samtycker till internetpublicering
Slite 2018-03-07

Lena Björk
Storgatan
624 48 Slite
marin.textil.gotland@telia.com

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/2194
21 november 2018

Marianne Ardin

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum TN och AU 2019
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner sammanträdesplanen för 2019.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesdatum för tekniska
nämnden och tekniska nämndens arbetsutskott för 2019.
Januari:

TNAU 23/1 Konstituerande möte följt av arbetsutskott.
TN 31/1 OBS Torsdag för RS sammanträder ons.

Februari:

TNAU 6/2 TN 20/2

Mars:

TNAU 13/3 TN 27/3

April:

TNAU 10/4 TN 24/4

Maj:

TNAU 8/5 TN 22/5

Juni:

TNAU 5/6 TN 19/6

Augusti:

TNAU 14/8 TN 28/8

September:

TNAU 4/9 TN 19/9 OBS Torsdag för RS sammanträder ons.

Oktober:

TNAU 9/10 TN 24/10 OBS Torsdag för RS sammanträder ons.

November:

TNAU 13/11TN 27/11

December:

TNAU 4/12 TN 18/12

Bedömning

Hänsyn har tagits till regionstyrelsens sammanträdesplan och skollov.
Beslutsunderlag

Sammanträdesdatum TN och AU 2019
Tjänsteskrivelse 2018-11-21
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