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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3677
19 november 2019

Patric Ramberg

Tekniska nämnden

Samverkan med organisationer för personer med
funktionsnedsättning
Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har efterfrågat en rapport där teknikförvaltningen redogör för hur
de olika verksamheterna har samverkan med organisationer för personer med
funktionsnedsättning.
Teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har en gemensam
samrådsgrupp med organisationer för personer med funktionsnedsättningar som är
underordnad tillgänglighetsrådet. Samhällsbyggnadsförvaltningen är sammankallande
och Johan Asplund (KD) är ordförande.
Merparten av teknikförvaltningens funktioner har någon form av samarbete med
organisationer för personer med funktionsnedsättning. Framför allt samverkar
teknikförvaltningen med organisationer för personer med funktionsnedsättning i ett
förebyggande syfte tidigt i planeringsskedet.
Projektverksamheten
I projekt har projektledaren i uppdrag att föra en dialog med organisationer för
personer med funktionsnedsättning i syfte att få in deras synpunkter tidigt i
projekten. Projekten bjuder in till möten, inte sällan är det en tillgänglighetskonsult
på arkitektramavtal som hjälpa till med sådana saker.
I de stora projekten har organisationer för personer med funktionsnedsättning en
referensgrupp.
Driftverksamheten
Driftverksamheterna kommer oftast in i ett senare skede där de första kontakterna
tagits i planeringsstadiet, därav har de ganska lite kontakt med dessa organisationer.
Ett tydligt undantag är dock snöröjningen där möten hålls med tillgänglighetsrådet
för att föra en dialog om framkomlighet.
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Vidare finns en kontaktyta mot Funkisam avseende Botaniska Trädgården. Den
kontakten sker numera genom DBWs försorg som ett resultat av det nya avtalet.
Hamnavdelningen
Hamnavdelningen har ingen regelbunden dialog med organisationer för personer
med funktionsnedsättning eller tillgänglighetsrådet. När hamnavdelningen har
byggprojekt som berör dessa som till exempel kryssningskajen, Resecentrum så sker
alltid dialog med organisationer för personer med funktionsnedsättning enligt
kontakter avdelningen vid aktuellt tillfälle fått via projektavdelningen.
Förvaltningsstöd
Den 1 januari 2019 blev det lag på att all digital offentlig service ska uppfylla vissa
krav enligt WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), med syfte att göra
innehåll på webbplatser tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.
Förvaltningsstöd har på gotland.se sedan tidigare uppfyllt flera av WCAG:s riktlinjer,
men nu blev det mer definitivt utan undantag. Det är kommunikationsteamet på
regionsstyrelseförvaltningen som har ansvaret för detta och att hålla koll på när
WCAG-riktlinjerna uppdateras, medan IT samordnare ansvarar för att
teknikförvaltningens information uppfyller dessa riktlinjer. IT samordnaren vet att
organisationer för personer med funktionsnedsättning testat sidorna med jämna
mellanrum men det är i så fall kommunikationsteamet på
regionsstyrelseförvaltningen som har den kontakten.
Mark och trafikavdelningen
Landskapsarkitekten är representant för teknikförvaltningen i samverkan med
organisationer för personer med funktionsnedsättning. Teknikförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen har en samrådsgrupp med organisationer för
personer med funktionsnedsättningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen är
sammankallande och Johan Asplund (KD) är ordförande. Även
kollektivtrafikenheten kallas till dessa samråd och närvarar.
Fastighetsförvaltningsavdelningen
Fastighetsförvaltningsavdelningen har en representant i samverkansgruppen med
organisationer för personer med funktionsnedsättning.
När förvaltningen ska utföra någon form av större tillgänglighetsanpassning tas
kontakt med det förbund som har kunskap inom relevant område. Till exempel tog
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen kontakt med de synskadades riksförbund
inför installationen av taktila stråk på Wisbygymnasiet. Det skedde via mejl och ett
platsbesök där två representanter från förbundet fick godkänna åtgärderna och förslå
justeringar.
Bedömning
Barn- och genusperspektiv –att

funktionsnedsättningar.

samråd förs är av vikt för personer med

Landsbygdsperspektiv – Samråd

förs med personer från hela Gotland.

Ekonomisk konsekvensanalys Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-11-19
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/3677

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Förvaltningschef
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2017/1301
5 december 2019

Therese Kallas

Tekniska nämnden

Upphandling av Ombyggnad av Gråboskolans kök
Förslag till beslut

• Tekniska nämnden beslutar att anta anbud från XXX.
Tekniska nämnden begär finansiellt igångsättningstillstånd.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Ombyggnad av köket i Gråboskolan innebär att förråd och kylrum som i dag ligger i
källarplanet och av bl.a. arbetsmiljömässiga skäl behöver finnas på samma plan som
köket. Utöver detta behöver ett kylrum ersättas med ett nytt och flödet vid
diskinlämningen ses över.
Diskrum och kök även har behov av nya ventilationskåpor samt ett antal
tillkommande golvbrunnar.
Den befintliga ventilationsanläggningen är redan i dagsläget något underdimensionerad och behöver vid ombyggnad kompletteras med ett nytt
luftbehandlingsaggregat med placering i ett nytt aggregatrum i källarvåningen.
Nya kanaler, don samt ventilationskåpor installeras i kök och diskrum.
Ombyggnaden kommer att innebära att standarden i lokalerna höjs.
En upphandling gick i maj 2019 men anbuden låg över budgeten och upphandlingen
avbröts. Efter omarbetning av förfrågningsunderlaget har en ny upphandling
genomförts.
Bedömning

Vid anbudstidens utgång 9 december 2019 hade --- anbud inkommit.
Teknikförvaltningens bedömning är att XXXXs anbud är det ekonomiskt mest
fördelaktiga anbudet vad gäller bästa förhållande mellan ekonomi och kvalité, se
bilaga anbudsutvärdering Gråbo köket daterad -------------. Teknikförvaltningen
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önskar därför att Tekniska nämndens arbetsutskott antar XXXX som entreprenör.
Upphandlingen håller sig inom de budgetramar som tilldelats.
Barn- och genusperspektiv: Ombyggnad av köket i gråboskolan ger medarbetarna en
bättre arbetsmiljöplats som kommer att påverka positivt på matupplevelsen av
barnen.
Ekonomisk konsekvensanalys :
Entreprenörsumma

XXXX kr

Oförutsett

XXXX kr

Projektering

XXXX kr

Byggherreomkostnader

XXXX kr

Övriga kostnader

XXXX kr

Summa

XXXX kr

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-12-05
Presentation på sammanträde
Bilaga Anbudsutvärdering 2019-xx-xx

Teknikförvaltningen
Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Ärendenummer Information
2019/46

Teknikförvaltningen
Projektavdelningen

Datum 25 november 2019

TNau/TN December 2019

Preliminär Upphandlingsplan för Teknikförvaltningen
December 2019
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

TKF/Projavd

Trafikupphandling
Kollektivtrafiken

Entreprenad

TKF/Kollektivtarfik/BUF

Beslut i TN
eller TNau

Tid för beslut

Okt 2019
(Nov 2019)

TN

Jan 2020
(Dec 2019)

Dec 2019
(Nov 2019)

TN

Feb 2020
(Dec 2019)

Ramavtal

TKF

Katthammarsvik ARV

Entreprenad

TKF

Mars 2020
(Jan 2020)

TNau

Maj 2020
(Mars 2020)

Slite deponi utbyggnad

Entreprenad

TKF

Vår 2020
(Höst 2019)

TN/RF

Vår 2020
(Höst 2019)

Exploatering Park A7området

Entreprenad

TKF

Dec 2019
(Höst 2019)

TNau

Feb 2020
(Dec 2019)

Parkering Korpralen 2 på
A7

Entreprenad

TKF

Dec 2019
(Nov 2019)

TNau el TN

Jan 2020
(Dec 2019)

Besiktningsmän
Entreprenadbesiktningar

Ramavtal

TKF

Oklart

TNau el TN

Oklart

Sept 2020
(Sept 2019)
Dec 2019
(Nov 2019)

TNau

Nov 2020
(Nov 2019)
Feb 2020
(Dec 2019)

Ramavtal projektledare
bygg

Ä

FFU ut

Ä

Hemsebadet

Entreprenad

TKF

Ä

Lakvattenhantering SBR
Visby deponi

Entreprenad

TKF

Kvarteret Brodösen

Entreprenad

TKF

Dec 2019
(Okt 2019)

TN

Jan 2020
(Nov 2019)

Ny entre reception IFO
Mariahemmt

Entreprenad

TKF

Feb 2020
(Nov 2019)

TNau

Mars 2020
(Jan 2019)

Avfallshämtning

Entreprenad

TKF

Aug 2019

TNau

Dec 2019

Södra Linan tryckstegring
Nisse

Entreprenad

TKF

Nov 2019

TNau

Jan 2020

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

TNau

Teknikförvaltningen

2 (2)

Region Gotland

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

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/1706
12 november 2019

Emelie Klostermann

Tekniska nämnden

Upphandling avfallshämtning
Förslag till beslut

• Tekniska nämnden beslutar att anta anbud från XXXX och teckna ramavtal.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Region Gotlands ramavtal för avfallshämtning av hushållsavfall går ut 2021-01-31. I
avtalet ingår hämtning av matavfall, brännbart avfall, grovavfall och latrin. För det
nuvarande avtalet besvarar teknikförvaltningens kundtjänst kundrelaterade frågor om
t.ex. hämtning och abonnemang.
En förändring i kommande avtal är att administrativa tjänster flyttas till
entreprenören. Det som stannar kvar inom Regionen är ansvar för kundregister,
systemförvaltning, ekonomi och fakturahantering.
Avtalsperioden är 2021-02-01 t.o.m. 2026-01-31, utan möjlighet till förlängning dvs.
inga optionsår.
Bedömning

Med hjälp av Regionstyrelseförvaltningens upphandlare har teknikförvaltningen gjort
ett förfrågningsunderlag som gått ut på offentlig upphandling. Inkomna anbud har
utvärderats genom att utse det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet tillsammans
med en utvärdering av kvalitativa mervärdeskriterier. Utvärderingen kommer att
presenteras på sammanträdet.
Upphandlingen har ställt krav enligt Region Gotlands biogasstrategi och
styrdokumentet ”Regler för drivmedel”. Miljökrav har ställts i upphandlingen enligt
Lag (2016:1146) om offentlig upphandling. Avtalet avser bidra till en aktivitet för att
uppfylla inriktningsmål 4 i kommande avfallsplan, genom att hämta latrin och
transportera för lokalt omhändertagande på Region Gotlands avloppsreningsverk.
Barn- och genusperspektiv –Avfallshämtning ska ske för alla och det ska ske utan olägenhet,
vilket är speciellt viktigt för barnens hälsa och välmående.
Landsbygdsperspektiv - Avfallshämtning gäller alla abonnenter, både stad och landsbygd.
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Ekonomisk konsekvensanalys – Verksamheten finansieras av en avfallstaxa. En översyn av
avfallstaxan kommer göras då anbudet kan kräva höjning för grund-och hämtningsavgift. Utifrån
marknadspriset är anbudet det ekonomisk mest fördelaktiga.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-11-12
Presentation 2019-12-04

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
RSF Upphandlare, upphandlarna@gotland.se
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/5
5 december 2019

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Konsekvensbeskrivning investeringsbudget 2020
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna prioriteringar av investeringsbudget
2020.
Tekniska nämnden beslutar att godkänna konsekvensbeskrivningen för
investeringsbudget 2020.

•

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2016-09-26, § 136 att automatisk budget-kompensation
för kapitalkostnader i anslagsfinansierad verksamhet ska upphöra. Beslutet om att
automatisk budgetkompensation för kapitalkostnader i anslags-finansierad
verksamhet ska upphöra får konsekvenser för teknikförvaltningen som måste
anpassa investeringsverksamheten efter de årliga avskrivningarna. Det innebär
konsekvenser för investeringsverksamheten vilket kommenteras per verksamhet här
nedan.
I nedanstående tabell åskådliggörs beslutad investeringsplan 2020-2024 jämfört med
det avskrivningsutrymme som finns.
Mark- och stadsmiljö, gata och park
Avskrivningsutrymme
Differens
Kollektivtrafik
Avskrivningsutrymme
Differens
Anslagsfinansierad
hamnverksamhet
Avskrivningsutrymme
Differens

2020
2021
2022
2023
2024
Totalt
25,2
27,0
25,0
26,3
29,7 133,2
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
75,0
-10,2
-12,0
-10,0
-11,3
-14,7
5,5
5,0
5,0
5,0
5,0
25,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
5,0
-4,5
-4,0
-4,0
-4,0
-4,0
3,7
7,0
3,3

8,0
7,0
-1,0

6,5
7,0
0,5

10,0
7,0
-3,0

10,5
7,0
-3,5

38,7
35,0

Investeringsutrymmet är lika stort som den årliga avskrivningen som benämns i
tabellen som avskrivningsutrymme. Förslaget till investeringsplan 2020-2024 går inte
att fullfölja eftersom den har högre investeringsutgifter än avskrivnings-utrymmet.
Teknikförvaltningen har inte utrymme i driftbudgeten att finansiera de ökade
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kapitalkostnaderna. Då investeringsplanen genomförs får det därför negativa
konsekvenser i driftbudgeten.
Då verksamheternas investeringsbudget anpassas till investeringsutrymmet medför
det att investeringarna begränsas jämfört med beslutad investeringsplan. I
nedanstående tabell redovisas beslutade investeringar 2020 enligt investerings-planen
samt hur teknikförvaltningen prioriterat investeringsprojekten inom det utrymme
som finns.
Investeringsprojekt

Beläggningsprogram
Enskilda vägar förbättringar
Enkelt avhjälpta hinder
Säkra skolvägar
Cykelplan Visby
Utveckling serviceorter
Upprustning parker ospec
Lekutrustning
Bad & besökpl uppr & förändr
Anslutning flygplatsen*
Statlig medfinansiering ansl flygplats
Delsumma gata park/mark o stadsmiljö
Utveckling kollektivtrafik i Visby
Utveckling i serviceorter inkl hpl
Nytt biljettsystem
Delsumma kollektivtrafik

Beslutad investeringsbudget 2020, tkr

12 000
1 000
500
800
2 000
1 500
700
500
1 000
5 200

Prioriterat av
TKF, tkr

25 200

8 000
0
500
800
2 000
1 500
700
500
1 000
5 200
-5 200
15 000

250
250
5 000
5 500

200
200
600
1 000

*Investeringsprojektet för anslutning till flygplatsen har beviljats statlig
medfinansiering som kommer att täcka de ökade kapitalkostnaderna.
Hamnverksamhetens investeringsprojekt i den beslutade investeringsplanen 20202024 är inom ramen för investeringsutrymmet.
Prioriteringarna får följande konsekvenser för avdelningarna.
Mark och trafikavdelningen
Mark- och stadsmiljö kan genomföra de investeringar som är planerade för 2020.
Detta eftersom Region Gotland får bidrag för projektet Anslutning flygplatsen som
kan täcka uppkomna kapitalkostnader.
I den beslutade investeringsplanen 2020-2024 anslås 5,5 mnkr till inköp av nytt
biljettsystem samt utveckling av kollektivtrafiken i Visby samt hållplatser.
Konsekvenserna av att anpassa investeringarna till utrymmet är följande:
•

Nytt biljettsystem kommer inte anskaffas som planerat.

•
Avtal med nuvarande leverantör av biljettsystem förlängs till att täcka
tiden fram till 2023, när nytt trafikavtal kommer till stånd.
Tilläggsanslag måste sökas för ökade driftskostnader av biljettsystemet från och med
2020.
Gata parkavdelningen
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Enligt prioriteringen av investeringsanslaget kommer Gata- parkavdelningen endast
kunna utföra c:a 2/3-delar av 2020 års planerade underhållsåtgärder på tätortsvägarna
på Gotland, vilket innebär flera konsekvenser för det kommunala vägnätet.
Prioriteringen av investeringsbudgeten kommer att få följande konsekvenser:
•

Vägnätet kommer att försämras,

•

Trafiksäkerheten kommer att påverkas negativt,

•

Behovet av framtida underhåll kommer att öka,

Investeringsanslaget för enskilda vägar med statsbidrag som prioriterats till noll
kronor under 2020 kommer medför en standardsänkning.
•

Driften av enskilda vägar försvåras

•

Trafiksäkerheten på enskilda vägar påverkas

Prioriterat för Gata- parkavdelningens investeringar under 2020-2024 är att
genomföra kommande års beläggningsprogram och därigenom kunna återta en
godtagbar standard på de vägar där Region Gotland är väghållare (ägare).
Det finns en beräknad underhållsskuld för gator och vägar som uppgår till 100 mnkr
för Region Gotland 2021. Uppgifterna kommer från en Ramböllrapport.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att investeringsverksamheten måste prioriteras
så att driftkonsekvenserna ryms inom driftbudgeten. Investeringsutgifternas storlek
måste därför anpassas till samma belopp som de årliga avskrivningarna. När
kompletteringsbudgeten för 2020 förbereds kommer detta att beaktas.
Om 25,2 miljoner kronor investeras inom gator och vägar erfordras ramtillskott med
1,3 miljoner kronor för ökade kapitalkostnader.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet kan innebära att vissa utvecklingsprojekt måste
skjutas på framtiden vilket kan påverka barn- och genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet kan innebära att vissa utvecklingsprojekt måste
skjutas på framtiden vilket kan påverka landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet kommer att få ekonomiska konsekvenser.
Kollektivtrafiken kan hålla sig inom den investeringsbudget som är anslagen efter
prioriteringar. Driftsbudgeten behöver tilläggsanslag för att klara ökade
driftskostnader under kommande åren.
På sikt kan det påverka de investeringsprojekt vi får statlig medfinansiering för, vilket
kan innebära ekonomiska konsekvenser.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-12-05
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3640
15 november 2019

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Intern kontroll 2019
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna rapporten om intern kontroll 2019.

Sammanfattning

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. Planen har nu
genomförts och resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen visar att det
finns brister i rutinerna.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att den interna kontrollen fungerar bra.
Resultatet av uppföljningen visar att det finns brister i den interna kontrollen vilket
ska åtgärdas.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet

genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet

får inga konsekvenser för barn- och

får inga konsekvenser för landsbygdsperspektivet.

Ekonomisk konsekvensanalys - Beslutet

får inga ekonomiska konsekvenser. En
fungerande intern kontroll är positivt för teknikförvaltningen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-11-15
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Sammanfattning

Den interna kontrollen har granskats under hösten 2019 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

Leverantörsbetalningar

Att leverantörsfakturor avseende fastighetsförvaltning
utgörs av E-faktura. Nya
regler gäller from 1 april för
avtal upphandlat via LOU
efter 1 april.
Att det finns ändamålsenliga
försäljningsrutiner vid återvinningscentralerna.
Att det finns en ändamålsenlig upphandlingsorganisation
vid upphandling av kollektivtrafik.

50 st stickprovskontroll- En av 50 fakturor borde
ler av leverantörsfaktu- ha varit en e-faktura.
ror.

Försäljningsrutiner
Upphandling

25 st stickprovskontrolller av kundfakturaunderlag.
Genomgång av upphandlingsorganisationen
för upphandling av kollektivtrafik.

Resultat

Endast tre kundfakturaunderlag var kompletta.

Upphandlingen följer
beslutad process förutom att någon behovsanalys inte gjordes pga.
tidsbrist i upphandlingen.
Investeringsverksamhet Att det görs löpande riskana- Genomgång av riskana- 12 av investeringsprolyser vid större investerings- lyser för 25 st investejekten saknar riskanaprojekt.
ringsprojekt.
lyser
Debiteringsrutiner
Att debiteringsrutinerna fun- Kontroll av 25 st arbets- Totalt 5 st. arbetsorder
Mek-verkstaden
gerar ändamålsenligt vid
order blivit debiterade
var inte fullständigt deMek-verkstaden.
kund.
biterade.
Gränsdragning investe- Att korrekt klassificering
25 st stickprovskontroll- En av de granskade fakring - driftkostnad
görs utav ekonomiska hänler av större leverantörs- turorna borde ha redovidelser vad gäller investefakturor på driften.
sats som en investeringar.
ringsutgift.

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.
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Resultat av granskningen

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

Leverantörsbetalningar

Uppföljning har skett av Att leverantörsfakturor avseende fastighetsförvaltning utgörs av E-faktura.
Nya regler gäller from 1 april.
Resultatet av granskningen redovisas i nedanstående tabell.
Antal granskade
fakturor

Varav e-fakturor

50

Fakturor som
ej omfattas av
lagen

40

Borde ha varit e-faktura

9

1

Kommentarer
Granskningen visar att en av 50 fakturor inte uppfyller lagkraven. Fakturan var utställd av Geab och
borde ha varit en e-faktura.
Nio av de granskade fakturorna är utställda enligt tidigare avtal vilket innebär att de uppfyller kraven.

Försäljningsrutiner

Uppföljning har skett av att det finns ändamålsenliga försäljningsrutiner vid återvinningscentralerna.
Enligt gällande rutiner så har företag som lämnar verksamhetsfall möjlighet att bli fakturerade för
tjänsten. Privata kunder har inte det valet. Kund lämnar uppgifter på underlag till ÅVC för fakturering
vilket ska signeras av kunden som en bekräftelse på att uppgifterna stämmer.
Totalt 25 st stickprovskontroller av kundfakturaunderlag har utförts och resultatet redovisas i nedanstående tabell.
Kontrollerade
kundfakturaunderlag

25

Antal ofullständiga kundunderlag

Måluppfyllnad
av kriterier

22

73%

Rutinen för fakturering innehåller 11 kriterier som ska fyllas i av kund på ett underlag som lämnas till
personal på ÅVC. Dessa har valts att kontrolleras:












Fakturering enligt prislista
Fakturerat inom en månad
Datum för försäljningen
Avfallstyp
Belopp
Organisations.nr
Företagsnamn
Företagsadress
Fakturareferens om kunden har sådan
Underlaget ska signeras av kund och den som tar emot avfallet från kund.
Månadsvis inlämnat från ÅVC
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Kommentarer
Bristfällig information lämnas från kund på blankett som lämnas i lucka på ÅVC. Av 25 underlag från
kund var 3 fullständigt ifyllda. Det kriteriet med störst förbättringspotential är lämnandet av uppgifter
om organisationsnummer, 8 av 25 var ifyllda, endast 9 kunder hade lämnat referens på underlaget.
Det enda kriterier som uppfylls av kund på fakturaunderlaget är företagsnamnet, 25 av 25.
För 1 av 25 fakturor gäller att fel taxa använts av teknikförvaltningen vid debiteringen.
Rutinerna för kundfakturering vid ÅVC ska förbättras och digitaliseras. Följande åtgärder kommer att
vidtas:






En åtgärd som kommer att vidtas är att det kommer att ställas som krav att kunden lämnar
komplett fakturaunderlag till ÅVC personalen.
Inga kunder kommer passera utan ett fullständigt ifyllt underlag.
Tjänsten kommer digitaliseras med e-plattform och med tvingande fält.
Personalens kontroll kommer utökas för att säkra ett korrekt fakturaunderlag.
Den interna kontrollen av försäljningsrutinerna kommer att upprepas regelbundet.

Upphandling

Uppföljning har skett av att det finns en ändamålsenlig upphandlingsorganisation vid upphandling av
kollektivtrafik. Granskningen av den interna kontrollen har gjorts utifrån vad som ska ingå i region
Gotlands upphandlingsprocess.
Behovsanalys - vilket behov ska tjänsten uppfylla och har vi råd med det?
Ej uppfyllt - Någon behovsanalys gjordes inte pga. tidsbrist i upphandlingen. Inför nästa upphandling
av kollektivtrafiken kommer det att finnas en behovsanalys.
Redan i behovsanalysen bör frågan om ekonomin belysas.
Marknadsanalys – finns det vi har behov av?
Uppfyllt - Ett samråd inför upphandlingen genomfördes med fyra leverantörer hösten 2018. Totalt 46
frågor stämdes av med leverantörerna. Ekonomi berördes ej. Finns det en marknad som kan delta i
upphandlingen.
Skriva förfrågan – skriva krav på tjänsten samt hur anbuden ska utvärderas
Uppfyllt - Förfrågningsunderlag upprättades. Upphandlingen genomfördes i två steg.
1. Ansökan om att få lämna anbud får göras
2. Anbud lämnas
Upphandlingsformen är selektiv en s.k. selektiv upphandling.
Annons – annonsering så att alla företag som är intresserade kan svara
Uppfyllt – annonsering har skett enligt gällande regler till de som ansökt om att få lämna anbud.
Anbudstid – mellan 3 veckor och tre månader beroende på vad som ska köpas. Här skriver företagen offerter(anbud)
Uppfyllt – avstämning gjordes med marknaden om hur lång anbudstid som skulle gälla.
Anbudstiden förlängdes med 17 dagar för att undvika ev överprövning.
Anbudsöppning – alla offerter öppnas samtidigt
Uppfyllt - Ett anbud inkom i digital form.
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Utvärdering – utvärdering av företaget eller tjänsten utifrån det som står i förfrågan
Uppfyllt - Kontroll har skett av att leverantören uppfattat allt korrekt.
Beslut – beslut om vilket/vilka företag som vinner upphandlingen. 10 dagars överklagansperiod
Uppfyllt - Formellt beslut är taget efter avstämning med styrgrupp.
Avtal – skriva bindande avtal med leverantören
Överprövning har skett under anbudstiden vilket innebär att avtal ej tecknats. Avtal har tecknats med
leverantören genom en direktupphandling (RS 2019/1170).

Investeringsverksamheten

Kontroll har skett av att det görs löpande riskanalyser vid investeringsprojekt. En genomgång har
gjorts av 25 st. investeringsprojekt.

Antal granskade

25

Riskanalys
finns

Riskanalys finns
inte

12

13

Kommentarer
Mindre än hälften av projekten har riskanalyser vilket innebär att detta är ett utvecklingsområde. Mallen för riskanalyser som finns i Region Gotlands projektmodell behöver utvecklas. Det behövs information om hur man ska arbeta löpande med riskanalyser i projekten för att de ska fylla sitt syfte. Som
referensmall i kontrollen har riskanalysen för Säveprojektet använts.
Rutinen för riskanalyser ska gås igenom och följande åtgärder kommer att vidtas:




Kravet på att göra löpande riskanalyser kommer att tydliggöras mot projektledare.
En avgränsning på att riskanalyser ska upprättas införs på investeringsprojekt över 3 mnkr.
Informationen om att löpande riskanalyser ska göras kommer att utökas.

Mek-verkstaden

Kontroll har skett av att debiteringsrutinerna fungerar ändamålsenligt vid Mek-verkstaden. Totalt 25 st
stickprovskontroller har gjorts av arbetsorder.
Antal granskade arbetsorder

25

Antal kompletta

20

Antal ofullständiga

5

Kommentarer
Totalt fem av 25 arbetsorder var inte fullständigt debiterade. Felaktigheterna har nu åtgärdats.
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Gränsdragning investering - driftkostnad

Kontroll har skett av att korrekt klassificering görs utav ekonomiska händelser vad gäller driftkostnader.
Antal granskade fakturor

25

Driftkostnad

24

Investering

1

Kommentarer
Granskningen avser slumpmässigt urval av 25 leverantörsfakturor under 2019 som överstigit 100 tkr
och som redovisats som driftskostnad
En leverantörsfaktura har redovisats som driftkostnad som enligt vår bedömning är en investeringsutgift.
Leverantörsfakturan ska rättas och klassificeras korrekt.

Uppföljning av föregående års granskning
I föregående års intern kontrollgranskning av anläggningsregistret konstaterades att 2 fordon av 54
inte ägs av Regionen. Det kan konstateras att fordonen nu nedskrivits och ingår inte i anläggningsregistret.

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/5
5 december 2019

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Avskrivningar kundfordringar 2019
Förslag till beslut

• Tekniska nämnden avskriver kundfordringar på totalt 248 414 kronor.

Sammanfattning

När tekniska nämnden utfört en tjänst debiteras kunden en avgift. Avgiften
faktureras i samband med att ärendet expedieras. Inkomsten bokförs direkt som en
intäkt i verksamheten och motbokning görs på ett fordringskonto.
Betalningsbevakning sker kontinuerligt, trots detta finns risk att betalning uteblir. Då
uppkommer en kundförlust och fordran avskrivs.
Region Gotland har avtal med Intrum Justitia AB för långtidsbevakning av avskrivna
fordringar. Även om fordran avskrivs som kundförlust så lever skulden vidare hos
den som har skuld till Regionen.
Regionstyrelsen har beslutat att varje nämnd själv ska besluta om avskrivning av
kund fordran och att nämndens verksamhet ska belastas med den förlust som
uppkommer.
Regionstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till avskrivning av kundförluster år
2019 för tekniska nämnden. Samtliga fordringar har varit föremål för inkassoåtgärder.
Kundförlusterna fördelas enligt följande:
Verksamhet
Fastighetsförvaltningen

Kundförlust,
kr
7 239

Kollektivtrafik och
samhällsbetalda resor

47 047

Gator

11 984

Parkeringsverksamhet

1 750

Hyror

9 897

Kommentarer
Kund ska enligt dom betala för skadegörelse av lägenhet,
betalning har ej skett med 7 239 kr. Från år 2010.
Kund som inte betalat faktura för busskort 141 kr för år
2014, fordringar för egenavgifter vid sjukresor skrives av
med 46 906 kr.
Kund som inte betalat för grushyvling av enskild väg
med 990 kr, från år 2014.
Kund som inte betalat för grävtillstånd med 10994 kr.
Från år 2017, utredning pågår.
Tre kunder som inte betalat felparkeringsavgifter med
1 750 kr.
En hyresgäst som inte betalat 2 bostadshyror, från år
2016 och 2017.
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TN 2019/5

Verksamhet
Arrenden

Kundförlust,
kr
4 873

Hamnverksamhet

6 287

Salutorg

8 000

Offentlig platsmark

32 189

VA
Avfall
Fastighetsförvaltning
Summa

48 924
67 264
2 960
248 414

Kommentarer
Två arrendeavgifter för jordbruk som inte betalats av
kund. Från år 2017.
Kund som inte betalat avgift för el med 594 kr
utlandsfaktura, från år 2014. Fyra kunder som inte betalat
avgifter för kajplatser med 5 693 kr, från år 2017.
Torgplats vid Stora Torget som inte betalats av
platsinnehavaren år 2013.
Hyror offentlig platsmark, 30 400 kr avser uteservering
2015 konkurs, 1 789 kr avser obetald faktura för
torghandelsplats vid Stora torget 2015.
VA- brukningsavgifter som inte betalats av abonnenter.
Avfallsavgifter som inte betalats av abonnenter.
Kund som inte betalat för sanering av lägenhet, dödsbo.

Sammanlagt föreslås avskrivning av kundfordringar för tekniska nämnden år 2019
med 248 414 kronor.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att avskrivningarna kan genomföras som planerat.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet får inga konsekvenser för barn- och
genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet får inga konsekvenser för landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys - Beslutet får negativa ekonomiska konsekvenser för
tekniska nämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-12-05
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3492
5 december 2019

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Indexuppräkning taxa för transporttillstånd
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar om uppräkningen av taxan för dispenser av
transporttillstånd enligt index KPI med 1,61 procent.
Uppräkningen av taxan gäller från och med 1 januari 2020.

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 2018 till oktober 2019.
Bedömning

I enlighet med taxeföreskrifterna föreslås att taxan räknas upp med
konsumentprisindex vilket innebär en höjning med 1,61 procent. Perioden som ligger
till grund för uppräkningen är från oktober 2018 till oktober 2019.
Konsumentprisindex i oktober 2018 uppgick till 330,72. Konsumentprisindex i
oktober 2019 är 336,04, vilket innebär en förändring med 1,61 procent.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet får inte några konsekvenser för barn- och
genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet får inte några konsekvenser för
landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet innebär ekonomiska konsekvenser då
intäkterna kommer att öka.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-12-05
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Patric Ramberg
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3493
5 december 2019

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Indexuppräkning taxa för offentligt platsmark
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att räkna upp taxan för offentlig plats med 1,61
procent i enlighet med konsumentprisindex.
Uppräkningen av taxan gäller från och med 1 januari 2020.

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 2018 till oktober 2019.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att taxan för offentlig plats räknas upp med
1,61 procent i enlighet med KPI. Perioden som ligger till grund för uppräkningen är
från oktober 2018 till oktober 2019. Konsumentprisindex i oktober 2018 uppgick till
330,72 och konsumentprisindex i oktober 2019 uppgår till 336,04 vilket innebär en
förändring med 1,61 procent.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet får inte några konsekvenser för barn- och
genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet får inte några konsekvenser för
landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet innebär ekonomiska konsekvenser då
intäkterna kommer att öka.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-12-05
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3494
5 december 2019

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Indexuppräkning av VA-taxan
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden beslutar höja anläggningsavgifter för VA-verksamheten med
1,6 procent from januari 2020, vilket är enligt § 10 ”Taxa för Region Gotlands
allmänna vatten- och avloppsanläggning”.
Tekniska nämnden beslutar höja brukningsavgifter för VA-verksamheten med
1,6 procent from januari 2020, 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 2018 var fastställt till 330,72 då senaste justeringen
gjordes. Konsumentprisindex i oktober 2019 uppgår till 336,04 vilket innebär en
förändring med 1,6 procent.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att anläggnings- och brukningsavgifter ska höjas med
1,6 procent from januari 2020.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet får inte några konsekvenser för barn- och
genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet får inte några konsekvenser för
landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet innebär ekonomiska konsekvenser då
intäkterna kommer att öka.
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3495
5 december 2019

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Indexuppräkning taxa för nyttoparkering
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att räkna upp taxan för nyttoparkeringstillstånd med
1,61 procent enlighet med KPI.
Uppräkningen av taxan gäller från och med 1 januari 2020.

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
2018 till oktober 2019.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att nyttoparkeringstaxan skall räknas upp med
konsumentprisindex vilket innebär en höjning med 1,61 procent. Perioden som ligger
till grund för uppräkningen är från oktober 2018 till oktober 2019.
Konsumentprisindex i oktober 2018 var 330,72. Konsumentprisindex i oktober 2019
uppgår till 336,04.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet får inte några konsekvenser för barn- och
genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet får inte några konsekvenser för
landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet innebär ekonomiska konsekvenser då
intäkterna kommer att öka.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-12-05
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3496
5 december 2019

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Indexuppräkning av hamntaxan
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att räkna upp hamntaxan med 1,61 procent i enlighet
med KPI.
Uppräkningen av taxan sker from 1 januari 2020.

Sammanfattning

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

Teknikförvaltningens bedömning är att hamntaxan räknas upp med
konsumentprisindex vilket innebär en höjning med 1,61 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 2018 till oktober 2019. Konsumentprisindex i oktober 2018 uppgick till
330,72. Konsumentprisindex i oktober 2019 uppgår till 336,04 vilket innebär en
förändring med 1,61 procent.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet får inte några konsekvenser för barn- och
genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet får inte några konsekvenser för
landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet innebär ekonomiska konsekvenser då
intäkterna kommer att öka.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-12-05
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3497
5 december 2019

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Indexuppräkning taxa för kollektivtrafik
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden beslutar att räkna upp taxan för kollektivtrafik inklusive
färdtjänst och sjukresor med 1,61 procent i enlighet med konsumentprisindex
endast för de delar som gäller färdtjänst och sjukresor.
Uppräkningen av taxan gäller från och med 1 januari 2020.

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

Teknikförvaltningens bedömning är att taxan för resor i all kollektivtrafik inklusive
färdtjänst och sjukresor räknas upp med 1,61 procent. Perioden som ligger till grund
för uppräkningen är oktober 2018 med konsumentprisindex 330,72 till oktober 2019
med konsumentprisindex 336,04.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet får inte några konsekvenser för barn- och
genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet får inte några konsekvenser för
landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet innebär ekonomiska konsekvenser då
intäkterna kommer att öka.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-12-05
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3673
20 november 2019

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Tilläggsanslag för anläggande av väg enligt detaljplan
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag för
investeringsutgifter för ombyggnad av Visborgsgatan enligt Detaljplan för
Visby Del av Hällarna 1:7, med totalt 3 000 000 kr.
Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag för driftkostnader
med totalt 135 000 kr (kapitalkostnader).

Sammanfattning

Tilläggsanslag ansöks med 3 000 000 kr för en ombyggnad av Visborgsgatan, enligt
detaljplan för Visby Del av Hällarna 1:7, för att förbättra trafiksäkerheten i
korsningen mellan Visborgsgatan och Gutevägen.
Tilläggsanslag ansöks för de driftkonsekvenser som investeringen innebär med totalt
135 000 kr. Avskrivningstiden är 30 år och den interna räntan uppgår till 1,5 %.
En markförsäljning har genomförts i anslutning (Visby Hällarna 1:7) och intäkterna
ska finansiera projektet enligt genomförandebeskrivning i Detajplan för Visby del av
Hällarna 1:7.

Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att tilläggsanslag erfordras förombyggnad av
Visborgsgatan enligt detaljplan för Visby, Del av Hällarna 1:7, med totalt 3 000 000
kr. Tilläggsanslag erfordras för de driftkostnader som blir konsekvensen av
investeringen med 135 000 kr. (Kapitalkostnaderna).
I genomförandebeskrivningen för Detaljplan Visby del av Hällarna 1:7 beskrivs att
kommunen kommer ha kostnader för omläggning av gata och att intäkterna för
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kommunens del är hänförliga till försäljning av mark. I genomförandebeskrivningen
beskrivs också att som lägst kommer kommunens intäkter emellertid överstiga
kommunens kostnader. För att omläggning av gatan ska kunna genomföras behöver
tekniska nämnden ansöka om erforderliga tilläggsanslag för projektet.
Barn- och genusperspektiv –Beslutet

innebär konsekvenser för barn- och
genusperspektivet. Tas beslutet ökas trafiksäkerheten i korsningen mellan
Visborgsgatan och Gutevägen.
Landsbygdsperspektiv Beslutet

landsbygdsperspektivet.

innebär inga konsekvenser för

Ekonomisk konsekvensanalys - Enligt

genomförandebeskrivningen för Detaljplan
Visby del av Hällarna 1:7 kommer kommunen ha kostnader för omläggning av gata. I
beskrivningen går även att läsa att som lägst kommer kommunens intäkter emellertid
överstiga kommunens kostnader. Beslutet innebär ekonomiska konsekvenser för
teknikförvaltningen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-11-20
Detaljplan för Visby del av Hällarna 1:7
Detaljplan för Visby del av Hällarna 1:7 – genomförandebeskrivning

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
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Dnr 62038-21

Antagen 2008-12-15
Laga kraft 2009-10-15

Detaljplan för
VISBY del av Hällarna 1:7
Gotlands kommun
Stadsarkitektkontoret i Visby 2008-03-25

PLANBESKRIVNING
Handlingar

Plankarta med illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning och
samrådsredogörelse

Planens syfte och
huvuddrag

Planen görs för att ge möjlighet till att bygga ett hotell med 100 rum
innehållande 200 bäddar. Planen har utformats så att det ska finnas fri sikt
mot kvarnen Plågan i ett stråk mot Söderväg och mellan Plågan och kvarnen
Kärringen. Då delar av området används som strövområde till fyra förskolor
i närheten har hotellet placerats så nära Söderväg som möjligt. Hänsyn har
tagits till underjordiska ledningar som avgränsar hotelltomten i väster.

En bit söder om planområdet finns ett riksintresse för turism och friluftsliv.
Förenlighet med 3, 4
och 5 kap miljöbalken. Inom området ligger Svensk bilprovning, bilhandel, en oljedepå mm. Detta
riksintresse bedöms inte påverkas negativt av föreslagen hotelletablering.
Mijöpåverkan enligt 6 Väster om planområdet finns ett riksintresse för naturvården (klintkanten).
De naturvärden som riksintresset innehåller berörs inte av planförslaget.
kap miljöbalken
Inga miljökvalitetsnormer bedöms överträdas eller riskerar att överträdas.
Om en detaljplans genomförande kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras när en kommun upprättar en
detaljplan.
Stadsarkitektkontoret har bedömt att ett genomförande av planen inte
medför en betydande miljöpåverkan enligt miljöbalkens 6 kap.
Motivet för detta ställningstagande är att de förväntade effekterna inte har
en sådan betydelse och komplexitet att det finns behov av en särskild
miljökonsekvensbeskrivning.

PLANDATA
Lägesbestämning

Planområdet ligger i hörnet av Gutevägen och Söderväg i Visby. Planen har
avgränsats så att ledningarna i väster kan ligga kvar orörda och att den
naturskog som används av många förskolebarn i huvudsak förblir orörd.

Areal

Planområdets totala areal är på ca 2,1 hektar.

Markägoförhållanden

Kommunen äger marken.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

En översiktsplan för Visby har varit ute på samråd under 2006. I denna
konstateras att områdets strategiska läge i hamnens närområde borde med
fördel kunna utnyttjas för exempelvis hotell, kontor och/eller andra mer
människointensiva verksamheter.

Detaljplaner

För huvuddelen av området gäller detaljplan 1968-05-22. Kvarnen Plågan
som ligger utanför nuvarande förslag är avsatt som specialområde för
kulturreservat. Resten utgörs av allmän plats, parkmark. En flik utefter
Gutevägen återfinns i 1934 års plan och markeras där som allmän plats.
Utefter såväl Gutevägen som Söderväg finns en zon av ej planlagd mark.
Planernas genomförandetid har gått ut.

Program för
planområdet

Detaljplanen skall grundas på ett program som anger utgångspunkter och
mål för planen, om det inte är onödigt. Syftet är att dialogen mellan
kommunen och dem som berörs av ett planärende skall komma till stånd i
ett tidigt skede innan planen fått ett alltför konkret innehåll och kommunens
ställningstaganden blivit låsta.
Stadsarkitektkontoret har bedömt att ett program är onödigt med stöd av att
den översiktsplan för Visby varit ute på ett mycket brett samråd under 2006.
Dessutom har detaljplaneförfrågan varit ute på samråd innan
byggnadsnämnden beslutade att ge stadsarkitektkontoret i uppdrag att
upprätta en detaljplan för området.

Miljökonsekvensbeskrivning

Ett genomförande av planen har inte ansetts medföra betydande
miljöpåverkan.

Kommunala beslut
i övrigt

Kommunstyrelsen har upprättat ett markanvisningsavtal som siktar på att
området bebyggs med hotell.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Planområdet kan betraktas som naturområde, men är delvis ganska påverkat
och inom området finns en barack och en spontant ianspråktagen parkering.
Området har både öppna partier och delar med träd och buskar. Tätt intill
kvarnen Plågan finns den starkt hotade Kransborren, Marrubium vulgare.
Området med blandskog (berör planområdet i sydväst) används i dag som
närskog till 4 förskolor med sammanlagt över 130 barn. För barn i dag är
naturskog av mycket stor betydelse för att i tidiga år lära in förståelsen för
allt växande, för att öka motoriken samt för att ha tillgång till en ostörd yta
som ger motivation till egna kreativa lekar.
Hela området används dagligen för hundpromenader i en avskärmad miljö
samt för promenader för att se solnedgången. Ett flertal använda stigar finns
i området.
Denna naturskog är den enda av sitt slag i sydvästra Visby innanför
ringleden.
Kvarnen Plågan ligger utanför planområdet på en forntida kraftig strandvall
(Ancylussjöns gränsvall). Kvarnen är kulturhistoriskt värdefull, liksom det
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område som gör att kvarnen kan bilda ett sammanhang med de två andra
kvarnarna norr om Gutebacken.
Utanför planområdets västra gräns löper en underjordisk oljeledning.
Geotekniska
förhållanden

AB PentaCon i Visby har utfört en översiktlig geoteknisk utredning daterad
2007-11-05. Av denna framgår det att markytan är relativt plan och faller
svagt åt nordväst. Jorden bedöms generellt bestå av 0,1-0,2 meter mulljord
på ett lager av sand, grus eller morän direkt på kalkstensberget. Bergnivån
bedöms ligga mellan 0,4-1,0 meter under markytan. Inom fastigheten finns
rester av gamla stenbrott. I anslutning till dessa områden kan större
mäktighet av fyllnads- och avbaningsmassor förekomma. Inget vatten har
konstaterats i samband med provborrningarna. Grundvattennivån bedöms
med ledning av SGU:s geohydrologiska karta från 1982 ligga ca 10-15
meter ned i kalkstensberget. Jorden tillhör generellt inte några tjällyftande
jordarter. Markvatten kan strömma på det tätande moränlagret eller
kalkstensberget vid kraftig nederbörd eller vid snösmältning. Tidvis bedöms
vatten kunna bli stående inom områdets lågpunkter på grund av moränens
och kalkstensbergets låga permeabilitet.
Små eller inga förhöjda halter av lättflyktiga kolväten eller metaller har
konstaterats vid provtagningar. Ingen av de uppmätta metallhalterna
överstiger riktvärdena för känslig markanvändning för respektive ämne.
Ingen av de uppmätta halterna av PAH eller summan av cancerogena PAH i
jord överstiger riktvärdena för känslig markanvändning för respektive
ämne.
Enligt gjord markradonutredning för Gotlands kommun ligger planområdet
inom område med lokala förekomster av normalradonmark (områden med
grovt grus eller områden med kända sprickor, karst). Inom
normalriskområde för radon skall grundläggning utföras radonskyddande.
Kravet innebär att byggnadsdelar som står i kontakt med jorden utformas så
att luft från marken förhindras att tränga in i byggnaden. Speciell
uppmärksamhet måste ägnas åt håltagningar i golvet för genomföringar etc.
Markradonundersökning kan även göras för att närmare konstatera
risknivån inom området. Stickprov bör utföras i färdigställda byggnader för
att kontrollera att riktvärden för radon (200 Bq/m3 som årsmedelvärde)
respektive gammastrålning (0,5 μSv/h) uppfylls.
Generellt sett bedöms det finnas mycket goda möjligheter att anpassa den
aktuella bebyggelsetypen, hotellbyggnad, till de rådande geotekniska
förhållandena. Grovplanerings- och grundberedningskostnaderna bedöms
bli normala. Fastställande av dimensioneringsparametrar skall göras av
geotekniskt sakkunnig i samband med detaljprojekteringen.
Belastningar av marken (byggnader, uppfyllning mm.) kan genomgående
utföras utan risk för skadliga ojämna sättningar. Ej heller föreligger risk för
stabilitetstekniska problem. Detta innebär att hotellet kan byggas utan att
den oljeledning, som löper strax utanför planområdet, påverkas.

Fornlämningar

Några kända fornlämningar finns inte inom området.
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Bebyggelseområden
En byggbar byggnadsarea på 1500 kvm i max 3 våningar (ger en bruttoarea
på 4500 kvm) med en totalhöjd på 14 meter över markytan tillåts inom
området. Planen medger byggande av hotell och kontor.

Friytor
En stor del av Hällarna tas i anspråk för hotelltomten men de från
rekreationssynpunkt värdefullaste ytorna kvarstår.

Lek och rekreation

Gator och trafik
Hotelltomten angörs från Söderväg..
För att förbättra sikten i hörnet Visborgsgatan-Gutevägen föreslås en
ombyggnad av Visborgsgatan.

Verksamheterna vid Lantmännens område och försvarsmaktens oljedepå
bedöms inte innebära någon påverkan av betydelse för planens
hotellverksamhet. Kommunen har låtit utföra en riskutredning daterad
2008-02-20, som visar att med föreslagna planbestämmelser är det möjligt
att utan risk för människors liv och förstörelse av egendom uppföra ett
hotell enligt planförslaget. Mot vägtrafikbuller isoleras fasaderna med minst
30 dB(A) för att klara inomhusmiljön. Hotellets uteplatser placeras så att
byggnaden ger bullerskydd mot trafiken.

Störningar

Teknisk försörjning
Vatten- och avloppet är ansluts till det kommunala nätet.

Vatten och avlopp

Administrativa frågor
Genomförandetiden är satt till fem år med tanke på möjligheten att ändra
detaljplanen då blir större om behov uppkommer.

Konsekvenser av planens genomförande
Barnperspektiv

Gotlands kommun följer barnkonventionen. De synpunkter som kommit in
från närliggande förskolor har så långt möjligt beaktats i det slutliga
planförslaget. Kommunstyrelsen beslöt 2006-09-21 § 258 att godkänna ett
markanvisningsavtal med Göran Göransson och Göran Bylund. Detta avtal
omfattade hela området Hällarna 1:7 innanför Gutevägen-Söderväg. Efter
ett tidigt samråd beslutade byggnadsnämnden att hänsyn måste tas till
förskolornas behov och att området för hotell skulle inskränkas till ett
mindre område närmast Söderväg. Den del av området som blir kvar och
som kan utnyttjas av förskolorna är stort och kan på sikt utvecklas genom
lämpliga planteringar och skötselåtgärder.

Natur, miljö och hälsa

En del av Hällarna vid kvarnen Plågan tas i anspråk för hotellverksamhet.
Ett grönområde försvinner till viss del.
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Den aktuella delen av Hällarna har, fastän störningspåverkat, ändå en
ganska stor betydelse som närrekreationsområde. Dess betydelse för
förskoleverksamhet är mycket stor. De intressantaste och mest utnyttjade
delarna ligger i centrala och västra delen kring träddungen, kvarnen Plågan
och klintkanten. Även om ett område vid klintkanten lämnas orörd vid en
byggnation finns alltid risken att området utnyttjas mindre av allmänheten,
p.g.a. de mentala barriärer som kan uppstå. Det värde området har som
närrekreationsområde och för biologisk mångfald hänger samman med
viljan och resurserna att sköta området så att sådana värden blir så stora som
möjligt. Närliggande andra grönområden är Hällarna norr om Gutevägen
och Tallunden, vilka båda dock har en annan karaktär.
Militären har en drivmedelsdepå med utlastning intill området, rörledningar
går utanför planområdet området till Gutebacken. Dessa berörs ej. Platsen
finns inte medtagen på länsstyrelsens lista över presumtivt förorenade
markområden (MIFO-objekt). Vid fyllning av depån kan oljelukt spridas i
omgivningarna. Eftersom det redan ligger bostäder närmare
utsläppspunkten och påfyllning sker ytterst sällan utger detta inget problem
för föreslagen hotellverksamhet.
Kvarnen Plågan är kulturhistoriskt värdefullt och kvarnarnas
kulturhistoriska sammanhang riskerar att påverkas men i ringa grad.
En exploatering av området torde medföra en liten men dock ökad risk för
att växten kransborre försvinner från Visby. Den tänkta exploateringen
bedöms inte påverka de riksintressevärden som ska skyddas, d.v.s. den
blottade klintskärningen.
På grund av hotellverksamheten förväntas biltrafiken öka i området med
några hundra bilar. Denna ökning blir knappast märkbar i förhållande till
nuvarande trafik.
Utsikten från ett antal fastigheter i kvarteren Paraden och Aklejan kommer
att förändras.
Inga miljökvalitetsnormer bedöms överträdas eller riskerar att överträdas.
På grund av hotellverksamheten förväntas biltrafiken öka i området med
några hundra bilar. Denna ökning blir knappast märkbar i förhållande till
nuvarande trafik.
Utsikten från ett antal fastigheter i kvarteren Paraden och Aklejan kommer
att förändras.
Inga miljökvalitetsnormer bedöms överträdas eller riskerar att överträdas.

Stadsarkitektkontoret i Visby 2008-03-25

Carin Johanson

Antagen 2008-12-15

Laga kraft 2009-10-15

Björn Andersson

___________________________________________________________________________________________________
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3675
22 november 2019

Fredrika Kraft

Tekniska nämnden

Begäran om tilläggsanslag för vattenhushållning vid
slurryproduktion
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag med 750 000
kronor för anläggande av reningsverk vid Roma avfallsanläggning.
Tekniska nämnden beslutar att anvisa 750 000 kronor i investeringsbidrag
för finansiering av projektets genomförande.

•

Sammanfattning

Teknikförvaltningens planerar att uppföra ett reningsverk för dagvattenhantering på
avfallsanläggningen i Roma. På Roma avfallsanläggning samlas idag dagvatten från
hårdgjorda ytor på anläggningen i två dammar. Dammarna ligger i anslutning till
avfallsanläggningen. Dagvattnet transporteras därefter med tankbil till reningsverk.
Detta är inte en långsiktigt hållbar lösning, varken ekonomiskt eller miljömässigt.
Projektets målsättning är att rena dagvattnet och använda det renade vattnet i
förbehandlingsanläggningen för matavfall. som ska bli biogas och biogödsel.
Projektet bidrar till minskad dricksvattenanvändning och minskade driftkostnader på
Roma avfallsanläggning.
Länsstyrelsen har beviljat ett preliminärt investeringsbidrag på 750 000 kronor för att
anlägga reningsverk på Roma avfallsanläggning. Den totala utgiften är beräknad till
1 500 000 kronor, Dnr 539-3371-2019.
Projektet ska genomföras mellan den 15 oktober 2019 och fram till den 30
september 2020.
I september fattade tekniska nämnden beslut att omdisponera 750 000 kronor från
farligt avfall, projektnr 12 729, TN 2019/2824, omdisponeringen är en del i
finansiering av detta investeringsprojekt.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att totalutgiften kommer att uppgå till 1 500 000
kronor vilket innebär att tilläggsanslag behövs med 750 000 kronor. Finansiering sker
via statligt investeringsbidrag från länsstyrelsen med 750 000 kronor
1 (2)
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Tjänsteskrivelse
TN 2019/3675

I september fattade tekniska nämnden beslut att omdisponera 750 000 kronor från
farligt avfall, vilket är en del i finansiering i detta investeringsprojekt. Några ytterligare
kommunala investeringsanslag kommer inte att behövas.
Beslutet innebär ökad attraktion för studiebesök då
Roma avfallsanläggning tar emot besök av all åldrar och genus och anläggningen blir
ett bättre exempel på hur avfall blir till resurs.
Barn- och genusperspektiv –

Landsbygdsperspektiv –

Beslutet innebär att investeringarna på Roma
avfallsanläggning ytterligare kan öka anläggningens och Romas attraktionskraft som
ett studiebesöksmål med hållbarhet och kretslopp i fokus.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet

innebär sänkta driftskostnader för
anläggningen, främst genom minskad dricksvattenförbrukning och färre transporter.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-12-05
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/1449
4 november 2019

Susanne Bjergegaard Pettersson

Tekniska nämnden

Utökning av verksamhetsområde enligt lagen om allmänna
vattentjänster § 6 för fastigheter i närheten av detaljplanen
för Öja Olovs 2:1
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om utökning av
verksamhetsområdet i Öja för vatten och spillvatten enligt bilagor.

Sammanfattning

Utökning av verksamhetsområdet i Öja Olovs m.fl. sker enligt föreläggande från
Länsstyrelsen Dnr 567-3203-2017. Verksamhetsområdet ska omfatta de fastigheter i
området med sluten tank till spillvatten samt de fastigheter som idag är anslutna
genom avtal till det allmänna spillvattennätet i området kring detaljplanen för Öja
Olovs 2:1. Antagande av föreslagen utökning av verksamhetsområde kommer att
innebär intäkter i form av anslutningsavgifter och framtida brukningsavgifter i takt
med anslutning. Det medför även utgifter som uppstår vid upphandling av LTApumpstationer som ska tillhandahållas av förvaltningen enligt LAV § 19. Utöver detta
ser förvaltningen inte att några andra kostnader kommer att uppstå.
Ärendebeskrivning

Utökning sker enligt Länsstyrelsens bedömning att fastigheterna i nära anslutning av
beslutat Verksamhetsområde är helt beroende av den kommunala vattentjänsten för
hantering av spillvatten och bör ingå i ett större sammanhang.
Bedömning

Antagande av föreslagen utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten
Barn- och genusperspektiv – Påverkas
Landsbygdsperspektiv - Positivt

verksamhetsområde för VA.

inte av detta ärende

för landsbygden och kunna få ingå i ett

Ekonomisk konsekvensanalys - Positivt

för Region Gotland och få möjlighet till
nyanslutningar och därmed intäkter till täckning av kostnader
Beslutsunderlag

Föreläggande Länsstyrelsen Dnr 567-3203-2017
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Detaljkarta daterad 2019-10-30
Tjänsteskrivelse 2019-11-04

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Dnr
567-3203-2017

l&! J#49

Markus Ekeroth
Miljö- och vattenenheten
010-2239343

Region Gotland
Teknikförvaltningen
Visborgsallén 19
621 81 Visby

19 -03- O 7
REGION GOTLANT.

Tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänsterFastigheter i nära anslutning till detaljplan för Öja
Olovs 2:1
Beslut
Länsstyrelsen förelägger Region Gotland att tillgodose behovet av vattentjänster
för fastigheter i nära anslutning till detaljplan Öja Olovs 2:1 genom att införliva
området i verksamhetsområde för allmänt spillvatten senast år 2023.
Verksamhetsområdets utbredning ska minst omfatta de fastigheter i området med
sluten tank till allt spillvatten samt de fastigheter som i dagsläget är anslutna
genom avtal till det allmänna spillvattennätet i området kring detaljplanen för Öja
Olovs 2:1.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsägare till Öja Olovs l :23 har i skrivelse begärt att länsstyrelsen ska
utöva tillsyn över Region Gotlands efterlevnad av 6 § lagen (2006:412) om
allmänna vattentjänster (LAV).
Fastighetsägare, Miljö och hälsoskyddsnämnden och Tekniska nämnden vid
Region Gotland har yttrat sig i ärendet och uppgett bl.a. följande.

Fastighetsägare

De enskilda avloppsanläggningarna som finns i området består huvudsakligen av
slutna tankar dit allt spillvatten leds. Fastigheterna har av teknikförvaltningen med hänvisning till LAV och människors hälsa - blivit erbjudna kommunal
anslutningspunkt utanför det planerade verksamhetsområdet för spillvatten.

POSTADRESS
621 85 VISBY

BESÖKSADRESS
Visborgsallén 4

TELEFON
010-2239000

E-POST
gotland@lansstyrelsen.se

WEBBPLATS
www.lansstyrelsen.se/gotland
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Dnr 567-3203-2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Markförutsättningarna består av omväxlande jord. Sedimentär berggrund
dominerar i området. Det har skett en granskning av provgropar för enskilt avlopp
i området: Området lämpar sig inte för utsläpp i mark på grund av närheten till
berg, högt grund-/markvatten och begränsade markförutsättningar.
I planbeskrivningen för detaljplanen Oj a Olovs 2:1 anges att området och
befintliga fastigheter i anslutning till området ska ingå i ett kommunalt
verksamhetsområde för va och anslutas till det kommunala nätet. I dagsläget finns
verksamhetsområde för dricksvatten som även omfattar fastigheter i anslutning till
detaljplan Öja Olovs 2:1.1 väntan på kommunal anslutning av spillvatten har
tidsbegränsade tillstånd för enskilda avloppsanläggningar medgetts. Tillståndet
innebär att allt spillvatten - både WC- och BDT-vatten - samlas upp i sluten tank
och slamtöms vid behov. Denna typ av enskild anläggning är inte långsiktigt
hållbar. Förutsättningar för enskilda avlopp saknas i området och befintliga eller
ytterligare tillstånd där allt leds till sluten tank kommer inte att tillåtas.
Tekniska nämnden

Hänsyn har tagits till ett antal fastigheter belägna utanför planområdet genom att
spillvattenledningen byggts ut och att anslutning därigenom möjliggjorts, men då
som avtalskund. Det innebär att fastigheterna själva får gräva fram till anvisad
förbindelsepunkt så att dessa kostnader inte belastar va-kollektivet.
Teknikförvaltningen har upprättat förbindelsepunkter för samtliga fastigheter och
informerat fastighetsägarna att det finns olika förutsättningar för fastigheterna att
ansluta sig; en del med självfall och andra med trycksatt ledning. Vissa
fastighetsägare har accepterat detta förfarande.
Planarbetet för området Öja Olovs 2:1 är baserat på ett exploateringsavtal. I
exploateringsavtalet regleras samtliga kostnader för utbyggnaden av det
kommunala va-nätet, för att inte belasta va-kollektivet. Det är sedan dessa
fastigheter som enligt exploateringsavtalet ska ingå i verksamhetsområdet.

Motivering till beslutet
Tillämpliga bestämmelser m.m.

Enligt 6 § LAV ska kommunen, om det med hänsyn till skyddet för människors
hälsa och miljön behöver ordnas vattenförsörjningen eller avlopp i ett större
sammanhang, för en viss befintlig eller blivande bebyggelse bestämma det
verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver
ordnas, och se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses
i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. Av 12 § LAV framgår
bl.a. att förbindelsepunkten inom verksamhetsområde ska finnas i fastighetens
omedelbara närhet, om det inte finns särskilda skäl för en annan placering.
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Länsstyrelsen utövar enligt 51 § LAV tillsyn över att kommunen fullgör
skyldigheten att tillgodose behovet av vattentjänster. Länsstyrelsen får förelägga
kommunen att fullgöra skyldigheten. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.
Utgångspunkten i va-lagstiftningen är att det i första hand är en uppgift för det
allmänna att ordna vattenförsörjning och avlopp i ett större sammanhang. Den
bebyggelse som betjänas av eller ligger inom det område där förutsättningarna för
kommunens utbyggnadsskyldighet är uppfyllda, bör ingå i ett verksamhetsområde
enligt LAV. Som framgår av lagens förarbeten har riksdagen sålunda ställt sig
bakom den bedömningen, att lagen inte bör innehålla några bestämmelser om att
kommunen skall kunna besluta om va-samverkan mellan fastighetsägare som ett
alternativ till en kommunal va-anläggning (prop. 2005/06:78 s. 37 f., bet. 2005/06:
BoU 8, rskr. 2005/06:213).
I praxis har intagits den ståndpunkten att ett yrkande av en fastighetsägare om att
en viss fastighet ska betjänas med allmänna vattentjänster inte förutsätter att
nämnda miljö- eller hälsovådliga olägenheter redan måste ha uppkommit för att
en prövning enligt 6 § LAV ska kunna bifallas. Redan en risk för sådana
olägenheter har ansetts kunna vara tillräckligt för en utbyggnadsskyldighet.
Enligt 6 § LAV är en kvalifikation att va-försörjningen ska ordnas "i ett större
sammanhang". Med detta avses att utbyggnadsskyldigheten i regel inte tar sikte på
ett fåtal fastigheter, utan skyldigheten anses normalt innefatta mer omfattande
åtgärder, när det inte är fråga om en befintlig anläggning. Uttrycket "i ett större
sammanhang", som fanns med redan i 1955 års va-lagstiftning, VAL 55, har
behållits i såväl 1970 års va-lag som den sedan år 2007 gällande LAV. Viss
ledningen vid tolkningen av uttrycket kan möjligen hämtas från
departementschefens uttalanden i propositionen till VAL 55 (Qviström,
Vattentjänstlagen - en handbok, s. 50). Departementschefen säger i propositionen
1955:121 (s. 61) att ett antal av 20-30 anslutna fastigheter kan tänkas utgöra ett
antagbart minimum, som dock bör kunna minskas, om bebyggelsen ligger så
samlad, att sanitära synpunkter i högre grad gör sig gällande. Uttalandet återger
visserligen äldre va-lagstiftning, som var inriktad på förekommande av sanitär
olägenhet, men det sagda har ansetts fortfarande tjäna till viss ledning, dock
främst när fråga är om "skyddet för människors hälsa" som saken har formulerats
i LAV. I fråga om miljöskydd gör sig dock numera också andra värden gällande.
Utgångspunkten för bedömningen måste alltså vara vilka påtagliga olägenheter
för miljön det är fråga om och hur dessa olägenheter kan nedbringas genom att ett
verksamhetsområde för avlopp inrättas. Centralt för bedömningen blir således
miljötillståndet och de störningar som utsläppen kan förorsaka i recipienten, även
om omständigheter som antalet fastigheter som berörs av beslutet, närheten till
befintligt verksamhetsområde och kostnaderna för utbyggnaden är förhållanden
som inte kan lämnas åt sidan vid en samlad bedömning. Det går knappast att på ett
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mer generellt sätt fastslå vilka påtagliga olägenheter för miljön det skall vara fråga
om, utan varje enskilt fall bör bedömas för sig med beaktande av förekommande
miljöskyddsintressen (se MOD 2010:28).

Länsstyrelsens bedömning
Inledande anmärkningar
Av inkomna yttranden framgår att omkringliggande fastigheter har blivit erbjudna
anslutning till det kommunala nätet genom avtal där fastighetsägaren står för
grävning, ledning och eventuell pump till anvisad förbindelsepunkt. Att
fastighetsägare står för arbeten inom den egna fastigheten till en förbindelsepunkt
belägen i nära anslutning till fastighetsgränsen är det normala förfarandet även
inom ett verksamhetsområde. Däremot är det inte givet att fastighetsägare ska
behöva ingå i samfälligheter eller stå för utrustning i form av exempelvis pumpar
som kan behövs för fastighetens anslutning till den allmänna vattentjänsten.
Länsstyrelsen bedömer att anslutning av fastigheter belägna utanför ett befintligt
verksamhetsområde kan ske genom avtal men om den anslutna anläggningen
ligger inom ett område där förutsättningarna för kommunens
utbyggnadsskyldighet är uppfyllda bör även denna ingå i verksamhetsområdet.
Utifrån Tekniska nämndens yttranden drar Länsstyrelsen slutsatsen att stora delar
av ledningsdragningen av spillvattennätet i området är lösta. Frågan om området
ska omfattas av verksamhetsområde eller om fastigheterna kan anslutas genom
avtal kvarstår.
Länsstyrelsen bedömer att fastigheterna i nära anslutning men utanför det idag
planerade verksamhetsområdet, detaljplanen för Öja Olovs 2:1, är helt beroende
av den kommunala vattentjänsten för hantering av spillvatten och ser därmed
inget skäl till att dessa fastigheter ska omfattas av andra va-rättsliga förhållanden
än de fastigheter som hamnar inom detaljplanen och det i dagsläget planerade
verksamhetsområdet.
Således låter sig uppfattningen att ett verksamhetsområde är påkallat i ett visst
område svårligen förenas med den lösning som kommunen åtminstone tidigare
förespråkat, nämligen att låta exploatören och slutligen de berörda
fastighetsägarna själva ansvara för samfällda anläggningar som i sin tur skulle
anslutas till ett kommunalt stomnät. Det nu sagda innebär dock inget hinder för
kommunen att i verksamhetsområdet införliva en va-anläggning som har byggts
av en exploatör.
Länsstyrelsen delar Miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning om att enskilda
avloppsanläggningar där allt spillvatten leds till sluten tank inte är långsiktigt
hållbara.
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Miljö- och hälsoaspekter
Markförutsättningarna i området har av Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömts
vara av sådant slag att utsläpp av avloppsvatten till mark inte är möjlig.
Bedömningen innefattar markens möjlighet att ta emot och rena avloppsvattnet
samt det faktum att eventuella utsläppa skulle påverka vattentäkter och recipient
negativt. Enligt Sveriges geologiska undersökningars (SGU) brunnsarkiv finns ca
9 enskilda dricksvattenbrunnar i området varav 6 ligger inom beslutat
verksamhetsområde för vatten men utanför detaljplanelagt område. Några
vattenprover har inte redovisats i ärendet men vid eventuella utsläpp från enskilda
avlopp till mark bedömer länsstyrelsen att risken för påverkan är stor.
Vid utsläpp från enskilda avloppsanläggningar i området är även Burgsviken
recipient. Burgsviken är en vattenförekomst i VISS och har klassificerats enligt
följande. Den ekologiska statusen har bedömts som otillfredsställande.
Kvalitetsfaktorerna bottenfauna och växtplankton, som båda visar
otillfredsställande status, har varit utslagsgivande vid den sammanvägda
bedömningen. Vattenförekomsten har övergödningsproblem, vilket indikeras av
klassificeringarna av såväl växtplankton (klorofyll a) som näringsämnen.
Burgsviken är en långgrund vik med förutsättningar att växa igen om åtgärder
uteblir. Enskilda avlopp i området kan påverka den ekologiska statusen i
Burgsviken till det sämre.
Enligt länsstyrelsens mening är det klarlagt att det med hänsyn till både
människors hälsa och miljön är omöjligt att anlägga enskilda avlopp i det aktuella
området. Sådana anläggningar har heller inte tillåtits. Både miljörekvisitet och
hälsorekvisitet i 6 § LAV måste därmed anses uppfyllda.
Större sammanhang
De fastigheter som i dagsläget är planerade inom detaljplanen och de som ligger i
nära anslutning till detaljplanen är ca 30—40 till antalet. Länsstyrelsen gör
bedömningen att även fastigheter utanför det detalj planelagda området ingår i det
större sammanhang av bebyggelse med samma bristande förutsättningar for vatten
och avlopp. Frågorna behöver därmed lösas i ett större sammanhang.
Sammanfattning
Länsstyrelsen har i det föregående funnit att förhållandena för vatten och avlopp i
området - med hänsyn till människors hälsa och miljön samt antalet fastigheter
innebär att frågan om vattentjänster måste lösas i ett större sammanhang.
Förhållandena är därmed sådana att Region Gotlands skyldighet att ordna
vattentjänster aktualiseras. Med anledning härav beslutar länsstyrelsen följande.
•

Länsstyrelsen förelägger därför Region Gotland att senast 202e inrätta
verksamhetsområde och tillgodose vatten- och spillvattentjänster i
området.
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Länsstyrelsen tar inte ställning till vilken teknisk lösning som för området är bäst
eller den exakta avgränsningen för verksamhetsområdet. Bestämmelser om hur
ordnandet ska gå till finns i 10-15 §§ LAV och ledning för hur
verksamhetsområdet närmare ska avgränsas kan sökas i 7-9 §§ LAV.
Länsstyrelsen har förståelse för att prioriteringar måste göras vid planeringen av
utbyggnaden av va-tjänster men vill erinra om att kommunen ska uppfylla sin
skyldighet enligt LAV om det finns ett sådant behov som avses i 6 §. Detta gäller
oberoende av om det finns fler områden på Gotland där det finns ett behov av
vattentjänster.

Information
Länsstyrelsen utövar enligt 51 § LAV tillsyn över att kommunen fullgör
skyldigheten att tillgodose behovet av vattentjänster. Övriga frågor som regleras
genom lagen om allmänna vattentjänster prövas av mark- och miljödomstolen.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga l.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef miljö- och vattenenheten Karin Fager med
miljöhandläggare Markus Ekeroth som föredragande. I handläggningen har även
länsjunst Robert Bjersander deltagit.
<£jfo^

Karin Fager

A
Markus Ekeroth

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Kopia till:

Berörda fastighetsägare,

Bilaga 1

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Mark- och miljödomstolen. Observera att du ska skicka eller lämna in överklagande till,
Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby. Du kan även skicka in överklagandet via epost till gotland@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om
överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till domstolen.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du
fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt
överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att
du överklagar. Sedan är det domstolen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.
Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet dock ha
kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla
•

vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer

•

hur du vill att beslutet ska ändras

•

varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter:
•

adress till bostaden

•

telefonnummer där du kan nås

•

eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med kopior
på dessa.

Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress
och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen på e-post gotland@lansstyrelsen.se
eller telefonnummer 010-223 90 00. Ange beslutets diarienummer.
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3576
13 november 2019

Emelie Klostermann

Tekniska nämnden

Digitalt samråd om tillståndspliktigt insamlingssystem för
förpackningar och tidningar
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att ge mandat till förvaltningschef att företräda
tekniska nämnden i samråd avseende tillståndspliktigt insamlingssystem med
Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB.

Sammanfattning

Från 2019-01-01 gäller förändringar i förordningarna om bostadsnära insamling av
förpackningar (2018:1462) och returpapper (2018:1463).
Från 2021-01-01 kommer det att krävas tillstånd av Naturvårdsverket för att samla in
förpackningar och tidningar i Sverige. Förpacknings-och tidningsinsamlingen AB har
för avsikt att ansöka om tillstånd och har därmed kallat alla Sveriges kommuner till
samråd. Region Gotland är inbjudna till att delta i ett digitalt samråd som ska
genomföras senast 2020-01-31.
Samrådet ska ge kommunerna tillfälle att lämna synpunkter på Förpacknings- och
tidningsinsamlingen ABs redogörelse av insamlingssystemets utformning.
Bedömning

Samrådet är inför ansökan om tillstånd, inga avtal eller överenskommelser kommer
att göras under samrådet. Samrådet innebär samordning med den kommunala
avfallshanteringen.
Till samrådet kommer kommande avfallsplans strategi om att källsortering ska vara
enkel och nära att tas tillvara.
Barn- och genusperspektiv – allas perspektiv redovisas till samrådet.
Landsbygdsperspektiv – insamling av förpackningar och returpapper gäller både stad och
landsbygd. Synpunkterna till samrådet ska stärka landsbygdens möjlighet att lämna förpackningar
och returpapper fastighetsnära.
Ekonomisk konsekvensanalys – de nya förordningarna kräver fullständig kostnadstäckning,
insamlingssystemet ska inte belasta taxa eller skattekollektivet.
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Välkommen till digitalt samråd! Vi är glada över att ni tar er tid att samråda med oss inför vår
kommande ansökan för att bli ett tillståndspliktigt insamlingssystem. Vi på Förpacknings- och
tidningsinsamlingen, FTI, hoppas att ni alla känner till oss som bolag – det är vi som idag ansvarar för
insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via
återvinningsstationer och fastighetsnära insamling. Vi vill ansvara för insamling även framöver, och
det är just därför vi genomför det här digitala samrådet.

2018 fattade regeringen beslut om ett nytt ramverk för producentansvaret. De nya förordningarna
ställer krav på att de som ska samla in förpackningar och tidningar från 2021 ska ha tillstånd att göra
så, och som en del av ansökan samråder vi nu med alla Sveriges kommuner för att tillsammans med
er kunna utveckla framtidens flexibla, hållbara insamlingssystem.

Vi har, som ni säkert känner till, samråd på flera olika sätt, både fysiska och digitala. Samtliga samråd
utgår ifrån samma agenda, en agenda som tagits fram i samverkan mellan oss, Avfall Sverige och SKL.
Enligt den ska vi redogöra för hur vi tänker oss framtidens insamlingssystem och förutsättningarna
för det, och ni ska ges möjlighet att tycka till och lämna synpunkter som sedan biläggs till vår ansökan
till Naturvårdsverket. Som stöd i samband med dessa samråd har vi utvecklat en webbplattform,
Kommunportalen; där vi samlat information kring samråden.
Målet är att ni efter att ha gått igenom den här presentationen ska ha en bild av hur vår tänkta
systemlösning ser ut, samt de frågor som kommer att vara aktuella vid fortsatta diskussioner längre
fram. Att ni tagit del av detta ska dokumenteras i ett protokoll. Mallen för protokollet samt övriga
dokument hittar ni i vår webbaserade kommunportal, men vi återkommer till det i slutet på den här
presentationen.

Vi inleder med att ge lite bakgrund till dagens avfallshantering i Sverige och FTI:s verksamhet.
Utgångpunkten för hur avfall tas om hand i Sverige idag och grunden för vår verksamhet är den så
kallade avfallstrappan. Avfallstrappan beskriver att avfall ska hanteras enligt följande steg:
I första hand ska man försöka se till att minimera så att det skapas så lite avfall som möjligt. Det är
det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser och bidra till en mer hållbar värld.
Det avfall som faktiskt finns ska vi försöka återanvända, till exempel genom att hitta andra
användningsområden, skänka bort gamla saker eller lämna dem till second hand-butiker.
När återanvändning inte är möjligt ska vi återvinna materialet. Återvinning gör så att vi kan spara
mycket av jordens resurser, genom återvinning sparas dessutom mycket energi jämfört med
nyproduktion av material. Här har vi på FTI ett viktigt uppdrag att samla in förpackningar och
tidningar så att de kan återvinnas i så hög grad som möjligt.
Om avfallet inte kan materialåtervinnas ska energin i avfallet utvinnas genom förbränning.

Avfall som ska ut ur kretsloppet och som inte kan hanteras på annat sätt går
till deponering. Deponera innebär att lägga avfall på ”soptippen” för slutförvaring. Det är det sämsta
alternativet och den sista lösningen som vi på alla sätt ska försöka undvika.

Förutom avfallstrappan, har FTI:s verksamhet sin utgångspunkt i stora delar av det som händer i vår
omvärld.
Klimatförändringarna är en enorm utmaning och här har vi alla ett ansvar att bidra.
Inom kort införs nya och högre återvinningsmål som beslutats av EU, något vi tycker är bra. Det blir
en större transparens och ett ökat fokus på den här frågan.
En annan sak som är positiv och som bidrar i rätt riktning är att medvetenheten och kunskapen hos
konsumenterna ökar.
Kraven på cirkularitet växer också och att samla in och återvinna fler förpackningar och tidningar är
ett sätt att värna våra naturresurser och se till att de kan användas på nytt.
Allt detta påverkar vår verksamhet och vårt fokus.
Vi på FTI vill nu ta initiativet för att skapa framtidens återvinningssystem och gå framåt mot ett mer
cirkulärt samhälle - men vi kan inte göra det på egen hand. Här behöver vi hjälpas åt och samarbeta.
Vi har lång erfarenhet av att samla in förpackningar och tidningar till återvinning, vårt system idag är
rikstäckande cirka 5 000 återvinningsstationer och fastighetsnära insamling från cirka 1,8 miljoner
hushåll. Vår kunskap och våra erfarenhet är en viktig del i utvecklingen av framtidens
återvinningssystem.

Idag når vi de uppsatta målen när det gäller återvinningsgrader, men 2021 kommer kraven att
skärpas och det kommer att kräva mycket större satsningar. Det här är något som vi tycker är bra!
Ökad insamling och återvinning ökar miljönyttan och visar vägen mot ett cirkulärt samhälle med
mindre klimatpåverkan.
Som vi nämnde tidigare kommer det från 2021 att krävas tillstånd för att driva insamlingssystem för
förpackningar och tidningar, och vi på FTI kommer självklart att ansöka för att få ett sådant tillstånd.
Planen är att lämna in vår ansökan senast 31 mars 2020 för att Naturvårdsverket ska hinna behandla
den och fatta beslut.
Vi har idag ett utbyggt system för insamling och återvinning, och undersökningar visar att 9 av 10
konsumenter är nöjda med återvinningssystemet. Vi är också ett av de bästa länderna i världen när
det gäller återvinning och vår självklara ambition är att vi ska fortsätta vara världsledande på det här
området.

Vårt mål är att bidra till högre nivåer av materialåtervinning i Sverige, att minska mängden
förpackningar och tidningar i hushållsavfallet och därmed skapa cirkulära materialflöden.
För att göra det ser vi att vi behöver utveckla framtida systemlösningar som är flexibla, och som tar
hänsyn till miljönytta, kostnadseffektivitet, resurshushållning och lokala förutsättningar.
För att lyckas behöver vi samverka med flera. Vi har därför ingått en överenskommelse med Avfall
Sverige och SKL, och tagit fram en samverkansplattform där vi gemensamt slagit fast ett antal
principiella utgångspunkter för framtidens insamlingssystem.
Vi ser också att vi behöver samverka med er i kommunerna. Vi behöver förstå era lokala behov, men

ert deltagande är även viktigt när det gäller frågor kopplade till upplåtande av mark,
bygglovsärenden och tillsyn samt trafikfrågor och samhällsplanering i stort.

Som vi redan har nämnt så vill vi bygga ett flexibelt system för framtiden. Just behovet av flexibilitet
är något som vi vill förklara lite extra eftersom det är så viktigt.
Baserat på vår erfarenhet av att driva insamlingssystem under många år så vet vi att saker förändras
när det gäller materialslag och insamling. På senare år har vi sett hur mängden tidningar som samlas
in minskar, något som är en följd av ändrade konsumtionsbeteenden. Därför måste det finnas en
flexibilitet i ett framtida insamlingssystem för materialslag som ökar eller minskar.
Men cirkularitet kräver mer än insamling. För att nå hela vägen runt i kedjan måste alla steg fungera.
Förutom att det som sätts på marknaden är återvinningsbart, ska det sorteras och lämnas in, och
sedan eftersorteras, bearbetas och kunna säljas vidare för att bli till nya produkter. Insamlingen är
en viktig del, men det måste också finnas en efterfrågan på insamlat material.
Som ett annat exempel, ser vi en utmaning när det gäller marknaden för insamlade
pappersförpackningar från hushåll som innehåller en blandning av framförallt wellpapp och
vätskekartong. Där har marknadspriserna fallit kraftigt det senaste året och det finns idag ett
överskott på 6 till 8 miljoner ton insamlat material. Däremot finns en stor efterfrågan på ren
wellpapp, som är fri från vätskekartong. Som ett resultat av ökad e-handel ser vi också att mängden
pappersförpackningar ökar för varje år.
För att bidra till cirkulariteten måste vi alltså vara beredda på att justera systemet så att det kan
anpassas till både ändrade konsumtionsmönster och efterfrågan på återvunnet material.
Allt detta är exempel på att vi behöver säkerställa att det system som vi planerar för i framtiden är
flexibelt. Genom att ta hänsyn till de förändringar som vi ser idag, se över hur efterfrågan på råvaror
ser ut och försöka göra prognoser utifrån det – har vi kommit fram en lösning som ska hålla över tid
och som möjliggör anpassningar även framöver.

För att kort summera det som vi gått igenom hittills:
Vi kommer att ansöka om att få tillstånd för att fortsätta bedriva insamlingssystem av förpackningar
och tidningar.
Tillsammans med er lokala kunskap och våra existerande system vill vi, tillsammans med er, utveckla
framtidens flexibla och hållbara insamlingssystem.
Målet är att fler förpackningar och tidningar samlas in för att nå ökad miljönytta och cirkularitet och
bidra till ett mer hållbart Sverige.

För att ge en bakgrund till vårt förslag för framtidens system vill vi kort berätta om det system som vi
har idag. Som vi nämnde tidigare kan man lite förenklat säga att dagens insamlingssystem består av
återvinningsstationer i kombination med fastighetsnära insamling, som förkortas FNI.

Vårt huvudsystem består av ca femtusen återvinningsstationer spridda över landet.
Återvinningsstationerna är till för hushållens förpackningar och tidningar och kompletteras med cirka
sjuttio mottagningspunkter riktade mot mindre verksamheter. Dessa finns oftast inne på
återvinningscentraler.
Som ett tillägg till återvinningsstationer har vi också fastighetsnära insamling, FNI , dvs insamling av
förpackningar och tidningar vid fastighetsgränsen.
Hushåll i flerfamiljshus betalar i regel för FNI via sin bostadsrättsförening i form av en avgift eller
hyra. I dessa fall har fastighetsägaren avtalat med en entreprenör om vilka fastighetsnära
insamlingstjänster som ska finnas för boende i fastigheten. Insamlingen är alltså fragmenterad, och
bygger på ett stort antal kontrakt med olika parter. Tjänsten är producentspecifik vilket innebär att
förpackningsmaterial och tidningar samlas in parallellt med den kommunala insamlingen av rest- och
matavfall, även om både privata och kommunala entreprenörer kan utföra insamlingen.

Fastighetsnära insamling från småhus utgörs huvudsakligen av kommunala insamlingssystem, där
kommunen har initierat FNI mot en tilläggsavgift på avfallstaxan. Både kommunala och privata
entreprenörer kan ha tilldelats ansvar för att utföra insamlingen som sker samordnat med den
kommunala insamlingen av rest- och matavfall.

Oavsett hur den fastighetsnära insamlingen går till så levereras det insamlade av förpackningar till
någon av FTI:s kontrakterade anläggningar där det slutligen återvinns. FTI betalar ersättning för det

insamlade materialet, förutsatt att materialet går att återvinna och är sorterat så att inte olika
material har blandats med varandra. Ersättningen är viktbaserad.

Vårt framtida lösningsförslag utgår från miljönyttan och är en utveckling av det insamlingssystem
som vi har idag. Det finns som vi redan nämnt en hög nöjdhet hos konsumenterna med
möjligheterna att återvinna och för vissa materialslag, som glas och tidningar, har vi nästan helt
cirkulära materialflöden redan idag. Vi vill därför utgå från det som fungerar och utveckla systemet
för öka cirkulariteten för alla materialslag och samtidigt möta förordningens krav på utökad
bostadsnära insamling.

Den lösning som vi föreslår för framtiden bygger på följande delar:

I enlighet med förordningen avser vi att bygga ut dagens fastighetsnära insamling till att motsvara 60
procent bostadsnära insamling redan till år 2021. Vi har valt att basera vår lösning på att tre av de
föreslagna fem materialslagen ska hämtas bostadsnära, något som vi motiverar med skäl kopplade
till resurseffektivitet och miljönytta. Vi vill här poängtera att Naturvårdsverkets vägledning säger att
man får göra avsteg från förordning om det motiveras, och vi anser att vi kan underbygga vårt
lösningsförslag väl.
Som ett komplement till den bostadsnära insamlingen och för att möta kraven på tillgänglighet
planerar vi att etablera så kallade singelstationer för insamling av glas och tidningar, de materialslag
som vi anser inte bör hämtas bostadsnära av skäl som vi strax kommer att återkomma till.
Singelstationer kommer att placeras så att 75 procent av boende i tätorter med fler än 3000 invånare
har max 400 meter till en station. Av boende utanför tätort ska 75 procent ha max 5 minuters bilresa
till en singelstation.
Avståndet 400 meter kommer från rättsfall avseende restavfall.
Vidare ser vi att dagens återvinningsstationer kommer att finnas kvar och, i likhet med idag, hantera
fem materialslag. Baserat på erfarenheter ifrån de kommuner som idag har mycket väl utbyggd
fastighetsnära insamling vet vi att behovet av återvinningsstationer inte försvinner vid införande av
fastighetsnära insamling. Volymerna i återvinningsstationerna minskar där till cirka hälften; det vill
säga hälften av materialet är fortfarande kvar i återvinningsstationerna. Givetvis planerar vi för att
justera tömningar och städningar av återvinningsstationer för att matcha de ändrade behoven.
Av samma skäl avser vi att behålla mottagningspunkterna på återvinningscentralerna.

I utformningen av vårt lösningsförslag har vi även tittat på kalkylerade effekter av en fullskalig
utbyggnad av 100 procent bostadsnära insamling av de fem materialslagen. Kalkylen baseras på data
från kommuner med utbyggd FNI och visar att de material som har störst potential att öka
utsortering genom bostadsnära insamling är pappers-, och plastförpackningar i första hand och till
viss del även metallförpackningar.

För plastförpackningar ser vi att en bostadsnära insamling ökar det insamlade materialet med ca 37
procent, vilket motsvarar ca 20 tusen ton.
Men för glasförpackningar och tidningar och returpapper ser läget annorlunda ut. Bostadsnära
insamling kommer att ge en väldigt liten ökning för glasförpackningar. Detsamma gäller för tidningar
och returpapper där vi dessutom vet att volymerna som sätts på marknaden minskar, något som inte
tagits hänsyn till i den här kalkylen.
Utifrån det som bilden visar kan vi konstatera att en bostadsnära insamling av fem materialslag inte
är resurseffektiv eller ger en avsevärd högre miljönytta.
Med hänsyn tagen till resurshantering, tillgänglighet och miljönytta anser vi därför att en
kombination av bostadsnära insamling och insamling via singelstationer är den mest hållbara
lösningen över tid.

När det gäller utplaceringen av singelstationer för insamling av tidningar och glasförpackningar har vi
tagit fram så kallades POD-kartor för alla kommuner i Sverige.
POD står för Planering, Optimering och diskutera. Kartorna visar föreslagna platser för utplacering av
singelstationer, var dagens återvinningsstationer ligger samt hämtningsplatser för befintlig
fastighetsnära insamling.
Bilden visar en exempelkarta. På vår digitala kommunportal finns specifika kartor för er kommun som
ni kan ladda ner och titta på. Placeringarna kommer att diskuteras vidare med er vid ett senare
skede. Uppgifter om hur ni loggar in på kommunportalen har skickats ut till er via mejl.

Rent konkret innebär vårt lösningsförslag för bostadsnära insamling tre olika produkterbjudanden,
ett riktat mot flerfamiljshus och två som riktar sig mot småhus.
När det gäller flerfamiljshus, planerar vi att nyttja befintlig marknadsdynamik och fortsatta låta
entreprenörer ingå avtal direkt med fastighetsägare. FTI:s förslag är alltså att "öppna kranen" till den
fria marknaden och ersätta entreprenörerna för deras insamlingskostnader med utbetalning per
insamlade volymer material.
Det första produkterbjudandet för bostadsnära insamling från småhus är ett erbjudande där
insamling av producentmaterial samordnas med kommunens insamling av mat- och restavfall.
Modellen medför att FTI avtalar med kommunala huvudmän om ett inköpspris i deras
insamlingssystem och att kommunen i sin tur upphandlar drift från kommunala eller privata
entreprenörer. Produkterbjudandet riktar sig till de kommuner som idag har utbyggd fastighetsnära
insamling till småhus.
Det andra produkterbjudandet till småhus innebär att FTI på egen hand upphandlar drift av
borttransport för ett givet område. Producentmaterial insamlas således parallellt med mat- och
restavfallet, och är alltså producentspecifikt. Den ansvariga entreprenören blir därmed ersatt för
kostnader kopplade till insamling av producentmaterial.
Med dessa tre erbjudande ser vi att vi kan ta tillvara på befintlig fastighetsnära insamling och
samtidigt främja konkurrens, ge utrymme för lokala anpassningar och för innovation.

Förordningen ställer inte bara nya krav kring tillgänglighet, utan specificerar också krav på
informationsansvar. Informationsansvaret är enligt förordningen delat mellan kommunen och det
tillståndspliktiga insamlingssystemet. Där står bland annat att kommunen ska informera hushållen
om deras skyldighet att sortera ut förpackningsavfall och tidningar, på vilket sätt det ska ske samt hur
hushållen bidrar till ökat materialutnyttjande och andra återvinningsresultat som sorteringen bidrar
till.
Här hoppas vi att vi på FTI kan bidra i ert arbete med att uppfylla informationsansvaret. Alla
kommuner har olika förutsättningar och arbetar olika med kommunikation och vi jobbar redan idag
aktivt tillsammans med kommuner kring vissa informationsfrågor och har en hel del material
framtaget som ni gärna får använda i er kommunikation mot hushållen. Information och ökad
kunskap är en nyckel till att återvinningen och vi kommer därför fortsätta att utveckla vårt
informations- och kommunikationsarbete.
Redan idag jobbar vi i vissa fall med informations-kit som kan anpassas efter varje kommuns specifika
behov. Vi tar fram grundtexter, fakta, bilder, filmer och annat som ni kan använda rakt av eller
anpassa till era egna kanaler och specifika behov. I samband med införandet av nya insamlingssystem
kommer vi att ta fram ett gediget material kring hur det framtida insamlingssystemet kommer att
fungera och det är givetvis fritt för er att använda.
Exempel på informations-kit från oss är det material vi skickar ut i samband med den årliga
insamlingsstatistiken. Där har vi tagit fram ett kit som består av webbtext och bild, post för sociala
medier samt utkast på pressmeddelande och detta står fritt för kommuner att använda som det är
eller justera efter behov. Insamlingsstatistiken skapar ofta medial uppmärksamhet och kommuner
som väljer att använda pressmeddelandemallen får ofta lokal press.
Vi har också en hel del generellt material som vi ser kan bidra till att ni kan uppfylla ert framtida
informationsansvar. Vi har bland annat Materialvärlden, en mycket uppskattad satsning riktad till
förskolor. Alla förskolor har möjlighet att beställa våra kostnadsfria utbildningskit för att lära barnen

allt om sortering, insamling och återvinning.
Vi har också en omfattande sorteringsguide på vår webb som man gärna får länka till eller hänvisa
till. Vi har också sorteringsblad på många språk som beskriver begrepp och grunder inom återvinning
och sortering. Bladen kan lätt skrivas ut och distribueras vidare. Vi har också tagit fram en broschyr
för verksamheter och så ger vi kontinuerligt tips och råd kring sortering och återvinning i våra
sociala kanaler för att öka kunskapen kring återvinning. Allt är givetvis fritt för er att dela och sprida i
era egna kanaler.
Även om återvinning ibland upplevs lite besvärligt, så vet vi, genom undersökningar, att de allra
flesta kopplar återvinning till en positiv känsla eftersom man faktiskt bidrar och gör skillnad. Den här
känslan vill vi förstärka eftersom positiva känslor minskar hindren och ökar viljan att återvinna. Det
gör vi bland annat genom vår kampanj Alla vinner när du återvinner som består av filmer och
annonsering. Kampanjen och budskapet får gärna användas, delas och spridas.

I arbetet framåt finns det ett par frågor som vi kommer att lyfta och vi vill redan nu nämna dem för
er så ni vet vad som kommer.
Frågorna handlar om intresset av att vara utförare när det gäller fastighetsnära insamling från och
med 2025, samt intresset för att upplåta plats för insamling av förpackningar och tidningar och plats
för omlastning av material som samlats in fastighetsnära insamling.
När vi kommer tillbaka till er lite längre fram i processen, kommer vi att be er diskutera dessa frågor
internt och ta ställning. Detta är diskussioner som vi nu inlett med de kommuner där det nya
insamlingssystemet kommer att implementeras först.

När det gäller de ekonomiska delarna kopplade till vårt lösningsförslag kommer vi här att gå igenom
dem översiktligt. Vi kommer givetvis att behöva diskutera dessa med er mer ingående längre fram.

Vår affärsmodell utgår ifrån en strävan efter högsta möjliga miljönytta och kostnadseffektivitet för
att skapa ett långsiktigt, hållbart insamlingssystem. Vi lägger också stor vikt vid att ta tillvara på
befintliga investeringar kopplade till befintlig fastighetsnära insamling, och ser där dels ett stort
ekonomist värde men också ett värde i att en välfungerade lösning med hög kundnöjdhet får
fortlöpa.
Den föreslagna affärsmodellen främjar även kommersiella villkor och den fria marknaden för att
skapa konkurrens, utrymme för lokala anpassningar och innovation. Vi föreslår en ersättningsmodell

som är lika för alla för att motverka omallokering av materialvolymer till områden eller bostadstyper
med högre ersättning.

Resultatet är en systemlösning som balanserar insamling från, och i nära anslutning till,
bostadsfastigheter och som består av tre övergripande produkterbjudanden för att tillvarata befintlig
marknadsdynamik utan att förutbestämma tekniska systemval. Produkterbjudandena kommer att
implementeras med hjälp av flera externa utövare som ersätts med en grundersättning i kronor per
ton material som utgångspunkt.
Här kommer nu en kort beskrivning av kostnadstäckningen för de tre olika produkterbjudandena.
Lösningen bygger på att tre materialslag, plast-, papper- och metallförpackningar samlas in
bostadsnära, medan glasförpackningar och tidningar samlas in via befintliga återvinningsstationer
samt 2200 nya singelstationer.
För bostadsnära insamling vid flerfamiljshus erbjuds en grundersättning baserad på en ton-baserad
schablon som avser täcka tömnings- och kärlkostnader, ersättningen kommer att betalas ut från och
med 2021.
För bostadsnära insamling vid småhus kompletteras grundersättning med ett tillägg för att täcka de
högre tömnings- och kärlkostnaderna som kommer att finnas där, denna ersättning kommer att
betalas ut från och med 2025.
Insamling av tidningar och glasförpackningar löses via befintliga ÅVS och tillkommande
singelstationer och därtill utges en grundersättning som består av en tonbaserad schablon, denna
ersättning kommer att betalas ut från och med 2021. Denna ersättning gäller även om
fastighetsägaren väljer hämtning vid tomtgräns.
I de fall det redan idag finns fastighetsnära insamling från småhus kommer FTI att erbjuda full
kostnadstäckning för fastighetsnära insamling av alla fem materialslag. Detta förutsätter att
kommunen beslutat om ett införande senast 10 juli 2018, det vill säga innan den nya förordningen

presenterades. Anledningen till FTI erbjuder detta är att de investeringar som kommunen då redan
gjort ska kunna tas tillvara.

Sett till finansiella flöden så ersätter FTI, som nämnt, entreprenören alternativt kommunen beroende
på vem som är utförare, för kostnader för insamling av förpackningar och tidningar, antingen vid eller
i nära anslutning till bostadsfastigheten.
Entreprenören eller kommunen ansvarar därmed för finansiering av investering och drift.
Det är viktigt att notera att investeringar, såsom kärl och sorteringsanläggningar, kan ha en
avskrivningstid som överskrider löptiden för ett kontrakt. Sådana situationer bör kontraktsmässigt
belysas för att försäkra att konkurrensen inte snedvrids i kommande upphandlingar.

Enligt förordningen ska vi i samband med samråd redogöra för flera saker.
Vi ska redogöra för hur vårt system är organiserat och ska drivas, vilket är det som vi har gått igenom
hittills.
Vi ska också redogöra för hur vi planerar att samordna vårt system med andra system som sökt
och/eller fått tillstånd att bedriva insamling av förpackningar och tidningar samt för vilka dispenser,
lov och tillstånd som verksamheten kräver och som ska sökas. I de två sistnämnda fallen kan vi idag
inte gå in i detalj. När det gäller samordning med andra system har vi för avsikt att samråda med
andra aktörer som har eller har ansökt om tillståndspliktigt insamlingssystem. När det gäller
redogörelse av dispenser, lov och tillstånd kan vi idag inte säga vilka som kommer att vara aktuella i
specifika fall. Vi kan dock lova att vi kommer att följa samtliga tillämpliga lagar, förordningar,
författningar och lokala föreskrifter och ansöka om de lov och dispenser som behövs för att etablera
ett framtida insamlingssystem för förpackningar och tidningar.
Exempel på eventuella dispenser, lov och tillstånd kan vara: bygglov, polistillstånd,
strandskyddsdispens och miljötillstånd.

Vi vet att det är mycket information att ta in, men hoppas att ni nu har en bild av vår utgångspunkt
och vårt förslag för framtidens insamlingssystem. Vi är snart igenom den här presentationen och vill
nu kort beskriva hur processen framåt kommer att se ut under de kommande åren och hur och när vi
kommer att återkomma till er.

De närmaste åren kommer vår verksamhet att präglas av utvecklingen framtidens insamlingssystem.
Under hösten 2019 och fram till mars 2020 lägger vi stort fokus på att samråda med Sveriges
kommuner. Senast den 31 mars 2020 planerar vi att lämna in vår ansökan till Naturvårdsverket om
att få bedriva tillståndspliktigt insamlingssystem. I dagsläget finns ingen bild av hur handläggningen
går till eller när beslut kan komma, men vi förutsätter att besked lämnas i god tid före den 1 januari
2021 när tillstånd krävs.

Under tiden fram till dess kommer vi löpande att jobba vidare, och i de fall det är möjligt teckna avtal
med olika utförare om implementering av systemet. Alla sådana insatser sker dock med förbehåll att
FTI erhåller tillstånd.
För att uppfylla förordningens krav på bostadsnära insamling från 60 procent av bostadsfastigheter
redan 2021 kommer implementering av det nya insamlingssystemet att ske successivt.
Implementeringen för er kommun kommer ske från och med 2025.

Som vi nämnde i början av presentationen har vi utvecklat en webbplattform, Kommunportalen som
stöd i samband med samråden. I Kommunportalen har vi samlat all viktig information kring
samrådsprocessen och dokument som presentationer, protokollsmallar och kommunspecifika PODkartor. Här hittar ni också underlag för våra beräkningar samt möjlighet att göra egna
kostnadssimuleringar.
Inloggningsuppgifter till kommunportalen finns i mejlet som du fick med länken till den här
presentationen. Har ni några problem med att logga in är ni alltid välkomna att mejla oss till
tis@ftiab.se.

Vi nämnde tidigare ett det här samrådet behöver protokollföras och protokollsmallen finns att ladda
ner via Kommunportalen.
I kommunportalen går ni igenom era POD-kartor. Därefter laddar ni ner protokollet som finns att
hämta under fliken Dokument.
Protokollet är kortfattat och ger er möjlighet att bekräfta att ni tagit del av vår redogörelse av hur det
framtida insamlingssystemet är tänkt att organiseras och drivas, hur systemet ska samordnas med
andra system samt hur vi redogjort för vilka dispenser, tillstånd och lov ska sökas och hanteras av
verksamheten.
Det kommer också finnas möjlighet att komma med egna synpunkter till protokollet.
Senast den 25 november behöver det ifyllda protokollet laddas upp och signeras i kommunportalen.
Protokollet kommer sedan att biläggas till vår ansökan till Naturvårdsverket.

Har ni frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att mejla oss på tis@ftiab.se.
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Mötesprotokoll digitalt samråd
Datum: 2019-11-18
Kommun: Region Gotland
Närvarande: Lisa Larsson, Region Gotland, Emelie Klostermann, Region Gotland
Protokoll från samråd mellan Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI) och
Region Gotland inför FTI:s ansökan om tillstånd enligt Förordning om producentansvar för
förpackningar 2018:1462 och Förordning om producentansvar för returpapper 2018:1463.
I enlighet med paragraf 53 i Förordningen om producentansvar för förpackningar och
paragraf 18 i Förordningen om producentansvar för returpapper ska kommunen ges tillfälle
att lämna synpunkter på följande redogörelser;
1. FTI:s utförliga redogörelse för hur systemet ska organiseras och drivas,
Kommunen har tagit del av ovanstående och har inga synpunkter (sätt kryss i rutan om ja) ☐
Kommunen har tagit del av ovanstående och har följande synpunkter:
Avseende förpackningsavfall (enligt paragraf 53 i Förordningen) och avseende returpapper (enligt
paragraf 18 i Förordningen):
Redogörelsen för FTI:s insamlingssystem har varit E-Learning (presentation via Youtube, 40 min). Där
framgår att FTI avser att samla in pappers-, plast- och metallförpackningar fastighetsnära från
flerfamiljshus och småhus. Glasförpackningar och returpapper för flerfamiljshus och småhus ska
insamlas via singelstationer. Utöver FNI bevaras befintligt system med ÅVC och ÅVS.
Enligt POD-kartor för Gotland finns 8 tillkommande singelstationer i tätort (Visby) och 5
tillkommande singelstationer på övriga Gotland som ska ta emot glasförpackningar och returpapper
från flerfamiljshus och småhus. Vår bedömning är att insamlingssystemet inte uppfyller kraven i
förordningen för glasförpackningar och returpapper, för flerfamiljshus innebär det en försämring.
Merparten av flerfamiljshus på Gotland har redan på frivillig basis, via producenternas
entreprenörer, fastighetsnära insamling av alla förpackningar och returpapper.
Av E-Learning framgår inte typ av behållare, uppdelning av fraktioner, hämtningsintervall, om
placering av behållare kan samordnas med befintligt system för insamling av mat-och restavfall.
Region Gotland utgår från att FTI avser använda underentreprenör för insamling och nödvändiga
kundkontakter.
2. FTI:s utförliga redogörelse för hur systemet ska samordnas med övriga
insamlingssystem och kommunens renhållningsskyldigheter,
Vi har tagit del av ovanstående och har inga synpunkter (sätt kryss i rutan om ja) ☐
Vi har tagit del av ovanstående och har följande synpunkter:
Avseende förpackningsavfall (enligt paragraf 53 i Förordningen) och avseende returpapper (enligt
paragraf 18 i Förordningen):
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Redogörelsen för FTI:s insamlingssystem har varit E-Learning (presentation via Youtube, 40 min). Där
framgår tre produkterbjudande för insamling.
1. Lösningen för flerfamiljshus är att fastighetsägaren tecknar ett eget avtal med FTI:s entreprenör
för insamling.
Synpunkt: Systemet innebär minskad kontroll för kommunen och att det kan uppstå andra krav för
fastighetsägaren med hänvisning till placering/utformning av avfallsutrymme enligt FTI:s anvisningar.
Ett eget avtal för fastighetsägaren bör begränsas att endast avse möjlighet för tilläggstjänster utöver
de krav som framgår av förordningarna.
2. En lösning för småhus är samordning med hämtning av mat-och restavfall dvs. att FTI avtalar med
den enskilda kommunen om kostnadsdelning. Ersättning sker per ton för pappers-, plast- och
metallförpackningar samt efter 2025 även ett tillägg per småhus per år.
Synpunkt: Idag saknar Region Gotland avtal med FTI för insamling av förpackningar och returpapper
från småhus. Fåtal småhus har avtal med FTI:s entreprenör. Samordning med hämtning av mat-och
restavfall (kommunens renhållningssystem) kan komma att bli aktuellt inför kommande upphandling,
med samordningsdiskussion cirka år 2023. En förutsättning är att full kostnadstäckning erhålles.
3. Andra lösningen för småhus är FTI upphandlar entreprenör och att insamling sker parallellt med
kommunens renhållningssystem.
Synpunkt: Samordning med kommunens renhållningssystem är inte möjligt vid införandet 2021,
varför Region Gotland förutsätter att FTI upphandlar entreprenör.
Region Gotland har normalt hämtning var fjortonde dag för mat- och restavfall. Hämtning med längre
intervall är inte lämpligt för matavfall under sommarperioden. Behållare i standardabonnemang
används 140 liters kärl för matavfall och 140 liters kärl för brännbart avfall. Som komplement
tillhandahålls en betalsopsäck som kan användas vid enstaka tillfällen.
Redogörelsen för samordning med övriga insamlingssystem avseende ÅVC ges i en kostnadskalkyl
som saknar information om t.ex. tömningsintervall. FTI har två erbjudanden:
1. kommunen får ersättning för hyra per lastväxlarflak, transportersättning per mil, städning och
platshyra per lastväxlarflak.
Synpunkt: Redogörelsen för FTI:s erbjudande kring ersättning för ÅVC uppger inte hur ersättning fås
för att rangera och i övrigt hantera materialet på ÅVC. Alla ÅVC på Gotland har inte utrymme för
lastväxlarflak, istället används mindre behållare.
2. kommunen får ersättning för städning och platshyra för lastväxlarflak.
Synpunkt: Typ av behållare och tömningsintervall blir avgörande. Hur gör man med ÅVC som saknar
plats för lastväxlarflak?
På Gotland finns det möjlighet att lämna förpackningar och returpapper på ÅVC. Region Gotland har
ett samverkansavtal med FTI:s entreprenör gällande transporter, behållare, städning och
materialersättning. För Gotland är tömningsintervallen avgörande under sommarperioden då
materialflödena ökar avsevärt på alla insamlingsplatser för förpackningar och returpapper.
Samverkan för miljönyttan och anpassning efter de lokala förutsättningarna saknas i FTI:s
redogörelse.
3. FTI:s redogörelse för vilka dispenser, tillstånd och lov som finns eller ska
sökas för verksamheten,
Vi har tagit del av ovanstående och har inga synpunkter (sätt kryss i rutan om ja) ☐
Vi har tagit del av ovanstående och har följande synpunkter:
Avseende förpackningsavfall (enligt paragraf 53 i Förordningen) och avseende returpapper (enligt
paragraf 18 i Förordningen):
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Redogörelse för vilka dispenser, tillstånd och lov som finns eller ska sökas inte redovisats av FTI.
Enligt POD-kartor för Gotland finns 8 tillkommande singelstationer i tätort (Visby) och 5
tillkommande singelstationer på övriga Gotland som ska ta emot glasförpackningar och returpapper
från flerfamiljshus och småhus. Merparten av de befintliga singelstationerna saknar insamling för
returpapper. Region Gotland antar att FTI avser att söka dispens från bostadsnära insamling för
glasförpackningar och returpapper. Enligt POD-kartorna innebär avståndet att stora delar av
befolkningen kommer att ha längre än 400 meter till en insamlingsplats. Kommunens
insamlingssystem bygger på likställighetsprincipen, att samma tjänst ska ske till samtliga invånare i
kommunen, förslaget avviker från principen.
Lokala förutsättningar
Visby innerstad är en muromgärdad medeltida handelsstad som omfattar ett cirka 69 hektar stort
område. Cirka 3 000 personer bor i området. Det finns cirka 1 045 fastigheter i Visby innerstad varav
cirka 550 är privata småhus. Det finns även ett flertal fastigheter med flerfamiljshus, hotell, butiker,
kontor och restauranger.
I Visby innerstad kan hämtning inte utföras med hämtningsfordon av normal storlek från en stor del
av fastigheterna beroende på begränsad framkomlighet med smala gator och gränder i det medeltida
gatunätet och tomtstrukturen. Idag sker hämtningen till stor del med ett litet fordon med lastvikt
cirka 1 210 kg och längd cirka 5,45 meter. Hämtningen i Visby innerstad får därför utföras på olika
turer på samma dag för de olika fraktionerna.
Gotland har mycket skyddsvärd natur och många fastigheter finns belägna inom dessa områden.

Har kommunen övriga önskemål avseende insamling av förpackningsavfall och
returpapper?
Region Gotland önskar få veta vilket insamlingssystem som kommer att gälla för Gotland.
Redogörelsen är en förutsättning för fortsatt diskussion kring en hållbar lösning för de lokala
förutsättningarna på Gotland.
Finns det något som ni redan i det här skedet ser att ni kan bistå med när det gäller
hänsyn i plan och -bygglovsprocessen?
En förutsättning för att kunna veta vad kommunen kan bistå med i hänsyn till plan-och
bygglovsprocessen är vilket insamlingssystem som kommer att gälla för Gotland.
Övriga synpunkter:
Utifrån Frågor & Svar på fti.se kan det tillkomma extrakostnader för transporter inom fastigheten.
Full kostnadstäckning ges endast vid hämtning från fastighetsgränsen.
Synpunkt: Region Gotlands avfallshämtning av mat- och restavfall har avfallsutrymmen upprättats av
fastighetsägare på fastigheten, inte nödvändigtvis vid fastighetsgränsen. Bostadsnära insamling bör
ske så nära bostaden som möjligt inte fastighetsgränsen, istället bör det motsvarar dagens
insamlingssystem av mat- och restavfall.
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Annat insamlingssystem än kärlhämtning kan komma att bli aktuellt för Region Gotland,
förutsättningar för insamling från annat system saknas i redogörelsen från FTI. Ett exempel på detta
är underjordbehållare eller sopsug.
Åtgärder för förebyggande mot nedskräpning, transportoptimering, buller, smarta behållare,
källsortering på offentlig plats m.m. saknas i FTI:s redogörelse.

FTI:s frågor enligt E-learning med Region Gotlands svar:





Är ni intresserade av att vara utförare av småhus BNI i er kommun?
- Ja, efter samordningsdiskussion år 2023 med införande 2026 och med
förutsättning för full kostnadstäckning.
Är ni intresserade av att upplåta utrymme på era återvinningscentraler för insamling
av TIS:s material?
- Ja, med förutsättning för full kostnadstäckning, hänsyn till lokala
förutsättningar, förebyggande arbete mot nedskräpning och
transportoptimering.
Är ni intresserade av att upplåta plats för omlastning av BNI-material (ÅVC eller
annan plats)?
- Ja, med förutsättning för full kostnadstäckning och lokala förutsättningar på
ÅVC.

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende TN 2019/658
21 november 2019

Jyrki Vainio

Tekniska nämnden

Månadskort Plus
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna utvärderingen.
Tekniska nämnden beslutar att avskaffa månadskort plus inom kategorierna länskort,
Visbykort och förortskort och återinföra arbetsresekort med enhetspris 620
kr/mån inom färdtjänsten från och med RFs beslut samt att reglementen och
bestämmelser anpassas efter beslutet.

Sammanfattning

Regionfullmäktige 2019-11-18 återremitterade ärendet med motiveringen: ”Inget
samråd har skett med organisationer för personer med funktionsnedsättning
angående höjning av egenavgifter i färdtjänsten. Det uteblivna samrådet från Region
Gotland bryter mot ingångna överenskommelser med ovan nämnda organisationer.
En konsekvensanalys måste tas fram för vad som gäller och vad det innebär vid ett så
omfattande förslag för de som nyttjar färdtjänst.”
Sammantaget kan man konstatera att:
Månadskort plus
•

Vid ytterligare analyser visar det sig att den främsta faktorn som styr
totala månadskostnaden för resenären är antalet genomförda resor
under månaden

•

Vid undersökning med nuvarande beställningscentral framkom att det
inte är tekniskt möjligt att inkludera fria övriga resor i kombination
med ett s.k. ”arbetsresekort”

•

Återinförande av s.k. ”Arbetsresekort” förutsätter att de aktuella
adresser som avses skall vara definierade i systemet i förväg

•

Av 115 månadskort innehavare i februari månad gjorde 56 stycken 20
eller fler arbetsresor i månaden, 80 stycken gjorde 10 eller fler
arbetsresor i månaden

•

Ett rimligt enhetspris för ett arbetsresekort bedöms vara 620 kr/mån
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•

Månadskort plus användare i februari 2019 utgjorde ca 5 % av alla
färdtjänstberättigade (112 st. av ca 2000 st.)

•

Antalet månadskort ser ut att stabilisera sig på nuvarande nivå

•

Vår taxestruktur på egenavgifter medverkar till att premiera de som
reser ofta och långt på sina månadskort

•

Fortsatt ökning av kostnader för Regionen härrörande till månadskort
plus

•

Om man enbart avskaffar månadskort plus utan alternativ ersättning
kommer majoriteten av nuvarande månadskort plus innehavare
drabbas av högre kostnader

•

Vid införande av arbetsresekortet, som gäller mellan två fasta adresser,
kommer nuvarande månadskort innehavare uppleva högre kostnad på
de resor som inte täcks av arbetsresekortet

•

Högre antal resor gör att vi oftare och tidigare än förut hamnar i läget
att vi har brist på fordon i trafik

•

Ett månadskort plus eller arbetsresekort är ett sätt att begränsa
kostanden för resenären för de resor som genomförs under månaden,
vilket leder till att kostnaden för egenavgiften blir lägre än för de övriga
som betalar egenavgiften

•

Om man utöver detta inför ett antal fria resor för de som har
arbetsresekortet har man ytterligare tillfört förmåner till en begränsad
grupp individer och likabehandling utifrån förutsättningen
färdtjänstberättigad sätts ytterligare ur spel

Införandet av månadskort plus
Före den 1 januari 2018 hade resenärer inom färdtjänsten tillgång till ett s.k.
arbetsresekort som tillät innehavaren att åka mellan bostaden och arbetsplatsen, där
båda adresserna var fördefinierade, en gång om dagen tur- och retur för motsvarande
kostnad för månadskort inom allmänna kollektivtrafiken.
Från och med den 1 januari 2018 har man haft möjlighet att köpa ett månadskort
plus för sina resor inom färdtjänsten. Vid införandet var korten prissatta till 1,5
gånger kostnaden för månadskortet för länskort plus och Visbykort plus eftersom
detta innebar en ”dörr till dörr” funktion.
För att inte färdtjänstresenärer skall drabbas hårt av en så stor höjning och avstå från
arbets- och utbildningsresor föreslogs att beslutet ändras. Nytt beslut togs senare så
att priset på kortet sänktes från och med 1 april 2018 till att motsvara 1 gånger
månadskortet med tillägg att även Förortskort plus blev möjlig att köpas.
Nuvarande upplägg innebär att resenären kan genom att köpa ett månadskort plus
(läns- , förorts- eller Visbykort) få tillgång till en taxitjänst dygnet runt med
obegränsat antal resor för en fast månadskostnad som motsvarar kostnaden för
motsvarande månadskort inom den allmänna kollektivtrafiken.
Utvärdering av månadskort plus
Syftet med månadskort plus från kollektivtrafikenheten var att färdtjänstresenären
skulle använda månadskortet till att åka i den allmänna kollektivtrafiken, där den var
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tillgänglighetsanpassad. Där trafiken inte var tillgänglighetsanpassad skulle resenären
kunna nyttja färdtjänst som tidigare.
Vid granskning ser vi att kortet inte använts på ett sådant sätt som tanken var från
början. Vi har alltså inte fått färdtjänstresenären att använda den allmänna
kollektivtrafiken mer än tidigare.
Kommentarer från Miljö- och byggnämnden och tekniska nämndens
samrådsgrupp med organisationer för personer med funktionsnedsättning
2019-11-20 medverkade såväl Kollektivtrafikenheten, ledamöter i tekniska nämnden
och representanter för samrådsgruppen i diskussions- och informationsmöte kring
bland annat återinförande av arbetsresekortet och avskaffandet av månadskort plus.
Vid mötet framkom att de åsikter som man redovisat vid tidigare möte kvarstår men
man accepterar förändringen.
Kollektivtrafikenheten medverkade på samrådsmöte 2019-05-28 där enheten
presenterade de tilltänka förslagen och bakgrunden till dem. Vid mötet framkom
följande kommentarer och andra förslag till åtgärder.
Gruppen är tydlig i sin mening att all form av ändring kommer att påverka
resenärerna mycket negativt. De påtalar också oro över att vissa resenärer inte
kommer att ha råd med sitt resande om avgifterna höjs, vilket befaras leda till att
individer isolerar sig i sina hem.
Gruppen var dock förstående till den bilden som presenterades med ökade kostnader
och det behov kollektivtrafikenheten har att möta sin budget. Däremot tyckte man
att politiken bör göra en omprioritering av tillgängliga medel inom Regionen så att
andra verksamheter lösgör medel som kan användas till att betala för den trafik som
utförs idag.
Gruppen tar med sig informationen till respektive organisation och återkommer
snarast skriftligt med ytterligare tankar och eventuella förslag till andra lösningar till
att minska på totala kostnader för färdtjänstverksamheten.
Bedömning

Månadskort plus
För att kunna bryta den ekonomiska negativa trend som nu råder inom färdtjänsten,
där kostnaderna ökar och andelen intäkter minskar årligen föreslås följande alternativ
istället för nuvarande månadskort plus.
Återinföra arbetsresekort med enhetspris med 620 kr/mån.
Konsekvensanalys
Avskaffande av månadskort plus och införande av arbetsresekort med enhetspris
Vid införandet av ett arbetsresekort enligt tidigare modell skulle samtliga resenärer
som använder nuvarande månadskort plus för andra resor än arbetsresor bli föremål
för ökade kostnader i form av egenavgift för de resor som betraktas som ”övriga”.
Detta skulle även innebära att de resenärer som idag har länskort plus och enbart
använder den till arbetsresor skulle uppfatta nya priset mer ekonomiskt tilltagande än
nuvarande pris. Övriga kortinnehavare skulle uppfatta att även om man använder
kortet till enbart arbetsresor idag, blir kostnaden för arbetsresekortet högre per
månad jämfört med nuvarande månadskort plus (Visby eller tätort).
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Ytterligare en viktig aspekt är att ett s.k. arbetsresekort ger en liten grupp individer
inom kollektivet för färdtjänstresenärer en förmån som de andra inte har. Dessa
individer kommer genom arbetsresekortet att betala mindre för sina resor jämfört
den gruppen som inte har arbetsresekort och får betala vanlig färdtjänsttaxa för sina
samtliga resor
För regionen skulle förändringen innebära en intäktsökning på ca 350 000 kr årligen
jämfört med nuvarande månadskort plus, men samtidigt en utebliven intäkt om ca
816 000 kr årligen jämfört med om alla betalade den egenavgift som är i taxan för
respektive resa.
Barn- och genusperspektiv
Månadskort plus
Konsekvensen är den samma inom denna grupp förutsatt att de idag använder sig av
månadskort plus.
Landsbygdsperspektiv
Månadskort plus
Statistiken visar att den främsta ökningen inom månadskort sker inom kategorin
Visbykortet och därav påverkas inte landsbygden i högre grad än andra. Däremot har
resans längd en betydelse för den kostnad som resenären har för egenavgiften, där
längre resa har högre egenavgift.
Ekonomisk konsekvensanalys
Månadskort plus
För regionen bedöms förslagen ge en positiv ekonomisk effekt i form av något
mindre resande och i vilket fall som helst ökade intäkter genom att
färdtjänstresenären börjar betala egenavgift för de resor som uppfattas som ”övrigt”
resande. Beroende på vilket alternativ man väljer kommer effekten för Regionen bli
olika.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-11-21
Bilaga: 20190612 Utvärdering månadskort plus revision 3
TN§ 155 (2019)
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till: Regionstyrelsen
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Utvärdering månadskort plus revision 3
Datum:
20191121
Av:
Jyrki Vainio

Bakgrund
Regionfullmäktige 2019-11-18 återremitterade ärendet med motiveringen: ”Inget samråd har skett
med organisationer för personer med funktionsnedsättning angående höjning av egenavgifter i
färdtjänsten. Det uteblivna samrådet från Region Gotland bryter mot ingångna överenskommelser
med ovan nämnda organisationer. En konsekvensanalys måste tas fram för vad som gäller och vad
det innebär vid ett så omfattande förslag för de som nyttjar färdtjänst.”

Sammanfattning
Månadskort plus















Vid ytterligare analyser visar det sig att den främsta faktorn som styr totala
månadskostnaden för resenären är antalet genomförda resor under månaden
Vid undersökning med nuvarande beställningscentral framkom att det inte är tekniskt möjligt
att inkludera fria övriga resor i kombination med ett s.k. ”arbetsresekort”
Återinförande av s.k. ”Arbetsresekort” förutsätter att de aktuella adresser som avses skall
vara definierade i systemet i förväg
Av 115 månadskort innehavare i februari månad gjorde 56 stycken 20 eller fler arbetsresor i
månaden, 80 stycken gjorde 10 eller fler arbetsresor i månaden
Ett rimligt enhetspris för ett arbetsresekort bedöms vara 620 kr/mån
Månadskort plusanvändare i februari 2019 utgjorde ca 5 % av alla färdtjänstberättigade
(112 st. av ca 2000 st.)
Antalet månadskort ser ut att öka något
Vår taxestruktur på egenavgifter medverkar till att premiera de som reser ofta och långt på
sina månadskort
Fortsatt ökning av kostnader för Regionen härrörande till månadskort plus
Om man enbart avskaffar månadskort plus utan alternativ ersättning kommer majoriteten av
nuvarande månadskort plus innehavare drabbas av högre kostnader
Vid införande av arbetsresekortet, som gäller mellan två fasta adresser, kommer nuvarande
månadskortsinnehavare uppleva högre kostnad på de resor som inte täcks av
arbetsresekortet
Högre antal resor gör att vi oftare och tidigare än förut hamnar i läget att vi har brist på
fordon i trafik
Ett månadskort plus eller arbetsresekort är ett sätt att begränsa kostanden för resenären för
de resor som genomförs under månaden, vilket leder till att kostnaden för egenavgiften blir
lägre för de med kort än för de övriga som betalar egenavgift



Om man utöver detta inför ett antal fria resor för de som har arbetsresekortet har man
ytterligare tillfört förmåner till en begränsad grupp individer och likabehandling utifrån
förutsättningen färdtjänstberättigad sätts ytterligare ur spel

Månadskort Plus
Definitioner
Vid undersökningen har följande definitioner använts vid identifiering av de resor individen har gjort
under februari månad 2019.
För att kunna avgöra vilken effekt olika förändringar får hos våra resenärer används antalet resor av
medellängd vid beräkning av kostnaden för resenären.
Arbetsresa = Resa mellan två fasta adresser mer än en gång i månaden. Här beräknas resan tur och
retur.
Övriga resor = Samtliga andra resor under månaden som inte fyller kriteriet för arbetsresor ovan
Medelreslängd = Antal km resande / antal resor

Förutsättningar och antaganden
Egenavgiftsstruktur i nuvarande taxa

Den trappstegsmodell vi har på egenavgiften inom regionen medför att resenären upplever
kostnaden i fasta intervaller beroende på avståndet mellan start- och slutpunkt för resan. I detta
sammanhang förutsätter vi att antalet s.k. ”arbetsresor” blir avgörande för resenären när hen skall
besluta om/när ett ”arbetsresekort” är aktuellt att införskaffas.

Resmönster
I våra fortsatta kalkyler antar vi att resenären upplever kostnaden för arbetsresekortet motiverat
under förutsättningen att antingen antalet resor per månad eller respektive resas längd motiverar
införskaffandet av ”arbetsresekortet”. Vi förutsätter även att det resmönster man har inte påverkas
av vilket erbjudande som finns. Detta är ett väldigt grovt antagande och syftar endast till att belysa
olika ekonomiska effekter vid olika erbjudanden. Det troliga är att vi ser någon form av förändring i
resmönster vilket är väldigt svårt att bedöma i skrivande stund.

Vi exemplifierar den ekonomiska effekten för individen med utgångspunkt från 10 respektive 20
arbetsresor i månaden.

Tekniska förutsättningar
Vid kontakt med nuvarande Beställningscentral (SAMRES) har det framkommit att kombination av
”arbetsresekort” med ett antal fria övriga resor inte är tekniskt genomförbart i nuvarande system.
För att detta skall vara möjligt skulle en mer omfattande omprogrammering behöva komma till vilket
i sin tur skulle medföra kostnader och tar tid att genomföra. Det har framkommit att även om det var
tekniskt möjligt skulle det praktiskt inte vara motiverat att kombinera ett ”arbetsresekort”
erbjudande med ett bestämt antal fria övriga resor. Den ökade administrationen det skulle innebära
hos beställningscentralen skulle i dagsläget vara övermäktig inom nuvarande avtal. Det skulle även
innebära en överhängande risk att förvirring uppstår i samtliga led vilka resor som anses vara fria
eller inte. Detta skulle försämra den upplevda kvalitén på den tjänst vi erbjuder och även öka
administrationen i vår egen organisation.
Vår bedömning är att ett alternativ med ”arbetsresekort” kombinerat med att antal fria resor inte
är genomförbart under nuvarande omständigheter.

Kostnad för arbetsresekort
I våra kalkyler utgår vi från antagandet att ett pris om 620 kr per månad är ett rimligt pris för ett
”arbetsresekort” som berättigar till resor till och från arbetsplatsen eller daglig verksamhet. Priset är
satt att vara mellan nuvarande pris på tätortskort plus och landsbyggskort plus. Detta anses även
vara en acceptabel kostnad för att ta sig till arbetet under en månad.

Nya ”arbetsresekortet”







Gäller mellan fördefinierade adresser en tur och retur resa om dagen
Kan tillåta fler än en arbetsreseadress och en hemadress
o Fler än en arbetsplats (skall anmälas i förväg)
o Fler än en boende adress (skall anmälas i förväg)
 Folkbokföringsadress
 Särskilt boende
 Växelvis boende
Gäller även inom allmän kollektivtrafik inom hela länet
Gäller till och med 65 år
Resor som inte ingår i kortet är föremål för den färdtjänsttaxa som tillämpas av regionen

Antal månadskort

Kostnader för månadskort totalt

Antal färdtjänst tillstånd nov 2019
Månadskort
6%

Övrigt
94%
Övrigt

Månadskort

Resmönster fördelat per individ under februari månad 2019
Visbykort (370 kr)

Resande i februari 2019
Antal resor: 1307
Antal km: 3701,6
Medelreslängd: 2,8 km
Antal resor / individ i genomsnitt: 24,20

Förortskort (495 kr)

Resande i februari 2019
Antal resor: 183
Antal km: 2279,2
Medelreslängd: 12,3 km
Antal resor / individ i genomsnitt: 26,14

Länskort (750 kr)

Resande i februari 2019
Antal resor: 1244
Antal km: 30 979,6
Medelreslängd: 24,6 km
Antal resor / individ i genomsnitt: 24,39

Beräkningar på totala intäkter februari månad
Vi jämför de faktiska intäkterna med de intäkter som förutsätts gälla om arbetsresekort med ett pris
på 620 kr/mån hade gällt under månaden.
Samtliga arbetsresor ingår i intäkten för arbetsresekortet och intäkter för övriga resor beräknas på
antalet resor och medelreselängd för respektive kategori av nuvarande kortinnehavare.
Av 115 st. månadskort plus innehavare i februari var det 86 st. som använde sina kort till arbetsresor
enbart eller arbetsresor i kombination med övriga resor.
Vilka typer av kort som var aktiverade under februari månad inklusive faktiska intäkterna för
Regionen.
Typ av kort
Visbykort
Förortskort
Länskort
Totalt

Antal
58
6
51
115

Intäkt per kort
370 kr
495 kr
750 kr
-

Totalt
21 460 kr
2 970 kr
38 250 kr
62 680 kr

Alternativ arbetsresekort med enhetspris på 620 kr/mån
Antalet genomförda resor av månadskortsinnehavare i februari månad inklusive intäkt om övriga
resor betalats enligt taxan för egenavgift. Beräkningen görs på en snittresa för samtliga resor inom
respektive kategori för månaden.
Typ av kort
Arbetsresor tot.
Övriga resor
Visbykort
Förortskort
Länskort
Totalt

Antal
resor
2046
400
28
260
2734

Antal
Individer
86
-

Arbetsresekort
620 kr
-

Egenavgift per resa
i snitt
45 kr
56 kr
73 kr
-

Totalt
53 320 kr
18 000 kr
1 568 kr
18 980 kr
91 868 kr

Detta kan jämföras med om man avskaffar månadskort plus utan att ersätta det med annat alternativ
och samtliga resenärer får betala egenavgift enligt taxa för samtliga resor i februari.
Typ av kort

Antal resor

Visbykort
Förortskort
Länskort
Totalt

1307
183
1244
2734

Egenavgift per
resa i snitt
45 kr
56 kr
73 kr
-

Totalt
58 815 kr
10 248 kr
90 812 kr
159 875 kr

Sammantagen effekt jämfört med alternativet att alla betalar egenavgift för sina samtliga resor
Typ av erbjudande
Idag (månadskort plus)
Arbetsresekort enhetspris
Enbart egenavgift

Intäkt per månad
62 680 kr
91 868 kr
159 875 kr

Totalt 12 månader
752 160 kr
1 102 416 kr
1 918 500 kr

Differens för
Regionen
- 1 166 340 kr
- 816 084 kr
0 kr

Konsekvenser i detalj
Införande av ”Arbetsresekort” med ett pris på 620 kr/mån
Ett alternativ är att återgå till tidigare system med ett så kallat arbetsresekort vilket berättigar
innehavaren till en tur- och returresa mellan fasta fördefinierade adresser (bostad och arbetsplats).
Kortet skall även gälla inom den allmänna kollektivtrafiken inom hela länet. Priset på kortet sätts på
en acceptabel nivå för resenären med tanke på giltigheten. Förslaget är på 620 kr/månad.
Om resenären genomför 10st. enkelresor till och från arbetet skulle varje resa kosta 62 kr, om antalet
resor är 20 st. blir kostnaden 31 kr per enkelresa.
Detta skulle kunna mildra effekten för de som använder färdtjänsten främst för sina resor till och från
ett arbete eller daglig verksamhet. Alla andra resor betraktas då som övriga och blir föremål för
egenavgift enligt nuvarande taxa.
För regionen skulle detta innebära en intäktsökning på ca 350 000 kr årligen jämfört med nuvarande
månadskort plus, men samtidigt en utebliven intäkt om ca 816 000 kr årligen jämfört med om alla
betalade den egenavgift som är i taxan för respektive resa.

Konsekvenser
Vid införandet av ett arbetsresekort enligt tidigare modell skulle samtliga resenärer som använder
nuvarande månadskort plus för andra resor än arbetsresor bli föremål för ökade kostnader i form av
egenavgift för de resor som betraktas som ”övriga”. Detta skulle även innebära att de resenärer som
idag har länskort plus och enbart använder den till arbetsresor skulle uppfatta nya priset mer
ekonomiskt tilltagande än nuvarande pris. Övriga kortinnehavare skulle uppfatta att även om man
använder kortet till enbart arbetsresor idag, blir kostnaden för arbetsresekortet högre per månad
jämfört med nuvarande månadskort plus (Visby eller tätort).
Ytterligare en viktig aspekt är att ett s.k. arbetsresekort ger en liten grupp individer inom kollektivet
för färdtjänstresenärer en förmån som de andra inte har. Dessa individer kommer genom
arbetsresekortet att betala mindre för sina resor jämfört den gruppen som inte har arbetsresekort
och får betala vanlig färdtjänsttaxa för sina samtliga resor.

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3124
29 oktober 2019

Karin Wiberg

Tekniska nämnden

Teknikförvaltningens verksamhetsplan för 2020
Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen.

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 2020. Ledamöter
från tekniska nämnden deltog i en workshop 9 oktober. Synpunkter från workshopen
har inarbetats i arbetsmaterialet.
Bedömning

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

Tjänsteskrivelse 2019-10-29
Teknikförvaltningens verksamhetsplan för 2020
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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1

Verksamhetsplanens syfte och funktion
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.
Verksamhetsplan 2020 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, mål från
koncernnivå och aktiviteter på övergripande nivå. Verksamhetsplanen omfattar även
konkreta uppdrag till förvaltningen från tekniska nämnden. Innehållet i planen har
processats med samtliga medarbetare inom förvaltningen vid så kallade
medarbetardialoger, där ett stort antal förslag på aktiviteter lämnades.

Figur 1: Region Gotlands styrmodell
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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.
Styrkort

Verksamhetsplan

Aktivitetsplan

Medarbetarkontrakt

Figur 2: Styrkedjan från koncernstyrkort till medarbetarkontrakt
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2

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 2019 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.
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
2.2.1

Nulägesbeskrivning
Samhälle

Teknikförvaltningens stora bredd i uppdrag ger ett antal områden, som under 2020 och
kommande år innebär stora satsningar på utvecklingsarbete för förvaltningen.
Det hårda trycket på exploatering- och investeringsprojekt påverkar och kommer att
påverka stora delar av TKFs verksamhetsområden. Dricksvattenförsörjningen är som
tidigare i fokus och situationen på södra Gotland förbättrades i och med att det nya
bräckvattenverket i Kvarnåkershamn nu är i funktion. Vattenförsörjningen på ön kommer
fortsatt att vara i fokus bland annat på grund av den pågående exploateringen i Visby som
utmanar kapaciteten i vatten- och avloppsreningsverk. Arbetet med att klarlägga vad
som måste göras för att säkra Visbys framtida VA-försörjning har påbörjats och är en
prioriterad del i vår VA-plan.
Ytterligare en utmaning inom VA-verksamheten är hävandet av anslutningsstoppen på
södra Gotland, som troligtvis kommer att leda till ett stort antal nya anslutningar.
Genom Testbädd Storsudret 1 har nya arbetsmetoder identifierats t ex för att hitta
lämpliga infiltrationsområden för förstärkning av grundvatten. Vidare har analyser av
området visat att även om vattentillgångarna är begränsade kan området bli självförsörjande
på vatten. Genom EU-projektet Nextgen, som testbädden är en del av, har kunskaper om
1

En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer
kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller
organisatoriska lösningar inom utvalda områden (Vinnovas definition).
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hur allmänheten skall bemötas om Region Gotland väljer att använda ny teknik för till
exempelvis producera dricksvatten av renat spillvatten. Projektet har även visat på vikten av
en bra dialog med markägare, allmänheten och näringsliv. Testbädden kommer att fortsätta
utnyttjas som pilotanläggning för ett stort antal forskningsprojekt, både inom privata
näringslivet och universitet.
Avfallsverksamheten utgör en mycket viktig del i en cirkulärekonomi och i Region
Gotlands arbete mot ekologisk hållbarhet. Den nya avfallsavdelningen är under etablering
och arbetet fortsätter med att utveckla Visby ÅVC under parollen ”Vi gör avfall till en
resurs”. Beslut om den nya avfallsplanen beräknas komma under våren 2020.
Att upprätthålla standarden på vägnätet, främst i de olika tätorterna på Gotland kommer
säkerhetsmässigt att vara en viktig fråga de kommande 3-10 åren.

2.2.2

Kvalitet

Vid sidan av förvaltningens olika verksamheter, med sina olika utmaningar, finns
gemensamma nämnare som påverkar hela förvaltningens arbete
För att nå goda resultat och samsyn vid förbättringar av våra tjänster krävs ett fortsatt
arbete med att inkludera medborgare och näringsliv i utvecklingen. Metoden, som har
gett goda resultat omfattar bland annat dialogmöten och workshops.
Tillgänglighet till våra tjänster och ett gott bemötande är avgörande för människors
nöjdhet med teknikförvaltningens tjänster. Återkoppling och tydlighet i varje möte är A
och O där medarbetare och medborgare möts.
Förvaltningens kundtjänst är navet för många av kontakterna med medborgarna.
Servicen där till medborgare har ökat genom att VA-avdelningen anslutit sig till
ärendehanteringssystemet Infracontrol. Intresset för att ansluta sig till teknikförvaltningens
kundtjänst ökar och vi ser att andra förvaltningar också väljer att ansluta sig.
Kompetensutveckling för kundtjänstmedarbetare kommer att bli viktig framöver.
Digitaliseringen av förvaltningens tjänster fortsätter i syfte att korta handläggningstider
återkoppling till kunder.
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Nya moduler i vårt kartprogram innebär att vi kommer kunna utveckla ett antal digitala
tjänster för våra medborgare. Följande moduler har anskaffats 2019:






Belysning
Gata
Vägmärke
Grävtillstånd
Park

Förvaltningens arbete med att kartlägga processer pågår men kan intensifieras. En
utbildning för chefer planeras till våren 2020.
Genom strukturerat informationssäkerhetsarbete har avdelningarna med samhällsviktig
verksamhet, VA-avdelningen och Hamnavdelningen, bedömt och hanterat risker om
information och anläggningar med utgångspunkt från ny lagstiftning om säkerhet och
sårbarhet. Säkerhet i samhällsviktiga system, anläggningar och offentliga miljöer har de
senaste åren hamnat högt i prioriteringen för hela samhället. Förvaltningens kontinuerliga
arbete med riskanalyser samt förebyggande och hantering av risker är avgörande för att
våra verksamheter ska upplevas som trygga och säkra.
2.2.3

Medarbetare

Många medarbetare inom förvaltningen har arbetat länge inom sin verksamhet och har
hög kompetens inom området. Flera har bidragit och tagit fram idéer för att utveckla
verksamheten inte minst i samband med spara-vatten-frågan. För att kunna effektivisera
ytterligare är en av utmaningarna att hitta ändamålsenliga samarbeten över gränserna samt
att prova ny teknik där det är möjligt.
I likhet med övriga förvaltningar i regionen står teknikförvaltningen inför stora utmaningar
och behov när det gäller att trygga kompetensförsörjningen. Bristyrken inom det tekniska
området just nu är ingenjörer, tekniker/hantverkare och chaufförer. Förvaltningen driver
ett långsiktigt arbete bland annat genom deltagande i Tekniksprånget, Teknikcollege och
genom att ta emot praktikanter och studenter som vill göra examensarbeten inom våra
områden. Men på kort sikt krävs nya rekryteringsvägar och satsningar, som delvis kan
inkludera alla förvaltningar i regionen.
Satsningar på ökade lönenivåer har varit en förutsättning för att förvaltningen, trots allt,
lyckats i det mycket omfattande rekryteringsarbetet som genomförts under de senaste åren.
Det kan dock vara bra att minnas, att trots den positiva effekten av de satsningarna så är
lönenivåerna inom konsultbranschen fortfarande högra. Och där är många av
teknikförvaltningens potentiella medarbetare anställda idag.
2.2.4

Ekonomi

Helårsprognosen för teknikförvaltningen som uppgår till 1 676 tkr visar på en fortsatt
utmaning för den skattefinansierade verksamheten som prognosticerar ett helårsresultat på
ca -10,5 tkr. Kollektivtrafiken svarar för ca 9,3 tkr av dessa. Åtgärder har vidtagits för att
parera underskottet inom kollektivtrafiken och ytterligare förslag kommer att arbetas fram.
Det antagna effektiviseringsprogrammet för regionen kommer att påverka alla TKFs
verksamheter, men främst de skattefinansierade verksamheterna genom projekt för
kostnadsbesparingar.
2.3
2.3.1

Uppdrag
Uppdrag från regionfullmäktige

Regionstyrelsen har gett förvaltningen uppdraget att förbättra trafikmiljön i Burgsviks
hamn genom att anlägga en parkeringsyta.
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Förvaltningen har också fått uppdraget att se över och återkomma med förslag på lösningar
i parkeringsfrågan vid lasarettet till budgetberedningen 2020.
Regionstyrelsen har fått uppdraget att, tillsammans med miljö- och byggnämnden samt
tekniska nämnden, utreda olika alternativa organisatoriska lösningar som ger en
kostnads- och tidseffektiv och kvalitetssäker samhällsbyggnadsprocess.
Regionstyrelsen ansvarar för återrapportering av uppdraget.
RSF har fått uppdraget tillsammans med TKF, att ta fram förslag till åtgärder för att
effektivisera och minska regionens totala lokalkostnader. Målet för uppdraget är sänkta
lokalkostnader och effektiviserat nyttjande under 2020-2022. Lokalytor och dess kostnader
för motsvarande verksamheter ska närma sig nivån i riket (datakälla SKL).
2.3.2

Prioriterade uppdrag från nämnd

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.
Målet 2020 är fortsätta tidigare förda dialoger och bedöma förutsättningarna för
pilotprojekt i lämpligt område.
Samverkan med näringsliv och föreningar för ett attraktivt Gotland
Ett attraktivt och välkomnande Gotland för boende och besökare är en viktig
framgångsfaktor. Att sköta naturområden och offentliga platser kräver mer resurser och
förbättrad samverkan med näringsliv och föreningar. Det finns höga förväntningar från
boende och besökare inom dessa områden och Region Gotland ska bidra till att Gotland
bättre lever upp till dessa.
Målet 2020 är att söka fortsatt samverkan och dialog med näringsliv och föreningar för att
med gemensamma krafter ta tillvara idéer och förslag t ex genom att regionen investerar
och den externa parten står för driften.
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. För regionens egna vägar sker utbytet av
belysningsarmatur enligt plan.
Målet 2020 för belysningsinvesteringarna är att genomförandeplanen leder till ett
övertagande av belysningen av Trafikverket.
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.
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2.4

Ekonomi

Tabell 1: Budget 2020
Organisationsnivå
Tekniska nämnden

Kostnader, tkr
-1 924
-76 373

Kollektivtrafiken

-5 647

Mark och stadsmiljö

0

Vatten och avloppsverksamheten, taxefinansierat

-240

Avfallsverksamheten, skattefinansierat
Avfallsverksamheten, taxefinansierat

0
0

Projektavdelningen
Gata Park avdelning

-44 866

Fastighetsförvaltning

-5 940
-6 121

Hamnavdelningen
Totalt

-141 111

Tabell 2: Investeringsram

Anslagsfinansierad verksamhet
Affärsdrivande verksamhet
Investeringar

2.5

Budget 2020
127 200
129 900
257 100

Medarbetare

Antal anställda

2018

2019

343

364

58
236
49

64
235
65

varav
-

kvinnor
män
tidsbegränsat anställda

Tabell 3: Medarbetare, [Förvaltning]

Kommentarer:

Antal tillsvidareanställda i juli 2019 var 299 jämfört med juli 2018 då antalet var 294. En
ökning med 5 personer. Förvaltningen har haft ett stort antal vakanser och
rekryteringsbehov och ökningen beror på att lediga tjänster har tillsatts. Tre
visstidsanställningar vid återvinningscentralen i Visby, en till projekt för att utveckla
kollektivtrafiken samt vikarier och säsongsanställningar utgör ökningen av visstidsanställda.
Antalet visstidsanställda är högt på grund av att siffrorna är tagna i juli, då semestervikarier
och säsongsanställda är som flest.
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3
3.1

Mål
Mål från koncernstyrkort samt nämndmål

Tekniska nämnden har beslutat arbeta efter alla de 18 målen i koncernstyrkortet.
Förvaltningen har valt att ha en aktivitet kopplad till mål 17 i Ekonomiområdet för att
understryka vikten av de ekonomiska åtagandena.
Förvaltningen arbetar alltså mot följande mål och har aktiviteter kopplade till alla utom mål
16 och 18.

3.2

Mål från övergripande planer, strategier och program

Teknikförvaltningens breda verksamhet medför att ett stort antal nationella och regionala
övergripande planer, program och strategier tillämpas inom förvaltningens verksamheter.
Nedanstående program mm har en stor påverkan på flera av våra verksamheter i det
dagliga arbetet.
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FNs Globala mål för hållbar utveckling
Miljöprogram för Gotland 2015-2020
Energiplan – energi 2020
Vatten- och Avloppsplan för Gotland 2018-2030 och
VA-strategi – vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030
Bygg Gotland – översiktsplan 2010-2025
Hansestaden Visby – strategi och handlingsplan
Avfallsplan (ej beslutad än)
Digitaliseringsstrategi (Region Gotland)
Trafikförsörjningsplan
Parkeringsstrategi
Cykelplan 2015-2525
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4

Prioriterade aktiviteter

Avser mål: 1. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Aktivitet
Underlätta för elever och utbildningsverksamheten genom att bistå med lokaler, praktikplatser och möjlighet att
transportera sig till skolan.

Avser mål: 2. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla
barn har goda uppväxtvillkor
Aktivitet
Möjliggöra rekreation för barn och vuxna.
Tillgänglighetsanpassningar i offentlig miljö.

Avser mål: 3. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Aktivitet
Utöka förvaltningens kompetens kring kommunalteknisk service i kris och beredskap

Avser mål: 4. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Aktivitet
Genom god infrastruktur möjliggöra för befolkningen att bo och verka på Gotland.

Avser mål: 5. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag
på hela Gotland
Aktivitet
Bidra till ett gott näringslivsklimat.

Avser mål: 6. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön
Aktivitet
Bidra till en smidig samhällsbyggnadsprocess.

Avser mål: 7. Gotlands klimatavtryck minskar
Aktivitet
Bryta ner de relevanta globala målen till konkreta aktiviteter inom TKFs verksamhetsområden.
Dvs Mål 6 - Rent vatten och sanitet, Mål 7 – Hållbar energi för alla, Mål 11 - Hållbara städer och samhällen, Mål 12 –
Hållbar konsumtion och produktion och Mål 13 – bekämpa klimatförändringarna.
Verkställa förvaltningens miljöhandlingsplan 2020.

Avser mål: 8. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
Aktivitet
Verkställa VA-plan (vatten och avlopp) med prioriterade områden för 2020.

Avser mål: 9. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen
på ekosystemen
Aktivitet
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Vid varje upphandling ska hållbarhetsaspekten tas i beaktande.

Avser mål: 10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i
kontakt med berörd verksamhet inom regionen
Aktivitet
Digitalisera fler tjänster inom förvaltningens verksamheter för effektivisering och kundnytta.

Avser mål: 11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir
respektfullt bemötta
Aktivitet
Vid leverantörs- och kundmöten skapa möjlighet för deltagande, ta tillvara synpunkter och ge tydlig och begriplig
information.

Avser mål: 12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Aktivitet
Kartlägga processer i förbättrings-, effektiviserings- och utvecklingssyfte.
Förvaltningen nominerar bidrag till förnyelsepriset

Avser mål: 13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Aktivitet
Utgå från resultat i medarbetarenkät, uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete samt idéer från medarbetardialog
och genomföra nödvändiga aktiviteter för att stärka tilliten i organisationen.

Avser mål: 14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Aktivitet
Följa förvaltningens Kompetensförsörjningsplan 2020-2024.

Avser mål: 15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva
förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus
Aktivitet
Genomföra förvaltningsgemensam trivselaktivitet för alla medarbetare.
Genomföra hälsoinspirerande aktiviteter.

Avser mål: 17. Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 2 procent av
nettokostnaden
Aktivitet
Utveckla den ekonomiska styrningen genom att varje avdelning har en handlingsplan som tydligt visar att budgeten
hålls vid årets slut
Fortsatt fokus på Intern kontroll
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5

Uppföljning

Förvaltningens uppföljning av verksamhetsplanen görs i huvudsak i delårsrapport 2 samt
i årsbokslutet. Under 2020 kommer förvaltningen att fortsätta att genomföra
”ledningens genomgång” för att genom det strukturerade arbetssättet besluta om
åtgärder utifrån enkätresultat och andra uppföljningar. En uppföljning av
verksamheternas arbete mot målen och beslutade aktiviteter görs också vid dessa
genomgångar. Resultatet från ledningens genomgång tas bl a tillvara i arbetet med
kommande års verksamhetsplan.
Den årliga, av tekniska nämnden, beslutade internkontrollplanen följer upp
förvaltningens valda kontrollområden.
5.1

Indikatorer för löpande nämndinformation

Den löpande nämndinformationen genomförs vid varje nämndmöte under
förvaltningschefen stående punkt ”Förvaltningschefens information”.
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Handlingsplan för miljöarbete inom teknikförvaltningen.
1. Bakgrund
Ett nytt miljöprogram har tagits fram för Region Gotland som ett steg i målet att få Gotland till
ett ekologiskt hållbart samhälle enligt visionen år 2025. Regionstyrelsen har huvudansvaret för
att miljöprogrammet verkställs, följs upp, revideras och återrapporteras till regionfullmäktige.
Varje nämnd och styrelse har ansvar för att uppfylla miljöprogrammets övergripande mål
genom åtgärder inom de egna verksamheterna. Nämnder och styrelser ska bryta ned
övergripande mål till mål och åtgärder som är anpassade till respektive ansvarsområde.
Programmet har övergripande mål inom fyra fokusområden; Energi och klimat, Vatten,
Hållbara val samt naturens mångfald. De valda åtgärderna ställs samman i en handlingsplan
per mandatperiod. Teknikförvaltningens handlingsplan är framtagen utifrån regionens
övergripande miljöprogram.
1.1 Omfattning
Då miljöprogrammet omfattar all verksamhet där Region Gotland har arbetsgivaransvar samt
verksamheter som helt eller delvis finansieras av Region Gotland så skall miljöpolicy och
miljöprogrammet även omfatta våra upphandlade verksamheter.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Handlingsplan för miljöarbete inom teknikförvaltningen.

2. Handlingsplan för teknikförvaltningen 2016-2020
1. ENERGI-KLIMAT,
2. VATTEN,
3. HÅLLBARA VAL
4. NATURENS MÅNGFALD

Med hänsyn till miljöprogrammets fyra fokusområden (ovan)har teknikförvaltningen (TKF)
efter en genomgång av flertalet av förvaltningens sju olika avdelningar prioriterat fem
miljöområden som de viktigaste att arbeta med i detta handlingsprogram.
a. Upphandlingar miljö- och energifrågor i kravspecifikationer
b. Personalens kompetens och miljömedvetenhet i miljöfrågor
c. Avfall
d. Energieffektivisering
e. Vatten- och avloppsförsörjning
Inom teknikförvaltningens ansvarsområden och verksamheter är miljön mycket viktig och ofta
helt naturligt förknippad med verksamheten. I handlingsplanen anges de miljömål och
åtgärder som TKF:s verksamheter ska sträva efter och genomföra för att bidra till att målen i
Miljöprogram för Region Gotland uppnås.
Övergripande ansvar för handlingsplanens genomförande har förvaltningschef och
ledningsgruppens avdelningschefer. De ansvarar även för att miljöarbetet framgår i budget,
styrkort/strategiska planen TKF och årliga redovisningar enligt förvaltningens nyckeltal.
2.1 Mål och åtgärder för alla ansvarsområden inom teknikförvaltningen

Ärendenr TN: 2015/2606 Datum 2019-11-19

2.1.1 Upphandlingar miljö- och energifrågor i kravspecifikationer
Inom förvaltningen köps varor och tjänster in i stor omfattning från olika leverantörer, företag
och angränsande verksamheter. Vid upphandling av varor och tjänster ska kvalitet, säkerhet,
pris, miljöpåverkan, och energieffektivisering utgöra kriterium för val av produkt eller tjänst.
Den nationella upphandlingsmyndigheten(http://www.upphandlingsmyndigheten.se/),
utvecklar och förvaltar kriterier som beaktar miljö- och sociala hänsyn i offentliga
upphandlingar. Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier består av färdigformulerade
krav med tillhörande motiv och förslag på verifikat. Hållbarhetskraven finns i tre nivåer –
basnivå, avancerad nivå och spjutspetsnivå. Kraven ska vara drivande vilket innebär att de är
mer långtgående än lagstiftningen inom det aktuella området. För områden där
upphandlingsmyndigheten inte tagit fram krav, finns en checklista som hjälp för att ta fram
egna miljökrav. Teknikförvaltningen strävar ständigt efter att förbättra sina miljökrav för att nå
nästa nivå i myndighetens hållbarhetskrav.
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FYLL I VAD SOM HÄNT MED DESSA FÄRGER
Inte påbörjat = RÖD
Påbörjat = GUL Klart = GRÖN

I särskilda fall kan de krav förvaltningen bör och vill ställa kommer i konflikt med regionens
övergripande mål att ekonomi alltid ska prioriteras framför andra områden i verksamheten.
Det är då extra viktigt med en handlingsplan där förvaltningen kan planera framåt och ta med
miljöarbetet på ett tydligare sätt i budgetarbetet.
Inte påbörjat = RÖD, Påbörjat = GUL, Klart = GRÖN
Mål

Ställa
hållbarhetskrav
på avancerad
nivå
KompetensUtveckling i
upphandling.

Miljöprogrammet
s Fokusområden
(1-4)
1

1-4

Aktivitet/Åtgärd

Nyckeltal

Inventera
verksamheternas
framgångar/problem
(hur gör vi idag?)

Minst 10
genomgångna
upphandlingar

Utbilda verksamheterna i
Upphandlingsmyndighet
ens hållbarhetskriterium

Medarbetare
som jobbar
med
upphandling
ska utbildas.

Finansi
ering

Ansvarig
avdelnin
g

Tidplan

STATUS

TLG

Klart
2017

RÖD

TLG

Klart
hösten
2017

RÖD

LETA I TLG PROTOKOLL
2.1.2 Personalens kompetens och medvetenhet i miljöfrågor
I regionens miljöpolicy anges det att ”Miljöansvar och hållbar utveckling för att förverkliga
Gotland som ekokommun ska konsekvent och medvetet integreras och tydliggöras i samtliga
våra verksamheter. Detta ska framgå av budget, styrkort och årlig redovisning.”
Utöver miljökrav enligt lagstiftning ska teknikförvaltningens medarbetare ha kunskap om
Region Gotlands Miljöpolicy, Miljöprogram och andra miljöstyrande dokument. För att uppnå
det krävs informations- och utbildningsinsatser.

Ärendenr TN: 2015/2606 Datum 2019-11-19

Avdelningarna kan på egen hand eller med hjälp av miljösamordnare eller informationsstrateg
genomföra informationsinsatser. Avdelningarna bör därefter se över vad man kan göra ur
miljösynpunkt för att nå Vision 2025. Handlingsplanen kan användas som stöd i processen och
utbildningar. I teknikförvaltningens uppdrag ingår också att delta i nätverk och
medborgarsamverkan samt bidra till ökad kunskap om miljö- och klimatfrågor bland
medborgare, besökare och näringsliv.
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Inte påbörjat = RÖD, Påbörjat = GUL, Klart = GRÖN
Miljöprogra
mmets
Fokusområ
den
(1-4)

Aktivitet/Åtgärd

Nyckeltal

Chefer och
medarbetare
ska ha rätt
miljökompet
ens för sina
uppdrag

1, 2, 3, 4

Utreda verksamheternas
behov av
miljöutbildning, ex v
Miljöbalken, tillstånd,
egenkontroll eller
kemikaliehantering.

Samtliga
verksamhetso
mråden
utredda

Planera
utbildning

1-4

Planera och budgetera
utbildningsinsatser

Förtydliga
miljöarbetet

1-4

Förtydliga miljöarbetet i
agendor

Miljöarbete i
strategiska
planeringen

1-4

Ta med miljöarbetet i
strategiska planer,
budgetar & styrande
dokument

1-4

Inventera och utveckla
TKF:s
medborgarinformation
och kontakter t.ex.
2016-2017 års ”Spara
vatten” kampanj och
studiebesök på Visby
ARV.

Mål

Ökad
kunskap om
miljö-,
klimatfrågor
bland
medborgare

Finansier
ing

Antal
utbildningar
planerade
Samtliga
agendor till
APT, TLG m.fl.
Infört i TKF
Strategisk
plan &
budget 20172019

Ansvarig
avdelning

Tidplan

STATUS

VA/ har koll
på vad
deras
avdelning
behöver.

GUL

Oktober
2017

GRÖN

2017

GRÖN

Respektive
avdelningsch
ef.

2019

GRÖN

TGL

2020

GRÖN

Respektive
avdelningsch
ef.
Respektive
avdelningsch
ef.
Respektive
avdelningsch
ef.

SAMMANSTÄLLA MEJL FRÅN KARROS UTSKICK OM UTBILDNING, INFO FLERA AKTIVITETER
VATTEN OVH TOA MM

2.1.3 Avfall; behandling, minskning, sortering, återbruk, material/energiåtervinning.
Att förebygga uppkomsten av avfall är det första steget i avfallshierarkin och det är prioriterat i
både den europeiska och i den svenska avfallslagstiftningen. Förebyggande innebär både att
minska mängden avfall och innehållet av farliga ämnen i produkter och avfall.
Avfallshierarkins prioritetsordning för behandling av avfall är:
I. Förberedelse för återanvändning
II. Materialåtervinning
III. Annan återvinning, ex energiåtervinning
IV. Bortskaffande

Ärendenr TN: 2015/2606 Datum 2019-11-19

Teknikförvaltningen ska ta fram en avfallsplan enligt Avfallsdirektivet och Miljöbalken där
Region Gotlands arbete med avfall ska beskrivas.
Teknikförvaltningen, liksom regionens alla förvaltningar, bedriver verksamhet där avfall
uppkommer. Det åligger varje förvaltning inom region Gotland att utveckla sin avfallshantering
och bidra till hållbar konsumtion.
Teknikförvaltningen har ansvar för avfallshantering som verksamhetsutövare och
avfallsproducent av verksamhetsavfall, exempelvis vid byggnation eller rivningar.
På Gotland finns ett flertal deponier som ännu ska sluttäckas. Utsläpp av metangas från
deponier påverkar växthuseffekten, den globala uppvärmningen.
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Inte påbörjat = RÖD, Påbörjat = GUL, Klart = GRÖN
Mål

Miljöprogramm
ets
fokusområden
(1-4)

Aktivitet/Åtgärd

Nyckeltal

Finansierin
g

Ansvarig
avdelnin
g

Tidplan

STATUS

1

Öka insamlad mängd matavfall
till framställning av biogas och
biogödsel

POU

2019

GUL

3

Ta fram en avfallsplan för 20182022

POU

Nov
2017

GRÖN

1

Sluttäcka Visby deponi.

POU

20162019

GUL

Gamla
deponier

1

Sluttäcka övriga nedlagda
deponier enligt plan (40
deponier)

POU

2020 och
framåt

GUL

Minska utsläpp
till vatten och
luft

4

Sluta deponera gips på Slite
deponi

G&P

Ökad andel
hållbar energi
Arbeta
strategiskt med
avfall
Minskad
klimatpåverkan

Minskade
utsläpp från
transporter

Ruttoptimering och ökad
användning av biogas vid
insamling av hushållsavfall.

2020
RÖD
2016
POU

1

GRÖN
2017

Slamhämtning i egen regi med
Euroklassade biogasfordon,
Ej möjligt 19-11-18..

G&P

RÖD

Minskad
klimatpåverkan

1,2

Återanvändning av slam (FSA)

POU

2020

RÖD

Minska
uppkomsten av
avfall

3

Försök med Återbruk på Visby
ÅVC
Egna verksamheten

POU

2018

GUL

Underlätta
återanvändning
av material och
restprodukter
Hållbart
kretslopp

3

1-4

Arbeta aktivt med avsättning för
avfall.
Starta samarbete med kommun/
region/avfallsbolag.
Ta fram Kretsloppsstrategi,
inkluderat vid nybyggnation.

2018
POU

GUL
2020

POU

2017

GUL

2.1.4 Energieffektivisering
Fastighetsförvaltningsavdelningen(FFA) ansvarar för förvaltningen och skötsel av regionens
bebyggda fastigheter och att det sker enligt gällande lagkrav, det s.k. fastighetsägaransvaret.
FFA ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till lägsta möjliga kostnad.

Ärendenr TN: 2015/2606 Datum 2019-11-19

Därutöver deltar FFA även i arbetet med lokalförsörjningen inom regionen i samverkan med
verksamheterna. FFA företräder även regionens verksamheter vid inhyrning samt vid
kontakter med respektive hyresvärd. FFA är också stöd för verksamheternas vid
genomförandet av verksamhetsanpassningar, ombyggnader och andra lokalfrågor.
Ytterligare arbetar FFA även med regionens övergripande strategiska lokalfrågor.
Fastighetsförvaltningen är en stödprocess till regionens övriga verksamheter. FFA har
framgångsrikt arbetat med energieffektivisering i Regionens fastigheter. Detta genom ett stort
EPC-projekt för att minska energiförbrukningen i egna byggnader.
FFA vill vidare starta hyresgästmedverkan för att minska verksamhetsrelaterad
energiförbrukning. FFA vill också se på de egna transporterna genom att konvertera
transporter till gas och el. Vidare vill FFA arbeta med ecodriving och samplanering av
transporter. Vattenreduceringsåtgärder är också en viktig del i FFA:s arbete. Fastighetsservice
bör få fortlöpande utbildning energieffektivisering.
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Inte påbörjat = RÖD, Påbörjat = GUL, Klart = GRÖN

Ärendenr TN: 2015/2606 Datum 2019-11-19

Mål

Miljöprogrammet
s fokusområden
(1-4)

Energi
effektivisera

1

Hyresgäster

1

Transporter
och energi

1

Elanvändnin
g

1

Utbildning
personal

1

Miljöfordon

1

Kollektivtrafi
k

1

Elbilar

1

Aktivitet/Åtgärd
Fortsätta påbörjat
EPC-projekt för att
minska
energiförbrukningen
i egna byggnader
Starta
hyresgästmedverkan
för att minska
verksamhetsrelatera
d energiförbrukning i
egna fastigheter.
Åtgärder för att
minska
energiförbrukning
och utsläpp från
transporter:
Konvertera
transporter till el,
gas, ecodriving,
samplanering av
körning.
Minska
elanvändning och
klimatanpassa alla
vattenverk och
avloppsreningsverk
(Pumpar etc.)
Utbildning
energieffektivisering
för fastighetsskötare
Byta ut
fossilbränsledrivna
fordon och maskiner
inom förvaltningen
mot miljöfordon och
maskiner (biogas och
eldrift
Byta ut
landsbygdsbussarna
i kollektivtrafiken till
fossilbränslefria
bussar.
Verka för att
etablera
laddningsstationer
för elbilar på Visborg
samt på övriga
platser för TKF:s
verksamheter.

Nyckelta
l

Söka
bidrag

Finansierin
g

Antal
projekt
samt
möjliga
bidrag

Ansvarig
avdelning

Tidplan

STATU
S

FFA

Pågår
ständig
t

GRÖN

FFA

XX

GUL

Respektive
avdelningsche
f

xx

GRÖN

FFA/VA

2017

GUL

FFA

20172020

GRÖN

TKF

GUL

POU

GRÖN

FFA

GRÖN

2.1.5 Vattenförsörjning och avloppshantering
VA-avdelningens uppdrag är teknisk service i syfte att bibehålla värde, funktion och
säkerställande av vattenleveranser av godkänd kvalitet. Avloppsreningsverken och tillhörande
ledningssystem skall hålla den standard som anges i miljötillstånden. Anläggningarna skall ge
god arbetsmiljö för medarbetarna. Underhållet blir alltmer viktigt och kommer att kräva
omfattande investeringar i framtiden. Avdelningen är indelad i tre enheter. Ändra till nya
avdelningen. VA-avdelningen är fördelat på 4 enheter; Vattenenheten, Avloppsenheten, VAunderhållsenheten samt Berednings- och projekteringsenheten.
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Avloppsenheten sköter Regionens samtliga avloppsreningsanläggningar, pumpstationer med
tillhörande ledningsnät, dagvattenomhändertagande samt tar emot och omhändertar
kommunens brunnsspillvatten. Verksamheten klassas som miljöfarlig och lyder under
Miljöbalken, Naturvårdsverkets föreskrifter samt regeringsförordningar och största vikt läggs
vid att följa de styrande reglementen som finns samt följa de villkor som ställs på
verksamheten. Anläggningarna är av skiftande kvalitet och funktionen varierar, och
underhållet av anläggningarna kommer kräva investeringar i framtiden.
Vattenenheten sköter Regionens samtliga kommunala vattenverk, tryckstegringsstationer,
brunnar m.m. Vattenenhetens huvuduppdrag är att säkerställa drift på grund och ytvattenverk
på enheten. Vattnet som produceras är ett livsmedel och lyder under livsmedelsförordningen.
Stor vikt på god kvalitet och leveranssäkerhet ställs på enheten.
VA-underhållsenheten arbetar med reinvesteringar och underhåll av ledningsnätet,
reparationer inom va-verken samt i viss mån investeringsprojekt.

Inte påbörjat = RÖD, Påbörjat = GUL, Klart = GRÖN
Mål
Vattenbesparing

InformationsKampanj
vatten
Åtgärder
vatten
Avsaltningsverk
Dagvattenhantering
Våtmarksplanering
Vattenskyddsområden
Testbäddar för
hållbar
vattenhanterin
g

Miljöprogrammet
s fokusområden
(1-4)

Aktivitet/Åtgärd

Nyckelta
l

Finansierin
g

Ansvari
g

Tidpla
n

STATU
S

FFA

Klart ?

GRÖN

Vattenreduceringsåtgärde
r. Snålspolande
munstycken i egna
fastigheter
Informationskampanj om
vattenbesparing på
Gotland

2

2
2

Bevattningsförbud
Avsaltningsvattenverk i
Kvarnåkershamn och
Herrvik
Dagvattenstrategi tas
fram
Framtagande av
våtmarksutredning,
SkyTem flygmätning m.m
Framtagande av
vattenskyddsområden
Förstudie IVL och
projektansökan om att
starta projekt med hållbar
vattenförsörjning på
Storsudret.

2
2
2-4
2-4

2-4

VA

GRÖN

VA

GRÖN

POU

GRÖN

POU

2017

GRÖN
GRÖN

POU
GRÖN

POU

GRÖN
20172018

POU

Övriga prioriterade områden
Inte påbörjat = RÖD, Påbörjat = GUL, Klart = GRÖN

Ärendenr TN: 2015/2606 Datum 2019-11-19

Policy för
skogsförvaltning

4

En policy för
skogsförvaltning tas fram.

POU

April
2017

GRÖN
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AKTIVITETSPLAN för Teknikförvaltningen 2020
Aktivitetsplanen utgår från förvaltningens verksamhetsplan samt avdelningsspecifika uppdrag
Mål i
styrmodellen/övergripande
aktivitet

Avdelningens aktivitet

Mål/resultat/anteckningar

Finansiering

Mål 1. Alla fullföljer
gymnasiet och har
förutsättningar för ett
livslångt lärande.
Underlätta för elever och
utbildningsverksamhet genom
att bistå med lokaler,
praktikplatser och möjlighet
att transportera sig till skolan
Att ta fram program på PA för att ta
emot praktikanter på ett bra sätt.
1

Projektavdelningen skall ta emot På avdelningen
minst en praktikant under år
2020.

PROJEKTAVDELNINGEN
Ta emot studiebesök, delta på
Ge förutsättningar för ungdomar Drift
gymnasiemässan samt ta emot elever och få praktiskt lärande
på praktik och för gymnasiearbetet. Ta
emot 1 tekniksprångare varje år och
minst 3 drifttekniker per termin.

2

VA-AVDELNINGEN

3

FASTIGHETSFÖRVALTNINGSA
VDELNINGEN

4

5

Tillhandhålla ändamålsenliga lokaler

Implementera AFF 15
Uppfylla fastighetsägaransvaret

Möjliggöra praktikplatser

Ta emot praktikanter från olika
kategorier. FFA vara med att
påverka utbildningsinnehåll,
dialog med KCG och WG

Underlätta för elever och
utbildningsverksamhet genom att bistå
med lokaler, praktikplatser och
möjlighet att transportera sig till skolan

Gata- parkavdelningen skall
fortsätta ta emot praktikanter
under 2020 främst från
yrkesförberedande linjer såson
Lövsta och deras utbildning
kopplat mot parksidan.

FASTIGHETSFÖRVALTNINGSA
VDELNINGEN

7
8

9

Krävs ej!

GATA/PARKAVDELNINGEN
Påbörja projekt för säkra skolvägar

6

FFA budget

Investeringsbudge
t/Statlig
medfinansiering

MARK OCH
TRAFIKAVDELNINGEN
Erbjuda allmän kollektivtrafik - utöka
MARK OCH
tillgängligheter om medel tilldelas
TRAFIKAVDELNINGEN
MARK OCH
Erbjuda särskild kollektivtrafik TRAFIKAVDELNINGEN
bibehålla nuvarande nivå
Mål 2. Befolkningen har
likvärdiga förutsättningar för
en god och jämlik hälsa och
alla barn har goda
uppväxtvillkor
Möjliggöra rekreation för barn
och vuxna.
Fullt ut följa kärnuppdraget kring
vården av parkytor.
GATA/PARKAVDELNINGEN

Internbudget

Internbudget

Krävs ej!

Parkenhetschefen
Christian
Strängborn

Genomföra lekplatsbesiktningar på de
lekplatser som skall vara kvar samt
avveckla de lekplatser som politiken
fattat beslut kring.

Krävs ej om Gataparkavdelningen ej skall överta
den externa besiktning som
utförs av FFA:s lekplatser. Om
detta skall övertas krävs främst
resurser i form av personal för
att kunna utföra FFA:s
lekplatsbesiktnngar.

Parkenhetschefen
Christian
Strängborn

Fler RWC-anpassade toaletter med
skötbord behövs i hamnmiljön

Etablera/renovera 2 stycken i
hamnterninalen

Investeringsbudge
t

10 GATA/PARKAVDELNINGEN

11 HAMNAVDELNINGEN
MARK OCH
12 TRAFIKAVDELNINGEN
Tillgänglighetsanpassningar i
offentlig miljö.

Arbeta för geografisk spridning av
lekplatser

Inveteringsbudget

Säkerställa att FFA har kunskap om
lagar och regler

Utbildning.
Åtgärda fel och brister inom
tillgänglighetsområdet

FFA budget

Fortsatt hög säkermiljö inom hamnar
och hamnområden.

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

Inom budget

FASTIGHETSFÖRVALTNINGSA
13 VDELNINGEN

14 HAMNAVDELNINGEN
Tillgänglighetsanpassningar genomförs i
investeringsprojekt på allmän plats

Investeringsbudge
t

Tillgänglighetsanpassa busshållplats i
Roma

Investeringsbudge
t/Statlig
medfinansiering

MARK OCH
15 TRAFIKAVDELNINGEN

MARK OCH
16 TRAFIKAVDELNINGEN
Mål 3. Gotland har god
beredskap och förmåga att
hantera samhällsstörningar
Utöka förvaltningens
kompetens kring
kommunalteknisk service i kris
och beredskap
Under pågående säkerhetsklassat
projekt 2020 utarbeta rutiner för
projektavdelningen vid arbete med
säkerhetsklassade projekt.

Utöka säkerheten i
projekteringen och upphandling
kring samhällsviktiga projekt.

På avdelningen

Kris och beredskapsövning för
beredskapspersonalen

Öka kundskapen om
förbättringsområden samt öka
erfarenheten i personalgruppen

Drift

17 PROJEKTAVDELNINGEN

18 VA-AVDELNINGEN
Driftstörningsinformationen på
hemsidan samtidigt som att
informationen når abonnent via mobil
19 VA-AVDELNINGEN
eller talsvar.
Samverkansavtal med
Borgholmkommun om
underhållskomponenter till
20 VA-AVDELNINGEN
bräckvattenverken
Säkerställa att FFA har kunskap om
FASTIGHETSFÖRVALTNINGSA lagar och regler
21 VDELNINGEN

Öka informationen om störning i Drift
VA till våra kunder

Säkra upp att kostsamma
komponenter finns i Sverige när
oplanerade driftstop sker

Drift

Utbildning.
Inventera skyddsvärt inom FFA

FFA Budget

Uppdaterade krishanteringsplaner,
beredskapsplaner inom avdelningen.

Krävs ej!

Isak Malm

Genomföra beredskapsövning

Öva beredskapsorganisationen
(ISPS)

Inom budget

22 GATA/PARKAVDELNINGEN

223 HAMNAVDELNINGEN
MARK OCH
24 TRAFIKAVDELNINGEN

Genomföra en riskanalys utifrån Markoch trafikavdelningens verksamheter.
Utöka förvaltningens kompetens kring
kommunalteknisk service i kris och
beredskap

Internbudget

Avdelningens ledningsgrupp
Ligger inom ramen
deltar i de komptensutvecklande för kompetensinsatser som erbjuds inom
utveckling
Regionen

25 AVFALLSAVDELNINGEN
Mål 4. Ökad befolkning i
arbetsför ålder
Genom god infrastruktur
möjliggöra för befolkningen
att bo och verka på Gotland.
MARK OCH
26 TRAFIKAVDELNINGEN

Anlägga ny lekplats vid Honörsparken

Exploateringsbudg
et
Investeringsbudge
t/Statlig
medfinansiering

Arbeta med investeringar utifrån
länsplan för transportinfrastruktur
MARK OCH
27 TRAFIKAVDELNINGEN
Genomföra investeringsprojekt

Investeringsbudge
t

Genomföra exploateringsprojekt

Exploateringsbudg
et

MARK OCH
28 TRAFIKAVDELNINGEN
MARK OCH
29 TRAFIKAVDELNINGEN
Mål 5. Det finns goda
förutsättningar för att starta,
driva och utveckla hållbara
företag på hela Gotland
Bidra till ett gott
näringslivsklimat.

30 PROJEKTAVDELNINGEN

31 PROJEKTAVDELNINGEN

Öka dialogen och förståelse med
entreprenörer och konsulter i
branschen.
Att fortsätta delta i
byggmästarföreningens dialoger och
möten.
Kartläggning av antal näringslivskunder,
typ och behov av VA

32 VA-AVDELNINGEN
Skapa förfrågningsunderlag så att det
FASTIGHETSFÖRVALTNINGSA ger förutsättningar för flera
33 VDELNINGEN
entreprenörer
Deltaga i regelbundna möten med
FASTIGHETSFÖRVALTNINGSA ramavtalsentreprenörer
34 VDELNINGEN

Ett genomföra minst en
På avdelningen
entreprenörsträff och en
konsultträff under 2020.
Att få gemensamt synsätt mellan På avdelningen
beställare och entreprenörer.
Kunskap om
näringslivskundernas typ och
behov
Att fler ska lämna anbud

Drift

Skapa en god dialog och
transparens mellan
entreprenörer och RG

FFA Budget

FFA Budget

Samverkan näringslivet, delta i
näringslivsfrukostar.

Krävs ej!

Isak Malm
huvudansvar för
avd. Christian
Strängborn samt
Simon Hoffman
för resp. enhet.

Förbättra förutsättningarana för
effektiv logistik i Klintehamns hamn

Iordningsställa en del av
utfyllnadsområde till
logistikområde

Investeringsbudge
t

35 GATA/PARKAVDELNINGEN

36 HAMNAVDELNINGEN

MARK OCH
37 TRAFIKAVDELNINGEN

Genomföra NKI mätning för
markupplåtelser. Prioritera att arbeta
med de variabler som behöver
utvecklas.
Underlätta för företag att etablera sig
genom att informera och guida inom
tillståndsprövning genom hemsidan.

Internbudget

Utveckla mark- och trafikavdelningens
information på hemsidan

Internbudget

Bidra till att säkerställa lämplig mark för Strategiska markmöten för
etablering av verksamheter
utbyggnad av verksamhetsmark
kopplat till exploateringsplanen
och FÖPar

Internbudget

Internbudget

MARK OCH
38 TRAFIKAVDELNINGEN
MARK OCH
39 TRAFIKAVDELNINGEN

MARK OCH
40 TRAFIKAVDELNINGEN

MARK OCH
41 TRAFIKAVDELNINGEN

Medverka till att marken är bebyggbar
och att infrastrukturen är utbyggd i
exploateringsprojekt och
genomförande av detaljplaner

Följer upp genomförande enligt Internbudget
planering och projektplan

Medverka till att ekonomisk hållbar
utbyggnad sker

Medverka till hushållning av
Internbudget
marken och att marktilldelningen
blir ekonomiskt optimal för
regionen

MARK OCH
42 TRAFIKAVDELNINGEN
Mål 6. Det finns goda
förutsättningar för ett
offensivt bostadsbyggande
över hela ön
Bidra till en smidig samhällsbyggnadsprocess

Revidera åtgärdslistan i VA-plan
Uppnår en aktuell VA-plan
huvuddokument och deldokument VAutbyggnadsområden

Drift

Bilda en VA-exploaderingsgrupp med
avstämning av ärenden varje månad
inför TNAu

Drift

43 VA-AVDELNINGEN
Bristområden för VA ska
upptäcks tidigare innan
detaljplan vinnar laga kraft

44 VA-AVDELNINGEN
MARK OCH
45 TRAFIKAVDELNINGEN

Delta i arbetet med
samhällsbyggnadsprocessen.

Internbudget

Medverka till att säkra marktillgång

Uppdatering av mark-innehavet Internbudget
och dess
planeringsförutsättningar. Årliga
avstämningar för att säkerställa
marktillgången för
bostadsförsörjningsprogrammets och
exploateringsplanens syften.

Medverka vid detaljplaneläggning

Vid kommunalt huvudmannaskap Internbudget
medverka och följa upp
genomförandet.

Genomföra exploateringsprojekt

Följer upp genomförandet enligt Exploateringsbudg
planeringen och projektplanen. et

MARK OCH
46 TRAFIKAVDELNINGEN

MARK OCH
47 TRAFIKAVDELNINGEN
MARK OCH
48 TRAFIKAVDELNINGEN
Mål 7. Gotlands klimatavtryck
minskar
Bryta ner de relevanta globala
målen till konkreta aktiviteter
inom TKFs
verksamhetsområden.
Dvs Mål 6 - Rent vatten och
sanitet, Mål 7 – Hållbar energi
för alla, Mål 11 - Hållbara
städer och samhällen, Mål 12
– Hållbar konsumtion och
produktion och Mål 13 –
bekämpa
klimatförändringarna.

Verkställa förvaltningens
miljöhandlingsplan 2020.
I lämpliga projekt kan PA initialt föreslå Öka antalet projekt som
ätgärder som kan minska
innehåller åtgärder som gör att
klimatavtrycket.
det minskar på klimatavtrycket
tex solceller i byggnader.

I projekten

Med från VP2019: Energikartläggning av Hitta energibesparingar
alla VA-anläggningar

Drift

Med från VP2019: Bygga en modell och Rätt kostnad ska belasta VAavtalsform för VA:s bevattningsdammar kollektivet.

Drift

Koppla ihop VA branchens
hållbarhetsindex med FN:s
hållbarhetsmål. (I samarbete med
branshorganisationen Svensk Vatten)

Visa vilka mål som VA jobbar
med

Drift

Sammanställning av
energikartläggningen och planläggning
av aktiviter
Vid nyproduktion och renovering av
byggnader föreslå ny teknik som
minskar vår förbrukning av vatten

Hitta möjliga energibesparingar

Drift

Föreslå nya lösningar som
minskar vår användning

I projekt-budgeten

49 PROJEKTAVDELNINGEN

50 VA-AVDELNINGEN

51 VA-AVDELNINGEN

52 VA-AVDELNINGEN

53 VA-AVDELNINGEN

FASTIGHETSFÖRVALTNINGSA
54 VDELNINGEN

Energi/media förbrukning

Säkra/vidmakthålla låg
Inom budget
förbrukning, fortsatt arbete med
energieffektivisering

Hållbara energikällor/materialval

Vid nyproduktion föreslå ny
teknik som medger användning
av alternativa energikällor och
hållbara material.

I projekt-budgeten

Delta med Gata- parkavdelningen
alktivt i projektet kring "Plastbanta
Almedalen 2020"

Krävs ej!

Isak Malm samt
enhetschefer.

FASTIGHETSFÖRVALTNINGSA
55 VDELNINGEN

FASTIGHETSFÖRVALTNINGSA
56 VDELNINGEN

57 GATA/PARKAVDELNINGEN
Prova elredskap under 2020 inom Gata- Kan ev. krävas investeringar
parkavdelningen.
kopplat mot maskinanskaffning
alt. belasta driftsbudget.

Simon Hoffman
samt Christian
Strängborn

Åtgärder efter energikartläggning av
hamnarna

Åtgärder i syfte att minska
verksamhetens
energiförbrukning och
driftskostnader.
Omhändertagande av MFA från
slip genom installation av
ECOdränränna i Herrvik

Inom budget

I samarbete med Lsty
installera/utvärdera Seabin
(Flytande soptunna)

Inom budget

58 GATA/PARKAVDELNINGEN

59 HAMNAVDELNINGEN
Minska miljöpåverkan på havsvattnet

Inom budget

60 HAMNAVDELNINGEN
Minska miljöpåverkan på havsvattnet

61 HAMNAVDELNINGEN

MARK OCH
62 TRAFIKAVDELNINGEN
MARK OCH
63 TRAFIKAVDELNINGEN

MARK OCH
64 TRAFIKAVDELNINGEN
MARK OCH
65 TRAFIKAVDELNINGEN

MARK OCH
66 TRAFIKAVDELNINGEN

Bedriva projekt där Region Gotland
tagit på sig huvudmannaskapet för
utredning och sanering av förorenade
markområden

Statligt bidrag via
länsstyrelsen

Delta i projektet Hållbara transporter

Bidrag

Arbeta med implementering av
cykelplan

Investeringsbudge
t/Internbudget/St
atlig
medfinansiering

Arbeta med implementering av
parkeringsstrategin
Påbörja projekt med att öka
trafiksäkerhet och tillgänglighet till
flygplatsen

Internbudget

Bygga om busshållplats i Roma med
pendlarparkering och cykelparkering
MARK OCH
67 TRAFIKAVDELNINGEN

MARK OCH
68 TRAFIKAVDELNINGEN
MARK OCH
69 TRAFIKAVDELNINGEN
MARK OCH
70 TRAFIKAVDELNINGEN

MARK OCH
71 TRAFIKAVDELNINGEN

Investeringsbudge
t/Statlig
medfinansiering/1
:1 medel
Investeringsbudge
t/Statlig
medfinansiering

Genomföra trafiksäkerhets- och
cykelåtgärder Östercentrum

Investeringsbudge
t/Statlig
medfinansiering

Fortsätta arbetet med trädplan

Internbudget

Medverka i arbetet med att ta fram
grönstrukturplan
Arbeta mot att verkställa
trafikförsörjningsprogrammet under
förtusättning att medel tilldelas.

Internbudget
Internbudget

72
73
74
75

MARK OCH
TRAFIKAVDELNINGEN
MARK OCH
TRAFIKAVDELNINGEN
MARK OCH
TRAFIKAVDELNINGEN
MARK OCH
TRAFIKAVDELNINGEN

Delta i Länsstyrelsens projekt
plastbanta Almedalsveckan vid tre
tillfällen.
Skogsförvaltning, upphandling

Internbudget

Jobba aktivt med ekosystemtjänster.

Internbudget

Jobba aktivt med att bevara den
biologiska mångfalden.
Mål 11, 12 och 13: Införa återbruk vid
Visby ÅVC, förbereda för återbruk vid
övriga ÅVC.

Internbudget

Mål 13: Säkerställa optimering av
omhändertagande av metangas vid
Visby och Slite deponi.

?

Starta upp aktiviter som syftar till att
miljöhandlingsplanen på sikt uppnås

Inom ordinarie
driftsbudget

Internbudget

Finns via projektet
Visby ÅVC

76 AVFALLSAVDELNINGEN

77 AVFALLSAVDELNINGEN

78 AVFALLSAVDELNINGEN
Påbörja arbetet med genomförandet av Starta upp aktiviter som syftar till Inom ordinarie
Regionens avfallsplan
att avfallsplanen på sikt uppnås driftsbudget
79 AVFALLSAVDELNINGEN
Mål 8. Tillgången till vatten av
god kvalitet är långsiktigt
säkrad
Verkställa VA-plan (vatten och
avlopp) med prioriterade
områden för 2020.
PA tar fram aktiviteter ur VA planen så
att planen kan verkställas.

Medverka till att VA planen genomförs.
I projkten

Med från VP2019: Genomföra en
egenkontroll av Livsmedelsverkets
föreskrifter (SLVFS 2001:30) om
dricksvatten, t ill vår hjälp har vi
Livsmedelsverkets kontrollwiki.

Handlingsplan med
förbättringsområden.

Drift

Digitalisera ronder, analyser och
loggbok

Öka effektiviteten och därmed
bättre/snabbare visualisera
egenkontrollen.

Drift

Upphandla underhållssystem

Minska akuta åtgärdar vid och
öka förebyggande åtgärder

Drift

80 PROJEKTAVDELNINGEN

81 VA-AVDELNINGEN

82 VA-AVDELNINGEN

83 VA-AVDELNINGEN
Åtgärda MBA-handlingsplanen för Slite, Rätt antal mikrobiologiska
Ståna och Åminne.
barriärar ökar
livsmedelssäkerheten på
dricksvattnet

84 VA-AVDELNINGEN

50 % egen
investering och 50
% finan-siering
från Länsstyrelsen
(Statligt stöd för
bättre
vattenhushållning)

Automatisk nivåmätning av alla brunnar Öka kunskapen om vårt
i 4 strategisk viktiga grundvattentäkter grundvatten på Gotland samt få
mätningar i real tid ger bättre
prognoser och säkra underlag
för restriktioner som
bevattningsförbud.

50 % egen
investering och 50
% finan-siering
från Länsstyrelsen
(Statligt stöd för
bättre
vattenhushållning)

God kontroll på FFA
dricksvattenanläggningar

Inom budget

85 VA-AVDELNINGEN
Säkert dricksvatten

FASTIGHETSFÖRVALTNINGSA
86 VDELNINGEN
Hushålla med dricksvatten – vattna med Krävs ej!
spillvatten.

Samtlig personal
inom Gataparkavdelningen.

87 GATA/PARKAVDELNINGEN
Säkra rådigheten för regionens
anläggningar

Medverka vid VA-utbyggnaden så Internbudget
att rådighet säkerställs genom
avtal.

Medverka till att det vid planering och
exploatering inte sker på känslig mark
eller mark som utgör lämplig mark för
återföring av grundvatten.

I planerings- och
Internbudget
exploateringsarbetet följa upp
och säkerställa att endast lämplig
mark används för
byggnation/exploatering.

MARK OCH
88 TRAFIKAVDELNINGEN

MARK OCH
89 TRAFIKAVDELNINGEN

MARK OCH
90 TRAFIKAVDELNINGEN

Säkra i avtal att takvatten ska återföras Att avtal följs.
till grundvattnet via LOD och på samma
sätt säkra omhändertagande av
gråvatten för hushållning av
vattenresurserna på Gotland.

Internbudget

Undersök aktiviter på avdelningen som
syftar till att VAplanen på sikt uppnås

Inom ordinarie
driftsbudget

91 AVFALLSAVDELNINGEN
Mål 9. Hållbara val bidrar till
ansvarsfullt
samhällsbyggande som
minskar belastningen på
ekosystemen
Vid varje upphandling ska
hållbarhetsaspekten tas i
92 beaktande.
Ha med miljöklassade material och
maskiner mm i våra projekteringar.

Att bidra med att minska
belastningen på ekosystemet.

I projekten

Följa TKF mål

Säkerställa att detta ställs som
FFA Budget
krav vid upphandlingar i stort och
smått.

93 PROJEKTAVDELNINGEN

FASTIGHETSFÖRVALTNINGSA
94 VDELNINGEN

Samtliga upphandlingar av fordon och Krävs ej!
maskiner skall ha en punkt kopplat mot
förnybara bränslen.
95 GATA/PARKAVDELNINGEN

Resp.
upphandlingsansv
arig.

Bevakta att hållbarhetsaspekten tas i
beaktande i investerings- och
exploateringsprojek

Exploateringsbudg
et/Investeringsbu
dget

MARK OCH
96 TRAFIKAVDELNINGEN
MARK OCH
97 TRAFIKAVDELNINGEN

MARK OCH
98 TRAFIKAVDELNINGEN

Bevaka att metoder används som
gynnar ekosystemtjänster i
samhällsbyggandet
Bidra med kompetens med vilka krav
Avstämning i varje
Internbudget
som kan ställas vid markanvisningar och exploateringsprojekt att rätt krav
medverka till tydlig kravställning.
ställs och att
miljöhandlingsplanen följs inför
genomförande och upphandling.
Säkerställa i avtal att fastställda krav
säkras vid markanvisningar

Avstämning i varje
Internbudget
exploateringsprojekt att rätt krav
ställs och att
miljöhandlingsplanen följs inför
genomförande och upphandling.

Som projektledare styra att valen sker
på ett sådant sätt att det minskar
belastningen på ekosystemen genom
den planering som föregår
genomförande.

Avstämning i varje
Internbudget
exploateringsprojekt att rätt krav
ställs och att
miljöhandlingsplanen följs inför
genomförande och upphandling.

MARK OCH
99 TRAFIKAVDELNINGEN

MARK OCH
100 TRAFIKAVDELNINGEN
101 AVFALLSAVDELNINGEN

Ställa krav vid upphandling som syftar
till att förebygga avfall
Påbörja information för upphandlare
och upphandlande verksamheter i hur
hållbarhet kan vägas in i upphandlingar

Inom ordinarie
driftsbudget
Inom ordinarie
driftsbudget

102 AVFALLSAVDELNINGEN
Mål 10. Alla som nyttjar
Region Gotlands tjänster
upplever att det är lätt att
komma i kontakt med berörd
verksamhet inom regionen
Digitalisera fler tjänster inom
förvaltningens verksamheter
för effektivisering och
kundnytta.
Fastställa rutin för uppföljning av
synpunktsystemet InfraControl

Använda synpunkter till att göra Drift
förbättringar i verksamheten

Fortsätta utveckla felanmälningsmapp
och mobilitet för FFA fastighetsdrift

FFA skall använda mobilitet för
tillsyn och skötsel, felanmälan
och besiktning.

Införande av Geosecma inom Gataparkavdelningen

Kostnaden är tagen 2019 men
Simon Hoffman
finns även fasta kostnader 2020 - och Christian
osäker på nivån!
Strängborn

103 VA-AVDELNINGEN

FASTIGHETSFÖRVALTNINGSA
104 VDELNINGEN

Inom budget

105 GATA/PARKAVDELNINGEN
Informativ hemsida för
Utveckling av befintliga och fler e- Inom budget
hamnavdelningen med digitala tjänster tjänster på hemsidan
106 HAMNAVDELNINGEN

MARK OCH
107 TRAFIKAVDELNINGEN

Arbeta med att förbättra
tillgängligheten till vissa funktioner på
mark- och stadsmiljöenheten

Internbudget

MARK OCH
108 TRAFIKAVDELNINGEN

Fortsatt arbeta med digitalisering och
framtagande av e-tjänster

Internbudget

Införa SMS-avisering för besked om
slamtömning

Inom ordinarie
driftsbudget

Kontinuerligt ha frågan kring
digitalisering aktuell för att fånga upp
lämpliga områden att öka den samma
inom.

Inom ordinarie
driftsbudget

Fortsätta använda informationsmodell Informera allmänheten och ta
för provpumpning och dialogmodell för tillvara synpunkter
rådighet och vattenskydd

Drift

Uppdatera hemsidan Vattenskydd
löpande

Ge allmänheten möjlighet och
söka information

Drift

Ge allmänheten möjlighet och
söka information

Drift

109 AVFALLSAVDELNINGEN

110 AVFALLSAVDELNINGEN
Mål 11. Alla som nyttjar
Region Gotlands tjänster kan
vara medskapande och blir
111 respektfullt bemötta
Vid leverantörs- och
kundmöten skapa möjlighet
för deltagande, ta tillvara
synpunkter och ge tydlig och
112 begriplig information.

113 VA-AVDELNINGEN

114 VA-AVDELNINGEN
Bilda en hemsida för löpande och kunna
informera om status för
115 VA-AVDELNINGEN
utbyggnadsplaner
Deltaga i regelbundna möten med
FASTIGHETSFÖRVALTNINGSA ramavtalsentreprenörer
116 VDELNINGEN
Kundmöten med våra största kunder

117 HAMNAVDELNINGEN
MARK OCH
118 TRAFIKAVDELNINGEN
MARK OCH
119 TRAFIKAVDELNINGEN

Skapa en god dialog och
FFA Budget
transparens mellan
entreprenörer och RG
Minst ett protokollfört möte/år Inom budget
med våra största kunder. Möta
kundernas behov. Fortsatt
implementera prognosverktyget
för godsvolymerna i hamnarna.

Individuell utbildning för
kundtjänstmedarbetare
Genomföra kundundersökning kopplat
till vår kundtjänst
Samverka med torghandlarna

Internbudget

Enkät med styrda frågor samt möjlighet
för synpunkter skickas till alla
torghandlare som deltog 2019.

Internbudget

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

Internbudget

Ta fram riktlinjer för genomförande av
medborgardialog

Internbudget

Internbudget
Internbudget

MARK OCH
120 TRAFIKAVDELNINGEN

MARK OCH
121 TRAFIKAVDELNINGEN

MARK OCH
122 TRAFIKAVDELNINGEN
MARK OCH
123 TRAFIKAVDELNINGEN

MARK OCH
124 TRAFIKAVDELNINGEN

Skapa rutiner mellan parkplanering och
parkdrift i hantering av ärenden för att
minska handläggningstiden

Internbudget

Säkertställa att det finns dagordningar
inför möten, hålla god mötesdisciplin
samt att det finns anteckngar från
mötet som ger en rättvisande bild av
vad mötet avhandlade.

Inom ordinarie
driftsbudget

125 AVFALLSAVDELNINGEN
Mål 12. Hög kvalitet och
effektiva processer i
verksamhet och tjänster
säkras genom ständiga
förbättringar, digitalisering,
innovation och
förnyelsesprång
Kartlägga processer i
förbättrings-, effektiviseringsoch utvecklingssyfte.
Projektavdelningens utvecklingsgrupp
fortsätter att utveckla rutiner och
processmodeller för att höja kvalitèn.

Att få tydliga rutiner.

På avdelningen

Förtydliga verksamhetens processer

Tydliggöra processer för vår
FFA Budget
verksamhet samt ta fram rutiner
som förtydligar arbetsuppdraget

126 PROJEKTAVDELNINGEN

FASTIGHETSFÖRVALTNINGSA
127 VDELNINGEN

Genomföra internutbildning inom
Krävs ej!
avdelningen kopplat mot beställningar.

Andreas Olsson

Fortsätta framtagande av rutiner och
implementera Docpoint.

Kontinuerligt utveckla rutiner i
Docpoint och förankra dessa i
organisationen.

Inom budget

Identifierar och kartlägger processer
och rutiner

Hamnavdelningen skall
identifiera och kartlägga sina
viktigaste processer och rutiner

Inom budget

128 GATA/PARKAVDELNINGEN

129 HAMNAVDELNINGEN

130 HAMNAVDELNINGEN
Fortsätta digitalisera tillståndsprocesser

Internbudget

Förtsätta att bygga strukturer i
ärendehantering

Internbudget

I digitaliseringsarbetet synkronisera
olika system

Internbudget

Implementera moduler i kartsystemet
geosecma
Framtagande och redigering av planer
och strategier.
Medverkar i översyn och framtagande
av ny exploateringsprocess för
regionen.

Internbudget

MARK OCH
131 TRAFIKAVDELNINGEN
MARK OCH
132 TRAFIKAVDELNINGEN
MARK OCH
133 TRAFIKAVDELNINGEN
MARK OCH
134 TRAFIKAVDELNINGEN
MARK OCH
135 TRAFIKAVDELNINGEN

MARK OCH
136 TRAFIKAVDELNINGEN

Internbudget
Årlig avstämning av arbetet enligt Internbudget
exploaterings-processen för att
uppnå ständiga förbättringar

MARK OCH
137 TRAFIKAVDELNINGEN

MARK OCH
138 TRAFIKAVDELNINGEN

Medverkar vid digitalisering av avtal och Följa upp den tidplan som
arkiv
fastställs för
digitaliseringsarbetet.
Medverka vid framtagande av
Årlig avstämning av innehåll i
avtalsmallar
avtalsmallar för att uppnå
ständiga förbättringar

Internbudget

Påbörja översyn av logistikaktiviteter
inom avdelningen

Inom ordinarie
driftsbudget

Internbudget

139 AVFALLSAVDELNINGEN
Förvaltningen nominerar
bidrag till förnyelsepriset
ÖVERGRIPANDE
140 TEKNIKFÖRVALTNINGEN
Mål 13. Region Gotland
präglas av en tillitsbaserad
kultur

Förvaltningen nominerar minst två
bidrag till förnyelsepriset

FFA uppmanar medarbetarna till Inom ordinarie
att inkomma med förslag.
driftsbudget

Utvecklingsgruppen på PA skall
fortsätta att genomföra och utveckla
rutiner som hjälpmedel för
projektledarna så att de känner
trygghet och delaktighet.
På APT agendan införs en NY punkt
"feedback". Varje deltagare ska ge en
feedback till någon kollega/chef.

Fortsätta att utveckla
projektavdelningen mot en
tillitsbaserad kultur.

Utgå från resultat i
medarbetarenkät, uppföljning
av systematiskt
arbetsmiljöarbete samt idéer
från medarbetardialog och
genomföra nödvändiga
aktiviteter för att stärka tilliten
i organisationen.

141 PROJEKTAVDELNINGEN

På avdelningen

Förbättringsområde för alla
Drift
enheter på VA-avdelningen, från
medarbetarenkät 2019

142 VA-AVDELNINGEN
Enheten PUV tester arbetsmodellen
Öka medarbetarengagemang vid Drift
80/20, med eget upplägg och därför får att visa tillit till att varje
den benämningen 90/10
medarbetar med egen initiativ
och genomförande förbättre
verksamheten
143 VA-AVDELNINGEN
Införa arbetsmiljöverkets tillbudsbok, i
väntan på att Flexite finns som APP
(digitaliseras)

Förebyggande av risker och
Drift
tillbud ger bättre hälsa vid att
personalen inte skader sig.
Nuvarnade system är trögt och
därmed rapporteras inte risker
och tillbud. Kommer jämföra om
antalet ökar, målet är och
fördubbla 2019:s antal

144 VA-AVDELNINGEN
Fortsätta med information via
Efrån medarbetarenkät 2019,
informationstavlarna (finns en på varje ökar delaktighet och förståelse
arbetsplats), VA-bladet (utkommer
efter varje arbetsledarträff) och
månadsrapporterna
145 VA-AVDELNINGEN

Drift

Utgå från resultat i medarbetarenkät,
uppföljning av systematiskt
arbetsmiljöarbete samt idéer från
medarbetardialog och genomföra
nödvändiga aktiviteter för att stärka
tilliten i organisationen.

Öka delaktigheten hos alla.
Informera om varandras
verksamhet. Gemensamma
möten

FFA Budget

Följa upprättade handlingsplaner samt
säkerställa mer tid hos våra
medarbetare för uppföljning.

Krävs ej!

Isak Malm samt
enhetschefer.

Upprätta tydliga realistiska mål för både Krävs ej!
Gata/Vägenheten samt Parkenheten

Isak Malm samt
enhetschefer.

FASTIGHETSFÖRVALTNINGSA
146 VDELNINGEN

147 GATA/PARKAVDELNINGEN

148 GATA/PARKAVDELNINGEN
Genomföra större projekt i egen regi

Hög delaktighet/möjlighet att
Inom budget
påverka. Arbeta i
processer/projekt. Frihet under
ansvar. Ekonomiskt fördelaktigt.
Kompetenshöjande

Genomföra lagutveckling med
hamnavdelningen

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

149 HAMNAVDELNINGEN

151 HAMNAVDELNINGEN
Uppdatera handlingsplan för
medarbetarenkät

Internbudget

Arbeta med tvärfunktionella
utvecklingsteam på mark- och
trafikavdelningen

Internbudget

Försöka skapa en samverkan för markoch trafikavdelningen
Fokusera på att cheferna på
avdelningen tar tillvara sina och
medarbetarnas goda idéer för
utveckling av verksamheten och det
förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Internbudget

Lägga ut 3 projekt som studerande kan Göra VA Gotland mera synlig på
söka (examensprojektstorlek)
Sverigekartan och därmed öka
kunskapen om våra utveckling

Drift

MARK OCH
152 TRAFIKAVDELNINGEN

MARK OCH
153 TRAFIKAVDELNINGEN
MARK OCH
154 TRAFIKAVDELNINGEN

Inom ordinarie
driftsbudget

155 AVFALLSAVDELNINGEN
Mål 14. Region Gotland lyckas
kompetensförsörja genom
aktivt och strategiskt arbete
Följa förvaltningens
Kompetensförsörjningsplan
2020-2024.

156 VA-AVDELNINGEN
Samverkan/samordning inom
fastighetsserviceenheterna genom att
FASTIGHETSFÖRVALTNINGSA samnyttja resurser
157 VDELNINGEN
Ta emot praktikanter
FASTIGHETSFÖRVALTNINGSA
158 VDELNINGEN

Jobba med att hitta
gemensamma arbetsområden
där resurser kan samnyttjas

Inom budget

Bli en attraktiv praktikplats för
blivande kollegor

FFA Budget

Genomföra kompetensutveckling där
brister finns

Att genomföra
kompetensutveckling med
prioritering där brister finns

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

Bidrar till en attraktiv arbetsplats Inom budget
med möjlighet till varierande
arbetsuppgifter för
medarbetarna

Delta vid Sjöfartsdagen

Markandsföra Regionen och
hamnen som en attraktiv
arbetsplats

FASTIGHETSFÖRVALTNINGSA
159 VDELNINGEN

Inom budget

160 HAMNAVDELNINGEN

161 HAMNAVDELNINGEN
Säkerställa att avdelningen följer
Kompetensförsörjnings-planen genom
att lednings-gruppen kontinuerligt tar
upp frågan

Inom budget

Inom ordinarie
driftsbudget

162 AVFALLSAVDELNINGEN

Mål 15. Region Gotland är en
hälsofrämjande organisation
där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus
Genomföra
förvaltningsgemensam
trivselaktivitet för alla
medarbetare.
Att en gång i kvartalet genomföra
gemensam aktivitet på avdelningen.

Att förbättra hälsan och
gemenskapen på avdelningen.

På avdelningen

Walk and talk kortare möten på
avdelningen.

Att förbättra hälsan och
gemenskapen på avdelningen.

På avdelningen

163 PROJEKTAVDELNINGEN

164 PROJEKTAVDELNINGEN
2 VA-träffar (en halvdag per halvår) för Öka delaktigheten
alla som är anställda på VA-dagen

Drift

6 Arbetsledarträffar runt om på VA:s
anläggningar

Arbetsledarna är ledningens
kontakt med medarbetarna och
behöver ett gemensamt forum
for information o dialog. Öka
delaktigheten.

Drift

Enligt tradition Vår-fest och årets
enheter som ska arrangera är de
enheter som jobbar på Färjeleden 2

Trivsel

Egen

165 VA-AVDELNINGEN

166 VA-AVDELNINGEN

167 VA-AVDELNINGEN
Deltar i arbetet med den gemensamma Så att det blir bra
förvaltningsaktiviteten

TKF budget

Genomföra föreläsningar/aktivitet

FFA Budget

Planera för en gemensam GataBudgeterad avdelningsaktivitet
parkdag.
Skapa en tvärfuktionell trivselgrupp för
mark och trafikavdelningen.

Isak Malm

Genomföra en mediautbildning för
medarbetare på mark- och
trafikavdelningen.

Internbudget

FASTIGHETSFÖRVALTNINGSA
168 VDELNINGEN
FASTIGHETSFÖRVALTNINGSA
169 VDELNINGEN
170 GATA/PARKAVDELNINGEN

Internbudget

MARK OCH
171 TRAFIKAVDELNINGEN

MARK OCH
172 TRAFIKAVDELNINGEN

173 AVFALLSAVDELNINGEN

Genomföra cirka fyra tillfällen med
avdelningens medarbetare i syfte att
lära känna varandras verksamheter och
utveckla goda relationer inom
avdelningen.

Inom ordinarie
driftsbudget

Genomföra hälsoinspirerande
aktiviteter.
3 min gympa på varje APT eller annan
fysisk aktivitet

Förebyggande hälsa ger minskad Drift
sjuktal

174 VA-AVDELNINGEN
175 HAMNAVDELNINGEN

Aktivt förebyggande arbetsmiljöarbete. Utbildning ergonomi och
lyftteknik.
Genomföra en hälsofrämjande aktivitet
för mark- och trafikavdelningen

Inom budget

Vid lämpliga tillfällen under året lägga in
hälsoninspirarande aktiviteter på
enhetsnivå.

Inom ordinarie
driftsbudget

Internbudget

MARK OCH
176 TRAFIKAVDELNINGEN

177 AVFALLSAVDELNINGEN
Avser mål: 17. Region Gotland
har ett resultat som uppgår
till minst 2 procent av
nettokostnaden
Utveckla den ekonomiska
styrningen genom att varje
avdelning har en
handlingsplan som tydligt visar
att budgeten hålls vid årets
slut
Att ha minst 80% debiteringsgrad på
projektledarna.

Att hålla budgeten.

I projekten

Att ha minst 20% debiteringsgrad på
adminastrativ tjänster på avdelningen.

Att hålla budgeten.

I projekten

VA-chef och Ekonom har
månadsvisavstämning.

Alla enheter ska hålla sina budget Drift

Budget i balans

Uppföljning kontinuerligt

Uppföljning av projekt

Hålla projekt och budget i balans Inom budget

Kontinuerlig uppföljning av
avdelningens resultat vs budget.

Månadsvisa interna
ekonomimöten.

inom budget

Fullfölja hamnstrategin

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

inom budget

178 PROJEKTAVDELNINGEN

179 PROJEKTAVDELNINGEN

180 VA-AVDELNINGEN
Inom budget

FASTIGHETSFÖRVALTNINGSA
181 VDELNINGEN
FASTIGHETSFÖRVALTNINGSA
182 VDELNINGEN

183 HAMNAVDELNINGEN

184 HAMNAVDELNINGEN

Ta fram en ekonomisk handlingsplan för
hantering av besparingar

Internbudget

Genom att minst månadsvis följa och
påverka det ekonomiska läget
säkerställa budgetföljsamhet

Inom ordinarie
driftsbudget

Kontinuerligt följa upp
internkontrollplanen

Inom ordinarie
driftsbudget

MARK OCH
185 TRAFIKAVDELNINGEN

186
Fortsatt fokus på Intern
kontroll
ÖVERGRIPANDE
187 TEKNIKFÖRVALTNINGEN

PRIORITERADE UPPDRAG
FRÅN TEKNISKA NÄMNDEN
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.

Målet 2020 är fortsätta tidigare
förda dialoger och bedöma
förutsättningarna för
pilotprojekt i lämpligt område.
Samverkan med näringsliv och
föreningar för ett attraktivt Gotland

Ett attraktivt och välkomnande
Gotland för boende och
besökare är en viktig
framgångsfaktor. Att sköta
naturområden och offentliga
platser kräver mer resurser och
förbättrad samverkan med
näringsliv och föreningar. Det
finns höga förväntnignar från
boende och besökare inom dessa
områden och Region Gotland
ska bidra till att Gotlande bättre
lever upp till dessa.

Målet 2020 är att söka fortsatt
samverkan och dialog med
näringsliv och föreningar för att
med gemensamma krafter ta
tillvara idéer och förslag t ex
genom att regionen investerar
och den externa parten står för
driften.

Belysning på landsbygden

Ökad extern medfinansiering

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. För
regionens egna vägar sker
utbytet av belysningsarmatur
enligt plan.
Målet 2020 för
belysningsinvesteringarna är att
genomförandeplanen leder till
ett övertagande av belysningen
av Trafikverket.
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.

Ansvarig

Klart senast

Uppföljning

Torbjörn +
2020-06-30
utvecklingsgrup
pen på PA

Via utvecklingsgruppen PA

VA

2020-12-15

VA ledningensgenomgång

FFA Chefer

2020-12-31

Kvartalsvis

FFA Chefer

2020-12-31

Kvartalsvis

Parkenhetschef 2020-12-31
en Christian
Strängborn

Juni samt
oktober
beroende på
terminsstart

Trafikteam

2022

Varje kvartal

Kollektivtrafikenheten
2020

Varje kvartal

Kollektivtrafikenheten
2020

Varje kvartal

2020-10-31

Maj, augusti
samt oktober

Hamningenjör 2020-12-31

Projektmöten

Parkteam

Kontinuerligt

Varje kvartal

FFA chefer

2020-12-31

Månadsvis

Hamnavdelning 2020-12-31
schef

Driftsmöten

Kollektivtrafike Kontinuerligt
nheten, markoch stadsmiljö

Varje kvartal

Kollektivtrafike 2022
nheten

Varje kvartal

Ingemar Britts 2020-12-30
AnnaMaria
Englund

Via utvecklingsgruppen PA

VA

2020-09-01

VA ledningensgenomgång

VA

2020-07-01

VA ledningensgenomgång

VA

2020-07-01

VA ledningensgenomgång

FFA Avdchef.

2020-12-31

Kvartalsvis

2020-03-31

2020-02-28
samt 2020-0415

Hamndriftansv 2020-12-31
arig

Verksamhetsber
ättelse (ISPS-logg
TpS)

Avdelningschef 2020

Varje kvartal

Avdelningschef 44196

Parkteam,
markteam
Trafikteam

2020

Varje kvartal

2022

Varje kvartal

Kollektivtrafike Kontinuerligt
nheten, markoch
stadsmiljöenhe
ten
Markteam,
Kontinuerligt
parkteam,
trafikteam

Varje kvartal

Torbjörn +
2020-11-30
utvecklingsgrup
pen PA
Torbjörn
2020-12-30

Via utvecklingsgruppen PA

VA

VA ledningensgenomgång

2020-12-15

Varje kvartal

Torbjörn

FFA Enhetschef FE
2020-06-30

Löpande

FFA Enhetschef FE
2020-12-31

Löpande

Löpande helår. 2020-06-30
samt 2020-1130

Hamningenjör 202-12-31

Driftsmöten och
Verksamhetsber
ättelse

Team för
offentlig plats

2020

Varje kvartal

Team för
offentlig plats

2020

Varje kvartal

Mark- och
2020
trafikavdelning
en
Markteam
Kontinuerligt

Varje kvartal

Markteam

Kontinuerligt

Varje kvartal

Markteam

Kontinuerligt

Varje kvartal

VA

2020-03-01

VA ledningensgenomgång

VA

2020-02-01

VA ledningensgenomgång

Mark- och
2020
stadmiljöenhet
en

Varje kvartal

Varje kvartal

Markteam

Kontinuerligt

Varje kvartal

Markteam

Kontinuerligt

Varje kvartal

Markteam

Kontinuerligt

Varje kvartal

Torbjörn

2020-12-30

I samband med
slutrapporten i
projekten

VA

Flerårigt

VA ledningensgenomgång

VA

2020-12-15

VA ledningensgenomgång

VA

2020-12-15

VA ledningensgenomgång

VA

2020-12-15

VA ledningensgenomgång

Tekniker,
tekniska
förvaltare och
ingenjörer

2019-12-31

Vid
projektmöten
/upphandling

Avd. chef/
enhetschefer

2020-12-31

Månadsvis

Tekniker,
tekniska
förvaltare och
ingenjörer

2020-12-31

Vid
projektmöten
/upphandling

2020-07-31

2020-03-31
samt 2020-0630
2020-05-31
samt 2020-1030

Hamningenjör 2020-12-31

Verksamhetsber
ättelse

Hamningenjör 2020-12-31

Verksamhetsber
ättelse

Hamndriftansv 2020-12-31
arig

Verksamhetsber
ättelse

Miljöingenjör

2020

Varje kvartal

Kollektivtrafike 2021
nheten
Trafikteam
2025

Varje kvartal

Trafikteam

2030

Varje kvartal

Trafikteam,
markteam

2022

Varje kvartal

Kollektivtrafik, 2022
parkteam,
trafikteam

Varje kvartal

Trafikteam

2022

Varje kvartal

Parkteam

2022

Varje kvartal

Parkteam

2020

Varje kvartal

Kollektivtrafike 2030
nheten

Varje kvartal

Varje kvartal

Team för
offentlig plats

2020

Varje kvartal

Park

2020

Varje kvartal

Park

Kontinuerligt

Varje kvartal

Park

Kontinuerligt

Varje kvartal

Avdelningschef 2020-12-31

Avdelningschef 2020-12-31

Avdelningschef 2020-12-31

Avdelningschef 2020-12-31

Tommy
Grönström

2020-06-30

Redovisning för
TN som får ta
ställning till för
framtagna
förslag.

VA

2020-12-15

VA ledningensgenomgång

VA

2020-09-01

VA ledningensgenomgång

VA

2020-12-15

VA ledningensgenomgång

VA

2020-09-01

VA ledningensgenomgång

VA

2020-09-01

Fastighetsrepar 2020-12-31
atörer,
tekniker,
tekniska
förvaltare och
ingenjörer

VA ledningensgenomgång

Enligt faställd
rutin

Löpande

2020-05-31
samt 2020-0930

Markteam

Kontinuerligt

Varje kvartal

Mark

Kontinuerligt

Varje kvartal

Mark

Kontu

Varje kvartal

Avdelningschef 2020-12-31

Projektledaren 2020-12-30

?

ALLA

2020-12-31

Löpande

Löpande

2020-05-31
samt 2020-1130

Mark- och
Kontinuerligt
stadsmiljöenhe
ten och
kollektivtrafike
nheten
Parkteam
Kontinerligt

Varje kvartal

Markteam

Kontinerligt

Varje kvartal

Markteam

Kontinerligt

Varje kvartal

Markteam

Kontinerligt

Varje kvartal

Varje kvartal

Avdelningschef 2020-12-31
Avdelningschef 2020-12-31

VA

2020-12-15

FFA/Avd. chef/ 2020-12-31
enhetschefer

Löpande

VA ledningensgenomgång
Kvartalsvis

2020-05-31
samt 2020-1130

Hamnavdelning 2020-12-31
schef

Verksamhetsber
ättelse

Mark- och
2020
stadsmiljöenhe
ten

Varje kvartal

Mark- och
2020
trafikavdelning
en

Varje kvartal

Avdelningschef 2020-12-31

Avdelningschef 2020-12-31

VA

löpande

VA ledningensgenomgång

VA

löpande

VA ledningensgenomgång

VA

löpande

VA ledningensgenomgång

FFA Enhetschef 2020-12-31
FE

Efter varje möte

Hamnavdelning 2020-12-31
schef/Driftansv
arig/Hamrnfog
dar

Verksamhetsber
ättelse

Kundtjänstenh 2020
eten
Kundtjänstenh 2020
eten
Team Offentlig 2020
plats

Varje kvartal

Team Offentlig 2020
plats

Varje kvartal

Team offentlig 2020
plats/Parkteam
/Trafikteam

Varje kvartal

Parkteam och
trafikteam

Varje kvartal

2020

Varje kvartal
Varje kvartal

Parkteam och
trafikteam

2020

Varje kvartal

Avdelningschef 2020-12-31

Torbjörn

2020-12-30

I medarbetarenkäten och via
utvecklingsgruppen på PA

FFA/Avd. chef
och
enhetschefer

2020-12-31

Kvartalsvis

2020-09-30

2020-04-30
samt 2020-0915
Hamnavdelning 2020-12-31
schef

Driftsmöten

Hamnavdelning 2020-12-31
schef

Driftsmöten

Mark- och
stadsmiljöenhe
ten,
kollektivtrafike
nheten
Mark- och
stadmiljöenhet
en
Mark- och
stadsmiljöenhe
ten
Parkteam

2020

Varje kvartal

2020

Varje kvartal

2020

Varje kvartal

2020

Varje kvartal

Parkteam

2020

Varje kvartal

Markteam

2020

Varje kvartal

Markteam

2020

Varje kvartal

Markteam

2020

Varje kvartal

Avdelningschef 2020-12-31

ALLA

2020-12-31

Löpande

Torbjörn

2020-12-30

Via
utvecklingsdagar
för avdelningen.

VA

löpande

VA ledningensgenomgång

VA

2020-07-01

VA ledningensgenomgång

VA

2020-12-15

VA ledningensgenomgång

VA

löpande

VA ledningensgenomgång

Avd. chef/
enhetschefer

2020-12-31

Löpande

2020-05-31
samt 2020-0930

2020-03-31

2020-02-28

Kvartalsvis

Hamnavdelning 2020-12-31
schef

Verksamhetsber
ättelse

Hamnavdelning 2020-12-31
schef

Verksamhetsber
ättelse

Chefer på mark- 2020
och
trafikavdelning
en
Chefer på mark- 2020
och
trafikavdelning
en

feb-20

Varje kvartal

Avdelningschef 2020-12-31

VA

löpande

VA ledningensgenomgång

Avd. chef/
enhetschefer

2020-12-31

Kvartalsvis

FFA/Avd. chef/ 2020-12-31
enhetschefer

Löpande

FFA/Avd. chef/ 2020-12-31
enhetschefer

Kvartalsvis

Hamnavdelning 2020-12-31
schef

Verksamhetsber
ättelse

Hamnavdelning 2020-06-01
schef

Verksamhetsber
ättelse

Avdelningschef 2020-12-31

Torbjörn

2020-12-30

På APT:er

Torbjörn

2020-12-30

På APT:er

VA

löpande

VA ledningensgenomgång

VA

löpande

VA ledningensgenomgång

VA

2020-08-01

VA ledningensgenomgång

FFA/Avd. chef/ 2020-12-31
enhetschefer

Enligt TKF

Avd. chef/
enhetschefer

Löpande

2020-12-31

2020-09-30

Planeras våren
2020
Chefer på mark- 2020
och
trafikavdelning
en
Chefer på mark- 2020
och
trafikavdelning
en

Varje kvartal

Varje kvartal

Avdelningschef 2020-12-31

VA

löpande

VA ledningensgenomgång

Hamndriftansv 2020-12-31
arig
Chefer på mark- 2020
och
trafikavdelning
en
Enhetschef
2020-12-31

Driftsmöten

Torbjörn

2020-12-30

På APT:er

Torbjörn

2020-12-30

På APT:er

VA

löpande

VA ledningensgenomgång

Avd. chef/
enhetschefer

2020-12-31

Månadsvis

Avd. chef/
enhetschefer

2020-12-31

Månadsvis

Hamnavdelning 2020-12-31
schef
Hamnavdelning 2020-12-31
schef

Varje kvartal

Delår /
Verksamhetsber
ättelse
Delår /
Verksamhetsber
ättelse

Chefer på
2020
mark-och
trafikavdelning
en
Avdelningschef 2020-12-31

Avdelningschef 2020-12-31

Varje kvartal

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3848
5 december 2019

Tekniska nämnden

Information registerförteckning enligt GDPR
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Enligt EU:s dataskyddsförordning eller GDPR (General Data Protection Regulation)
är tekniska nämnden skyldiga att redovisa vilka register med personuppgifter som
förs på teknikförvaltningen.
Dessa är:
 Facility Labs Analytics – Trafikmätning och dataanalys vid Visby ÅVC
 AlfaConnect – Register över färdtjänstberättigade
 ASSA ARX – Lås- och passersystem för fastigheterna , Visborg, Abborren 9 och
Korpen 5.










ASSA Cliq – Nyckel- och passagesystem för vattenenheten på VA-avdelningen
Boendeparkering – Databas för hantering av boendeparkering
Brand- och inbrottssystem – Drift och övervakning för brand och inbrott
EDP Future och Mobile – Verksamhetssystem (kundregister) för VA och avfall
FM Access (Hyperdoc) – System för att hantera ritningar och handlingar
Incit Xpand – Fastighetsförvaltningssystem
Infobric – Personalliggare enligt skatteverkets regler för entreprenadarbeten
Infracontrol – Ärendehantering, felanmälningar, frågor m.m. inom infrastruktur
Interaxo – Projektserver för utbyte av information mellan TKF och externa
konsulter, entreprenörer m.fl.

 KomMa vid Gata/Parkavdelningen – Arbetsorder, tidredovisning,
kostnadsfördelning, uthyrning, förråd
 KZ Vattenkiosk – Kundregister för vattenkiosker
 Nyttoparkering – Parkeringstillstånd för nyttofordon
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 Klassning ParkRight – Parkeringsanmärkningsregister
 PR-kort – Registerhållning och korttillverkning för parkeringsdispenser för
rörelsehindrade
 Klassning R-card – Larm- och passersystem för regionala fastigheter
 Klassning Ready – Fjärravläsning vattenmätare
 Klassning Ridango – Bijettsystem för kollektivtrafiken
 Trafikdispens Almedalsveckan – Sökta dispenser att framföra motorfordon under
Almedalsveckan inom motorfordonsförbudsområdet
 Treserva/Färdtjänst m.m. – System för färdtjänst, riksfärdtjänt, sjukresor och
parkeringstillstånd
 Båtplatser – Uthyrning av båtplatser och strandbodar samt kösystem till dessa.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att register förs i enlighet med GDPR.
Barn- och genusperspektiv – informationssäkerheten rör alla vars personuppgifter behandlas av
teknikförvaltningen.
Landsbygdsperspektiv – ärendet berör alla invånare vars personuppgifter behandlas av
teknikförvaltningen.
Ekonomisk konsekvensanalys – ärendet får inga ekonomiska konsekvenser.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-12-05
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen?
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/2489
11 december 2019

Tekniska nämnden

Revidering av tekniska nämndens delegationsordning 2019
Förslag till beslut

•

Föreslagna ändringar i delegationsordningen godkänns.

Sammanfattning

Delegationsordningen är ett viktigt och styrande dokument för förvaltningens
löpande verksamhet. Beslutsfattandet måste ske med stöd av en korrekt
delegationsordning. Förvaltningen arbetar aktivt för att hålla detta styrande
dokument aktuellt och uppdaterat. Förändringarna omfattar bland annat revideringar,
ändringar och tillägg med anledning av förändringar och omorganisationer i
verksamheterna samt förändrad lagstiftning.
Bedömning

Den nu aktuella revideringen av delegationsordningen omfattar följande punkter.
7-8. Markförsäljning och fastighetsreglering. Ej strategiska objekt
Regionfullmäktige beslutade 2019-11-18 § 284 Förändringar i reglementen med anledning av
förändrad organisation för räddningstjänsten samt ansvar för fastigheter: tekniska nämnden.
Tekniska nämnden ska:
5. besluta i ärenden om att utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta regionens
fasta egendom,
6. besluta i ärenden om att arrendera eller på annat sätt nyttja annans fasta egendom
eller att förhyra lokaler,
7. besluta i ärenden om köp, försäljning, byte och avtal om fastighetsreglering
avseende regionens fasta egendom, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram,
upp till och med 10 miljoner kronor, andra riktlinjer och villkor i övrigt,
8. bereda och verkställa regionstyrelsens beslut i fråga om exploatering,
tidsbegränsade markoptioner s.k. markanvisningsavtal och exploateringsavtal.
Barn- och genusperspektiv
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Ingen påverkan
Landsbygdsperspektiv

Ingen påverkan
Ekonomisk konsekvensanalys

Arbetet effektiviseras vilket kapar ledtider, skapar tydlighet och sparar pengar.
Beslutsunderlag

TKF tjänsteskrivelse 2019-12-11
Arbetskopia delegationsordning tekniska nämnden

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Ärende
7. Bebyggda fastigheter: Uthyrning,
deklaration och förhyrning av fastigheter.

Delegat

7.1 Beslut om uthyrning av lokaler i högst
fem år, rätt att teckna och säga upp avtal
(högst fem år)

Enhetschef

Kommentar

Ersättare
Avdelningschef

7.2 Rätt att underteckna hyresavtal om
uthyrning av bostäder

Hyreshandläggare,
förvaltare, FFA
Ersättare
Enhetschef

7.3 Beslut om förhyrning av lokaler (högst
fem år), rätt att teckna och säga upp
avtal

Enhetschef
Ersättare
Avdelningschef

7.4 I hyrestvist föra talan inför domstolar
och andra myndigheter i Sverige

Avdelningschef
Ersättare
Förvaltningschef

7.5 Upprättande av fastighetsdeklarationer
och överklagande av taxeringsvärden.

Avdelningschef
Ersättare
Förvaltningschef

7.6 Beslut om att belasta Region Gotlands
fastighet med annan upplåtelse tex
fiber, fjärrvärme, el, va m.m.

Enhetschef
Ersättare:
Avdelningschef

8) Fastigheter: Försäljning, köp,
markupplåtelser, beredning och
verkställelse av genomförandeavtal samt
fastighetsbildningsåtgärder
8.1 besluta i ärenden om köp, försäljning,
byte och avtal om fastighetsreglering
avseende regionens fasta egendom upp till
fyra prisbasbelopp, allt inom av fullmäktige
fastställd kostnadsram, andra riktlinjer och
villkor i övrigt
8.2 besluta i ärenden om att utarrendera,
eller på annat sätt upplåta regionens fasta
egendom, högst 5 år med undantag av 8.3

Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef

Enhetschef
Ersättare:
Avdelningschef

I samråd med regionjurist

8.3 besluta om upplåtelse av servitut,
ledningsrätt eller gemensamhetsanläggning
8.4 beslut om upphävande av rättighet som
belastar regionens fasta egendom
8.5 besluta i ärenden om att arrendera eller
på annat sätt nyttja annans fasta egendom i
högst 5 år med undantag av 8.6
8.6 besluta i ärenden om att nyttja annans
fasta egendom genom servitut, ledningsrätt
eller deltagande i gemensamhetsanläggning
8.7 beslut om upphävande av rättighet som
gäller till förmån för regionen eller regionens
fasta egendom
8.8 bereda och verkställa regionstyrelsens
beslut i fråga om exploatering,
tidsbegränsade markoptioner (s k
markanvisningsavtal) och exploateringsavtal
8.9 ansöka om och företräda regionen vid
lantmäteriförrättningar med undantag av 8.1
8.10 Upprättande av fastighetsdeklarationer,
överklagande av taxeringsvärden, yttrande
på förslag till fastighetstaxering och
överklagande av fastighetstaxeringsbeslut
8.11 besluta om utsträckning, nedsättning,
dödning, relaxation av inteckning, utbyte
och uttag av pantbrev samt därmed
jämförliga åtgärder
8.12 i arrende-/hyrestvist föra talan i
domstol och andra myndigheter i Sverige
8.13 besluta om reglering av tomträttsavgäld

Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef
Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef
Enhetschef
Ersättare:
Avdelningschef
Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef
Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef
Markingenjör
Ersättare:
Enhetschef
Markingenjör
Ersättare:
Enhetschef
Enhetschef
Ersättare:
Avdelningschef
Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef

Kommunen får inte belåna
fast egendom

Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef
Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef

I samråd med regionjurist

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3200
9 december 2019

Jessica Libik Weki

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Synligare och tydligare övergångsställen
Förslag till beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Förslagsställaren anser att övergångställen kring skolor, vårdinrättningar och andra
centrala gator i Visby har bristfällig målning. Förslagsställaren anser därför att en
tydligare målning av övergångsställen på dessa platser ska prioriteras av
trafiksäkerhetsskäl.
Bedömning

Övergångsställen ses över varje säsong på våren följt av en utvärdering om vilka som
behöver målas. Målning och asfaltering har till viss del fått stå tillbaka de senaste åren
på grund av sparkrav inom Region Gotland.
För att öka trafiksäkerheten och tryggheten runt skolor finns även
investeringsprojektet ”Säkra skolvägar”. Projektet syftar till att öka trafiksäkerheten
och tryggheten mellan hem och skola, men även att peka ut farliga miljöer och
situationer vid skolorna. ”Säkra skolvägar” var från början ett projekt som
Trafikverket startade med kommunerna där Trafikverket stod för 50% av
investeringarna och kommunerna för resterande 50%. När sedan Trafikverket
avslutade projektet valde Gotlands kommun att fortsätta eftersom projektet
synliggjorde vad kommunen gjorde för att öka trafiksäkerheten och för att projektet
som helhet var bra.
Med anledning av investeringsstopp under 2019 har projektet strukits ur budgeten
och därmed fått skjutas något på framtiden, men genomförs i den takt
investeringsmedel tilldelas.
Barn- och genusperspektiv – Målning

av övergångsställen och investeringar för säkra
skolvägar förbättrar barns trafiksäkerhet.
Landsbygdsperspektiv – Medborgarförslaget
Ekonomisk konsekvensanalys –

resurser.

berör enbart Visby.

En höjd standard på målning kräver ekonomiska
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-12-09
Medborgarförslag 2019-08-14
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Anr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2019 -08- 1 4
REGION GOTLAND

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

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.

sttuUoi^ doV

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

(X]
Q

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokford på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Välkommen med ditt medborgarförslag
Alla som bor - är folkbokförda - på Gotland kan lämna medborgarförslag.
Regionfullmäktige fattar beslut om medborgarförslag som är av större vikt för regionen.
Övriga medborgarförslag kan fullmäktige överlämna till regionstyrelsen eller andra
nämnder att fatta beslut om. Särskild blankett ska skriftligen undertecknas och skickas in.
Allmän information

Den som är folkbokförd på Gotland, får sedan halvårsskiftet 2004, väcka förslag i
fullmäktige, s.k. medborgarförslag. Detta gäller såväl barn och ungdomar som personer
med utländsk bakgrund som inte har kommunal rösträtt. Denna förslagsrätt tillkommer
endast folkbokförda, inte föreningar, företag eller liknande. Begreppet medborgarförslag
används för att skilja förslaget från de motioner som lämnas av fullmäktiges ledamöter.
Ett medborgarförslag kan bara behandlas av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges
befogenhetsområde. "Fullmäktige beslutar i frågor av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt för kommunen", t.ex. val av ledamöter i nämnder och ansvarsfrihet för dem,
budget, skatt, mål och riktlinjer samt taxor.
Medborgarförslag som rör myndighetsutövning och enskilda personer behandlas inte av
fullmäktige. Fullmäktige beslutar inte heller i nämndernas löpande förvaltningsfrågor t.ex.
gatubelysning, parkeringsfrågor, hastighetsbegränsningar, renhållning, äldrevård o.s.v. Om
ett sådant medborgarförslag ställs kan det av regionfullmäktige överlämnas till
regionstyrelsen eller berörd nämnd att självständigt fatta beslut om.
Endast ett förslag kan lämnas per medborgarförslag. Önskar du lämna flera förslag, skall
ny blankett användas.
För att styrka att förslagsställaren är folkbokförd på Gotland ska medborgarförslaget vara
skriftligt, egenhändigt undertecknat av en eller flera personer, ha namnförtydligande och
adress. Förslaget ska skrivas på den särskilda blankett som finns på Region Gotlands
hemsida. Denna finns även att hämta i receptionen på Rådhuset, Visborgsallén 19 i Visby,
att beställas per tel. 26 96 40 eller 26 93 18. Blanketten kan sedan lämnas på samma ställe,
eller vid ett av regionfullmäktiges sammanträden. Blanketten på Region Gotlands hemsida
kan fyllas i elektroniskt, men måste skrivas ut, undertecknas och lämnas in. Postadressen
är: Regionfullmäktige, Region Gotland, 621 81 Visby.
Vad händer med medborgarförslaget

När förslaget kommer in till regionfullmäktige blir det en allmän handling och diarieförs.
Förslaget bereds av regionfullmäktiges presidium som på nästkommande sammanträde
föreslår regionfullmäktige om de ska behandla ärendet själva eller om detta ska överlämnas
till regionstyrelse eller berörd nämnd. Vid överlämnandet ansvarar berörd nämnd och fattar
eget beslut.
Förslagsställaren kommer att underrättas om när medborgarförslaget kommer att tas upp
för beslut. Förslagsställaren har inte någon yttranderätt i regionfullmäktige, regionstyrelsen
eller i någon av Region Gotlands nämnder.
Inkomna medborgarförslag bör beredas inom ett år och samma regler gäller som för
motioner. Två gånger per år redovisas i regionfullmäktige de förslag som inte blivit
avslutade.

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3207
5 december 2019

Gustaf Dehlin

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Minska hastighet på Stora Törnekvior i
Visby
Förslag till beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår en
hastighetssänkning. Förslagsställaren upplever att motorfordonstrafikanter överstiger
hastighetsgränsen på Stora Törnekvior som idag är 40 km i timmen.
Förslagsställaren förordar även att en hastighetskamera eller att ett farthinder
upprättas. Detta på grund av att en förskola finns i närheten samt ett äldreboende.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att hastighetsbegränsningen, 40 km i timmen, på Stora
Törnekvior skall fortsätta att gälla. Gatan är en genomfartsgata med kollektivtrafik
och separata gång- och cykelvägar. En ytterligare trafiksäkerhetsåtgärd i form av en
upphöjd gångpassage planeras på Stora Törnekvior mellan Ada Blocks gata och
Allégatan.
Barn- och genusperspektiv – Förskolan

som benämns i förslaget ligger på Greta
Arvidssons gata där hastigheten redan idag är 30 km i timmen.
Landsbygdsperspektiv – Perspektivet

berörs ej.

Ekonomisk konsekvensanalys –

Investeringar i hastighetsdämpande åtgärder pågår på
Stora Törnekvior, en ny upphöjd passage tillkommer. Investeringen ingår i
exploateringsprojektet för Artilleriet.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-08-24
Tjänsteskrivelse 2019-12-05
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Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren
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Datum
2019-08-24 18:45

Ärendenummer
#15206

Sida
1(1)

Inskickat av: MARIE-ANNE HALLGREN

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Stora Törnekvior, en ganska ny gata. Är 40 km/t men sällan nån som kör 40. Jag har min terass mot den gatan, och upplever att det går
fortare än 40. Och på kvällar o helger kan det gå väldigt fort. Kanske en fartkamera
Beskrivning och motivering
För att det farten går för fort. Barn och förskola finns, även äldreboende. Borde vara 30 km /t Kanske tom fartgupper vid bostadshusen

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
MARIE-ANNE HALLGREN
Adress
STORA TÖRNEKVIOR 23 E

Postnummer och ort
621 37 Visby

E-postadress
marianneh_@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/2140
3 oktober 2019

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Fri kollektivtrafik en månad
Förslag till beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
ska erbjuda en månads fri kollektivtrafik under en månad för att uppmuntra till
utökad användning av kollektivtrafiken.
Bedömning

Teknikförvaltningen ser i princip positivt på förslaget, men ett genomförande är
beroende av att bla ekonomiska resurser för detta finns. För närvarande saknas dessa
för att genomföra förslaget då bedömningen är att förslaget innebär en
intäktsminskning på cirka 1 miljon kronor.
För information reser cirka 50 % av samtliga kollektivtrafikresenärer på Gotland
avgiftsfritt året om.
Barn- och genusperspektiv

I dagsläget gäller avgiftsfritt resande för vissa resenärsgrupper:
-

Ungdomar upp till 20 år som är folkbokförda på Gotland får resa avgiftsfritt
inom landsbygdstrafiken.

-

Pensionärer som är 80 år eller äldre, barn upp till 7 år (när en vuxen är med),
resenärer med barn i barnvagn samt resenärer med rullator åker avgiftsfritt på
hela Gotland.

Dessa grupper berörs därmed inte av förslaget.
Landsbygdsperspektiv

Förslaget tolkas som att erbjudandet skall gälla på hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys
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Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/2140

Under en månad utanför sommarsäsongen är den genomsnittliga intäkten ca 1 miljon
kronor och stiger till ca 2 miljoner kronor under juli månad. Kostnaden för ett
genomförande av medborgarförslaget beräknas uppgå till åtminstone 1 miljon
kronor. Utöver detta tillkommer även kostnader för marknadsföring (t.ex.
annonsering) och eventuellt kostnader för inköp av kortämnen (busskort).
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-05-10
Tjänsteskrivelse 2019-10-03

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren

2 (2)

Region

Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

Ge alla gotlänningar möjligheten att prova på
kollektivtrafiken genom att ge alla en fri resemånad
med kollektivtrafiken
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet
ju vmiiicL fortsätter
iiiiiitmci du
uu jja
på cu
ett cuei
eller flera
liera fristående
niMacnuc aiit
ark SUMI
som fogas
lugaa till
un uciiii.
detta. Texta
i c.\iu lyuugi.
tydligt.

Nu när regionen anställt en reserådgivare så måste
man
n/^l^cå na
att testa
tocta
man också
ge Hofrkllrninnon
befolkningen on
en rnr\ilinhot
möjlighet att
kollektivtrafiken för att på så sätt få ett bra underlag
hur vi vill åka samt att en del kanske kommer
underfund med att det går att åka kollektivt

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiftet att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namri 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 gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till aft ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

TSäJIlAwkttiufc.^ -JN

2019-05- 10 TT-OE2J""^%

^^^•"•m

Narruiförtyflligande

Frans Brozén
Adress

Frans Brozén
Fårö Svens 1908 62466 Fårö
frans@brozen.se

Postadress

E-postadress
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