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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/5
8 januari 2020

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Kompletteringsbudget 2020
Förslag till beslut



Tekniska nämnden beslutar att godkänna informationen om
kompletteringsbudgeten 2020.

Sammanfattning

Investeringsbudgeten ska spegla den årliga förbrukningen av resurser för
investeringar i byggnader, anläggningar, maskiner och inventarier. Det finns alltid en
skillnad i överensstämmelse mellan den budgeterade investeringsvolymen och det
verkliga utfallet på årsbasis. Anslag som inte förbrukats förs efter bedömning över i
den så kallade kompletteringsbudgeten till nästkommande år.
För byggnads- och anläggningsinvesteringar samt investeringar beslutade per projekt
finns möjlighet att begära kompletteringsbudget för kvarvarande medel från 2019 års
investeringsbudget.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att kompletteringsbudgeten är ändamålsenligt
upprättad. Kompletteringsbudgeten har upprättats enligt anvisningarna.
Barn- och genusperspektiv –Beslutet innebär konsekvenser för barn- och
genusperspektivet innebärande att planerade investeringar kan fullföljas vilket bidrar
till att det Gotländska samhället fortsatt utvecklas i en positiv riktning
Landsbygdsperspektiv - Beslutet innebär konsekvenser för landsbygdsperspektivet
innebärande att planerade investeringar kan fullföljas så att hela Gotland kan
utvecklas i en positiv riktning.
Ekonomisk konsekvensanalys – beslutet får förvisso ekonomiska konsekvenser men
bidrar till samtidigt till en positiv utveckling för såväl Gotlands befolkning som för
turister vilket skapar intäkter för näringsliv och Region.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-01-08
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/5
15 januari 2020

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Investeringsplan 2021-2025
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna investeringsplanen 2021-2025.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2018 om en förändrad investeringsprocess. Som en del
av denna ska tekniska nämnden i februari lämna en skriftlig investeringsplan för en
tidsperiod mellan fem och tio år. Motivet till detta är att ge en bild av regionens
kommande behov baserat på den demografiska utvecklingen och övriga förändringar
i omvärlden. Planen ligger med som ett diskussionsunderlag till de dialogmöten som
genomförs inför budgetberedningen.
Tekniska nämnden har gjort en beskrivning av sina större behov av investeringar de
kommande fem åren. Investeringsbehoven redovisas utveckling av
kärnverksamheten inom den skattefinansierade delen samt den taxefinansierad
verksamhets behov. Inom den taxefinansierade verksamheten finns det också planer
som styr och som är beslutade i annan ordning (VA-planen och avfallsplanen).
Utgångsläget för planen är demografisk utveckling, nuvarande investeringsbudget
och -plan samt kompletteringsbudget. Nämnden har också gjort en bedömning av
driftkonsekvenser framåt, såsom behov av medarbetare, och hur dessa kommer att
påverka nämnden. Bedömningen visar på oförändrade behov.
Bedömning

Koppling till Region Gotlands övergripande mål: Förfarandet med att delegera
beslutsattest är i överensstämmande med region Gotlands övergripande mål.
Barn- och genusperspektiv –Beslutet innebär konsekvenser för barn- och
genusperspektivet innebärande att nya investeringar kan genomförs vilket bidrar till
att det Gotländska samhället fortsatt kan utvecklas i en positiv riktning.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet innebär konsekvenser för landsbygdsperspektivet
innebärande att planerade investeringar kan fullföljas så att hela Gotland kan
utvecklas i en positiv riktning.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet får framtida ekonomiska konsekvenser
innebärande att regionen får nya resurser och möjligheter till utveckling.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-01-15
Investeringsplan 2021-2025
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1. Sammanfattning
Teknikförvaltningens investeringsverksamhet kommer att vara fortsatt hög under perioden
2021-2025. Det totala behovet av investeringar under perioden beräknas till c:a 1,5 mdkr.
Avdelningarnas investeringsbehov sammanfattas i korthet här nedan.
Gata parkavdelningen
Behovet av investeringar för Region Gotlands tätortsvägar är mycket stort. Under
planperioden är investeringsbehovet kopplat mot ett systematiskt beläggningsprogram med
totalt c:a 120-160 mnkr. Investeringsbehovet är beräknat av en extern konsult.
För de enskilda vägarna med statsbidrag är investeringsbehovet beräknat till mellan 5-10
mnkr under planperioden.
Investeringarna är inom den skattefinansierade verksamheten.
Mark- och trafikavdelningen
Behovet av investeringar för mark- och trafikavdelningen uppskattas till c:a 75-80 mnkr
under planperioden. Det finns behov av investeringar inom följande områden:


















Belysning

Trafiksäkerhet

Cykel

Enkelt avhjälpta hinder
Innerstadsutveckling
Utveckling av serviceorter
Parkering
Trafiksignaler
Anslutning till flygplatsen
Parker
Lekplatser
Bad och besöksplatser
Träd
Kollektivtrafiken

Ärendenr RS 2019/1213 Datum 2020-01-29

Investeringarna är inom den skattefinansierade verksamheten.
VA-avdelningen
VA-verksamhetens investeringsbehov kommer under perioden 2021-2025 att uppgå till
c:a 750 mnkr. Under perioden kommer ett antal projekt genomföras som är nödvändiga för
att säkra och utöka Gotlands allmänna vatten- och avloppsförsörjning. En del av dessa är
investeringsprojekt som avser att utöka verksamhetsområdena. En annan viktig del är att
reinvestera i de befintliga anläggningarna för att hålla dem i användbart skick samt
förnyelse av ledningsnätet.
Nivåerna i våra grundvattentäkter återhämtar sig inte eller mycket långsamt, varför
investeringar såsom överföringsledningen mellan Klintehamn och Visby samt förstärkning
eller nytt VA-verk i Visby behöver tidigareläggas.
VA-verksamhetens investeringar är inom den taxefinansierade verksamheten.
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Avfallsavdelningen
Avfallsverksamhetens investeringsbehov kommer under perioden 2021-2025 att uppgå till
c:a 80-115 mnkr. Den största enskilda investeringen är att säkra och utveckla Slite
avfallsanläggning som är regionens enda aktiva deponi. Målet är en långsiktigt hållbar
avfallshantering där tillgången till en deponi på Gotland säkras. Investeringen rymmer
utbyggnad av deponi inom anläggningen för ett långsiktigt behov av deponering av avfall
som inte är möjligt eller lämpligt att behandlas på annat sätt. Investeringsprojektet beräknas
pågå under 2020-2025.
Investeringarna är inom den taxefinansierade verksamheten.
Hamnavdelningen
Hamnverksamhetens investeringsbehov kommer under perioden 2021-2025 att uppgå till
c:a 115-135 mnkr.
Under planperioden finns ett investerings- och reinvesteringsbehov inom den
affärsdrivande hamnverksamheten med c:a 75-85 Mnkr. Investeringbehovet består i
fortsatt reinvestering i spont-anläggningarna där spont i färjeläge 5, 6 och 7 planeras att
livstidsförlängas genom korrosionsskydd. Vidare finns ett behov av att investera i nya
fenderverk i färjeläge 7 då linjetrafiken numer trafikerar Visby hamn med tre stora fartyg
och nyttjandegraden av färjeläget ökat. Vidare kommer det under perioden att krävas
reinvestering i hamnbassängen i form av rensmuddring samt övriga förbättringsåtgärder
vilket avser mindre uppkomna reinvesteringar i hamnanläggningen.
Inom den anslagsfinansierade hamnverksamheten finns investerings- och
reinvesteringsbehov med c:a 40-50 Mnkr. Investeringsmedlen kommer dels att nyttjas till
fortsatt iordningställande av logistikytor och toppning asfalt i Klintehamns hamn och
rensmuddring av våra mindre hamnar. I Visby hamn finns behov av att reinvestera i
befintliga flytbryggor som behöver ersättas och kompletteras samt reinvestering avseende
reparation av spont och grundläggande kajkonstruktioner för Holmens nock och östra sida.
Hamnverksamhetens investeringarna är inom den taxefinansierade och skattefinansierade
verksamheten.

Ärendenr RS 2019/1213 Datum 2020-01-29

Fastighetsförvaltningsavdelningen
Investeringsbehovet för fastighetsförvaltningsavdelningen bedöms vara c:a 325 mnkr under
planperioden.
Det finns idag lagkrav på att regionens lokaler ska uppfylla tillfredställande luftomväxling och
inomhusklimat. Detta kontrolleras regelbundet genom kontroller/besiktningar i form av
obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Genom att uppfylla dessa krav säkerställs en god
arbetsmiljö och ändamålsenliga lokaler. I takt med att behovet av verksamhetsanpassning och
förändring av lokaler ökar i regionens fastighetsbestånd behöver även ventilationen anpassas till
de nya förutsättningarna. Förändringarna kräver generellt sätt att ny kanalisation och fläktar
behöver installeras med tillhörande styr och reglerutrustning.
I rollen som fastighetsägare medföljer ett stort ansvar för att fastigheterna uppfyller
myndighets- och lagkrav. Ett årligt investeringsanslag behövs för att kunna agera och för att
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säkerställa att regionens fastighetsbestånd förvaltas efter de förutsättningar som krävs. Planerat
underhåll utförs med periodicitet längre än ett år och syftar till att återställa en
byggdelsfunktion, dvs medel skall användas för att utföra inre- och yttre underhåll.
Investeringarna finansieras via interna- och externa hyror.

2. Inledning
Regionfullmäktige tog i november 2018 beslut om en förändrad investeringsprocess. Som
en del av denna ska nämnden i februari lämna en skriftlig investeringsplan för en tidsperiod
mellan fem och tio år. Motivet till detta är att ge en bild av regionens kommande behov
baserat på den demografiska utvecklingen och övriga förändringar i omvärlden. Planen
ligger med som ett diskussionsunderlag till de dialogmöten som genomförs inför
budgetberedningen.
Anvisningar
Nämnden ska beskriva sina större behov av investeringar de kommande fem åren. Om
möjligt får tidsperspektivet gärna vara längre. Behoven ska framförallt avse utveckling av
kärnverksamheten inom den skattefinansierade delen. Även taxefinansierad verksamhets
behov framåt beskrivs, men där finns det också planer som styr och som är beslutade i
annan ordning.
Utgångsläget för planen är demografisk utveckling, nuvarande investeringsbudget och -plan
samt kompletteringsbudget. Nämnden ska också göra en bedömning av driftkonsekvenser
framåt, såsom behov av medarbetare, och hur dessa kommer att påverka nämnden. Det
kan vara ökade, men också minskade behov.
Nämnden behöver inte beskriva behov av investeringspott eller andra mindre
investeringsbehov. Nämnden ska inte heller ge exakta summor för kommande behov då
detta inte alltid är möjligt i denna tidiga fas. Nämnden kommer i sin strategiska plan göra
ett beloppsbaserat förslag på samma sätt som tidigare år.

Ärendenr RS 2019/1213 Datum 2020-01-29

I beskrivningarna av investeringsprojekten är det viktigt att redovisa vilka
investeringsutgifter som respektive projekt indikerar.

5 (20)

Region Gotland
Teknikförvaltningen

Investeringsplan 2021-2025

2. Behov av investeringar 2021-2025
2.1 Gata-Park avdelningen
Beläggningsprogram
Behovet av investeringar för Region Gotlands tätortsvägar är nu mycket stort. Under
planperioden är investeringsbehovet kopplat mot ett systematiskt beläggningsprogram med
totalt c:a 120-160 mnkr. Syftet med investeringarna är att höja standarden från dagens icke
godtagbara nivåer (dokumenterade enligt Rambölls rapport) och därigenom inte äventyra
trafiksäkerheten.
Uteblivna investeringar under planperioden skulle innebära att driftskostnaderna ökar
avsevärt. I dagsläget kommer förvaltningen inte ifatt med enbart felavhjälpande underhåll
utan måste investera i syfte att inte bygga på den redan befintlig underhållsskulden som är
beräknad till 100 mnkr vid 2021 års utgång. Arbete pågår inom Gata- parkavdelningen med
en drifts- och underhållsplan för de vägar som Region Gotland är väghållare.
Enskilda vägar med statsbidrag - förbättringar
Investeringarna syftar till att bibehålla standarden på enskilda vägar med statsbidrag. De
enskilda vägarna ägs av privata fastighetsägare samt av regionen och har fast boende
invånare. Att utföra förbättringar på enskilda vägar med statsbidrag är ett frivilligt åtagande
för regionen så länge Region Gotland på uppdrag av Trafikverket genomför drift- och
underhållsåtgärder på enskilda vägar med statsbidrag. De enskilda vägarna med statsbidrag
är i behov av investeringsmedel, som under planperioden uppgår till mellan 5-10 mnkr, i
syfte att inte bygga på framtida underhållsskulder.
De kommunala investeringarna kan avskaffas under förutsättning att de enskilda vägarna
återlämnas till sina respektive ägare. Särskild utredning kring detta finns i den slutrapport
som skall redovisas i början av 2020.
Driftkonsekvenser

Investeringar inom gata parkavdelningen kommer inte att innebära något behov av nya
medarbetare. Investeringarna kommer att innebära ökade kapitalkostnader.

Ärendenr RS 2019/1213 Datum 2020-01-29

Resurser
Avdelningen bedömer att resurser kommer att finnas inom teknikförvaltningen för att
genomföra erforderliga investeringar.
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2.2 Mark och trafikavdelningen
Belysning
I projektet för armaturbyten kvarstår ca 1400 armaturer, och det gäller främst i Visby.
Investeringen för detta beräknas till cirka 6 mnkr. Investeringsmedel kommer även krävas
för att Region Gotland ska kunna överlämna anläggningar till Trafikverket enligt SKL och
Trafikverkets dokument ”Belysning där det behövs”. Kostnaden för det kvarstående
arbetet beräknas till cirka 6 mnkr kronor. Utöver detta krävs en mindre årlig budget för
reinvesteringar. Uppskattat behov av investeringsbudget under planperioden är cirka 14
mnkr.
Trafiksäkerhet
Region Gotland arbetar mot nollvisionens mål som innebär att ingen ska dödas eller skadas
allvarligt i trafiken. År 2020 ska antalet dödade ha minskat med 50% och antalet alvarligt
skadade minskat med 25% jämfört med 2007. Fortsatt behov finns framöver för att öka
trafiksäkerheten på Gotland generellt men också kvarstår ett arbete med att öka
trafiksäkerheten i anslutning till öns skolor. Länsplan för transportinfrastruktur gör det
möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig medfinansiering upp till 50% av
totalkostnaden för trafiksäkerhetsåtgärder. Uppskattat behov av investeringsbudget under
planperioden är cirka 6 mnkr. Ska vi möta upp länsplan för transportinfrastruktur skulle
investeringen förmodligen behöva vara högre.
Cykel
Enligt vision 2025 skall cykelåkande öka med 30 procent över en 15-årsperiod. Antagen
cykelplan ligger till grund för de investeringar som behöver genomföras. Investeringarna
syftar till att både öka trafiksäkerheten på befintliga gång- och cykelvägar samt till att
utveckla och bygga ut nya cykelvägar i och omnkring tätorter. Länsplan för
transportinfrastruktur gör det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig
medfinansiering upp till 50% av totalkostnaden för cykelåtgärder. Uppskattat behov av
investeringsbudget under planperioden är cirka 10 mnkr.

Ärendenr RS 2019/1213 Datum 2020-01-29

Enkelt avhjälpta hinder
En tillgänglighetsstrategi togs fram under 2015 och den ligger till grund för vilka
investeringar som behöver göras. Syftet med investeringen är att öka tillgängligheten i
tätorter för bland annat personer med funktionsvariationer. Länsplan för
transportinfrastruktur gör det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig
medfinansiering upp till 50% av totalkostnaden för tillgänglighetsåtgärder i trafikmiljö.
Uppskattat behov av budget under planperioden är cirka 2,5 mnkr.
Innerstadsutveckling
För att stärka och utveckla världsarvsstaden och dess närområden som ett attraktivt
besöksmål men också för att öka attraktiviteten för boende på Gotland behövs
investeringar framgent. För närvarande pågår arbetet med att ta fram en ny
världsarvsstrategi som planeras antas under 2020. Strategin och tillkommande
handlingsplan kommer säkerligen kräva ytterligare investeringar framåt. Uppskattat behov
av investeringsbudget under planperioden är cirka 5 mnkr.
Utveckling av serviceorter
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För att utveckla trafiksäkerhet, gång- och cykelstråk, tillgänglighet, parker och lekplatser i
våra serviceorter är det bra att det finns separata tilldelade medel som enbart skall användas
på landsbygden. Länsplan för transportinfrastruktur gör det möjligt för Region Gotland att
ansöka om statlig medfinansiering upp till 50% av totalkostnaden för
tillgänglighetsåtgärder, trafiksäkerhetsåtgärder och cykelåtgärder. Uppskattat behov av
budget under planperioden är cirka 7,5 mnkr.
Parkering
Utifrån antagen parkeringsstrategi kan det bli aktuellt med investeringar framöver för
genomförandet. Bärighetsåtgärder behöver genomföras i parkeringshuset Dovhjorten.
Uppskattat behov av investeringsbudget under planperioden är cirka 10 mnkr.
Trafiksignaler
Investeringar i trafiksignaler kommer att krävas framöver. Första prioritet är att åtgärda
anläggningarna vid Söderväg/Gutevägen samt vid Sobergatanan/Peder Hardings väg.
Uppskattat behov av investeringsbudget under planperioden är cirka 5 mnkr.
Anslutning till flygplatsen
Region Gotland har fått statlig medfinansiering och regionala tillväxtmedel för att öka
tillgängligheten, trafiksäkerheten och framkomligheten till flygplatsen. Stryks
investeringsbudget för projektet kommer bidrag att återkallas. Uppskattat behov av budget
under planperioden är cirka 4 mnkr.
Parker
Investeringar behöver göras i våra parker. Syftet är att öka besöksvärdet för fast boende
och besökare samt renovera och restaurera platser i parkerna så att de blir enklare att drifta
och ger ett högre besöksvärde. Uppskattat behov av budget under planperioden är cirka
2,5 mnkr.
Lekplatser
Investeringar behövs för att utveckla och öka tillgängligheten av lekplatser på Gotland.
Renovering och anläggning av en central tillgänglig lekplats med högt lekvärde i tätorterna
gör att vi kan ta bort mindre lekplatser som är i dåligt skick och kostar mycket att drifta.
Arbetet genomförs enligt framtagen lekplatsstrategi. Uppskattat behov av budget under
planperioden är cirka 5 mnkr.

Ärendenr RS 2019/1213 Datum 2020-01-29

Bad och besöksplatser
Investeringar behövs i våra bad och besöksplatser där syftet är att öka tillgängligheten,
säkra och byta bryggor vid badplatserna samt genomföra utbyten av toaletter.
Uppskattat behov av budget under planperioden är cirka 5 mnkr.
Träd
En trädinventering och trädplan arbetas fram. Investeringar kommer behöva genomföras
framöver. Uppskattat behov av investeringsbudget under planperioden kan beräknas när
inventeringen är klar.
Program Klintehamn 2030
Regionfullmäktige beslutade 2019-09-30 att godkänna – Program Klintehamn 2030. Nästa
steg är att en förstudie för genomförande ska tas fram. De åtgärder som beskrivs i det
godkända programmet gällande bland annat trafiksäkerhet, tillgänglighet och
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framkomlighet kommer kräva stora investeringar fram till 2030. Investeringsmedel måste
framöver avsättas årligen i tekniska nämndens budget och i länsplan för
transportinfrastruktur. I förstudien för genomförande kommer framtida investeringsbehov
att verifieras närmare.
Kollektivtrafiken
Behovet av investeringar och upprustning är mycket stort inom kollektivtrafiken då detta
inte har skett under flertalet år. I trafikförsörjningsprogrammet framgår följande ”Alla
bytespunkter och de mest utnyttjade hållplatserna ska vara utrustade med hållplatsstolpe på båda sidorna
av vägen, hållplatsnamn, tidtabellsanslag, väderskydd och belysning. Miniminivån på hållplats ska vara
hållplatsstolpe på båda sidorna av vägen, hållplatsnamn samt tidtabellsanslag.” Utöver detta finns det
behov att tillgänglighetsanpassa ett antal hållplatser för att möjliggöra resande för personer
med funktionsvariationer. För att säkerställa en tillräckligt hög attraktivitet krävs det ett bra
kollektivtrafikutbud. Pendlarparkeringar skulle därför företrädesvis byggas längs
stomlinjerna, såsom de redan befintliga parkeringarna vid hållplatserna Lye (linje 11),
Takstens och Othems kors (båda vid linje 20). Det ska utredas ytterligare lägen för
pendlarparkeringar, primärt i Burgsvik och Fårösund.
Tabell: Bytespunkter och hållplatser som ska vara fullt tillgängliga till år 2025.
Bytespunkt

Planeras vara fullt tillgänglig till

Visby busstation
Visby hamnterminal
Hemse busstation
Visby flygplats
Roma
Burgsvik
Klintehamn
Lärbro
Slite
Fårösund Kronhagsvägen
Hållplats

redan utbyggd
redan utbyggd
redan utbyggd
2022
2022
2022
2025
2025
2025
2025
Fullt tillgänglig till

Region Gotland
Tingstäde
Hemse vårdcentral
Dalhems affär
Hemse kyrka
Lye

redan utbyggd
2019-2020 (statliga
2019-2020 (statliga
2019-2020 (statliga
2019-2020 (statliga
2019-2020 (statliga

medel)
medel)
medel)
medel)
medel)

Ärendenr RS 2019/1213 Datum 2020-01-29

Uteblivna investeringar under planperioden skulle innebära att vi dels inte kan leva upp till
trafikförsörjningsprogrammets mål och dels att attraktiviteten för kollektivtrafiken inte
kommer upp till den nivå som bedöms vara nödvändig för att minska biltrafiken på
Gotland.
Driftkonsekvenser

Investeringar inom mark- och trafikavdelningen kommer inte att innebära något behov av nya
medarbetare. Investeringarna kommer att innebära ökade drift- och kapitalkostnader.
Resurser
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Avdelningen bedömer att resurser kommer att finnas inom teknikförvaltningen för att
genomföra erforderliga investeringar. Dock är programmet för Klintehamns omfattning av
investeringsbehov och tidplaner oklara så där är det svårt att svara på den frågan.

2.3 VA-verksamheten
Under perioden 2021-2025 kommer ett antal projekt genomföras som är nödvändiga för
att försöka säkra och utöka Gotlands allmänna vatten- och avloppsförsörjning. En del av
dessa är investeringsprojekt som avser att utöka verksamhetsområdena. En annan viktig
del är att reinvestera i de befintliga anläggningarna för att hålla dem i användbart skick
samt förnyelse av ledningsnätet.
VA-verksamhetens investeringsbehov kommer under perioden 2021-2025 att uppgå till
c:a 800 mnkr. Under perioden 2021-2030 beräknas investeringsbehovet till
c:a 1,7 mdkr. I den 2018 antagna VA-planen föreslås ett antal åtgärder utifrån det
bedömda VA-läget på Gotland. Dessa åtgärder och önskat exploateringsbehov måste
anpassas till VAs resurser, vilka har till huvuduppgift att säkerställa den dagliga driften
och leveransen av dricksvatten samt rening av avloppsvatten. Under våren 2019 har en
prioritering av åtgärder avseende reinvesteringar, investeringar och arbete med VAPlanen. Nivåerna i våra grundvattentäkter återhämtar sig inte eller mycket långsamt,
varför investeringar såsom överföringsledningen mellan Klintehamn och Visby samt
förstärkning eller nytt VA-verk i Visby behöver tidigareläggas.
VA-verksamhetens investeringsbehov för perioden 2026-2030 beräknas till ca 900 mnkr.
Aktuella projekt redovisas i sammanfattande text här nedan.
Ledningsutbyte VA - I och med Kvarnåkershamns bräckvattenverks färdigställande juni
2019 kommer det att bli ett större behov av investeringar i ledningsnät och serviser.
Sanering VA-ledningsnät – Det finns ett framtida behov av att sanera ledningsnätet.
Saneringen av ledningsnätet innebär att åtgärda läckande vatten- och avloppsledningsnät
genom ett fortlöpande arbete med sanering. En driftkonsekvens är att förnyelse av
ledningar minskar akuta åtgärder och innebär i förlängningen ett säkert dricksvatten.

Ärendenr RS 2019/1213 Datum 2020-01-29

Reinvesteringsprojekt VA – De gotländska kommunala vatten- och
avloppsanläggningarna börjar till stora delar ha nått slutet av sin tekniska livslängd och
tidigare besparingar på underhållssidan börjar göra sig påminda. Både vatten- och
avloppsverk behöver moderniseras men framförallt är ledningsnäten i behov av renovering.
Ombyggnad och nyinvestering av vattenverk – Det finns ett framtida behov av att
bygga om och nyinvestera i regionens vattenverk. Syftet med investeringarna är att
uppdatera vattenverken till gällande krav avseende om- och tillbyggnader samt olika
anpassningar och bygga nytt.
Ombyggnad och nyinvestering av avloppsreningsverk - Det finns ett framtida behov
av att bygga om och nyinvestera i regionens avloppsreningsverk. Syftet med investeringarna
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är att uppdatera avloppsreningsverken till gällande krav avseende om- och tillbyggnader
samt olika anpassningar och bygga nytt.
Dagvatten - Syftet med investeringarna är att marknadsföra problematiken avseende
kommande dagvattenhantering, både internt och externt.
Innovation – Det finns ett investeringsbehov för att underlätta utvecklingsidéer
exempelvis via olika forum/digitala plattformar för olika hållbara perspektiv avseende
vattenanvändning mm.
Vattenskydd - Syftet med investeringarna är göra en samlad inventering/utredning
avseende VA-försörjningen och hur olika delar av Gotland ska tillgodoses och utvecklas.
Nyinvestering Va-anläggningar – Det finns ett behov av nyinvesteringar i Vaanläggningar vilka redovisas i punktform här nedan. Det totala investeringsbehovet för
projekten nedan beräknas till c:a 1,7 mdkr.
















Avloppsreningsverk Fårö
Fårö vattenverk eller ledning från Fårösund
VA-ledningar Valleviken
Nytt vattenverk Lärbro
VA-ledningar vid Stenkyrka
Visby vattenverk och Tingstäde vattenverk
Visby råvattenledning
VA-ledningar Visby
VA-ledningar Åminne
Förstärkning barriär Roma vattenverk
Dricksvattenledning Hemse-Ljugarn
Dricksvattenledning Klintehamn – Tofta
Nytt avloppsreningsverk Hemse
VA-ledningar Burs-Stånga
Nytt alternativt förstärkt avloppsreningsverk i Visby

Driftkonsekvenser
Nyinvesteringar kommer att innebära driftkonsekvenser vilka finansieras via VA-taxan.

Ärendenr RS 2019/1213 Datum 2020-01-29

Resurser
Avdelningen bedömer att resurser kommer att finnas inom teknikförvaltningen för att
genomföra erforderliga investeringar.

2.4 Avfallsverksamheten
Slite deponin
Syftet med investeringen är att säkra och utveckla Slite avfallsanläggning. Målet är en
långsiktigt hållbar avfallshantering där tillgången till en deponi på Gotland säkras.
Investeringen rymmer utbyggnad av deponi inom anläggningen för ett långsiktigt behov av
deponering av avfall som inte är möjligt eller lämpligt att behandlas på annat sätt.
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Investeringsprojekt beräknas pågå under 2020-2025. Investeringen beräknas till ca 10-30 mnkr
beroende på omfattningen.
Efterbehandling av den gamla deponin finansieras av avsättningen till gamla deponier.
Driftkonsekvenser

En effekt av investeringen är möjligheten att öppna deponin för externt mottagande av avfall.
Idag tas enbart avfall från interna verksamheter emot.
Investeringen kommer att innebära ett behov av nya medarbetare för att kunna sköta driften
av den nya anläggningen.
Återvinningscentraler
En översiktlig förstudie gjordes 2017 för utveckling av Visby återvinningscentral för att
införa återbruk, förbättra mottagningskontrollen och öka säkerheten i trafikflöden och
logistik. Under våren 2020 kommer en fördjupad förstudie som även inkluderar en
eventuell omlokalisering av centralen genomföras. Investeringar under hela planperioden
skall användas för att slutföra föreslagna åtgärder för Visby återvinningscentral och därefter
fortsätta arbetet med att säkra och utveckla övriga sex återvinningscentraler. Befintligt
driftavtal med Fröjelstugan löper ut 2020 med möjlighet till max ett optionsår till 2021. En
översyn av samtliga centraler kommer genomföras under planperioden för att säkerställa
drift och effektivitet för kunder och förvaltningen.
Det finns en möjlighet att ansöka om klimatinvesteringsstöd för investeringar vid
återvinningscentraler.
Under planperioden beräknas ett investeringsbehov vid Gotlands återvinningscentraler
med c:a 30 mnkr.
Driftkonsekvenser

Driftkonsekvenserna beror på hur regionen beslutar driva återvinningscentralerna i
framtiden.
Hygieniseringsanläggning Fårö
En av de befintliga behållarna för lagring behöver tas bort då arrendeavtal löper ut till 2021.
Medel under planperioden används för att säkerställa återställning och fortsatt nyttjande av
lagringsplatserna.
Under planperioden beräknas ett investeringsbehov med ca 2 mnkr.
Driftkonsekvenser
Ärendenr RS 2019/1213 Datum 2020-01-29

Transportbehovet av slam kommer att behöva ses över.
Slamtömningsplatser avloppsreningsverk
Slambilarna som tömmer enskilda avlopp får genom nya slamtömningsplatser möjlighet att
lossa slam på fler platser, vilket ger minskade transporter och större effektivitet. Arbetet
samordnas med utbyggnad av södra linan (arbetsnamn på ledningar och Va-anläggningar
som försörjer de större verksamhetsområdena på södra Gotland). Planering av arbetet har
påbörjats.
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Under planperioden beräknas investeringarna till c:a 2-3 mnkr.
Driftkonsekvenser

Investeringen förväntas leda till minskade transporter och större effektivitet i logistiken.

Ny avfallsplan
Ny avfallsplan kommer gälla från 2021. Avfallsplanen kommer innebära investeringar för
åren 2021-2025 enligt följande:
 Öka andelen återbruk
 Avfallshantering i offentliga miljöer
 Utveckla användande av slam för biogas och gödsel

Investeringen är beräknad till ca 8-10 mnkr.
Driftkonsekvenser

Investeringen förväntas leda till bland annat förändrade inköpsmönster inom regionen och
ökat återbruk på Gotland.
Investeringen kan innebära ett ökat behov av personal.

Fordonsanskaffning
Avfallsverksamheten har ett behov av att anskaffa tunga fordon till verksamheten. Utbyte
av slambil eller släp sker årligen. Anskaffning sker enligt fastställd plan och under
planperioden tas totalt 20 mnkr upp. Under perioden 2021-2030 så finns ett
investeringsbehov på ca 30-40 mnkr.
Driftkonsekvenser

Driftkostnaderna ska täckas via avfallstaxan.

Utbyte av containers
Under planperioden finns ett behov av att anskaffa containers till återvinningscentralerna.
Behovet är dels ersättning men även för nya fraktioner.
Driftkonsekvenser

Driftkostnaderna ska täckas via avfallstaxan.

Ärendenr RS 2019/1213 Datum 2020-01-29

Avfallsverksamheten påverkas inte av befolkningsprognosen.
Resurser
Avdelningen bedömer att resurser kommer att finnas inom teknikförvaltningen för att
genomföra erforderliga investeringar.
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2.5 Hamnavdelningen
Affärsdrivande verksamhet (linjetrafiken)
Under planperioden finns ett investerings- och reinvesteringsbehov med c:a 75-85 Mnkr.
Investeringbehovet består i fortsatt reinvestering i spont-anläggningarna där spont i
färjeläge 5, 6 och 7 planeras att livstidsförlängas genom korrosionsskydd. Vidare finns ett
behov av att investera i nya fenderverk i färjeläge 7 då linjetrafiken numer trafikerar Visby
hamn med tre stora fartyg och nyttjandegraden av färjeläget ökat. Vidare kommer det
under perioden krävas reinvestering i hamnbassängen i form av rensmuddring samt övriga
förbättringsåtgärder vilket avser mindre uppkomna reinvesteringar i hamnanläggningen.
På längre sikt 2026 – kan den nya färjeupphandlingen, med start 2027, tillsammans med
trafikutvecklingen innebära ett behov av att hamnterminalen byggs om och ut för att ha
kapacitet för sitt uppdrag.
Driftkonsekvenser

De direkta driftskonsekvenserna av investeringarna blir ökade kapitalkostnader som finansieras
via affärsverksamheten. Investeringarna innebär inget ökat behov av personal.
Anslagsfinansierade hamnverksamheten
Under planperioden finns ett investerings- och reinvesteringsbehov med c:a 40-50 Mnkr.
Investeringsmedlen kommer dels att nyttjas till fortsatt iordningställande av logistikytor och
toppning asfalt i Klintehamns hamn och rensmuddring av våra mindre hamnar.
I Visby hamn finns behov av att reinvestera i befintliga flytbryggor som behöver ersättas
och kompletteras samt reinvestering avseende reparation av spont och grundläggande
kajkonstruktioner för Holmens nock och östra sida.
Driftkonsekvenser

De direkta driftskonsekvenserna av investeringarna blir ökade kapitalkostnader som finansieras
via hamntaxan. Investeringarna innebär inget ökat behov av personal.
Resurser
Avdelningen bedömer att resurser kommer att finnas inom teknikförvaltningen för att
genomföra erforderliga investeringar.

2.6 Fastighetsavdelningen

Ärendenr RS 2019/1213 Datum 2020-01-29

Investeringsbehovet för fastighetsförvaltningsavdelningen bedöms vara c:a 325 mnkr under
planperioden.
Åtgärder för OVK
Det finns idag lagkrav på att regionens lokaler ska uppfylla tillfredställande luftomväxling och
inomhusklimat. Detta kontrolleras regelbundet genom kontroller/besiktningar i form av
obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Genom att uppfylla dessa krav säkerställs en god
arbetsmiljö och ändamålsenliga lokaler. I takt med att behovet av verksamhetsanpassning och
förändring av lokaler ökar i regionens fastighetsbestånd behöver även ventilationen anpassas till
de nya förutsättningarna. Förändringarna kräver generellt sätt att ny kanalisation och fläktar
behöver installeras med tillhörande styr och reglerutrustning.
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I samband med de åtgärder som verksamhetsanpassningar och förändring av lokaler medför
kan energi- och miljöbesparingar göras i linje med målen för eko-kommun Gotland.
Total investeringsutgift under planperiod 2021-2025, beräknas med 75 mnkr.
Driftkonsekvenser

Ökade kapitalkostnader för investeringar finansieras solidariskt av regionens verksamheter
genom ett generellt påslag på internhyran. Investeringarna innebär inget ökat behov av personal.
Investeringsutgifter fastighetsägaransvar och planerat underhåll
I rollen som fastighetsägare medföljer ett stort ansvar för att fastigheterna uppfyller
myndighets- och lagkrav. Ett årligt investeringsanslag behövs för att kunna agera och för att
säkerställa att regionens fastighetsbestånd förvaltas efter de förutsättningar som krävs. Dessa
medel skall användas till enkelt åtgärdade hinder, tillgänglighetsanpassningar, upprustningar av
skolgårdar, diverse konverteringar av mediaförsörjningar, byte av hissar, säkerhetsanpassningar,
ställverk, brand- och inbrottslarm och tekniska system. I detta investeringsanslag ingår
investeringar för planerat underhåll. Planerat underhåll utförs med periodicitet längre än ett år
och syftar till att återställa en byggdelsfunktion, dvs medel skall användas för att utföra inre- och
yttre underhåll.
För perioden 2021-2025 bedöms ett årligt behov på 50 mnkr för fastighetsägaransvar och
planerat underhåll. Totalt investeringsbehov under planperiod 2021-2025 bedöms till 250
mnkr.
Driftkonsekvenser

Ökade kapitalkostnader för investeringar finansieras solidariskt av regionens verksamheter
genom ett generellt pålägg på internhyran. Investeringarna innebär inget ökat behov av
personal.

Ärendenr RS 2019/1213 Datum 2020-01-29

Resurser
Avdelningen bedömer att resurser kommer att finnas inom teknikförvaltningen för att
genomföra erforderliga investeringar.
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Bilaga - investeringsplan 2020-2024
I nedanstående tabell redovisas tekniska nämndens investeringsbudget 2020 samt
investeringsplan för perioden 2020-2024. Den är beslutad av regionfullmäktige i november
2019.
Budget

Budget

Plan

Plan

Plan

2020

2021

2022

2023

2024

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

1 000

1 000

1 500

1 500

1 500

500

500

500

1 200

1 200

1 200

1 200

Teknikförvaltningen
Investeringspott

Gata och park
Beläggningsprogram

Mark- och stadsmiljö
Enskilda vägar förbättringar
Ospecificerat gator och vägar
Trafiksäkerhetsåtgärder enligt Länstrafikplanen
Enkelt avhjälpta hinder

500

500

500

500

500

Säkra skolvägar

800

800

800

800

800

Cykelplan Visby

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

1 000

1 000

1 000

1 500

1 500

1 500

1 000

1 000

1 000

800

7 200

500

500

Innerstadsutveckling
Utveckling serviceorter

1 500

1 500

Upprustning parker ospecificerat

500

Lekutrustning

700

1 000

1 000

1 000

Bad & besökplatser upprustning & förändring
Reinvestering belysning
Anslutning flygplatsen

2 000
5 200

4 000

Dovhjorten parkeringshus
Kapacitetsförbättringar Solbergagatan

3 000

Reinvestering kvarnar
Scen Almedalen

3 000

Ställplatser husbilar
Ärendenr RS 2019/1213 Datum 2020-01-29

Summa mark- och stadsmiljö

13 200

15 000

13 000

14 300

17 700

Utveckling i Visby

250

2 500

2 500

2 500

2 500

Utveckling i serviceorter inklusive hållplatser

250

2 500

2 500

2 500

2 500

5 000

5 000

5 000

5 000

Kollektivtrafik

Nytt biljettsystem
Summa kollektivtrafik

5 000
5 500
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Budget

Budget

Plan

Plan

Plan

2020

2021

2022

2023

2024

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

VA-verksamhet
Ledningsutbyggnad ospecificerat
Sanering VA-lednings nät
Ombyggnad vattenverk

2 000

2 000

Ombyggnad avloppsreningsverk

2 000

2 000

Herrvik VV Östergarns FIS
Avloppsreningsverk Fårö
Ledningsbyggnad Valleviken
Nybyggnation Lärbro vattenverk
Ledningsbyggnad norra linan
Visby vattenverk och Tingstäde
Visby råvattenledning
Dricksvattenledning Hemse-Ljugarn
Nytt avloppsreningsverk Hemse
Ledningsbyggnad Burs-Stånga
Dagvatten (utredningar)
Innovation
VA-utbyggnad
Vattenskydd
Drift, underhåll och förnyelse
Fordons- och maskinanskaffning
Reinvesteringar VA-anläggning
Summa VA-verksamhet

500
5 000

5 000
1 250
1 875
500
18 800
5 000
2 500
7 500
2 500
540
100
300

5 000
1 250
1 875
500
18 800
5 000
2 500
7 500
2 500
540
100

250
1 000

5 000
1 250
1 875
500
18 800
5 000
2 500
7 500
2 500
540
100
300
1 000

2 500
58 575

5 000
57 135

2 500
56 635

5 000
58 435

125 000

125 000

125 000

125 000

6 300

2 000

2 000

2 000

Avfallsplan

1 300

1 300

1 300

1 300

Fordons- och maskinanskaffning

6 100

4 000

4 500

1 250

500

500

500

500

24 900

14 200

7 800

8 300

5 050

Förbättringsåtgärder Visby hamn

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Visby rep. Spont kajanläggning

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

10 000

15 000

1
2
18
5
2
7

950
9 520
5 000
73 030
105 000

875
000
800
000
500
500

Avfallshantering
Slite deponi
Återvinningscentraler

20 000
3 000

Hygieniseringsanläggning, Fårö

900

Insamling

500

Slamtömningsplatser ARV

500

Utbyte av containers
Summa avfallshantering

Hamnverksamhet - affärsdrivande

Visby hamn, ombyggnad fenderverk FL 7
Ärendenr RS 2019/1213 Datum 2020-01-29

Ombyggnad terminal - nytt avtal 2017-2027

2 500

Rensmuddring Visby hamn
Renovering av spont, Holmen Visby hamn

3 000

4 000

4 000

250

4 000

7 750

12 000

15 000

24 000

9 000

Förbättringsåtgärder övriga hamnar

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Logistikytor hamnområde Klintehamn

1 500

2 000

2 000

2 000

2 000

Summa hamnverksamhet - affärsdrivande

Hamnverksamhet - anslagsfinansierad
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Region Gotland
Teknikförvaltningen

Renovering av spont, Holmen Visby hamn

Investeringsplan 2021-2025

Budget

Budget

Plan

Plan

Plan

2020

2021

2022

2023

2024

250

4 000
4 000

4 000

Rensmuddring övriga hamnar
Reinvestering asfaltering Klintehamn

2 500

Utveckling Visby gästhamn

2 000

2 500

3 750

8 000

6 500

10 000

10 500

11 500

20 000

21 500

34 000

19 500

Obligatorisk ventilationskontroll

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Investeringar för fastighetsägaransvar

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

80 000

65 000

65 000

65 000

65 000

257 100

254
300
121 500

268
600
135 300

254
250
124 200

132 800

133 300

130 050

Summa hamnverksamhet anslagsfinansierad
Summa hamnverksamhet

Fastighetsförvaltningsavdelningen

Ställverk lasarettet
Summa fastighetsförvaltningavdelningen

Ärendenr RS 2019/1213 Datum 2020-01-29

Summa TN/TKF

15 000

varav anslagsfinansierad verksamhet

127 200

261
200
122 000

varav affärsdrivande verksamhet

129 900

139 200
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Investeringsplan 2021-2025

Bilaga - Befolkningsutvecklingen under perioden 20192022
Som stöd för förvaltningarnas planeringsarbete görs varje år en prognos av den
framtida folkmängden. Arbetet görs i samverkan med statistikföretaget
Statisticon. Resultatet av beräkningarna ligger till grund för volymskattningar
som görs inom olika verksamheter och som redovisas i nämndernas strategiska
planer.
Den prognos som upprättades i mars 2018 underskattade befolkningsutvecklingen och
folkökningen under 2018 var högre än den prognostiserade. Trots det så ligger årets
prognos om den framtida befolkningsutvecklingen i nivå med tidigare prognos.
Under perioden 2018 - 2022 beräknas folkmängden i regionen öka med 1 200
personer, från 59 249 till 60 449 invånare. Flyttnettot förväntas i genomsnitt bli
415 personer per år och födelsenettot -115 personer per år. Totalt ger detta en
förändring med 300 personer per år. Tillväxten beräknas under perioden vara 2,0
procent, att jämföra med 3,4 procent i riket.

Ärendenr RS 2019/1213 Datum 2020-01-29

Bakom siffrorna ligger ett antagande om att antalet inflyttade i genomsnitt blir
2 585 personer per år medan antalet utflyttade skattas till 2 170 personer. Antalet
barn som föds förväntas i genomsnitt vara 541 per år under perioden, medan
antalet avlidna skattas till 656 personer. Fortfarande antas alltså flyttnettot vara
positivt medan födelsenettot fortsätter att vara negativt.
Befolkningsprognosen finns redovisad i anvisningarna för investeringsplanen 2021-2025.
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/7
15 januari 2020

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Beslutsattestanter 2020
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner beslutsattestanter för 2020.

Sammanfattning

Nämnden ansvarar för att det finns en aktuell förteckning över befattningshavare
med beslutsattest samt ersättare för dessa. Förteckningen skall innehålla
befattningsbenämning, ansvarskod enligt ekonomisystemet, namn på personen samt
personens namnteckning. Vid aktualisering av förteckningen skall framgå från när
förändringar ska gälla.
Beslutsattest innebär kontroll av beslut, kontering och finansiering. Det utförs i
normalfallet av budgetansvarig.
Att beslutsattestera innebär en bekräftelse av:
 Att prestationer och transaktioner och deras underlag stämmer med beslut
eller planer
 Att behöriga personer har agerat
 Att priser och villkor är riktiga
I attesten ingår att kontrollera att transaktionen ryms inom beslutad budget.
Beslutsattestanten ska i normalfallet godkänna inköp innan beställning och får
därigenom en övergripande kontroll över kostnader som belastar verksamheten.
Beslutsattestanten ansvarar för att verifikationen är fullständig vilket bl.a. kan
innefatta förklarande upplysningar om vad som föranlett den ekonomiska händelsen
samt att övriga attestmoment är utförda.
Beslutsattestanter redovisas i bifogad bilaga.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att attestförteckningen är aktuell och komplett.
Koppling till Region Gotlands övergripande mål: Förfarandet med att delegera
beslutsattest är i överensstämmande med region Gotlands övergripande mål.
Barn- och genusperspektiv –Beslutet innebär konsekvenser för barn- och
genusperspektivet innebärande att betalningar kan godkännas vilket bidrar till att det
Gotländska samhället fortsatt kan utvecklas i en positiv riktning.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/7

Landsbygdsperspektiv - Beslutet innebär konsekvenser för landsbygdsperspektivet
innebärande att planerade investeringar kan fullföljas så att hela Gotland kan
utvecklas i en positiv riktning.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet får ekonomiska konsekvenser
innebärande att den ekonomiska kontrollen är tillförlitlig.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-01-15
Bilaga

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Avdelningarna
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Tjänsteskrivelse

TN 2019/3982
27 december 2019

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Begäran om tilläggsanslag för driftkonsekvenser av nytt
biljettsystem till kollektivtrafik
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag 2020 för
driftkonsekvenser av att anskaffa nytt biljettsystem till kollektivtrafiken med
totalt 630 000 kr.
Tekniska nämnden beslutar om att ansöka om ramtillskott 2021 med totalt
1 260 000 kr för att täcka driftkonsekvenser av att anskaffa nytt biljettsystem
till kollektivtrafiken.

Sammanfattning

Enligt beslut i regionfullmäktige RF § 281 ska nytt biljettsystem anskaffas under år
2020. I investeringsplanen anslås totalt 5 000 000 kr för investeringsutgifter vid
anskaffningen. Något ramtillskott för driftkonsekvenser har inte beviljats.
Den totala investeringsutgiften är beräknad till 4 000 000 kr vilket innebär ökade
kapitalkostnader med 860 000 kr för ett helt år. Effekten för år 2020 blir 430 000 kr
vilket avser halva året. Livslängden på biljettsystemet är beräknat till 5 år och den
interna räntan är 1,5 %.
Ökade driftkostnader för det nya biljettsystemet är beräknade till 400 000 kr för ett
helt år. Effekten för år 2020 blir 200 000 kr vilket avser halva året. De ökade
driftkostnaderna beror på att antalet licenser kommer att öka från 33 till 48.
Leverantören till biljettsystemet begär även höjda priser för nuvarande licenser vilket
innebär ökade driftkostnader.

Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att tilläggsanslag med totalt 630 000 kr erfordras
för att täcka de driftkonsekvenser som investeringen innebär. Ramtillskott för år
2021 erfordras med 1 260 000 kr.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet får inga konsekvenser för barn- och
genusperspektivet.
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Tjänsteskrivelse
TN 2019/3982

Region Gotland

Landsbygdsperspektiv - Beslutet får inga konsekvenser för landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet får ekonomiska konsekvenser för
kollektivtrafiken.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-12-27

Teknikförvaltningen

Klicka här för att ange text.

Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2019/3837
7 januari 2020

Lena Köhn
HR-chef

Tekniska nämnden

Årlig uppföljning av Systematiskt arbetsmiljöarbete
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar godkänna informationen om årlig uppföljning av
systematiskt arbetsmiljöarbete.

Sammanfattning

Generellt kan sägas att förvaltningens arbetsmiljöarbete på det hela taget är
systematiskt och lever upp till de ställda kraven i föreskrifterna. Föreskriften kräver
att det som inte fungerar ska förbättras och handlingsplaner med förbättringsåtgärder
har upprättats och arbetas efter inom de olika verksamheterna.
Ärendebeskrivning

Teknikförvaltningen har enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS
2001:1 11 §) följt upp det systematiska arbetsmiljöarbetet 2019. Uppföljningen
gjordes av arbetsmiljöansvarig chef tillsammans med skyddsombud i det digitala
verktyg som regionen använder sig av. Syftet är att granska det egna
arbetsmiljöarbetet för att säkerställa att det motsvarar de krav som ställs i
föreskrifterna.
Bedömning

Uppföljningen går ut på att bedöma hur följande områden fungerar:








Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som en naturlig del i verksamheten
Samverkan
Arbetsmiljöpolicy, mål och rutiner
Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter
Kompetens
Rutiner för undersökning och riskbedömning
Årlig uppföljning

Inom TKF finns 20 svar från verksamheterna redovisade.
På frågan om arbetsmiljöarbetet är integrerat i verksamheterna svarar
samtliga Ja.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2019/3837

Samverkan i arbetsmiljöarbetet sker bl a genom medarbetarsamtal, på
arbetsplatsträffar, i samverkansgrupper och i dialog med skyddsombud. 19 av
de 20 möjliga instämmer i att detta genomförs. Att en avdelning för tillfället
saknar fungerande samverkansgrupp bör vara orsaken till resultatet.
Rutiner för bl a alkohol och droger, rehabilitering, arbetsskador, kränkande
särbehandling är kända och tillämpas av samtliga. Även lagar och regler samt
förebyggande av risker tillämpas och samtliga anger att kunskap finns.
Undersökningar och riskbedömningar genomförs då det krävs och genom
regelbunden översyn.
När det gäller uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter svarar 17 att sådana
finns. Övriga tre svarar att fördelningar delvis finns. Anledningen till att några
enbart svarar ”delvis” är troligen att mottagaren av fördelningen är nyanställd
och ännu inte hunnit motta sin fördelning. Uppgiftsfördelning av
arbetsmiljöuppgifter tilldelas samtliga chefer och begränsad
uppgiftsfördelning lämnas till alla arbetsledare.
Ett problem inom förvaltningens verksamheter är att inte alla arbetsplatser
har egna skyddsombud. Frågan har diskuterats med de fackliga
organisationerna och en samsyn råder om att situationen är bekymmersam.
Huvudskyddsombud finns, men våra chefer har inte alltid kallat dessa till
uppföljningen. I fem av de 20 svaren har inget skyddsombud deltagit.
Enligt uppföljningen visar svaren att kunskap om regionen arbetsmiljöpolicy
och aktuella mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är områden
att förbättra. Dessutom bör verksamheternas rutiner för SAM bli mer
lättillgängliga och lätta att förstå.
Generellt kan sägas att förvaltningens arbetsmiljöarbete på det hela taget är
systematiskt och lever upp till de ställda kraven i föreskrifterna. Föreskriften
kräver att det som inte fungerar ska förbättras och handlingsplaner med
förbättringsåtgärder har upprättats och arbetas efter inom de olika
verksamheterna.
Redovisningen grundar sig på sammanställningen av de svar som inkommit från
verksamheterna på den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet
som förvaltningen bedriver. Undersökningen är genomförd under hösten 2019.
Barnperspektiv

Inga konsekvenser.
Landsbygdsperspektiv

Inga konsekvenser.

Ekonomisk konsekvens

Inga kostnader utöver budget.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2019/3837

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-01-07
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/12
22 januari 2020

Tekniska nämnden

Teknikförvaltningens verksamhetsberättelse för 2019
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2019.

Sammanfattning

Verksamhetsberättelsen för 2019 har upprättats i enlighet med regionstyrelsens
anvisningar. Teknikförvaltningen har tillämpat god redovisningssed vid upprättandet
av resultat och balansräkning.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att verksamhetsberättelsen redovisar hur
verksamheten bedrivits samt att det ekonomiska resultatet är rättvisande.
Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse för 2019 med bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-01-22
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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4. Uppföljning av den internationella strategin
Under 2019 har teknikförvaltningens internationella verksamhet fasats ut i och med att det sista
projektet, ett avfallsprojekt med Kibaha, avslutades och slutrapporterades under 2018.
Under 2018-2019 deltog medarbetare från teknikförvaltningen i en förstudie inför en eventuell ny
projektperiod med Kibaha Town Council och Kibaha Education Center med medel från ICLD
(Internationella Centret för Lokal Demokrati). Förankring i regionledningen bland tjänstemän och
politiker i deltagande nämnder gjordes, ett styrgruppsmöte med Kibaharepresentanter hölls och ett
nytt samarbetsavtal skrevs under av båda parter.
I januari och februari 2019 genomfördes förberedande möten och studiebesök med gotländska
representanter i Kibaha och tanzaniska representanter på Gotland. Syftet med dessa möten var att
förbereda två ansökningar om nya projekt, ett jämlikhetsprojekt med deltagare från UAF/BUN och
ett Hållbarhetsprojekt med deltagare från TKF/TN. Projektansökningarna lämnades in till ICLD i mars
och strax före sommaren meddelades att Hållbarhetsprojektet på TKF hade fått avslag men
Jämlikhetsprojektet på UAF hade bifallits. Några nya idéer till projektinitiativ har inte föreslagits
sedan dess.
Nya internationella projekt eller deltagande i internationella nätverk har inte drivits på TKF sedan
2018-19. Teknikförvaltningens tjänst Internationell koordinator har omförhandlats till en tjänst med
andra arbetsuppgifter. TKF deltar emellertid i Regionens samordningsgrupp för internationellt arbete
med en representant vid fyra möten per år.
TN och TKF har därmed tagit en paus i sitt mångåriga arbete med konkret arbete i internationella
projekt och engagemang i olika nätverk. Men arbetet som har uträttats i alla dessa olika projekt och
genom utbyten med andra länder är något som alla deltagande politiker och medarbetare inom TN
och TKF kan vara mycket stolta över.
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Verksamhetsberättelse 2019

1

Sammanfattning

Kort sammanfattning och analys av verksamhetsberättelsen utifrån nedan rubriker. Sammanfattningen av
verksamhetsberättelsen 2019 kommer ingå i sin helhet i regionens årsredovisning. Av denna anledning
finns det ett planerat utrymme att förhålla sig till. Sammanfattningen kommer att utgöra två sidor i den
färdiga årsredovisningen vilket innebär max 6 500 tecken inklusive blanksteg. Det är av stor vikt att nedan
rubriksättning används samt att utrymmet respekteras.

Viktigare händelser
Här kommenteras kortfattat de viktigaste händelserna under året. Utgå från avsnitt 2 Händelser av
väsentlig betydelse i den egna verksamhetsberättelsen.

Måluppfyllelse
Här redovisas måluppfyllelse utifrån de mål som nämnden arbetat efter under året.

Ekonomisk analys av resultatet
Kommentera nämndens resultat, budgetavvikelse och analys av orsaker till avvikelser.

Utveckling på sikt
Här kommenteras kortfattat viktiga faktorer som kan påverka verksamheten på sikt och vilka effekter de
får. Utgå från avsnitt 3 Förväntad utveckling i den egna verksamhetsberättelsen.

Tekniska nämnden disponerar sammanlagt 4 sidor inklusive särredovisningen av vatten- och
avloppsverksamheten. Den sammanfattande texten ska omfatta hela nämndens ansvarsområde dvs. även
räddningstjänsten ska ingå. Max antal tecken är 9000. Max antal tecken för särredovisning av VA är 3000.
Patientnämnden och överförmyndarnämnden har särskild mall.

2
2.1

Händelser av väsentlig betydelse

Gata- och parkverksamhet

Stormen Alfrida har haft stor påverkan ekonomiskt och även gett negativa effekter på
grunduppdraget som fått stå tillbaka. Under 2019 har gata- och parkavdelningen haft
kostnader på c:a 600 tkr som enbart härrör från stormen och som inte finns med i budget.

Ärendenr TN 2020/12 Datum Välj publiceringsdatum

Gata- och parkavdelningens omorganisation under våren 2019 har gett positiv effekt
och skapat en tydlighet för samarbetet med olika verksamheter inom Region Gotland, men
även gentemot externa kunder. Avdelningen fortsätter arbetet med rutiner och arbetssätt
mot den nya organisationen.
Beslutet kring besparingspaketet som lades på den skattefinansierade delen inom
förvaltningen har fått konsekvenser för Gata- parkavdelningen i form av att höstens arbete
kopplat mot Region Gotlands fastigheter inte har kunnat utföras enligt markskötselavtalet
mellan FFA och Gata- parkavdelningen. Ej heller har höstsopningen av löv kunnat
genomföras vilket indirekt har fått negativa konsekvenser med flera driftsstörningar
kopplat mot igentäppta rännstensbrunnar.
2.2
2.2.1

Mark- och trafikverksamhet
Mark- och stadsmiljö

Delprojektet infrastruktur för Almedalsveckan 2019, som i huvudsak innefattar
stadsmiljö, trafiksäkerhet och markupplåtelser, är väl genomfört. God planering och
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projektledning i huvudprojekt och delprojekt har inneburit att veckan genomfördes på ett
mycket bra sätt år 2019.
Avdelningen har under året deltagit i och drivit flera exploateringsprojekt bland annat
Bläckfisken, Järnvägen, Brodösen, Östercentrum samt våra stora stadsbyggnadsprojekt
Artilleriet och Visborg.
Tillsammans med regionstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har
representanter på avdelningen arbetat med att utveckla exploateringsprocessen.
Avdelningen har tillsammans med Visby centrum startat ett arbete för att hitta bra
samverkansmodeller. Inför sommaren hölls diskussioner om att öka attraktiviteten på
Söder torg och på Stora torget. Arbetet resulterade i ett test med uteservering och
boulebanor på Söder torg.
Ett avtal skrevs för andra året i rad med Visby centrum för att öppna upp näringslivets
toaletter till allmänheten. Upplevelsen är att avtalet fungerat bra.
En ny lekplats med djungeltema har anlagts i Klintehamn.
Projektet för anslutningar till flygplatsen har beviljats statlig medfinansiering och
regionala tillväxtmedel. Detta möjliggör en förbättring av trafikströmmar och tillgänglighet
till flygplatsen.
Avdelningen har arbetat fram en Skogspolicy som under året antogs i Regionfullmäktige.
2.2.2

Kollektivtrafiken

Regionstyrelseförvaltningen har genomfört en upphandling av kollektivtrafik,
kollektivtrafikenheten har deltagit i arbetet.
Tekniska nämnden har beslutat vilken nivå den allmänna kollektivtrafiken skall ha från år
2023 och framåt inför kommande upphandling. Beslutet innefattar en stegvis utökning,
där målet är att uppnå cirka 4 500 000 km kollektivtrafik per år. Arbetet med upphandling
av avtal som ska gälla från 2023 har startats.
Kollektivtrafikenheten har via reserådgivare deltagit i länsstyrelsens projekt ”Hållbara
transporter” samt varit med och anordnat den Europeiska trafikantveckan som i år
innehåll ett 30-tal programpunkter.
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2.2.3

Kundtjänst

Servicen i teknikförvaltningens kundtjänst har ökat genom att VA-avdelningen anslutit
sig till ärendehanteringssystemet Infracontrol. Kundtjänsten stödjer även utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen genom att svara på frågor om skolskjuts och under sommaren
stöttade kundtjänst samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) i frågor om klart vatten.
2.3

Avfallsverksamhet

Samtliga resurser för Region Gotlands avfallshantering koncentrerades till en avdelning
från och med maj 2019. Syftet var att samla utvecklings- och driftkompetens för att
effektivisera och inrikta verksamheten mot att omvandla avfall till en resurs. Avdelningen
har i dagsläget ca 35 medarbetare och är placerad på Skarphäll.
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En plan för sluttäckning av samtliga deponier är framtagen. Projektering för utbyggnad av
Slite deponi pågår. Uppförande av återbruksstation på Visby återvinningscentral är
planerad och påbörjas 2020.
ÅVC-projektet är färdigt. De extra resurserna i form av två medarbetare och en
arbetsledare på Visby ÅVC gav ökade intäkter med 300tkr och minskade kostnader med
900tkr tom juli jämfört med samma period 2018. Detta beror på dels betydligt högre
debiteringsgrad på minskat inflöde, dels på betydligt renare fraktioner genom bättre
sortering tack vare mer personal ute bland kunderna. Tjänsterna är numera permanenta.
Slamuppdraget påverkas negativt av tillgänglighetsbrist vid reningsverket i Klintehamn.
Bristen medför onödiga transportmil av slam till Visby reningsverk med ökade kostnader
och minskad produktion som följd.
2.4

Hamnverksamhet

Anläggningen för el-anslutning av fartyg i linjetrafiken är i full drift. Projektet är
tekniskt avancerat och det har varit vissa problem under inkopplingsfasen mellan land och
fartyg. Delprojektet med elanslutningar för kyltrailers på terminalområdet har under hösten
genomförts i färjeläge 6 och kommer under 2020 fortsätta i färjeläge 5.
Samarbetet med arrendatorn CMP för kryssningstrafiken fungerar bra och den andra
säsongen med den nya kryssningskajen startade den 21 april avslutades den 5 oktober.
Under 2019 blev det 100 anlöp och vi välkomnade ~101 000 kryssningspassagerare till
Gotland. CMP har haft en bogserbåt ”TUG” i Visby hamn som genomfört 23 insatser,
vilket bidragit till att endast enstaka anlöp behövts ställas in. Under perioden kan det
glädjande konstateras att femårsmålet på 100 000 passagerare nåddes redan efter två år i
drift.

Visby hamn 11 juli

Ärendenr TN 2020/12 Datum Välj publiceringsdatum

Norwegian Getaway
LOA 324 m
Passagerare 3998 st
Besättning 1599 st
Boudicca
LOA 205 m
Passagerare 948 st
Besättning 329 st

Ett gemensamt arbete med RSF pågår för att fullfölja hamnstrategin och försälja
hamnar. Prioritet är de hamnar som bedöms kunna säljas direkt utan att t.ex planarbete är
en del i försäljningsprocessen. Dialog om direktförsäljning till arrendatorerna förs:
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Flundreviken, Hallshuk, Lännahamnen, och Gnisvärd. Försäljningen av hamnen i Burgsvik
har slutförts under perioden. Beslut om försäljning av hamnen i Katthammarsvik är fattat,
dock är det lång väntetid på att få genomföra fastighetsbildning och objektet kan
överlämnas till ny ägare tidigast under 2020. Beslut om försäljning av hamnen i Vändburg
är fattat, men processen har inte kunnat slutföras på grund av överklaganden.
2.5

VA-verksamhet

Södra Gotlands vattenförsörjning består av ett antal projekt där bland annat
bräckvattenverket vid Kvarnåkershamn, Södra linan samt Alva vattentorn ingår. Den 19
juni distribuerades det första färdiga dricksvatten från bräckvattenverket till abonnenter
i Hablingbo, Nisse och Fide, sen följde Alva, Hemse och Burgsvik. En del injusteringar av
anläggningen kommer att krävas framöver. Ombyggnad av vattenverket i Klintehamn och
ledningsbrygga från verket till samhället är påbörjat. Projektering av överföringsledning
mellan Klintehamn och Visby är påbörjad för att senare kunna pumpa dricksvatten från
bräckvattenverket till abonnenter i Västergarn, Sanda, Eskelhem och Gotlands-Tofta och
även till Visbyområdet.
Investeringsprojektet ”Testbädden vid Storsudret” har slutfört etableringen av
instrumentellinfrastruktur i projektet. Alla mätstationer och klimatstation är driftsatta. Data
rullar in och nödvändiga kalibreringar och kvalitetsgranskning av data sker kontinuerligt. På
Testbädden har även lämpliga platser identifierats för infiltration, vattenuttag samt lagring
av vatten. På dessa platser påbörjas förarbetet med upphandling av infrastrukturen som
planeras genomföras under 2020-2021.
Ett nytt område utanför Roma undersöks för att undersöka förutsättningarna för en ny
vattentäkt för att förse Roma och Dalhem med mer vatten.
2.6

Fastighetsförvaltning

Avdelningen har fått ett avkastningskrav med 6 mkr mot budget för 2019.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen beslutade i slutet av 2018 att starta Polhemskolan
på Hackspetten 14 med terminsstart hösten 2019. Etapp 1 är färdig och var klar för
terminsstart. Etapp 2 är påbörjad, arbetet kommer att fortsätta på nyåret. För
fastighetsförvaltningsavdelningen (FFA) har det varit ett projekt med stora utmaningar med
väldigt lite tid för genomförande samt att det är brist på entreprenörer.
På Visby Lasarett har det nu uppförts tre stycken nya byggnader som skall innehålla
reservkraft och ställverk. Ny reservkraft är klar och i drift.
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Fastighetsförvaltningsavdelningen är projektägare i ett stort antal projekt som
förvaltningarna har beställt.
2.7

Projektavdelningen

Projektavdelningen har fortsatt en extremt stor mängd uppdrag, numera även inom
avfall. Arbetsbelastningen är hög och för att bibehålla hög kvalitet på det vi levererar hyrs
konsulter in, trots att detta ibland innebär högre kostnader. Hög arbetsbelastning innebär
samtidigt att projektavdelningens tjänster är efterfrågade. Projektavdelningen genomför
också många förstudier, vilket medför mycket högre kvalitet på det som genomförs.
Projektavdelningen genomför också upphandlingar av entreprenader och ramavtal samt
prisindikationer.
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De större projekten fungerar bra. Klintehamn avloppsreningsverk (AVR) och
Kvarnåkershamn vattenverk (VV) är slutbesiktade och driftsatta, men med vissa behov av
efterjusteringar. Södra linans etapper är klara entreprenadmässigt och räknar med
driftsättning inom kort. Akuten-projektet går framåt. Förfrågningsunderlag och
projektering för Alléskolan fortsätter också som planerat.
Andra större projekt är Katthammarsvik AVR, Lickershamn VV mm. Totalt sett har
projektavdelningen över 100 projekt igång, där investeringsbudgeten på projekten är mellan
1,5 mnkr till ca 250 mnkr.
Projekt som är på väg att avslutas är Klintehamn AVR, Kvarnåkershamn VV, Fårösund
AVR, Törneqvior och ledningsdragningsarbeten vid Roma kyrkby och i Gnisvärd.

3
3.1

Förväntad utveckling

Gata- och parkverksamhet

För att kunna upprätthålla standarden på vägnätet, främst i de olika tätorterna på
Gotland, krävs en högre grad av investeringsmedel kommande år. Den akuta
underhållsskulden kommer att vara totalt 100 mnkr 2021-12-31. Erfarenhetsmässigt vet vi
att underhåll inte går att skjuta på framtiden då kostnaderna ökar dramatiskt på de vägar
som de facto blir ofarbara och risken för olyckor ökar. Säkerhetsmässigt och ur ett
kundperspektiv sett är detta avdelningens viktigaste fråga på 3-10 års sikt.
Vi söker olika vägar för att effektivisera gata- och parkavdelningens parkuppdrag. Vi
testar nya tekniska lösningar för att se hur vi kan effektivisera logistiken i perifera områden
på Gotland och därigenom kunna få en ekonomisk effekt.
Avdelningen är inne i en positiv fas med förändringar både kopplat mot kultur men även
arbetssätt. Målsättningen är att förbättra och stärka arbetet över enhetsgränserna både inom
och utom avdelningen.
Samarbetet mellan Gata- parkavdelningen samt Miljö och Hälsa avseende
luftföroreningspartiklarna PM-10 lär fortsätta framöver. Arbetet kommer med största
sannolikhet inriktas mot de åtgärder som behövs för att få ner antalet överskridande av
gränsvärden som finns.
3.2

Mark- och trafikverksamhet

3.2.1 Mark- och stadsmiljö

Ärendenr TN 2020/12 Datum Välj publiceringsdatum

Trycket på exploateringsprojekt och VA-projekt är fortsatt högt vilket kräver effektiva
processer och bra resursplanering. Under 2020 tar teknikförvaltningen även över ansvaret
för fastighetsförsäljningar. För att klara arbetsbelastningen rekryteras en ny markingenjör.
Projektet för anslutning till flygplatsen har beviljats medel och kommer att inledas med
förstudier.
Statlig medfinansiering beviljades för ett antal projekt i slutet av 2019. Projekten inleds med
förstudier under 2020.
3.2.2 Kollektivtrafiken

Kollektivtrafikens ekonomi kommer fortsatt vara en stor utmaning.
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Pågående och kommande upphandlingar kommer kräva mycket personella resurser. Kravet
på god planering, prioritering och effektivisering ökar.
3.2.3 Kundtjänst

Intresset för att ansluta sig till teknikförvaltningens kundtjänst är stort. För att kunna ta
in fler verksamheter kommer personella resurser krävas, vilket är en utmaning med tanke
på det ekonomiska läget.

3.3

Avfallsverksamhet

Arbetet med att skapa en effektiv organisation pågår. Nyrekrytering pågår och
medarbetare med spetskompetens inom avfall och logistik kommer att prioriteras. Den nya
organisationen ska leda till utvecklat partnerskap med entreprenörer samt effektivare
arbetssätt mellan utvecklingsresurser och operativ verksamhet.
Underlag för upphandling av avfallshämtning för hushåll publicerades under augusti.
Tekniska nämnden beslutade i december om vilket företag som ska upphandlas. Det nya
avtalet börjar gälla 2021-02-01. I övrigt fortlöper projekten med nedlagda deponier,
ombyggnad av Visby ÅVC samt lakvattenhantering och utbyggnad på Visby deponi.
Förslag på en ny avfallsplan för samrådsförfarande har lagts fram till tekniska nämnden
under hösten 2019. Samråd av avfallsplanen sker under hösten/vintern 2019/2020.
Utvecklingen inom ÅVC/slam verksamheten har fortsatt med ökade intäkter och
minskade kostnader då nivån på bemanningen bibehållits.
3.4

Hamnverksamhet

Arbetet med bygglov för ställplatser i hamnarna har varit och är fortfarande
svårhanterligt och tidskrävande. Vi har lämnat in reviderade handlingar och ansöker istället
om P-platser. Bygglov har erhållits för Fårösund, Botvaldevik, Ronehamn och Slite men för
Visby och Vändburg väntar vi fortfarande på beslut. Uppdraget från nämnden bedöms vara
genomfört först till kommande säsong 2020.
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Trafikverkets arbete med att precisera riksintresset för hamnarna i Visby och
Klintehamn avstannade under våren. Regionen har deltagit med bred kompetens från
såväl RSF, TKF och SBF. Trafikverket har meddelat att arbetena skall återupptas men
tidsplan saknas. Planläggningen av inre hamnen kan komma att påverkas av förseningen.
Linjetrafiken försörjer sedan 2018 sina stora fartyg med bunker (bränsle i form av olja)
genom bunkring ship to ship i hamnens vattenområde i Visby, vilket fungerar mycket
bra. Under 2019 har tillstånd för att även kunna genomföra ship to ship-bunkring med
Liquefied Natural Gas (LNG) med nya färjan M/S Wisborg ordnats. Under våren 2020
beräknas ännu ett nytt LNG-fartyg anlända för att sättas in i linjetrafiken. Det återstår att se
hur mycket bunkring det blir i framtiden i Visby hamn då det även under hösten byggts
upp möjlighet att bunkra i Nynäshamn.
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VA-verksamhet

Överföringsledning mellan Klintehamn och Visby kommer att upphandlas och byggas
så att avsaltat dricksvatten kan distribueras till Visby.
Visby VA-försörjning består av ett helhetsgrepp för dricksvattenbehovet, behov av
spillvattenrening, dagvattenhantering och ledningsförnyelse. Ett arbete pågår med att
sammanställa en fördjupad VA-plan för Visby VA-försörjning, beräknas klart under våren
2020
Lärdomar av ”Testbädd Storsudret” har lett till att en pilotanläggning på Visby
avloppsreningsverk kommer vara i drift åtminstone halva 2020, för att kunna dimensionera
en anläggning för dricksvattenproduktion av renat spillvatten. En kostnadsjämförelse med
en bräckvattenanläggning kommer att göras. Till pilotanläggningen har VA-avdelningen fått
medel från EU för att göra analyser av läkemedelsrester före och efter reningsprocessen.
För ”Testbädd Storsudret” är förhoppningen att det inom kort kommer att finnas
tillräcklig kunskap om tekniker och var dammluckor ska sitta. Kostnader för tekniker och
vattenbesparing kommer att klarläggas. Under våren/sommaren 2020 kommer det att
anordnas ett COP-meeting på Gotland med deltagare från NextGen-projektet (EU) som
testbädden är en del av.

Ärendenr TN 2020/12 Datum Välj publiceringsdatum

Arbetet med förnyelse av dricksvatten- och spillvattenledningar fortsätter intensivt och
samma gäller reinvesteringar i verken samt upprättande av rådighet och vattenskydd.
3.6

Fastighetsförvaltning

Den på Gotland pågående byggboomen fortsätter, vilket innebär att det är svårt att få in
anbud vid förfrågningar på projekt. Detta har skett vid ett antal tillfällen vilket medför att
projekt inte kan genomföras i tid och det påverkar i sin tur förvaltningarnas verksamheter.
3.7

Projektavdelningen

Projektavdelningen har utvecklats mycket på kort tid, bl a genom arbetet med struktur
och spårbarhet för att öka kvalitén på det vi levererar. Konjunkturen i byggbranschen är
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fortfarande hög på Gotland, men vi ser en nedgång inom kort. Redan nu kan en förbättring
i rekryteringsläget av ingenjörer med rätt kompetens skönjas.
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4
4.1

Perspektiv samhälle

Mål

Förvaltningen arbetar inom målområdet Social hållbarhet mot målen
- God folkhälsa
- Gotlänningar känner sig delaktiga
- Ett jämställt och jämlikt Gotland
Förvaltningen arbetar inom målområdet Ekonomisk hållbarhet mot målen
- Långsiktigt goda och stabila kommunikationer
- Ett gott näringslivsklimat
- Ingen bostadsbrist
Förvaltningen arbetar inom målområdet Ekologisk hållbarhet mot målen
- Utveckla Gotland som ekokommun
- Säkra tillgången till vatten av god kvalitet
- Gotlands klimatavtryck ska minska
- Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön
Förvaltningen arbetar inom målområdet Medarbetare mot målen
- Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling
- Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna
- Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag
- Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa
Förvaltningen arbetar inom målområdet Kvalitet mot målen
- God tillgänglighet till region Gotland
Förvaltningen arbetar inom målområdet Ekonomi mot målen
- Regionens materiella tillgångar ska vårdas
4.2

Prioriterade utvecklingsområden

4.2.1 Hållbar ekokommun

Ärendenr TN 2020/12 Datum Välj publiceringsdatum

Syftar mot mål ”Säkra tillgången till vatten av god kvalitet”, ”Långsiktigt goda och stabila
kommunikationer”, Gotlands klimatavtryck ska minska”, Utveckla Gotland som
ekokommun” samt ”Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt på hela ön”.
Inom målen ryms ett stort antal utvecklingsområden som syftar till att bidra till ett
ekologiskt hållbart samhälle. Teknikförvaltningen har utifrån Region Gotlands
miljöprogram tagit fram ”Handlingsplan för miljöarbete inom teknikförvaltningen”.
Prioriterade områden är:
1. Personalens kompetens och miljömedvetenhet i miljöfrågor
Planera- och budgetera för utbildningsinsatser för 2019. Fortsätta arbetet med att förtydliga
miljöarbetet inom teknikförvaltningen (TKF) till exempel i strategiska planer, budget och
agendor.
Vid Visby reningsverk fortgick 2019 uppströmsarbetet REVAQ med att bl.a. genomföra
informationskampanjer till allmänheten.
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Med stöd av Länsstyrelsen genomfördes utbildning i de globala målen i Agenda 2030 och
de nationella hållbarhetsmålen för chefer och utvalda medarbetare inom förvaltningen
under hösten. För att ytterligare öka miljömedvetenheten har ”miljö” införts som en punkt
på verksamheternas APT-agendor och miljöarbetet finns med vid strategisk planering m fl
styrande dokument.
2. Kravspecifikationer för miljö- och energifrågor vid upphandlingar
Region Gotland arbetar både mot nationella och lokala miljömål. För inrikes transporter
ska växtgasutsläppen minska med 70 % till senast år 2030. Som ett led i det ställer Region
Gotland krav på förnybara bränslen i upphandlingsunderlag för kollektivtrafiken. Dessa
krav har ställts i den pågående kollektivtrafikupphandlingen.
3. Avfall
Teknikförvaltningen fortsatte under 2019 att utarbeta en avfallsplan som ska gälla fr o m
2020. Planen och det fortsatta arbetet kommer att omfatta till exempel sluttäckning av
nedlagda deponier, ombyggnad av Visby ÅVC inkl. möjliggöra återbruk. TKF ska utveckla
sin avfallshantering och bidra till hållbar konsumtion som gör avfall till en resurs.
Ett flertal projekt pågår inom avfallsområdet för att utveckla Region Gotland som
ekokommun. Ett nytt område omfattar avfallshantering för större evenemang, ex
Medeltidsveckan, Almedalsveckan, Gotland Grand National etc. Syftet är att arbeta fram
ett koncept som är applicerbart för olika typer av evenemang. Arbetet drivs tillsammans
med evenemangsföretag och Visby Centrum.
ÅVC-projektet har inneburit ett stort kliv mot att göra avfall till en resurs då vi har uppnått
betydligt renare fraktioner, vilket är en förutsättning för att kunna få avsättning för dem.
Renare miljö, ökade intäkter och minskade kostnader är också effekter av projektet samt att
vi deponerar mindre än tidigare.
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Det privata näringslivet rapporterar ökat inflöde av material som tidigare gått till ÅVC, dvs
verksamhetsavfall.
4. Energi
Teknikförvaltningen ska arbeta med energieffektivisering genom att byta ut gamla
fossilbränsledrivna arbetsfordon och maskiner till effektiva fossilbränslefria fordon.
Förvaltningen ska även fortsätta arbetet med att effektivisera el- och värmeanvändning i
våra fastigheter och verksamheter samt utöka användning av förnybara energikällor för att
minska utsläpp och klimatpåverkan.
Miljöcertifiering vid byggnationer är ett sätt att ha kontroll på att byggnaden minst
uppfyller alla krav och regler inom området. Förvaltningen föreslår vid byggnationer att
certifiering ska tillämpas till någon av de tre nivåerna brons, silver eller guld. Kraven på
ljudmiljö, ventilation, radonhalt mm samt hyresgästers synpunkter på innemiljön höjs
alltefter den nivå som väljs.
Fortsätta energieffektivisering i våra anläggningar och system. I den
energikartläggning av vatten- och avloppsverken som påbörjats var ca 75% av vattenverken
kartlagda i september. Visst arbete kvarstår.
Öka andelen egenproducerad energi med solceller i förvaltningens VAanläggningar. Solceller monteras på alla nybyggda anläggningar. Andelen egenproducerad
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energi med solceller ökar i och med att fler anläggningar får dessa, men inte i kWh i
förhållande till använd energi.
Fastighetsförvaltningsavdelningen har fortsatt med EPC, energieffektivisering i våra
fastigheter och av system. Några större projekt som Korpen 5 hus 01 har färdigställts.
Även i ombyggnationer, ventilationsprojekt och vid planerat underhåll görs det
effektiviseringar som minskar klimatavtrycket.
Anläggningen för el-anslutning av fartyg i färjeläge 5-7 är i full drift. Se ovan 2.4
Händelser av väsentligt betydelse.
En marginell ökning i utnyttjande av bilpoolen för persontransporter kan konstateras.
Under jan-aug 2018 gjorde förvaltningen 91 bokningar. Under samma period 2019 gjordes
118 bokningar. Denna text ska uppdateras.
5. Vatten- och avloppsförsörjning
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och att säkra vattenförsörjningen är
prioriterat. Arbetet bedrivs utifrån VA-strategin och VA-planen, som
implementeras under året genom att projekt startas och följs upp.
Driftsättningen av bräckvattenverket i Kvarnåkershamn pågår och verket invigdes i
slutet av augusti. Verket är beroende av att ett annat stor projekt färdigställs, Södra linan
och fullskaliga driftprov.
Projektet Testbädd Storsudret. Se 3.5 VA-verksamheten.
Projektering av biogasanläggning vid Klintehamn avloppsreningsverk (AVR) avbröts
under året. Foodmark drog sig ur projektet pga höga priser för produktionen. Nya planer
krävs därmed för att kunna hantera slammet i Klintehamns AVR.
Förvaltningens VA-verksamhet har under året genomfört ett antal åtgärder i VA-planen,
bl a vattenbesparing genom snålspolande munstycken i egna fastigheter,
informationskampanj om vattenbesparing, framtagande av dagvattenstrategi och
våtmarksplanering.

Ärendenr TN 2020/12 Datum Välj publiceringsdatum

Utöver Handlingsplan för miljöarbete arbetar förvaltningen med följande aktiviteter att
bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle.
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är ett strategiskt dokument som styr
kollektivtrafikens utveckling de kommande tio åren. Kollektivtrafiken på Gotland ska
vidareutvecklas för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Dess marknadsandel ska
växa, varför den måste uppfylla både invånarnas och besökarnas behov.
Trafikförsörjningsprogrammet är kopplat till intentionerna i serviceortsutredningen och
syftar till att skapa tillväxt över hela Gotland.
Under året har arbetet med att implementera parkeringsstrategin fortsatt.
Implementeringen av cykelplanen avbröts på grund av investeringsstopp i början av året.
En reserådgivare har anställts av regionen till projektet Hållbara Transporter som drivs
av länsstyrelsen. Projektets mål är att effektivisera energianvändningen och minska
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utsläppen av växthusgaser från transporter på Gotland. Reserådgivarens uppdrag är att
attrahera fler till fossilfritt och energieffektivt arbetspendlande och göra det kollektiva
resandet mer lättillgängligt för fler grupper. I sammanhanget är det värt att notera att
kollektivtrafikens marknadsandel på Gotland (av det motoriserade resandet) är 7 %, det
nationella snittet är 31 %.
En skogspolicy har tagits fram och antagits av Regionfullmäktige under 2019. Arbetet
med att ta fram en trädplan är påbörjat och en inventering av Region Gotlands träd har
genomförts. Förvaltningen deltar i arbetet med att ta fram en grönstrukturplan för
Gotland. Teknikförvaltningen bedriver projekt där Region Gotland tagit på sig
huvudmannaskapet för utredning och sanering av förorenade markområden.
Genom arbetet i utvecklingsområdet är förvaltningens bidrag till måluppfyllelsen under
året hög.

Ärendenr TN 2020/12 Datum Välj publiceringsdatum

Under perioden 2016-2019 har förvaltningen tagit tydliga steg mot att förbättra och
utveckla den ekologiska hållbarheten i våra verksamheter. Exempel på detta finns inom
förvaltningens alla verksamheter, t ex
- två bräckvattenverk (Herrvik och Kvarnåkershamn) tagits i bruk och idag bidrar till
att säkra tillgången av vatten av god kvalitet
-

VA-plan och VA-strategi har utarbetats och beslutats

-

fastighetförvaltningsavdelningens långsiktiga arbete med energieffektivisering i våra
anläggningar, fastigheter och av system har gett energibesparingar

-

energi- och klimatomställningsarbete pågår bl a genom solceller på VAanläggningar

-

arbetet inom avfallsavdelningen med att utveckla omhändertagandet av fraktioner
på ÅVC som aviserades i bokslutet 2016, har bl a lett till att betydligt renare
fraktioner uppnåtts. Vi är många steg närmare att ”göra avfall till en resurs”

-

utbyte av armaturer till LED-belysning längs Region Gotlands vägar har pågått
under flera år för att energieffektivisera. Projektet har prioriterat landsbygden först.

-

åtgärder har genomförts för att bidra till ett hållbart resande, t ex cykelplan för
Visby har antagits, en parkeringsstrategi och en parkeringsnorm inklusive
cykelparkeringsnorm har antagits och busstationen i Visby har byggts om för att
öka tillgängligheten och för att bidra till att fler ska välja hållbara transporter

-

vid utbyggnad av gator och vägar på ”Artelleriområdet” har stort fokus varit att
bidra till ett hållbart resande

-

naturreservatet Södra Hällarna har invigts och naturreservatet Galgberget rustats
upp. I båda projekten har ökad tillgänglighet varit viktiga utgångspunkter. Ett antal
badplatser har tillgänglighetsanpassats under perioden.
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4.2.2 Attrahera medarbetare

Syftar mot målen ”Medarbetare har förutsättningar att bidra till
verksamhetsutveckling”, ”Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang
hos medarbetarna”, ”Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag” samt
”Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa”.
Förvaltningens övergripande arbete inom utvecklingsområdet beskrivs i huvudsak
under kap 6 Medarbetare. Aktiviteter genomförs även inom de olika avdelningarna i
form av kompetensutveckling för chefer och medarbetare.
Genom arbetet i utvecklingsområdet är förvaltningens bidrag till måluppfyllelsen under
året hög. Måluppfyllelsen för 2016-2019 återfinns under kapitel 6 Medarbetare
4.2.3 Ekonomi

Syftar mot mål ”Regionens materiella tillgångar ska vårdas” och ”Ingen bostadsbrist”.
Mats skriver text.
Text från Jenny: ”Förvaltningen har under året deltagit i och drivit flera
exploateringsprojekt bland annat Bläckfisken, Järnvägen, Brodösen, Östercentrum samt
våra stora stadsbyggnadsprojekt Artilleriet och Visborg.
Text från Susanne: Särskild intressant är Brodösen, där allt dagvatten från villornas tak ska
infiltreras till grundvatten. (SBP)
Text från Jenny: Under året har det varit stort fokus på att kartlägga kollektivtrafikens
ekonomiska situation samt ta fram förslag för att förbättra ekonomin.
För varje ny investering beräknas alltid driftkostnadskonsekvenser.”
4.2.4 Intern och extern kommunikation

Syftar mot mål ”Ett gott näringslivsklimat”, ”Gotlänningar känner sig
delaktiga”, ”God tillgänglighet till Region Gotlands tjänster”.

Ärendenr TN 2020/12 Datum Välj publiceringsdatum

Förvaltningen ska fortsätta att arbeta aktivt för att förbättra våra tjänster och
utvecklingsuppdrag genom att inkludera medborgare och företagare. Tillsammans med
Visby centrum har ett arbete för att hitta bra samverkansmodeller startats. Dialogmöten
och workshops har använts med goda resultat och bidragit till utveckling och samsyn, t ex
uteserveringsstrategin. Inför årets Almedalsvecka hölls möten med transportörer,
leverantörer och boende i innerstaden för att informera om de motortrafikförbud som
gäller under Almedalsveckan.
Förvaltningen fortsätter erbjuda praktikplatser till nyanlända för att underlätta integrationen
i det svenska samhället. Det är ett bidrag till att säkerställa ett jämlikt samhälle och erbjuda
delaktighet, som i sin tur ger möjlighet till arbete och därigenom tillfälle att lära sig det
svenska språket.
Vid alla kontakter med regionen och förvaltningens tjänster är ett gott bemötande
avgörande för människors bild av teknikförvaltningen och de tjänster vi utför.
Återkoppling och tydlighet är två ord som lyfts fram som väsentliga när förvaltningens
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medarbetare ger uttryck för vad ett gott bemötande innebär. Återkoppling är bl a att
besvara kunders frågor men också att medarbetarna själva får feedback i sitt arbete.
Vikten av att alltid vara lyhörd för förbättringar i kommunikation understryks av att
förvaltningen har fått ett uppdrag av tekniska nämnden (TN) fortsätta förbättra
kommunikationen och medborgarnas kunskap om verksamheterna genom att agera mer
proaktivt, dvs kommunicera i förväg om arbeten, förändringar i verksamheterna mm. Den
framgångsrika Spara vatten-kampanjen, många pressreleaser och insändarsvar från
förvaltningen är exempel på detta. Utnyttjandet av sociala medier och andra ”smarta”
kanaler har intensifierats. Se vidare Uppföljning av prioriterade uppdrag från nämnd.
Genom arbetet i utvecklingsområdet är förvaltningens bidrag till måluppfyllelsen under
året hög.
Under perioden 2016-2019 har förvaltningen tagit tydliga steg mot att
förbättra och utveckla den sociala och ekonomiska hållbarheten i våra
verksamheter. Kontakter och samarbete med näringslivet har utvecklats och
förbättrats genom att man tillsammans med företagare har arbetat fram
samverkansmodeller t ex vid förnyelse av det offentliga rummet. Medborgare i
alla åldrar har tagit del av och bidragit i spara-vatten-kampanjer och gott och
korrekt bemötande gentemot kunder har i Servicemätningen 2019 uppmätts till
97% (mycket god 60% och god 37 %).
Kundtjänsts utveckling de senaste åren som innebär att nästan alla
teknikförvaltningens verksamheter kan nås genom den, har bidragit förbättrad
tillgänglighet. Även andra förvaltningar har blivit mer tillgängliga genom att
vissa av deras tjänster utförs av TKFs kundtjänst.
4.2.5 Förenkla och digitalisera

Ärendenr TN 2020/12 Datum Välj publiceringsdatum

Syftar mot målet ”God tillgänglighet till Region Gotlands tjänster”.
Teknikförvaltningen fortsätter att arbeta med kunden i fokus. För att förvaltningen och
våra tjänster ska vara lättare att nå, handläggningstiden kortas och återkoppling ges
snabbare ökar vi digitaliseringen och förbättrar av utbudet av e-tjänster.
Under våren blev så gott som alla äldre e-tjänster som legat i SiteVision redo för
publicering i Open ePlatform, men vissa mindre arbeten återstår då fokus låg på de tjänster
som används under Almedalsveckan. En e-tjänst har skapats för boendeparkering.
Ytterligare utveckling av boendeparkeringsansökan pågår och målet är att handläggningen
ska vara helt automatiserad i början av 2020. Betalmöjlighet kommer att finnas med kort
eller swish och en avisering ska skickas via sms eller mail till kunden när tillståndet håller på
att gå ut.
Som ytterligare exempel kan nämnas att hamnavdelningens informativa hemsida med
digitala tjänster har utvecklats, den digitala tjänsten för ansökan av trafikdispenser
förbättrades under Almedalsveckan och för ansökan om torghandelsplats och för
nyttoparkering har nya e-tjänster skapats.
En gemensam e-tjänst finns nu för grävtillstånd, VA-granskning och trafikanordningsplan,
så att kunden enbart behöver fylla i ett formulär istället för tre. Den nya VA-planen finns
tillgänglig på hemsidan sedan mars 2019.
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Med aktiviteten ”Digital avisering till kund” menas Mina meddelanden, som börjar
användas hos allt fler av regionens verksamheter. Hos teknikförvaltningen används det för
utskick till avfallskunder.
Identifierade nyckeltal kommer att synliggöra vår verksamhet i och med att
beslutsstödsystemet implementeras i början av 2020. Därmed blir det enklare att följa
trender och förändring samt att följa upp verksamheternas tjänster och dess tillgänglighet.
Vid medarbetardialogerna framkom förenklingsförslag rörande bl a delaktighet för alla
berörda yrkesgrupper redan vid projektering, gör checklistor, Skype till alla, samma
systemstöd, mallar och arbetssätt. Dessa förslag och många andra har aktualiserats vid
framtagande av avdelningarnas aktivitetsplaner.
Genom arbetet i utvecklingsområdet är förvaltningens bidrag till måluppfyllelsen under
året hög.
Under perioden 2016-2019 har förvaltningen tagit tydliga steg mot att förbättra och
utveckla kvaliteten och tillgängligheten i våra verksamheter. Förenkling och digitalisering
var inte uttalade utvecklingsområden 2016, men har under åren sen dess blivit desto mer
självklara. En explosion av e-tjänster och utveckling av hemsidor och appar, bl a för
felanmälan, något som knappt nämndes i bokslutet 2016, har skett. Nyttjandet av dessa nya
kanaler har ökat och förenklat möjligheten radikalt för medborgare och kunder att komma i
kontakt med förvaltningen och våra tjänster
4.2.6 Säkerhet i samhällsviktiga system och anläggningar

Ärendenr TN 2020/12 Datum Välj publiceringsdatum

Syftar mot målen ”God folkhälsa” och ”Regionens materiella tillgångar ska vårdas” samt
”Ett jämställt och jämlikt Gotland”.
Dricksvattenförsörjning är en samhällsviktig verksamhet. Verksamheten ska därför
efterleva EU:s NIS-direktiv (Network and Information Systems) som syftar till att stärka
nät- och informationssäkerheten för samhällsviktiga verksamheter inom ett antal områden
där dricksvattenförsörjning ingår. Direktivet implementerades i Sverige i form av svensk lag
1 augusti 2018 (Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster). Den
nya lagen ställer mycket höga krav på att VA-avdelningen har ett systematiskt, strukturerat
och kontinuerligt arbete med IT-säkerheten, både vad det gäller processer och system.
För att i alla lägen säkerställa produktion av vatten har kraven i lagstiftningen även höjts
kring att skydda fysiska vattenanläggningar och åtgärder mot sabotage och annan
skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar finns tydligt beskrivna. Mycket resurser i
form av medel och kompetens kommer att krävas för att förvaltningen ska kunna leva upp
till den nya lagstiftningen.
Berörda verksamheter inom förvaltningen har under året deltagit flera informationsmöten
om totalförsvar och även i utbildning om säkerhetsskydd och ”samhällsskydd och
beredskap”.
En annan dimension av säkerhet i offentliga miljöer är att dessa ska vara och upplevas som
trygga för medborgare. Under året har bl a extra kontroller av belysning,
livräddningsutrustning och brandskydd har genomförts för att hamnmiljön skall upplevas
som trygg. I vissa tätortsområden som upplevts ”otrygga” har siktröjning och gallring
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genomförts för att på så sätt öppna upp terrängen. Gångfartsområdet vid Skeppsbron har
utvecklats med trafiköar och linjemålningar. Under Almedalsveckan var trafiksäkerhet och
tillgänglighet i fokus. Under året har övervakning med vakter skett vid
parkeringsanläggningen Dovhjorten samt i området vid busstationen.
Förvaltningens verksamheter arbetar kontinuerligt i den dagliga driften med att möta och
överträffa krav inom de vitt skilda uppdragsområdena.
Genom arbetet i utvecklingsområdet är förvaltningens bidrag till måluppfyllelsen under
året hög.
Säkerhetsfrågor var inte ett tydligt utvecklingsområde i 2016-2018-års
verksamhetsberättelser utan behovet av strukturerat arbete och aktiviteter blev tydligt först
i arbetet med verksamhetsplan 2019. Målet ”God folkhälsa” förutsätter att
dricksvattenförsörjningen fungerar men inkluderar även säkerhet i offentliga miljöer.
Utöver direkta säkerhetsförbättringar i regionens materiella tillgångar har medarbetare
utbildats i säkerhetsfrågor.
4.3

Prioriterade uppdrag från nämnd

De uppdrag som Tekniska nämnden prioriterat för 2019 är:
Landsbygdsutveckling
Skötsel av gator, vägar och grönytor
I bostadsområden med enskilt huvudmannaskap eller områden som inte har reglerats med
detaljplan ska förutsättningarna prövas för att överlåta skötsel av gator och grönområden
till fastighetsägare. För enklare markskötsel utanför tätbebyggda områden, t ex vid skolor
ska det prövas om lokala entreprenörer kan upphandlas.
Gata- och parkavdelningen samt mark- och trafikavdelningen påbörjade under 2018 arbetet
med att identifiera tänkbara områden för överlåtelse av mark till fastighetsägare.
Under 2019 har målet varit att fortsätta identifiera tänkbara områden och bedöma
förutsättningarna för att inleda en dialog för överlämning av skötsel till
boende/fastighetsägare.

Ärendenr TN 2020/12 Datum Välj publiceringsdatum

Gata- och parkavdelningen har i samarbete med Gotlandshem AB identifierat ett antal
grönytor i tätorter och på landsbygden där man hjälper varandra med driftsåtaganden för
att minska miljöpåverkan, samarbetet fortsätter under hösten.
Underhåll av enskilda vägar med statsbidrag
Statsbidraget minskar och kostnaden för underhållet ökar för regionen. På sikt är det
möjligt att enskilda vägar ingår i gemensamhetsanläggningar och förvaltas av
samfällighetsföreningar. Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för
överlåtelse av underhåll av enskilda vägar till de boende/fastighetsägare som nyttjar
vägarna. Under 2018 har dialog påbörjats med representanter i Östergarnslandet, Ljugarn
och När.
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Målet 2019 är att fortsätta dialogen och bedöma förutsättningarna för pilotprojekt i
lämpligt område. Berörda avdelningar har under 2019 fortsatt dialogen.
Framtagandet av en utredning om enskilda vägar med statsbidrag pågår på förvaltningen.
Utredningen förväntas vara färdigställd under första kvartalet 2020.
Ett attraktivt Gotland för boende och besökare
Ett attraktivt och välkomnande Gotland för boende och besökare är en viktig
framgångsfaktor. Att sköta stränder, naturområden och offentliga platser kräver mer
resurser och för)bättrad samverkan med näringsliv och föreningar. Avfallshanteringen är en
prioriterad fråga i sammanhanget. Det finns höga förväntningar från boende och besökare
inom dessa områden och Region Gotland ska bidra till att Gotland bättre lever upp till
dessa.
Under 2018 undertecknades ett antal driftsavtal gällande bad- och besöksplatser och
samverkan med Visby centrum möjliggjorde fler offentliga toaletter.
Målet 2019 är att söka fortsatt samverkan och dialog inom dessa områden och ge bidrag till
näringsliv och föreningar som påtar sig ansvar för stränder, besöksplatser, avfallsstationer
och ställplatser. Avtal skall slutas kring lösningar som innebär att avfall från det rörliga
turist- och friluftslivet omhändertas av lokala näringsidkare.
Ett arrendeavtal har slutits under våren med Ronehamns camping, där arrendatorn
övertagit delar av driften på bad- och besöksplatsen. Avtal är också tecknat med Svenska
Livräddningssällskapet om en av parkeringarna på Tofta strand. Ett avtal för sommaren
skrevs med Visby Centrum och innebar att näringslivet öppnade sina toaletter för
allmänheten.
Landsbygdsutveckling 2.0 är en pilotmetod med syfte att genom delaktighet från lokala
aktörer och med statligt och regionalt finansiellt stöd finansiera mindre investeringar på
landsbygden. Exempel på detta är upprustning och skötsel kring besöksplatser, underhåll
av färistar mm.

Ärendenr TN 2020/12 Datum Välj publiceringsdatum

Målet 2019 var att fortsätta med stöd till projekt inom detta område. Inga projektstöd har
varit aktuella under året.
Belysning på landsbygden
Belysningen på landet är aktuell utifrån bl a trafikverkets/SKLs utredning ”Belysning där
det behövs”. Redan 2018 initierade förvaltningen arbetet med att få en genomförandeplan
tillsammans med trafikverket angående insatser för den belysning trafikverket skall ta över
efter regionens investeringar och åtgärder. Trafikverket har skjutit frågan framåt till 2019.
För regionens egna vägar sker utbytet av belysningsarmatur enligt plan.
Målet 2019 för belysningsinvesteringarna var att genomförandeplanen med trafikverket tas
fram och påbörjas.
Dialog med Trafikverket har pågått under 2019 och fortsätter under 2020 för att få en väl
fungerande process med Trafikverket enligt det förslag som SKL och Trafikverket har
kommit överens om i utredningen ”Belysning där det behövs”.
Ökad extern medfinansiering
Staten och EU avsätter ofta medel till utvecklingsprojekt inom tekniska nämndens
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område. Förvaltningen ska fortsätta jobba aktivt med att bevaka och söka medel för de
projekt och områden som prioriteras.
Statlig medfinansiering och regionala tillväxtmedel har under året beviljats för projektet
”anslutning till flygplatsen”. I slutet av 2019 beviljades även statlig medfinansiering till flera
projekt som berör trafiksäkerhet, tillgänglighet och hållbart resande.
Tydlig arbetsmodell för samverkan med intressenter
I stora och samhällsförändrande infrastrukturs- och exploateringsprojekt arbetar
förvaltningen ofta med medborgarinflytande i olika former. Förvaltningen ska fortsätta att
arbeta aktivt för att förbättra samverkan genom att inkludera medborgare och företagare.
Metoden, med dialogmöten och workshops, har använts med goda resultat och bidrar till
utveckling och samsyn.
Målet för 2019 var att säkra delaktigheten för medborgare och företagare genom att
tydliggöra, dokumentera och implementera en arbetsmodell för denna typ av samverkan.
Förvaltningen har arbetat vidare med att säkra delaktigheten. Se vidare under Kap 5
Kvalitet.
Proaktiv kommunikation
Medborgarnas och kundernas förväntningar när det gäller kommunikation utvecklas i en
allt snabbare takt. Nämndens uppdrag till förvaltningen innebär att fortsätta förbättra
kommunikationen och medborgarnas kunskap om verksamheterna genom att agera mer
proaktivt, dvs kommunicera i förväg om arbeten, förändringar i verksamheterna mm.
Utnyttjandet av sociala medier och andra ”smarta” kanaler ska intensifieras.

Ärendenr TN 2020/12 Datum Välj publiceringsdatum

Målet 2019 var att genom proaktiv kommunikation skapa förståelse för större projekt som
påverkar medborgarnas vardag.
Den framgångsrika Spara vatten-kampanjen, ett flertal pressreleaser och insändarsvar från
förvaltningen är exempel på proaktiv kommunikation under året.
Som fler exempel kan nämnas:
 Teknikförvaltningen deltog med ett välbesökt, längre seminarium under
Almedalsveckan med temat ”Teknikutveckling för ett hållbart Gotland”
 Spara-figuren Vilda Vatten och uppströmsfiguren* Toa Uppström finns på
Instagram mm.
 Öppet hus och pressvisning av bräckvattenverket på södra Gotland har genomförts
och verket har även invigts med ett större, publikt evenemang.
 Efter varje möte i tekniska nämnden görs en kortfilm som läggs ut på Region
Gotlands Facebook-sida samt på hemsidan. Även pressinformationer skrivs efter
nämnd.
 Förvaltningen har deltagit i arbetet med Europeiska trafikantveckan samt projektet
Hållbara transporter som länsstyrelsen driver.
 Inför årets Almedalsvecka informerades gotlänningarna om trafikförbud och dess
påverkan via media och via P4 Gotlands trafikinformation.
 Förvaltningen delger information via monitorer på färjorna.
* Uppströmsarbete. dvs arbete med att stoppa farliga kemikalier och andra föroreningar
redan vid källan, så att de inte kommer ut i kretsloppet av vatten eller näringsämnen.
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Underlätta nämndarbetet
För att säkra nämndens uppdrag krävs att beslutsunderlag och kvalitet på tjänsteskrivelser
är väl genomarbetade. En utveckling av beslutsunderlagen med mer utförliga
konsekvensanalyser behövs.
För att bidra till att nämndens beslutsfattande koncentreras till mål och inriktningsbeslut är
en översyn av rådande nivåer i delegations- och verkställighetsdokumenten viktig. Vid
eventuella förändringar behöver också utbildningsinsatser göras.
Målet 2019 var att nämnden ser över delegations- och verkställighetsnivåerna samt att
kvalitén i tjänsteskrivelser och beslutsunderlag säkras.
För att underlätta nämndarbetet och säkra kvalitén i tjänsteskrivelse och beslutsunderlag
har mallen för tjänsteskrivelse uppdaterats och förtydligats med utförliga
konsekvensanalyser. Nämndsekreteraren introducerar nya handläggare och stöttar samtliga
handläggare i nämndarbetet. Alla skrivelser som går till nämnd granskas och godkänns av
berörd chef och förvaltningschef innan publicering. Dialogmöten med nämnden
genomförs.
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Revideringar i delegationsordningen tas löpande upp till nämnd för beslut.
Återrapporteringen till nämnd av delegationsbeslut har förbättrats betydligt under senare år
och en revidering av delegationsordningen togs av tekniska nämnden i december. En
djupare översyn av rådande nivåer i delegation och verkställighet återstår.
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5

Kvalitet

I rapporten redovisas resultat från Kollektivtrafikbarometern, hamnavdelningens
kundenkät, Insikt – markupplåtelse 2019, Servicemätning via telefon och e-post samt Kritik
på Teknik genomförd i början av 2019 och synpunkter från regionens synpunktshantering
och Infracontrol. Även utvärdering av Almedalsveckan redovisas.
Förvaltningen deltog under våren i Kritik på Teknik, Sveriges kommuner och regioners
(SKR) enkät om hur nöjda invånarna är med kommunaltekniken inom områdena gata,
park, VA samt hantering av hushållsavfall.
Enkäten genomfördes senast 2016. 1000 invånare på Gotland besvarade enkäten och
svarsfrekvensen var 54,3 % (vilket anses som god nivå).

Upplevelser
”Synpunktshanteringen” ger ett inflöde av synpunkter från medborgarna. Som tidigare
får tekniska nämnden flest synpunkter av regionens förvaltningar. Av de 1085 synpunkter
som registrerats under hela 2018 berörde 484 st TNs verksamheter, dvs ca 44 %. T o m
juni i år har det registrerats 189 synpunkter hos teknikförvaltningen, vilket också är ca 40 %
av alla registrerade synpunkter. Förvaltningen arbetar strukturerat med att besvara och
avsluta synpunktsärenden och är framgångsrika i det. Även under sommaren 2019 har
antalet öppna synpunktsärenden till följd av detta minskat. Denna text ska uppdateras.
Även när det gäller inflöde av övriga ärenden till W3D3 har förvaltningen den största
mängden. Ca 40 % av alla registrerade ärenden under 2019 avser teknikförvaltningens
verksamheter.
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Förvaltningen, tillsammans med RSF, genomförde maj-augusti ett förbättringsarbete av
synpunktshanteringen. Sorteringskategorierna Bemötande, Tillgänglighet, Tjänst och
Övrigt lades till, för att bättre kunna kategorisera och gruppera synpunkter. Utvärderingen
visade att förändringen inte helt hade fått genomslag hos handläggarna, troligtvis beroende
på semesterperioden. Men där de nya kategorierna hade använts, hade verksamheterna
snabbare fått en tydligare bild av vad ett antal synpunkter faktiskt avsåg för
förbättringsbehov. Kategorierna används nu av alla förvaltningar.
Förbättringsarbetet, tillsammans med att förvaltningen under de senaste åren arbetat aktivt
med att besvara och avsluta den stora mängd ärenden som inkommer till TKF, har lett till
en ökad medvetenhet om hur synpunktsärenden ska hanteras. Detta kan avläsas i att
ärenden nu avslutas något snabbare än tidigare.
Genom ”Kollektivtrafikbarometern” får kollektivtrafikenheten regelbundna
kundnöjdhetsmätningar. Mätningen görs en gång i månaden och 100 individer tillfrågas vid
varje mätning. Frågorna ställs både till kunder och till icke-kunder, dvs till allmänheten.
Frågor
Period
Kollektivtrafiken
Riksgenomsnittet
på Gotland
Nöjdhet med senaste resan Jan-nov 2019 84 % nöjd
80 % nöjd
(”Om du tänker på din
6 % missnöjd
9 % missnöjd
senaste resa med bolaget,
hur nöjd var du med
den?”)
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Jan-nov 2018
Nöjdhet med bolaget
(”Hur nöjd är du
sammanfattningsvis med
bolaget?”)

Jan-nov 2019

82 % nöjd
4 % missnöjd
31 % nöjd
40 % missnöjd

79 % nöjd
9 % missnöjd
53 % nöjd
16 % missnöjd

Jan-nov 2018

32 % nöjd
53 % nöjd
38 % missnöjd
16 % missnöjd
Resterande upp till 100 % räknas som varken nöjd eller missnöjd.
Region Gotland intar sjunde plats av 22 vid den första frågan, men är sämst i riket vid den
andra frågan; för den näst sämsta redovisades en nöjdhet av 40 %. Resultatet kan således
uppfattas som motsägelsefullt. En sannolik förklaring är att det är främst de som faktiskt
använder kollektivtrafiken som ingår i resultatet till den första frågan. Däremot utgör ickekunder den stora majoriteten av de tillfrågade vid den andra frågan.
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I SKRs kundmätning ”Kritik på teknik” ingår bland annat resande. Resultatet visar att
merparten av kommuninvånarna åker bil minst någon gång i veckan. Det är betydligt färre
som åker allmänna färdmedel som buss. En av tio uppger att de gör det minst en gång i
veckan. Två av tio personer promenerar till skolan eller arbetet varje dag och tre av tio
cyklar varje dag på sommaren.

En majoritet av kommuninvånarna tycker det är lätt att hitta en parkeringsplats när
affärerna har öppet.
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SKRs enkät ”Insikt” är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning,.
Av TKFs verksamheter ingår markupplåtelse. I första hand mäts servicen för gruppen
företagare. Resultatet för 2019 visar på en uppgång jämfört med 2018. NKI värdet har ökat
från 60 (2018) till 68 (2019). Samtliga serviceområden har också ökat jämfört med 2018.
Resultatet för 2018 samt för 2019 redovisas nedan:
Serviceområde
Information
Tillgänglighet
Bemötande
Kompetens
Rättssäkerhet
Effektivitet

2018 (helår)
62
64
67
67
61
57

2019 (helår)
65
67
72
69
65
63

NKI gradering: 80 eller högre: Mycket högt, 70-80: Högt, 62-69: Godkänt, 50-61: Lågt, 50
eller lägre mycket lågt.

Ärendenr TN 2020/12 Datum Välj publiceringsdatum

I utvärdering av 2019 års Almedalsvecka framgår det att den service som Almedalsveckan
ger arrangörer och besökare uppskattas. Under de senare åren har fokus legat på att få ihop
service och support som ges inom Almedalsveckan (program, presscenter, trafik, säkerhet,
markupplåtelse samt allmänna frågor). Betyget på den gemensamma servicen har höjts
inom alla tre områden: bemötandet vid kontakt med Almedalsveckan, det stöd man fick
samt tillgängligheten via telefon och e-post.
Servicemätning 2019 via telefon och e-post offentliggjordes i december och visar att
Gotland i telefonmätningen ligger bättre än snittet (”grönt”) hos andra kommuner i
likvärdig storlek för frågeområdena Information, Intresse och engagemang samt
Bemötande. En avsevärd förbättring från 2018 då dessa områden var ”gula” (skalan är
röd=sämre än snittet, gul = i nivå, grön= bättre än). Frågeområdet Tillgänglighet har
mellan 2018 och 2019 minskat från ”gul ” till ”röd”.
E-postmätningen visar en försämring när det gäller Svar inom ett dygn men en förbättring
inom Svarskvalitet.
En förklaring till de varierande resultaten kan vara en otydlighet i vart i organisationen
frågorna har ställts. Kundtjänsts ostadiga bemanning under hösten, beroende på vakanser
och sjukskrivningar, kan vara ytterligare en förklaring. Resultaten tyder på problem att
komma fram, men när man gör det möts man av god svarskvalitet, intresse och
engagemang för frågan och ett gott bemötande.
I Kritik på Teknik anger 50 % av de svarande att de är mycket nöjda eller ganska nöjda
med sin senaste kontakt med Region Gotland. Det är en marginell ökning sen mätningen
2016.
I SKRs kundmätning ”Kritik på teknik” ingår bland annat avfallsverksamheten.
Resultatet för 2019 visar att Region Gotland har möjlighet att förbättra kundnöjdheten och
utveckla verksamheten. Jämfört med riket har dock regionen ett högre värde när det gäller
information om sortering.
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Fråga
Är du på det hela taget mycket
eller ganska nöjd med
hämtning av hushållsavfall
vid din bostad?
Är du på det hela taget mycket
eller ganska nöjd med hur det
fungerar att lämna avfall på
kommunens återvinningscentral?
Är du på det hela taget mycket
eller ganska nöjd med
informationen om hur du
ska sortera ditt avfall?
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Region Gotland

Sverige

79 %

81 %

75 %

79 %

88 %

84 %

Kritik på Teknik mäter också invånarnas nöjdhet med snöröjning och
halkbekämpning.
Resultatet visar på en minskad nöjdhet vid en sammanslagning av de två positiva värdena
på en 5-gradig skala. Värdet är 52 % (68 % 2016) och lägre än riket som har värdet 55 %.
Vintern 2016/2017 plockades det frivilliga åtagandet bort avseende snöröjning som Region
Gotland hade på enskilda vägar utan statsbidrag. Detta ledde till att snöröjningen drogs in,
vilket självfallet påverkar den positiva upplevelsen från 2017 och framåt.
Resultaten på frågor som rör parkskötsel, rent och snyggt på gator och torg samt skötsel av
lekparker och lekplatser visar endast små förändringar, men ligger över riksgenomsnittet.
I hamnavdelningens kundenkät, genomförd hösten 2019, mäts nöjdkundindex (NKI).
NKI har ökat markant från 82,6 (2017) till 84,4 (2019). Även på enskilda delfrågor har
kundernas nöjdhet ökat, t ex bemötande där resultatet förbättrats till 82,8 % från 61,1 %
2017. Även kvalitetsfrågorna ”Hur vi tar hand om dina synpunkter” och ”Hur tycker du
att kvaliteten är på våra tjänster” har fått markant ökade resultat. Resultaten kan kopplas till
genomförd utbildning i servicepolicy och bemötande. Enkäten visar också på
arbetsområden som bör prioriteras och förbättras framöver, t ex tillgänglighet både under
och efter icke kontorstid.
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I fastighetsförvaltningsavdelningen kundenkät, genomförd hösten 2019, mäts
nöjdkundindex (NKI). NKI har ökat från 56 (2017) till 58 (2019). Enkäten skickades ut till
269 respondenter. Svarsfrekvens var 50,93%.
Enkäten består av frågor som ger resultat i form av kvalitetsindex inom följande områden,
inflytande och lyhördhet 51 (49, 2017), skötsel och underhåll 56 (63, 2017), felanmälan och
kundvård 66 (62, 2017) och lokalbetyg 57(61, 2017). Enkäten visar också på de områden
som bör prioriteras och förbättras framöver.

Tillgänglighet
Diagrammet nedan visar hur kundtjänst har ökat tillgängligheten genom förkortade
kötider för våra medborgare 2019 jämfört med 2017 och 2018. Ett tillfälligt undantag är
hösten 2019, då övergången från en större medarbetargrupp under sommaren till ordinarie
bemanning inte fungerat som önskat pga vakanser och sjukskrivningar.
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ÅVC-projektet har inneburit ökad tillgänglighet vid Visby ÅVC. Det finns alltid en
medarbetare i närheten att fråga och personalen kan vara proaktiva och gå fram till kunder
som ser ut att vara i behov av hjälp En ökad trivsel för både kund och medarbetare blir
följden.

Effektiva processer
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Arbetet med att utveckla och förbättra hemsidor och ytterligare tjänster fortgår.
Ledningens genomgång och uppföljning genomförs vid fem tillfällen under året.
Förvaltningens samlade aktivitetslista följs upp för att säkra medarbetarnas engagemang
och verksamheternas arbete mot målen. Exempel på aktiviteter som återfinns där och som
syftar mot effektiva processer är:
- Förtydliga verksamhetens mål och arbetsinnehåll
- Utveckla mallar och rutiner
- Lyfta styrmodell, verksamhetsplan, aktivitetslistor på avdelningsmöte.
Förvaltningens riskanalys följer upp utveckling och eventuella förändring av de risker som
verksamheterna ställs inför, så att proaktiva åtgärder kan vidtas. Se även Kap 8.
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Processer och rutiner upprättas och aktualiseras kontinuerligt bl a har medarbetare från
mark- och trafikavdelningen har arbetat med att utveckla exploateringsprocessen under
året.
Två exempel på att förvaltningens processer fungerar och utvecklas är att TKF vann
Förnyelseprisets Temapris - miljö och klimat i våras. Det vinnande bidraget var ”Bättre
behandling av deponigas på Visby deponi” med Lisa Larsson som projektledare.
Förvaltningen vann också Ekokommunpriset genom att Projektgruppen för Sävehuset
inom teknikförvaltningens projektavdelning utsågs till vinnare bland fem nomineringar.
Ytterligare två av nomineringarna gällde TKFs verksamheter, nämligen Lisa Larsson
avfallsingenjör, teknikförvaltningen, för projektet rening av deponigas med regenerativ
termisk oxidation och Projektgruppen för membranfiltreringsanläggningen på Visby
avloppsreningsverk
Verksamhetsmått- avfall
Branschorganisationen Avfall Sverige samlar in avfallsstatistik från landets kommuner och
regioner samt tar fram och redovisar nyckeltal för avfallshantering.
Avfall Sverige sammanställer även fyra sammanvägda index som avser kundnöjdhet, miljö,
återvinningscentraler (ÅVC) samt bästa avfallskommun totalt sett.
Resultatet för Gotlands län visas i tabellen nedan.
Index (2018)

ÅVC-index
Miljöindex
Kundnöjdhetsindex
Sammanvägt index

Poäng

Plats av antal kommuner

65,1
80,3
81,4
72,6

49 av 156
33 av 216
82 av 143
62 av 249

Gotlands ÅVC- och kundnöjdhetsindex har inte ändrats nämnvärt från 2017. Miljöindex
däremot har förbättrats från år 2017 till 2018, vilket innebär en utökad användning inom
förnybara drivmedel, mängd hushållsavfall, andel hushållsavfall till materialåtervinning och
andel matavfall som behandlas biologiskt så att både växtnäring och energi nyttjas
(rötning).
I nedanstående tabell redovisas verksamhetsmått för avfallsverksamheten 2016-2018. Vid
beräkning av mängd per person har invånarantalet justerats med hänsyn till fritidshus,
gästnätter och arbetspendling (2018: 63 994 personer).
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Insamling av avfall

Mängd insamlat mat- och restavfall1
-

varav insamlat
komposterbart(= matavfall)
varav brännbart avfall

2018*
Total
Kg per
mängd i
person
ton

2017
Total
Kg per
mängd i
person
ton

2016
Total
Kg per
mängd i
person
ton

10 397

162

10 500

167

10 949

174

3 739

59

3 600

57

3 792

60

6 658

103

5 188

83

7157

114

117

8 070

128

9 258

147

523

39 121

622

32 377

515

Mängd returpapper och
7 226
förpackningar (exkl. wellpapp)2
Total mängd insamlat hushållsavfall3
33 472
1 Uppgift från mottagaranläggning
2 Uppgift från förpacknings- och tidningsinsamlingen
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3

Returpapper och förpackningar, elavfall, farligt avfall, grovavfall, mat- och restavfall
*Uppgifter för 2019 tas fram kvartal 2 2020
Hantering av avfall

Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning inkl. biologisk
behandling
Andel av uppkommet matavfall som behandlas biologiskt genom
rötning så att både växtnäring och energi tas tillvara
Insamlat matavfall som går till biologisk behandling
Siffror inom parentes är medeltal för alla kommuner.
*Uppgifter för 2019 tas fram kvartal 2 2020

2018*
Andel i %

2017
Andel i %

2016
Andel i %

53 (37)

55 (39)

54 (39)

46 (20)

55 (20)

53 (27)

76 (40)

76 (38)

81(40)

Avfallsmängderna totalt och per person har minskat vilket beror på antal kunder 2018 ökat.
Uppgifter om total mängd hushållsavfall är osäkra på grund av att mängduppgifter för
grovavfall är en uppskattning efter avdrag för verksamhetsavfall.
Region Gotland har i jämförelse med landets kommuner en hög andel materialåtervinning
av hushållsavfallet. Bidrag till detta är en stor andel utsortering av matavfall och en stor
mängd insamlade returpapper och förpackningar. Utsortering och återvinning av grovavfall
kan förbättras och utvecklas. Arbete har påbörjats för utsortering av så kallad kommunplast
för materialåtervinning på sikt.
Trots att en stor andel hushåll väljer att hemkompostera sitt matavfall är andelen matavfall
som samlas in för regional biologisk behandling stor. Regionen har en mycket hög andel
nyttjande av matavfall så att både energi och växtnäring tas tillvara. Region Gotland är
bland de län med högsta andel nyttjande av matavfall där både energi och näringsämnen tas
tillvara. Utfallet ligger över det nationella etappmålet för matavfall år 2020 där minst 50
procent behandlas biologiskt och minst 40 procent av energin tas tillvara. 33 kommuner
uppnår 50 procents-målet 2018 och 52 kommuner uppnår 40 procents-målet 2018.
Verksamhetsmått VA-verksamheten
För VA-verksamheten redovisas värden för tre mål:


Debiterad vattenmängd skall utgöra minst 85% av producerad mängd.

Den debiterade vattenvolymen under 2019 uppgick till 3 372 530 m3 av levererad
vattenmängd 3 821 198 m3 vilket innebär 88 % av den producerade mängden. Detta
värde är över målvärdet och visar att investerade resurser har gett resultat. Differensen
är vattenläckage, underhållsspoling av ledningsnätet, brandbekämpning och ”svinn”.
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Vatten med godkänd kvalitet skall produceras och distribueras dygnet runt.

Under 2019 har 1264 vattenprov tagits enligt kontrollprogrammet. 8 st av dessa har
bedömts som otjänliga, en av dessa hade höga halter av Bor. Värdet är högre än
Livsmedelverkets gräns men under WHO’s gräns, varför regionen har fått dispens av
tillsynsmyndigheten. 6 stycken är Livsmedelsverkets nya provtagningsordning, dvs alla
prov ska tas ospolade. Regionen arbetar med Miljö och Hälsa för att få till nya rutiner
för att inte behöva ta prov ospolade. Ett prov hade stark doft klor och 1 prov visade på
e-coliebakterier.


Alla reningsanläggningar skall uppfylla ställda krav
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Under 2019 har reningsverken i Visby, Klintehamn samt Slite fungerat bra. Resultatet
av utsläppskontrollen visar på god funktion på reningsverken.
I Kritik på Teknik ställs frågan ”Tycker du att du är tillräckligt informerad om vad som får
spolas ner i avloppet? Glädjande nog verkar förvaltningens arbete med att informera om
uppströmsarbete ha gett effekt: 80 % av de svarande anger att de är mycket eller ganska bra
informerade om vad som får spolas ner i avloppet. Värdet är en ökning med 16 % från
2016 och är högre än riksnivån (64 %).
5.1

Inkomna synpunkter

Områden med positiva synpunkter

Områden med negativa synpunkter

Under Almedalsveckan fick renhållningen mer positiv
feedback från besökarna. Renare, mindre papper och
flyers var några av kommentarerna.

Fortfarande upptäcks områden runt om på ön med
nedblåsta träd från stormen Alfrida i januari 2019.
Svårigheter med kontanter till växlingsautomaten i
Hamnterminalen för att kunna nyttja förvaringsboxarna.
Återvinningsgårdarna i flera hamnar har inte blivit tömda
enligt lagd beställning utan ”svämmat över”
Öppna servicehuset i Ronehamns hamn för allmänheten.

Gott bemötande från personal vid ÅVC

Synpunkter på oskäliga debiteringar vid ÅVC

VA: Idéer för att spara vatten: ge bidrag till
campingplatser/hotell och privatpersoner för installation
av snålspolande dusch, kran och toaletter. Även bidrag till
investering i vattentunnor

VA: Längre framförhållning från brev till besök vid byte av
vattenmätare.
Dåligt tryck mellan Klintehamn-Västergarn
Varför gratis vatten vid tappställen?
Klagomål om taxor och lång tid för utbyggnad av
ledningsnätet.
VA: Synpunkter om vattentryck, smak/färg och läckage
samt avloppsstopp
Mark/trafikavd: Synpunkter från Hemse om
hastighetsbegränsningar

Åtgärder
Vi fortsätter med den tillfälliga bemannade Återvinningsstationen på Holmen under Almedalsveckan. En bra lösning
som hjälper oss med logistiken och som är proaktiv eftersom utställare har en nära lösning på avfallshanteringen.
De stormblåsta träden kommer förmodligen få åtgärdas under resterande del av 2019.
Kontanter till växlingsautomater: Har i samverkan med Destination Gotland utvecklat en möjlighet för kunderna att via
”swish” kunna erhålla mynt till förvaringsboxarna.
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Återvinningsgårdar: Kontakt med kundtjänst samt att egen personal akut fått agera ”sopgubbar” för att hantera
uppkomna situationer.
Servicehuset i hamnarna är till för hamnverksamheten, fiskare, fasta båtplatser, båtklubbar, gästbåtar mfl som har
tilldelats inpasseringskort. Hamnavdelningen har varken uppdrag eller ekonomi för att öppna verksamhetstoaletter för
allmänheten och göra dessa till offentliga toaletter. Detta har kommunicerats då frågeställningen inte är ny så har vi
även hänvisat till hur Tekniska nämnden, TN 2018 § 255, besvarade en liknande fråga i Herrvik.
Fortsätta att ge gott bemötande på ÅVC
Se över, men också följa taxan på ÅVC.
VA: Ingen åtgärd planerad kring de positiva synpunkterna, eftersom investeringar av det slaget inte är inom VAs
uppdrag.
VA: De negativa synpunkterna har åtgärder definierade i VA-planen.
Mark/trafikavd: 1/8 sänktes hastigheten på huvudvägarna genom Hemse till 40 km/h.
Tabell 1: Sammanställning analys inkomna synpunkter 2019
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Delaktighet

Flera av förvaltningens avdelningar arbetar sen tidigare strukturerat med kundmöten och
olika former av samverkan för att utveckla verksamheten.
Hamnavdelningen genomför sedan länge kundmöten med de största hamnkunderna
för att skapa förutsättningar för att möta kundernas behov av hamntjänster. Mötena har
initierat implementeringen av ett prognosverktyg för godsvolymerna i hamnarna, vilket
möjliggör optimering av tillgängliga resurser.
Mark- och trafikavdelningen har påbörjat samverkan med intressenter och
representanter från avdelningen träffar Visby centrum och Tillväxt Gotland kontinuerligt
för att fånga upp synpunkter. Ett konkret arbete har också påbörjats för att med enkla
medel utveckla Stora Torget och Söder Torg. Mark- och trafikavdelningen deltar även i
flera grupperingar kring exploatering och byggnation som leds av
regionstyrelseförvaltningen.
I projektet Hållbara Transporter har föreningar och näringsliv med intresse i frågan om
fossilfritt och energieffektivt arbetspendlande, t ex Cykelfrämjandet, Gotlands
cykeluthyrning, Science Park, NTF, deltagit i frukostmöten, seminarier mm.
VA-verksamheten bjöd vid två tillfällen in en referensgrupp som är representativ för
befolkningen på Gotland till diskussionskvällar. Syftet var att inhämta allmänhetens
inställning till olika typer av vattenrening och lösningar. ”Testbädd Storsudret” har också
gett anledning till att bjuda in allmänhet, tjänstemän och politiker för att informera om
projektet samt inhämta data från boende på Sudret.
Genom arbetet i utvecklingsområdet är förvaltningens bidrag till måluppfyllelsen hög.

Ärendenr TN 2020/12 Datum Välj publiceringsdatum

Som tidigare nämnts har digitaliseringen under perioden 2016-2019 påtagligt bidragit till
ökad kvalitet inom många områden. Tillgängligheten till regionens och förvaltningens
tjänster har ökat och det är också lättare att använda sig av tjänsterna, t ex kan vi lättare ta
tillvara synpunkter och ta emot felanmälan genom Infracontrol. Systemet har också bidragit
till mer struktur och bättre uppföljning av ärendebalansen. Kundtjänst utökade uppdrag,
som innebär att vara den första kontakten för medborgare gentemot förvaltningens
verksamheter, har också förbättrat tillgängligheten.
Förvaltningen har under perioden utvecklat och strukturerat samverkan med medborgare
och näringsliv genom dialogmöten, workshops mm, vilket bidragit till förankring och nya
idéer till nytta för tjänstemän och medborgare. Ett gemensamt arbete för att utveckla
relationen mellan tjänstemän och förtroendevalda har lagt grunden för ett gott samarbete
framöver.
Tekniska framsteg och kvalitetsförbättringar under perioden har bl a varit projektering,
byggande och driftsättning av bräckvattenverken i Herrvik och Kvarnåkershamn,
minskning av energiförbrukningen genom EPC-projekt samt revaq-certifiering av
avloppsreningsverken (certifieringssystem med syfte att minska flödet av farliga ämnen till
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reningsverk, skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen
dit).
Införandet av regionens projektmodell vid genomförande av alla projekt har inneburit
bättre styrning av medel, resurser och genomförande. Även införandet av bättre och
noggrannare förstudier innan projektstart har höjt kvalitén och det ger också säkrare
prisindikationer. En genomgripande satsning på att förbättra upphandlingskunskapen inom
förvaltningen genom kompetenshöjande insatser för berörda medarbetare och
säkerställande av att spetskompetens finns i förvaltningen har gett möjlighet att göra
upphandlingar av bättre kvalitet.

6
6.1

Medarbetare

Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling
(mål 23)

När det gäller upplevelsen av om arbetet känns meningsfullt visar årets resultat en liten
ökning. Samma tendens gäller för övriga två frågeställningar dvs ”jag lär nytt och utvecklas
i mitt dagliga arbete” och ”Jag ser fram emot att gå till arbetet”.
Vid jämförelse mellan förvaltningens olika avdelningar ser vi stora skillnader i resultaten
inom samtliga tre frågeområden där det maximala värdet (100 %) uppnås inom några
verksamheter. Utifrån resultatet kan vi konstatera att värdena ligger något lägre än det
samlade resultatet för regionen.




Ärendenr TN 2020/12 Datum Välj publiceringsdatum







Grunden i Teknikförvaltningens uppdrag, både vad avser planering och drift,
förutsätter att medarbetarna är aktiva, utvecklingsinriktade och bidrar till
problemlösning i det dagliga arbetet. Chefer och arbetsledare är väl medvetna om
nödvändigheten att skapa förutsättningar för och ta tillvara engagemang hos
medarbetarna. Att medarbetarna deltar i utvecklingsarbetet är en framgångsfaktor
för att TKF ska lyckas med sitt uppdrag.
För att stärka medarbetarnas påverkansmöjligheter har TKFs ledningsgrupp
genomfört medarbetardialoger inför framtagande av verksamhetsplan under en
följd av år. Detta kommer även att genomföras inför framtagande av
verksamhetsplan till 2020. Till mötena är samtliga medarbetare inbjudna och ges
tillfälle att lämna synpunkter och bidra med idéer.
Många av TKFs medarbetare har bidragit och tagit fram idéer för att utveckla
verksamheten inte minst i samband med spara-vatten-frågan. Förvaltningen var
också väl representerad med nominerade förslag vid 2019 års förnyelsedag och
vann en fin utmärkelse.
Många medarbetare har arbetat länge i sina yrken och är därmed väl förtrogna med
verksamheten och sitt uppdrag. Utmaningen nu är att hitta effektiva samarbeten
över gränserna, att använda ny teknik på ett ändamålsenligt sätt och att
dokumentera och säkerställa användandet av processer och rutiner.
Arbete med att förbättra informationskanaler och därmed inkludera berörda
medarbetare pågår inom Fastighetsförvaltningsavdelningen både vad avser generell
information och specifikt vid de projekt som påverkar fastighetsservice arbete.
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Förvaltningens bidrag till måluppfyllelsen bedöms som medelhög.
6.2

Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos
medarbetarna (mål 24)

Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna (mål 24)

Hållbart medarbetarengagemang och medarbetarnas syn på om våra ledare skapar de
förutsättningar som krävs för att ta tillvara engagemang, kan vi hitta i den under hösten
2019 genomförda medarbetarenkäten. Resultatet visas i ett sk ”hållbart medarbetarindex”
och där framgår att Teknikförvaltningen ligger något under Region Gotlands nivå (index 75
jmf med index 79). Resultatet på den specifika frågan om ”Min närmaste chef visar
uppskattning för mina arbetsinsatser” visar ett likartat värde som 2018 för TKF. Vid
jämförelse med hela regionen är resultatet för TKF något högre.
Ett förbättrat resultat 2019 visas på frågan om ”Min närmaste chef visar förtroende för mig
som medarbetare”. Resultatet är i paritet med regionens resultat.
Även för frågan om ”Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete”
är resultatet högre 2019 än 2018 och likvärdigt med regionens resultat.
När det gäller särskilda aktiviteter inom området kan vi konstatera att verksamheterna
kräver engagerade medarbetare för att lyckas med uppdragen. Utöver genomförda dialoger
med medarbetare, uppdaterade medarbetarkontrakt, uppföljning av avdelningarnas
aktivitetsplaner mm finns arbetsplatsträffar, samverkansmöten och andra mötesformer för
att ta tillvara ideér och engagemang hos medarbetarna och sprida information.
Specifikt kan nämnas att Hamnavdelningen har ökat delaktigheten och möjligheten för
medarbetarna att påverka och utvecklas genom att genomföra vissa ”större” projekt i egen
regi. Detta har medfört att flera medarbetare upplevt en kompetenshöjning och projekten
har dessutom varit ekonomiskt fördelaktiga.
Förvaltningens bidrag till måluppfyllelsen bedöms som medelhög.
6.3

Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag (mål 25)

Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag (mål 25)

Indikatorerna till målet ”Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag” är:

Ärendenr TN 2020/12 Datum Välj publiceringsdatum



Medarbetare är insatta i arbetsplatsens mål

Här visar Teknikförvaltningen totalt ett positivt (grönt) resultat på 76 % att jämföra med
Region Gotlands resultat på 84 %. TKF:s resultat visar ett högre resultat än 2018 (73 %).
Dock, är det relativt stor variation mellan de olika avdelningarna inom förvaltningen där
lägsta resultat visar 66 % och högsta uppgår till 92 %.


Medarbetare upplever att arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt

Teknikförvaltningens sammanlagda resultat visar ett positivt (grönt) resultat på 55 % (2018
47 %) att jämföra med Region Gotlands resultat på 62 %. Det är även här relativt stor
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variation mellan de olika avdelningarna inom förvaltningen. Lägsta resultat visar 29 % och
högsta uppgår till 92 %.
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i sitt arbete



Här visar Teknikförvaltningen totalt ett något lägre positivt (grönt) resultat på 82 % att
jämföra med Region Gotlands resultat på 89 %. Återigen kan konstateras att det är relativt
stor variation mellan de olika avdelningarna inom förvaltningen där lägsta resultat visar 68
% och högsta uppgår till maximala 100 %.
Förvaltningens bidrag till måluppfyllelsen bedöms som låg.

6.4

Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa
(mål 26)

6.4.1

Arbetsmiljö/sjuktal

Sjuktal, %
2019-11-30 senaste
12 mån period

Motsvarande period
föregående år

Diff.

Diff. (%)

Kvinnor

7,05

8,51

-1,46

-17,17

Män

2,68

5,00

-2,32

-46,43

Totalt

4,1

4,3

-0,23

-5,4

Sjuktalet för jan-dec 2018 var 4,29 %.

Målet att sjuktalet inte ska överstiga 4,5 % oavsett kön är inte uppfyllt vad gäller de
kvinnliga medarbetarna. Däremot ligger sjuktalet för hela förvaltningen under målvärdet
och är 4,1 % en minskning med 0,2 procentenheter. Effektmålet att kvinnor och mäns
sjuktal har minskat jämfört med föregående år är uppfyllt både för kvinnor och män.
Då förvaltningens sjuktal hålls under målvärdet har inga generella satsningar gjorts mer än
att fortlöpande följa regionens rehabiliteringsriktlinjer. Andra åtgärder som vidtagits för att
främja en god arbetsmiljö och minska risken för sjukskrivningar är
grupputvecklingssatsningar bl a inom avfallsverksamheten och mark- och
stadsmiljöenheten.

Ärendenr TN 2020/12 Datum Välj publiceringsdatum

Psykosocialt arbetsmiljöindex (PAI) är 72 %, samma värde som 2018. Värdet är något
högre än regionens nivå. En förklaring till relativt lågt sjuktal och högt arbetsmiljöindex kan
vara att samtliga verksamheter inom TKF arbetar förebyggande med att använda
företagshälsovårdstjänster bl a sorterande samtal, konflikthantering och chefsstöd.
Förvaltningens bidrag till måluppfyllelsen bedöms som hög.
Under perioden 2016-2019… Denna text ska kompletteras.
6.4.2

Jämställdhet

I Jämställdhetsplan 2016 – 2018 fastställer Region Gotland ett antal aktiviteter riktade mot
uppsatta mål, som ska genomföras och följas upp av förvaltningarna. Teknikförvaltingen
kan kommentera följande:
33 (47)

Region Gotland
Tekniska nämnden

Mål 1.2

Ärendenr TN 2020/12 Datum Välj publiceringsdatum

Mål 1.3

Verksamhetsberättelse 2019

I Region Gotland arbetar kvinnor och män på den sysselsättningsgrad som
önskas.
Kommentar: Eftersom förvaltningen inte har några medarbetare som önskar
högre sysselsättningsgrad har inga åtgärder vidtagits.
I Region Gotland överstiger sjuktalet inte 4,5% oavsett kön.
Kommentar: Sjuktalet för TKF är 4,1 %. Dock är sjuktalet för kvinnor högre
än 4,5 %.

Mål 2.1

Kvinnor, män och personer med annan könsidentitet har likvärdiga
möjligheter att kombinera föräldraskap och arbete.
Kommentar: I medarbetarenkäten 2019 visar Teknikförvaltningen 84 %
gröna svar på frågan om det ”fungerar bra att förena arbete med föräldraskap
på din arbetsplats”. Svarsnivån är samma som 2018. Dock kan konstateras att
upplevelsen är mer positiv inom TKF än regionen som helhet (73%).

Mål 2.2

Kvinnor och män ska ha likvärdiga möjligheter till uttag av föräldradagar och
vård av barndagar.
Kommentar: Frågan har inte aktualiseras vare sig på förvaltningsnivå, i
samverkan eller som ett problemområde från chefer eller medarbetare.

Mål 3.1

I Region Gotland råder nolltolerans avseende kränkande särbehandling,
sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön.
Kommentar: I förvaltningens årsplan för arbetsplatsträffar ingår genomgång
av rutinen för kränkande särbehandling. Då påminns medarbetarna minst
årligen om Region Gotlands syn på kränkningar och hur man ska agera.
På frågan ”Har du under de senaste 12 månaderna varit fri från kränkande
särbehandling på jobbet?” i medarbetarenkäten ger 90 % av medarbetarna
”gröna” svar en ökning med 4 % sedan 2018. Kunskapsspridning fortsätter.

Mål 4.1

Region Gotland ska verka för en jämn könsfördelning inom samtliga
yrkesgrupper.
Kommentar: Könsfördelningen är mycket traditionell - fler män än kvinnor
är utbildade och arbetar inom teknikyrken medan fler kvinnor arbetar i de
traditionella administratörsyrkena. När det gäller tekniska yrken med krav på
högskoleutbildning ser vi en viss utjämning mellan antal män och kvinnor.

Mål 5.1

I Region Gotland har kvinnor, män och personer med annan könsidentitet
likvärdiga möjligheter till yrkesutveckling och karriärmöjligheter.
Kommentar: Kompetensutvecklingsplaner med individuella och
verksamhetskopplade mål finns på individnivå och uppdateras varje år vid
medarbetarsamtalen.

Mål 6.1

I Region Gotland förekommer inte osakliga löneskillnader på grund av kön.
Kommentar: Teknikförvaltningen har under många år bevakat att ingen
snedfördelning av lönerna sker utifrån kön. Årliga analyser visar att så inte
heller är fallet. Utmaningen vad avser löneskillnader är att de
kvinnodominerade yrkesgrupperna ligger lägre än de manliga teknikerna i
samma basintervall. ”Marknaden” är en stor anledning till denna skillnad och
svår att påverka. Ev osakliga löneskillnader har också bevakats i samband
med löneöversyner de senaste åren då särskilda satsningar har gjorts.
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86 % av Teknikförvaltningens medarbetare svarar ja på frågan att de vet vem de ska vända
sig till om de utsatts för kränkning el dyl. Detta är en ökning med 5 % sen 2018. En
glädjande ökning, men frågan är av sådan vikt att den återkommande bör aktualiseras på
APT m fl tillfällen för information. Förvaltningen har ett årligt schema för områden som
ska tas upp på APT, där jämställdhet/likabehandling/trakasserier och kränkande
särbehandling ingår.
6.5

Medarbetarundersökning 2019



Medarbetarengagemang (HME) totalt

När det gäller det samlade resultatet för medarbetarengagemanget inom förvaltningen kan
vi konstatera att Teknikförvaltningens samlade resultat är 75 % (2018 75 %) och Region
Gotlands samlade resultat är 79 %. Skillnaderna mellan förvaltningens avdelningar varierar
mellan 66 % ”grönt” och 89 % ”grönt”. Sammanfattningsvis kan sägas att TKF:s resultat är
lägre än 2018.
När det gäller teameffektivitet (TEI) har förvaltningens resultat försämrats jämfört med
2017 (från 70 till 68). TKFs resultat är nu ungefär i nivå med regionens.
Engagemangindex visar ett resultat i nivå med 2017 men två enheter under regionens
resultat. Vid övergripande analys av resultatet syns att arbetet med att tydliggöra
arbetsinnehåll behöver fortgå.
Arbetet med att ta fram de aktiviteter som kommer att genomföras med anledning av
resultatet från medarbetarenkäten kommer att återfinnas i verksamheternas
handlingsplaner. Ingen samlad bild finns för närvarande på förvaltningsnivå.

6.6

Rekryteringsutmaningar

Förvaltningen har under året uppdaterat kompetensförsörjningsplanen för 2020-2024.
Planen är, liksom tidigare, kopplad till regionens övergripande plan och innehåller
aktiviteter inom områdena attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla.
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Av planen framgår bl a att kompetensförsörjningen har under många år varit ett viktigt och
centralt fokusområde för förvaltningen. För att kunna behålla, utveckla och rekrytera görs
årligen ett antal satsningar och aktiviteter. Under 2019 har bl a följande genomförts:









Ingenjörstraineeanställning
Uppsnabbad rekryteringsprocess
Anställning av 1 – 2 ungdomar per år genom Tekniksprånget
Varje termin tagit emot ett flertal praktikanter från drift- och
underhållstekniksutbildningen inom ramen för YH-utbildningen. YH-utbildningen
har i betydande grad underlättat rekryteringen av driftspersonal.
Deltagit i etableringen av konceptet Teknikcollege på Gotland
Erbjudit möjlighet/teman till universitetsstudenternas examensarbeten mm
Höjt lönenivå för medarbetarna i de mest svårrekryterade befattningarna
Marknadsfört förvaltningen genom att medarbetare presenterar sin verksamhet
genom regionens instagramkonto samt genom yrkespresentationerna ”vår vardag”
via affischering som finns på färjorna och i hamnterminalen
35 (47)

Region Gotland
Tekniska nämnden

Verksamhetsberättelse 2019



Samarbetat med Arbetsförmedlingen för att bereda praktik och ev anställning för
nyanlända.

Som tidigare nämnts är många av Teknikförvaltningens yrken svårrekryterade. En ofta
använd resurs för att klara vårt uppdrag, är att de medarbetare som lämnar sin anställning
för pensionering återanställs för att fortsätta arbeta, men under mer flexibla former.
Dessutom förstärks organisationen genom köp av konsulttjänster mm för att klara
uppdraget.
Teknikförvaltningen har ett pågående arbete med ersättarplanering för chefer för att trygga
chefsförsörjningen på kort och lång sikt. Arbetet är en viktig del av den strategiska
kompetensförsörjningen.
Förvaltningsledningen ansvarar för att identifiera framtida ledare, men chefer på alla nivåer
ska involveras. Vårt mål är att det alltid finns minst en utsedd medarbetare att ersätta vid
ordinarie chefs frånvaro.
Arbetet med att strukturerat identifiera framtida ledare pågår på årlig basis och inkluderar att
nominera kandidater till ”Vägen till ledarskap”.
Förvaltningen har i huvudsak endast heltidsanställda medarbetare och inga aktiviteter har
genomförts inom ”heltidsresan”.
TKFs värde för eNPS har ökat från – 26 till – 22. En liten men dock säkerställd ökning.
Förvaltningen deltar aktivt i arbetet inom regionen för att bidra till att regionen blir en mer
attraktiv arbetsgivare. Bl a genom medverka i instagramkontot, vid löneöversynen satsa på
svårrekryterade grupper, erbjuda praktikplatser och examensarbete mm. Förvaltningens, nu
femåriga, metod för delaktighet för medarbetare genom Medarbetardialogen inför
framtagande av kommande års verksamhetsplan är en intern aktivitet för att höja
attraktiviteten och behålla medarbetare.
6.7

Ledarskap

Ärendenr TN 2020/12 Datum Välj publiceringsdatum

Teknikförvaltningen har totalt 27 chefstjänster (förvaltningschef, avdelningschefer och
enhetschefer). Därutöver finns arbetsledare som leder den dagliga verksamheten i den
operativa driften.
När det gäller antal medarbetare per chef är snittet i förvaltningen 13 enligt den statistik
som togs fram på regionnivå under hösten 2018. Ingen ny mätning är gjord, trots
genomförda organisationsförändringar antar vi att förvaltningsgenomsnittet är ungefär
detsamma. Det kan ses som ett hanterbart antal i jämförelse med chefer inom andra
förvaltningar, som har upp emot ett 40-tal medarbetare. En viktig komponent, som ofta
förbises i det här sammanhanget, är att chefer inom TKF ofta leder en komplex, publik,
medieintensiv verksamhet och har ett flertal specialister med olika inriktningar inom sina
enheter. En omorganisation inom VA-verksamheten har genomförts med effekt att
chefsuppdragen blivit mer avgränsade och ledarskapet därmed mer hållbart.
När det gäller chefernas administrativa stöd finns inga särskilda resurser avsatta. Det stöd
som finns, är på marginalen hos andra befattningshavare inom avdelningarna. En önskan
om mer administrativt närstöd finns.
En stresscreening genomfördes av företagshälsovården under hösten 2018 liksom under
hösten 2017.
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För Teknikförvaltningen uppgav 29 % (2017 32 %) av cheferna problem med
utmattning/långvarig stressproblematik. 19 % (2017 18 %) uppgav problem med sömnen.
I relation till andra förvaltningar visar Teknikförvaltningens chefer inte längre höga värden,
men däremot är siffrorna högre än för regionen totalt.
Någon uppföljning av screeningen har inte gjorts under 2019, men för att komma till rätta
med de enskilda chefernas arbetsmiljö förs samtal mellan chef och överordnad chef.
Dessutom är ”hållbart ledarskap” fortfarande ett viktigt område som bl a behandlas vid
chefssamlingar anordnade av regionledningen.
Vid septembers chefscafé (dit förvaltningens alla chefer är inbjudna) genomfördes en
halvdag med temat ”Ledarroll i förändring”. Träffarna är också till för att lyfta de frågor
som är aktuella för cheferna och ge möjlighet till diskussion och reflektion i gruppen.
Reflekterande samtal, chefer emellan, genomförs återkommande. I september genomfördes
också lönebildningsutbildning för förvaltningens chefer. Utbildningen omfattade både teori
och praktiska samtalsövningar. Enskilda avdelningar genomför också utbildningar för sina
chefer, bl a har ledningsgruppen på Mark- och trafikavdelningen under hösten genomgått
länsstyrelsens chefsutbildning i jämställdhet.
Förvaltningen har också gett möjlighet till ledarutveckling för ett antal chefer genom
individuell coachning.
Resultatet från medarbetarenkäten har på nästan varje fråga ett mer positivt värde från
chefsgruppen än medarbetarnas svar. Det som sticker ut bland chefssvaren är att den
upplevda stressnivån är mycket hög, likaså motivationen i arbetet.
6.8

Lönebildning
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Inför den årliga lönerörelsen genomförs en analys utifrån jämställdhet både inom och
mellan tjänsternas basintervall. Inom yrkesgrupperna är ojämnställda löner inte ett
problem, däremot finns fortfarande ojämnställda löner mellan yrkesgrupper i samma
basintervall, dvs för likvärdigt arbete. Konkret innebär detta att yrkesutbildade hantverkare
har högre lön än den kvinnodominerade gruppen administratörer. En slutsats är att
marknadslöner har styrt männens löner och att det ofta råder brist på utbildade yrkesmän.
I övrigt har ett trendbrott vad avser lönesatsningar skett med början 2017. Förvaltningen
fick då godkänt att använda egna medel för att satsa på jämställdhet och bristyrken. De
yrkesgrupper som prioriterades beslutades av koncernledningsgruppen och blev 2017
ingenjörer inom svårrekryterade områden och enhetschefer. Satsningen fortsatte i 2018 års
lönerörelse med prioritering på vissa typer av teknikerbefattningar samt
assistenter/administratörer. Satsningar 2019 gjordes utifrån samma kriterier som tidigare
dvs jämställdhet och brist och resulterade i satsningar på yrkesmän, ingenjörer/specialister
och även fortsatt på administratörstjänster.
En viktig slutsats är att dessa satsningar med ökade lönenivåer har varit en förutsättning för
att ha lyckats i det mycket omfattande rekryteringsarbetet som förvaltningen genomfört
under de senaste åren. Dock ska vi komma ihåg att trots att lönebildningen gett positiv
effekt så är lönenivåerna inom konsultbranschen fortfarande högre. Det är där många av
TKF:s potentiella medarbetare är anställda i dag.
6.9

Personalvolym
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Totalt antal anställda (månadsavlönade)
Motsvarande period
föregående år

2019-11-30
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalt

Diff.

298

298

0

21

26

-5

319

324

-5

Antal årsarbetare (månadsavlönade)
Motsvarande period
föregående år

2019-11-30
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalt

Diff.

297,6

294,9

2,7

21

28

-7

318,6

322,9

-4,3

Faktiskt arbetad tid timmar
Motsvarande period
föregående år

2019 jan - nov
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Timavlönade
Totalt

Diff. (%)

442 702

428 011

3,43

63 146

57 461

9,89

12 251

11 268

8,72

518 099

496 740

4,29

När det gäller faktisk arbetad tid totalt framgår av tabellen att differensen mellan 2019 och
2018 är 4,29 %.
På uppdrag av regionstyrelsen gjordes en fördjupad analys av förvaltningens
personalkostnader som utgick från en tidpunkt under våren 2018 och som jämfördes med
samma tidpunkt våren 2019. Antal anställda hade då ökat med 19 personer som skulle
förklaras. Analysen visade att förvaltningen ökat med 17 tjänster pga
exploateringssatsningar och tillsatta vakanta tjänster.
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I tabellerna ovan kan vi se att antal tillsvidareanställda medarbetare inte ökat, utan är lika
stort den sista november 2018 som samma datum 2019. Antal visstidsanställda har minskat
med 5. Den ökade faktiska arbetstiden (jämfört med 2018) som kan avläsas i tabellen kan
ha en förklaring i att under löpande år har förvaltningen haft fler medarbetare än året
innan, t ex säsongsanställda och semestervikarier som inte längre var anställda i november.
Av redovisningen av antal årsarbetare framgår att förvaltningen har väldigt få
deltidsanställda medarbetare. Inga kända ”ofrivilliga” deltidsanställningar förekommer.
Personalkostnaderna 2018 till 2019 har ökat med ca 13 000 tkr. En inte oväntad ökning
med tanke på den ökade faktiska arbetstiden.
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7

Ekonomi

Region Gotlands ekonomi ska vara uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv vilket
innebär att upprätthålla balans mellan inkomster och utgifter samt att värdesäkra
förmögenheten (det egna kapitalet) över en längre tid. Målområdet omfattar de finansiella mål
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
(Region Gotlands styrkort)
I målområdet ekonomi är målen i styrkortet framförallt finansiella. De målen avser regionen som helhet
och följs upp centralt. Målet ”Vårda våra tillgångar” är av annan karaktär och ska följas upp och analyseras
av de nämnder/förvaltningar som lagt in det i verksamhetsplanen. Om det finns prioriterade
utvecklingsområden inom målområde ekonomi så ska resultatet redovisas.
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Avsnittet är i princip fritt att förfoga över och kan anpassas efter nämndens behov. Obligatoriskt är att
beskriva

Budgetavvikelse inklusive analys, kommentera resultatet i relation till regionfullmäktiges beslut i
samband med delårsrapport 1 och 2.

Nettokostnadsutveckling inklusive analys av intäkter och kostnader, kommentera resultatet i
relation till regionfullmäktiges beslut om att begränsa nettokostnadsutvecklingen

Investeringsverksamheten – där de största utgifterna och avslutade projekt särskilt ska
kommenteras och beskrivas. Berörda nämnder ska särskilja exploateringsutgifter från övriga
investeringsutgifter.

Summera kort erfarenheterna kring besparingspaketet 2017-2019, exempelvis om de beslut som
tagits i samband med detta gett ekonomisk effekt och hur det påverkat medborgare och brukare.
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Bilagor
Bilaga 1: Sammanställning mål
Denna bilaga är densamma som återfinns i delårsrapport 2. Det är alltså möjligt att kopiera och klistra in
samtliga tabeller därifrån.
Här följer instruktionen från mallen för delår 2:





Markera (med ”X”) vilka tillämpliga mål verksamhetsplanen pekar ut
Markera till vilka av dessa mål ett prioriterat utvecklingsområde finns (ett utvecklingsområde kan
påverka flera mål)
Markera sedan de prioriterade utvecklingsområden som har aktiviteter (i normalfallet samtliga)
Om nedan mål har relaterat nämndmål , t.ex. en konkretisering eller liknande, markeras det

Perspektiv: Samhälle
Social hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

1.

God folkhälsa

Ja

Ja

Ja

2.

Gotlänningar känner sig delaktiga

Ja

Ja

Ja

3.

Ett jämställt och jämlikt Gotland

Ja

Ja

Ja

4.

Alla barn har goda uppväxtvillkor

5.

Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

6.

En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för
bibehållen inomregional balans

Relaterat
nämndmål
finns

Uppdrag från
TN finns

Ekonomisk hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

7.

Ingen bostadsbrist

8.

Alla elever fullföljer gymnasieskolan

9.

Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Ja

Ja

Ja

11. Långsiktigt goda och stabila kommunikationer

Ja

Ja

Ja

12. Ett gott näringslivsklimat

Ja

Ja

Ja

Relaterat
nämndmål
finns

10. God tillgång till vuxenutbildning

Uppdrag från
TN finns
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13. Ökad folkmängd

Ekologisk hållbarhet
Mål

14. Utveckla Gotland som ekokommun

Tillämpligt
mål i VP
Ja

Prioriterat
utv.område
i VP
Ja

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

Ja

15. Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar
energi
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16. Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

Ja

Ja

Ja

17. Gotlands klimatavtryck ska minska

Ja

Ja

Ja

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

Ja

Ja

Ja
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Perspektiv: Verksamhet
Kvalitet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

19. God tillgänglighet till Region Gotland

Ja

Prioriterat
utv.område
i VP
Ja

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

Ja

20. God kvalitet i skolan
21. God kvalitet i vården
22. God kvalitet i omsorgen

Medarbetare
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

23. Medarbetare har förutsättningar att bidra till
verksamhetsutveckling

Ja

Ja

Ja

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

Ja

Ja

Ja

25. Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget
uppdrag

Ja

Ja

Ja

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren
att bibehålla god hälsa

Ja

Ja

Ja

Relaterat
nämndmål
finns

Ekonomi
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

27. Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent
av nettokostnaden
28. Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2
procent av nettokostnaden
29. Soliditeten ska vara minst 45 procent
30. Den totala nettokostnadsökningen ska inte
överstiga ökningen av skatteintäkter och generella
statsbidrag
31. Regionens materiella tillgångar ska vårdas

Ja

Ja

Ja

Ärendenr TN 2020/12 Datum Välj publiceringsdatum

32. Skattefinansierade investeringar ska vara
egenfinansierade till 100 procent

Bilaga 2: Utvecklingsområden och aktiviteter
Dessa tabeller återfinns också i delårsrapport 2 och kan kopieras - uppdatera status vid behov.
Utifrån de mål som är beslutade i verksamhetsplanen kan prioriterade utvecklingsområden ha definierats.



Ange de prioriterade utvecklingsområden som finns i verksamhetsplanen och vilket/vilka mål de
avser
Lista de prioriterade aktiviteterna och ange om de är pågående, avslutade eller ej påbörjade
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Kopiera och lägg till tabeller och rader om det behövs.

Mats kommentar. Många av nedanstående aktiviteter är ”Fortsätta …” viket är en
formulering som jag anser gör att x skall flyttas till Genomförd.

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

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Driftsätta Kvarnåkershamn och Södra linan.

X

Delta i och dra lärdomar av ”Testbädd Storsudret”

X

Implementera VA-plan

X

Genomförd

Avser mål: Långsiktigt goda och stabila kommunikationer
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Implementera resultatet av trafikvaneundersökningen

X

Implementera cykelplan

X

Implementera parkeringsstrategin

X

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

X

Genomförd

Avser mål: Gotlands klimatavtryck ska minska
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Persontransporter i tjänsten ska i ökande grad göras med fordon ur bilpoolen.

Påbörjad

Genomförd

X

Driftsättning av landström i Visby hamn

X

Fortsätta energieffektivisering i våra anläggningar och system.

X

Avser mål: Utveckla Gotland som ekokommun
Aktivitet

Status
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Ej påbörjad
Öka andelen egenproducerad energi med solceller i förvaltningens
anläggningar.
Projektera biogasanläggning i Klintehamns ARV (projektet har avbrutits)

Påbörjad

Genomförd

X
X

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

Status
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Ej påbörjad

Påbörjad

Driftsättning av vattenverket i Kvarnåkershamn

Genomförd
X

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

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Fortsätta arbetet med hållbart ledarskap och medarbetarskap, MATS E

Genomförd
X

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

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Samordna underhållsinsatser med övriga förvaltningars
verksamhetsanpassningar.

Genomförd

X

Avser mål: Ingen bostadsbrist
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

X

Aktivt arbete med att leta bostäder till regionens förtursgrupper

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

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

Påbörjad

Genomförd

X

Avser mål: God tillgänglighet till Region Gotlands tjänster
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Fortsätta utveckla e-tjänster.

MATS E

Påbörjad

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

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Fortsätta utveckla e-tjänster MATS E

X

Kundanpassa våra digitaliseringstjänster

X

Digital avisering till kund

X

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

Status
Ej påbörjad

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

Påbörjad

Genomförd

X

Avser mål: God folkhälsa
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Säkerställa att vattenförsörjningen på Gotland inte hotas eller skadas.

Påbörjad

Genomförd

X

Avser mål: Ett jämställt och jämlikt Gotland
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Trygga offentliga miljöer för alla.

Påbörjad

Genomförd

X

Bilaga 3: Uppföljning av intern kontroll
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Alla nämnder ska rapportera resultatet av de kontroller som genomförts under 2019. Ange även om
åtgärder beslutats.
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Bilaga 4: Privata utförare
Den nya redovisningslagen och den nya rekommendationen från RKR om förvaltningsberättelse innehåller
delvis andra definitioner än tidigare. Det som tidigare kallades uppdragsföretag har utgått och ersatts av
kommunallagens begrepp privata utförare. I regionens förvaltningsberättelse ska upplysningar lämnas om
väsentliga privata utförare och sådana förhållanden som är av väsentlig betydelse för bedömningen av
regionens verksamhet eller ekonomiska ställning. Definitionen av en privat utförare är en helt privat aktör
till vilken kommun eller landsting genom avtal lämnat över vården av en kommunal angelägenhet.
För Region Gotland innebär en väsentlig privat utförare att vi sammantaget köpt verksamhet för mer än
fem miljoner kronor. Beskriv förhållanden som är av väsentlig betydelse, exempelvis nya upphandlingar,
omförhandling av avtal, stora förändringar i verksamhetens omfattning eller annat som bedöms ha
väsentlig påverkan på verksamheten.
Var noga med att det är företaget som avses. Om samma företag har både särskilt boende och hemtjänst
så ska det ändå framgå hur mycket vi totalt köper från det företaget.
Eftersom enskilda huvudmän för fristående skolor får sitt godkännande av Statens skolinspektion och inte
sluter något avtal med kommunen är de inte privata utförare i kommunallagens mening.

Verksamhet *

Uppdragsföretag

Summa 2019, mnkr

Andel**

ex äldreomsorg

Gotlands hemtjänster

40 mnkr

7%

ex äldreomsorg

Gotlands serviceboende

23 mnkr

4%

ex äldreomsorg

Gotlands sjukhem

20 mnkr

3%

ex äldreomsorg

Kosmo

15 mnkr

3%

ex äldreomsorg

Attendo Burgsvik

14 mkr

2%

ex äldreomsorg

Nygårds Garda

10 mnkr

2%

ex äldreomsorg

Övriga (behöver inte specas)

35 mnkr

6%

ex äldreomsorg

Egen regi

595 mnkr

73 %
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100 %

ex förskola

Uteförskolan Alla årstider AB

5 mnkr

13 %

ex avfallshantering

Ragn-Sells AB

50 mnkr

100 %

* fritidshem i privat regi behöver inte anges då de jämställs med friskolor.
** räkna andel som del av den totala summan för verksamhetsområdet. Uppdragsföretagens andelar och egen regi ska
tillsammans bli 100 %.
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Bilaga 5: Ekonomiska rapporter och verksamhetsmått
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Ska innehålla:

investeringar enligt analysfråga xxWBL4

resultatrapport per verksamhet redovisas enligt analysfråga xxWBL2

nämndens resultaträkning redovisas enligt analysfråga xxWBL3

verksamhetsmått som tillsammans med sammanfattningen ska ingå i regionens årsredovisning

47 (47)

Teknikförvaltningen
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TN 2019/222
20 januari 2020

Susanne Pettersson

Tekniska nämnden

Avloppssystem vid nybyggnation Visborg
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att ett lämpligt delområde, med cirka 300 lägenheter,
byggs ut med dubbla spillvattenledningar inom Visborgsområdet. Hur de olika
fraktionerna (svartvatten respektive BDT-vatten) ska behandlas och hanteras
initialt och i framtiden utreds vidare. Övriga områden på Visborg projekteras
med konventionell ledningsdragning.

Sammanfattning

Inför exploatering/utbyggnad av Visborgområdet med 3500 nya lägenheter tog
Tekniska nämnden ett inriktningsbeslut 20 februari 2019 (TN§52) att utbyggnad av
spillvattennätet skall vara källsorterat avlopp, ett system med ”två rör ut från
fastigheten” dvs separata spillvattenledningar för toalettvatten (svartvatten) resp. bad,
dusch och tvättvatten (BDT-vatten/gråvatten).
Fraktionerna leds till en början i gemensam avloppsledning till befintliga Visby
avloppsreningsverk (Visby ARV) men avsikten är att ha separat hantering av
svartvatten och BDT-vatten. Anläggningar för att ta hand om dessa fraktioner
separat finns inte idag, men möjligheten att göra detta i framtiden ges i och med att
två ledningssystem skapas.
Detta möjliggör och förverkligar dricksvatten- och spillvattenlösningar , som
genererar ett resultat där det förbrukas mindre dricksvatten och även hanterar
spillvatten på ett hållbart sätt.
Förslaget är i linje med ”Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning”
Beslut togs på tekniska nämnden 20 februari 2019 (TN§52) att nedanstående
frågeställningar (1-4) skall klargöras/besvaras före definitivt beslut om utbyggnaden
av dubbla spillvattenledningar på Visborg;
1. Hantering av investeringskostnad
2. Eventuellt införande av särtaxa för brukningsavgifter
3. En precisering av utbyggnadsområdet
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4. Åtgärder vid Visby ARV

Bedömning

Utredande konsult (Sweco Environment AB) har tillsammans med Region Gotland
VA-avdelningen utrett och redovisat frågeställningarna 1-4 i rapport ”DUBBLA
SPILLVATTENLEDNINGAR-Exempel Visborg” daterad 2019-12-20.

1. Hantering av investeringskostnad.
Kostnad för investering och drift av ett system med dubbla
spillvattenledningar beräknas öka med cirka 25 % jämfört med konventionell
teknik enligt tidigare beräkningar i andra va-områden.
Här bedömer Sweco Environment AB att möjligheten finns att tillföra medel
till projektet via skattemedel samt vid försäljning av mark till exploatörer.
Detta för att taxefinansierade VA-kollektivet inte skall drabbas onödigt hårt.
2. Eventuellt införande av särtaxa för brukningsavgifter.
Enligt expertis på Sweco Environment AB har VA-huvudmannen inte rätt
att ta ut särtaxa för källsorterande avloppssystem enligt lagen om allmänna
vattentjänster.
3. En precisering av utbyggnadsområdet
Hela exploateringen av Visborgsområdet är indelad i 13 del/planområden
med totalt 3500 lägenheter. Här är rekommendationen från Sweco
Environment AB att i ett delområde, pilotområde med stor insyn, prova
denna nya teknik istället för hela beståndet på 3500 lägenheter. Att införa
källsorterande spillvattenledningar på ett så stort område, 3500 lägenheter,
finns det ingen erfarenhet av i hela världen.
Lämplig storlek är 200-300 lägenhet, vilket provats i bla. Helsingborg (H+).
4. Åtgärder på Visby avloppsreningsverk
Avloppsbelastningen på Visby ARV kommer att öka med utbyggnad av
Visborgsomådet, oberoende vilket avloppssystem som väljes. Förslaget från
Sweco Environment AB är att hålla svartvatten (Toaletter) och BDT-vatten
separerade även i behandlingsstegen. Då finns det flera möjligheter med
avloppsvattnet exempelvis. utvinning av näringsresurser, återvinning av
vatten mm. Detta utreds vidare. Tills utredningen om mest lämplig
behandlingsteknik klargjorts, leds svartvatten och BDT-vatten till Visby ARV
i gemensam ledning.
Barn- och genusperspektiv –ett mera hållbart framtida samhälle
Landsbygdsperspektiv – ingen påverkan för landsbygden
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DUBBLA
SPILLVATTENLEDNINGAR
- EXEMPEL VISBORG
19-12-18 KARIN BOOK EMILSSON, SWECO, OCH EBBA AF PETERSENS, WRS

Inledning

Dubbla ledningar i Visborg
• VA-strategi 2018
• 18. Kretsloppsanpassning av vatten- och
avloppsförsörjningen ska eftersträvas.
• 20. Innovativa lösningar som värnar naturens resurser och bidrar till en
långsiktigt hållbar ekonomi ska uppmuntras.”

….en helt ny stadsdel i Visby för
arbete, boende och fritid med ekologiska
förtecken – Visborg.
www.gotland.se

Inledning

Frågor (TN 2019-02-20)
”Det finns ett flertal frågeställningar som ska klargöras före beslut om utbyggnaden av
spillvattenhanteringen;
1. hantering av investeringskostnad
2. eventuellt införande av särtaxa för brukningsavgifter

3. en precisering av utbyggnadsområdet
4. åtgärder vid Visby ARV

”Ska det krävas dubbla ledningar för all framtida nybyggnation inom Visborg? Vilka för- och
nackdelar finns för Region Gotland och för framtida exploatörer”

Varför dubbla ledningar?
- Källsortering - resurser att återvinna
1. Näringsämnen (och mullbildande ämnen)
All näring från vår livsmedelskonsumtion finns i avloppet!
2. Vatten
Mycket vatten går åt för WC-spolning, dusch och bortledning
(självrensning).
3. Värme
Ca 30% av uppvärmning går ut med avloppet
Resurser att hushålla med
El, kemikalier, ledningar och annat byggnadsmaterial, olja, mark …

Varför dubbla ledningar?

Separat hantering av toalettavfall och BDT

Toalettvattnet

Bad-, disk- och tvättvattnet

Vatten: 1-5 %

Vatten: 95-99%

Näring (NPK): 80-90 %

Organiskt material 60-70%

Smittämnen: 99.99 %

Varför dubbla ledningar?

Vattenförbrukning
Exempel:
• Flintenbreite, Lübeck. 67 l per person och dygn.
• Norderhoek, Holland. 30% mindre vattenförbrukning.
• H+: beräknad vinst 8 l per person och dygn
• Gotland 120 l/p*dygn
• Modern dubbelspolande toalett: 2/4 l = 14 l/pd

Källa: Kjerstadius et al. 2012. Hållbara system för biogas från avlopp och matavfall.

Varför dubbla ledningar?

Värmeutvinning
•
•
•
•

Värmen finns i bdt-vattnet.
80 % av energin i bdt-vatten är värme.
Effektivast med värmeutvinning på fastighetsnivå.
Ca 800 kWh per person och år.

Källa: Kärrman et al. Källsorterande system för spillvatten och matavfall. SVU
Rapport 2017-04.
Källa figur: Hellborg Lapajne, M. 2016. Gråvatten som resurs i den hållbara
staden - Värmeåtervinning från avloppsvatten i Helsingborg.

Exempel på system med dubbla ledningar
Noorderhoek
(Sneek)

Buiksloterham
(Amsterdam)

Schipperskaai
(Ghent)

H+
(Helsingborg)

Flintenbreite
(Lübeck)

Jenfelder Au
(Hamburg)

Bild lånad av Hamse Kjerstadius,
NSVA

System med källsorterade
avloppsfraktioner i Sverige
• Slutna tankar, latrin, urin
• Spridd och samlad bebyggelse
•

Östhammar
Gödselbrunn
4-500 m3
Under uppstart

på landsbygden
Spridning på åkermark
Örebro
1200 m3
2016

Västerås
Externslam. Revaq
2 x 5000 m3
2005

Knivsta
Tillståndsprocess pågår för
bygge av ny anläggning

Karby, Norrtälje
Våtkompost
Efterlager 3 000 m3
2004

Sörby, Eskilstuna
Våtkompost
Efterlager 1 430 m3
1998

Strängnäs
Testat tillsatt värme
2014
Haninge
Pilotanläggning (50 m3) sedan 2016
Nybyggd gödselbrunn (1000 m3)
under uppstart

Töreboda
2017
Tanum
1200 m3
2016

Västervik
Två gödselbrunnar
2012

Uddevalla
3 gödselbrunnar
2014
Aneby Tranås
340 m3, plåttak
Invigd 2018

Hölö, Södertälje
Kombinerad våtkompost
+ urea
Efterlager 1 500 m3
2012

Exempel på system med dubbla ledningar

H+
• Syfte: Miljöambition – återföring
av näring till jordbruk,
energiåtervinning
• Principlösning: Tre rör ut – klosettvatten, bdt,
matavfall.
• Nybyggd stadsdel, ca 300 lägenheter i första
etappen, beräknad inflyttning våren/sommaren
2020.
• Separat behandling av klosettvatten, bdt-vatten
och matavfall i nybyggd del av ARV. Rötning,
näringsåtervinning.

Exempel på system med dubbla ledningar

Uninove universitet, São Paulo, Brasil
•Världens näst största landinstallation med vatten. 22.000 användare dagligen.
• 720 vakuumtoaletter, har varit i drift sedan 2007
• Reducerade vatten förbrukningen från 420.000liter till 60.000liter per dygn!
• Priset på vatten i Brasilien gjorde att denna förändring betalade sig på 15 månader

Bild lånad av Jets.

Bild lånad av Hamse Kjerstadius,
NSVA

Exempel Visborg
Ca 2000
bostäder

Ca 1500
bostäder

• Ca 3 500 bostäder
• 2,5 personer per bostad
• Lägenheter, radhus, villor
• Även samt verksamheter, grönytor,
dagvattendammar, översvämningsområden mm

Exempel Visborg

På fastigheten
Teknik

Andra möjligheter
• Värmeväxling BDT-vatten
• Urinaler

Ansvarsförhållanden

Vakuumtoaletter, ca 1 l/spolning
Svartvatten: Vakuumledning liten
rördiameter, flexibel ledningsdragning
Självfallsledning för BDT-vatten
Inga pumpar i/på fastigheten
Annan ljudbild

Byggherre/fastighetsägare ansvarar och
väljer leverantör

Förbindelsepunkt i tomtgräns
Avstängningsventil placeras i mark vid
förbindelsepunkt
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Exempel Visborg – På fastigheten

Tillkommande investeringskostnad
Ledningsnät och pumpar

Uppskattad extra kostnad

Vakuumtoalett inkl monterad ram 5 000 - 6500 kr/toalettstol

Extra kostnad per hushåll
10 000-13 000 kr

Tillkommande kostnad för vakuumledning i byggnad tillkommer. Varierar beroende på hustyp.

Exempel Visborg

Ledningsnät och pumpar
Teknik/Energi

Ca 120 m2 byggnad med vakuum- och
tryckpumpar

Flexibel utbyggnad
3 vakuumtankar á 10 m3/tank (nedgrävda)
Ca 125 kWh/hushåll, år

Andra möjligheter
Vakuumsystemet med pumpar
på varje fastighet möjligt. VAhuvudmannen ansvarar då för
pumparna.

Ansvar/underhåll

Region Gotland ansvarar för ledningsnät i
mark och pumpar
Kontroll av pumpar varje vecka

Årlig tillsyn av pumpar (tex oljebyte)
Övervakningssystem kan placeras centralt
tex vid Visby ARV

Avstängningsventil på varje vakuumstam
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Exempel Visborg – Ledningsnät och pumpar

Tillkommande kostnad för Region Gotland (exkl behandling och avsättning)
Ledningsnät och pumpar
(investeringskostnader)

Uppskattad extra kostnad

Kostnad per hushåll

Ledning i mark (vakuum+tryck)

5,1 Mkr

Pumpstation

7,4 Mkr

Bygg (pumpstation)

2,8 Mkr

Byggherrekostnad ledningnät

2,6 Mkr

Summa

Ca 17,8 Mkr

Ca 5 000 kr

Ledningsnät och pumpar
(driftkostnader)

Uppskattad extra driftkostnad

Kostnad per hushåll

Pumpstation

Ca 940 000 kr/år

Ca 300 kr

Finansiering av anläggnings- och brukningsavgifter för
källsorterande VA-system
1. Fråga: Kan särtaxa tas ut för källsorterande
avloppssystem?

2. Fråga: Kan den ökade brukningsavgiften
för Visborg fördelas ut på hela VAkollektivet?

3. Fråga: Kan skattemedel finansiera den extra
kostnaden?

Svar: Nej

Svar: Kanske möjligt

Svar: Ja

Båda nedanstående kriterier ska vara
uppfyllda för att uttag av särtaxa ska vara
möjlig (enligt rättspraxis):
A. Kostnaderna är ”beaktningsvärt” högre
B. Omständigheter (naturgivna
förutsättningarna) leder till stor
kostnadsökning. Normalt i de fall som
förekommit har man fått visa hur
förutsättningarna lett till högre kostnader. Här
är ju omständigheterna den av huvudmannen
valda speciallösningen.

LAV: ”Om vattentjänsterna för en viss eller
vissa fastigheter på grund av särskilda
omständigheter medför kostnader som i
beaktansvärd omfattning avviker från andra
fastigheter i verksamhetsområdet, skall
avgifterna bestämmas med hänsyn till
skillnaderna.”

•

Brukningsavgiften ska endast täcka nödvändiga
kostnader

•

Region Gotland skulle kunna gå vidare och se
över om exempelvis vattenbesparande åtgärder
kan ses som en nödvändig åtgärd (kostnad).

•

Om åtgärden tillkommer på grund av
myndighetskrav är det att betrakta som en
nödvändig kostnad.

•

Fall som rör (frivilliga, på kommunens eget
initiativ) alternativa VA-system av detta slag har
såvitt vi känner till inte prövats i VAnämnden/MÖD. Rättsfall saknas så det är
osäkert om det fungerar eller inte.

•

Möjlighet finns alltid att skjuta till
skattemedel för att finansiera de utökade
kostnaderna

•

Skattefinansiering innebär att satsningen
(merkostnaden för denna) betalas av alla
skatteskyldiga, inte endast VA-kollektivet.
Dessutom utifrån skattekraft.

•

Vad är skälet till det valda systemet? Något
som kommer VA-kollektivet till godo (bättre
vattenhushållning) eller det bredare
skattekollektivet (hushållning P och mull)?

•

Även om både 2 och 3 förmodligen är
acceptabelt rent juridiskt är det värt att
ställa sig frågan vilket alternativ som är bäst,
det är ett viktigt vägval kring VA:s utveckling
och finansiering i Region Gotland.

Olika möjligheter för kretslopp av näring och mull
- omhändertagande och behandling svartvatten
•
•
•
•
•

Våtkompostering
Ureahygienisering
Rötning (UASB) + struvitfällning, ammoniakstripping
+ en rad nya tekniker för utvinning av näring ur slam och avloppsvatten
Viktigt att svartvattnet behandlas separat för att möjliggöra större acceptans från
lantbruket! Eget certifieringssystem, SPCR 178.

Andra möjligheter för behandling och kretslopp

Näring i klosettvatten
exemplet Visborg
Antal
hushåll

Kväve, Fosfor,
N (kg) P (kg)

Areal
(ha)

10

110

10

1

400

4600

550

30

1750

20000

2400

130

3509

40000

4800

250

På Gotland, ca 30 000 ha spannmålsareal.

Andra möjligheter för behandling och kretslopp

Olika möjligheter för kretslopp av vatten
• BDT – återinfiltration
• BDT-rening lokal återanvändning som tekniskt vatten
• BDT - återanvändning som dricksvatten, stor skala

Slutsatser
• Vakuumteknik – stora system finns globalt men utan källsortering
• Få eller inga exempel med källsortering i storleksklassen Visborg 3500
hushåll.
• Vattenbesparing med vakuumtoalett – inte så stor som i andra länder.
• Goda möjligheter till återvinning av näring, värme och vatten om
svartvatten och BDT-vatten hålls separerade.
• Kostnader –Visborg större än konventionellt system, även för
byggherren/fastighetsägaren.
• Ansvarsgränser inom fastigheten kan medföra utmaningar

Rekommendationer
• Gör studiebesök i Tyskland/Helsingborg/Holland
• Förankra internt. Workshops etc så att alla som ska involveras förstår varför detta
ska göras och har möjlighet att påverka.
• Håll svartvatten och BDT-vatten separerat även i behandlingssteget. Då finns
många möjligheter.
• Bygg i liten skala och utvärdera olika möjligheter med tex förbättrad
läkemedelsrening, värmeutvinning, vattenbesparing, återföring av näring till
lantbruket, vattenåtervinning. Gör försöken i kommunalägd fastighet för största
möjliga insyn i fastigheten. Då kan även ansvarsförhållanden utredas.
• Sök pengar.
• Delta i utvecklingsuppdrag för att dela erfarenheter
• Utred möjligheter att behandla och använda svartvattnet i ett separat system
• Helhetsgrepp – ekologisk stadsdel

Tekniska nämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-12-04

TN AU § 248

TN AU § 248

Information avloppssystem vid
nybyggnation Visborg

TN 2019/222

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Informationen godkänns.

Presentation av förutsättningarna för avloppssystem vid nybyggnation

En presentation av resultatet av genomförd studie kommer att presenteras på au.
Inläsningsmaterial har ingick i utskickats till TN i december.
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Innehåll
• Inledning
• Varför dubbla ledningar?
• Exempel på system med dubbla ledningar
• Exempel Visborg
•
•
•
•

På fastigheten
Ledningsnät och pumpar
Behandling
Kalkyl

• Andra möjligheter för behandling och kretslopp
• Slutsatser och rekommendationer
• Referenser

Inledning

Bakgrund
•
•
•
•

Spara vatten
Inriktningsbeslut i Tekniska nämnden, 2019-02-20
Innovationsrapport, 2019-03-07
Dubbla spillvattenledningar – exempel Visborg (dec
2019)

Inledning

Dubbla ledningar i Visborg
• VA-strategi 2018

• 18. Kretsloppsanpassning av vatten- och
avloppsförsörjningen ska eftersträvas.
• 20. Innovativa lösningar som värnar naturens resurser och bidrar till en
långsiktigt hållbar ekonomi ska uppmuntras.”

….en helt ny stadsdel i Visby för
arbete, boende och fritid med ekologiska
förtecken – Visborg.
www.gotland.se

Inledning

Frågor (TN 2019-02-20)
”Det finns ett flertal frågeställningar som ska klargöras före beslut om utbyggnaden av
spillvattenhanteringen;
1. hantering av investeringskostnad
2. eventuellt införande av särtaxa för brukningsavgifter

3. en precisering av utbyggnadsområdet
4. åtgärder vid Visby ARV

”Ska det krävas dubbla ledningar för all framtida nybyggnation inom Visborg? Vilka för- och
nackdelar finns för Region Gotland och för framtida exploatörer”

Inledning

Uppdraget
1. hantering av
investeringskostnad

2. eventuellt införande av 3. en precisering av
särtaxa för
utbyggnadsområdet
brukningsavgifter

4. åtgärder vid Visby ARV

Föreslår och motiverar
kostnadsfördelning
mellan kommun, VAkollektiv och byggherre

Svarar på frågan om det
är möjligt att ta ut särtaxa
för källsorterande teknik

Baseras på att både BDTvatten och svartvatten
från hela
Visborgsområdet leds till
Visby reningsverk

Enligt ök med RG likställs
detta med all
nyexploatering i Visborg

Alternativ som inte utreds Alternativ som inte utreds
nu: Pilotområde med tex nu men som
ett kvarter
rekommenderas: Egen
process för svartvatten
Utöver detta listas för- och nackdelar med källsorterande system samt idéer kring alternativa
behandlingsmetoder

Varför dubbla ledningar?
- Källsortering - resurser att återvinna
1. Näringsämnen (och mullbildande ämnen)
All näring från vår livsmedelskonsumtion finns i avloppet!
2. Vatten
Mycket vatten går åt för WC-spolning, dusch och bortledning
(självrensning).
3. Värme
Ca 30% av uppvärmning går ut med avloppet
Resurser att hushålla med
El, kemikalier, ledningar och annat byggnadsmaterial, olja, mark …

Varför dubbla ledningar?

Separat hantering av toalettavfall och BDT

Toalettvattnet

Bad-, disk- och tvättvattnet

Vatten: 1-5 %

Vatten: 95-99%

Näring (NPK): 80-90 %

Organiskt material 60-70%

Smittämnen: 99.99 %

Varför dubbla ledningar?

Vattenförbrukning
Exempel:
• Flintenbreite, Lübeck. 67 l per person och dygn.
• Norderhoek, Holland. 30% mindre vattenförbrukning.
• H+: beräknad vinst 8 l per person och dygn
• Gotland 120 l/p*dygn
• Modern dubbelspolande toalett: 2/4 l = 14 l/pd

Källa: Kjerstadius et al. 2012. Hållbara system för biogas från avlopp och matavfall.

Varför dubbla ledningar?

Värmeutvinning
•
•
•
•

Värmen finns i bdt-vattnet.
80 % av energin i bdt-vatten är värme.
Effektivast med värmeutvinning på fastighetsnivå.
Ca 800 kWh per person och år.

Exempel på system med dubbla ledningar
Noorderhoek
(Sneek)

Buiksloterham
(Amsterdam)

Schipperskaai
(Ghent)

H+
(Helsingborg)

Flintenbreite
(Lübeck)

Jenfelder Au
(Hamburg)

Bild lånad av Hamse Kjerstadius,
NSVA

System med källsorterade
avloppsfraktioner i Sverige
• Slutna tankar, latrin, urin
• Spridd och samlad bebyggelse
•

Östhammar
Gödselbrunn
4-500 m3
Under uppstart

på landsbygden
Spridning på åkermark
Örebro
1200 m3
2016

Västerås
Externslam. Revaq
2 x 5000 m3
2005

Knivsta
Tillståndsprocess pågår för
bygge av ny anläggning

Karby, Norrtälje
Våtkompost
Efterlager 3 000 m3
2004

Sörby, Eskilstuna
Våtkompost
Efterlager 1 430 m3
1998

Strängnäs
Testat tillsatt värme
2014
Haninge
Pilotanläggning (50 m3) sedan 2016
Nybyggd gödselbrunn (1000 m3)
under uppstart

Töreboda
2017
Tanum
1200 m3
2016

Västervik
Två gödselbrunnar
2012

Uddevalla
3 gödselbrunnar
2014
Aneby Tranås
340 m3, plåttak
Invigd 2018

Hölö, Södertälje
Kombinerad våtkompost
+ urea
Efterlager 1 500 m3
2012

Exempel på system med dubbla ledningar

H+
• Syfte: Miljöambition – återföring
av näring till jordbruk,
energiåtervinning
• Principlösning: Tre rör ut – svartvatten, bdt,
matavfall.
• Nybyggd stadsdel, ca 300 lägenheter i första
etappen, beräknad inflyttning våren/sommaren
2020.
• Separat behandling av svartvatten, bdt-vatten
och matavfall i nybyggd del av ARV. Rötning,
näringsåtervinning.

Exempel på system med dubbla ledningar

Sneek - Lemmerweg och Noorderhoek
• Syfte: Demonstrationsprojekt, forskning
• Principlösning: svartvatten och matavfall i
vakuumledning till rötning i lokalt
reningsverk. BDT i separat process i ARV.
• Drygt 250 hushåll, ca 150 i drift sedan
2006.
• Struvit återvinns ur processen, för möjlig
användning i jordbruk.

Exempel på system med dubbla ledningar

Munga
• Syfte: VA-policy, recirkulation av P och
N. LAV §6.
• Principlösning: svartvatten via LTApumpar gemensam tank. BDT med
självfall till lokal behandling
• Drygt 279 fastigheter, befintliga villor.
• Svartvattnet körs med tankbil till
närliggande lantbruk för hygienisering
och spridning.

Exempel på system med dubbla ledningar

Uninove universitet, São Paulo, Brasil
•Världens näst största landinstallation med vatten. 22.000 användare dagligen.
• 720 vakuumtoaletter, har varit i drift sedan 2007
• Reducerade vatten förbrukningen från 420.000liter till 60.000liter per dygn!
• Priset på vatten i Brasilien gjorde att denna förändring betalade sig på 15 månader

Bild lånad av Hamse Kjerstadius,
NSVA

Exempel Visborg
Ca 2000
bostäder

• Ca 3 500 bostäder
• 2,5 personer per bostad
• Blandat spillvatten:
• 150 l/p,d

Ca 1500
bostäder

• Dubbla ledningar:

• Svartvatten: 4,2 l/p,d
• BDT: 120 l/p,d

• Lägenheter, radhus, villor
• Även verksamheter, grönytor, dagvattendammar,
översvämningsområden mm

Exempel Visborg

På fastigheten
Teknik

Andra möjligheter
• Värmeväxling BDT-vatten
• Urinaler

Ansvarsförhållanden

Vakuumtoaletter, ca 1 l/spolning
•Svartvatten: Vakuumledning liten
rördiameter, flexibel ledningsdragning

Byggherre/fastighetsägare ansvarar och
väljer leverantör

•Självfallsledning för BDT-vatten

Förbindelsepunkt i tomtgräns

•Inga pumpar i/på fastigheten
•Annan ljudbild

Avstängningsventil placeras i mark vid
förbindelsepunkt
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Exempel Visborg – På fastigheten

Tillkommande investeringskostnad
Ledningsnät och pumpar

Uppskattad extra kostnad

Vakuumtoalett inkl monterad ram 5 000 - 6500 kr/toalettstol

Extra kostnad per hushåll
10 000-13 000 kr

Tillkommande kostnad för vakuumledning i byggnad tillkommer. Varierar beroende på hustyp.

Exempel Visborg

Ledningsnät och pumpar
Teknik/Energi

Ca 120 m2 byggnad med vakuum- och
tryckpumpar

Flexibel utbyggnad
3 vakuumtankar á 10 m3/tank (nedgrävda)
Ca 125 kWh/hushåll, år

Andra möjligheter
Vakuumsystemet med pumpar
på varje fastighet möjligt. VAhuvudmannen ansvarar då för
pumparna.

Ansvar/underhåll

Region Gotland ansvarar för ledningsnät i
mark och pumpar
Kontroll av pumpar varje vecka

Årlig tillsyn av pumpar (tex oljebyte)
Övervakningssystem kan placeras centralt
tex vid Visby ARV

Avstängningsventil på varje vakuumstam
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Exempel Visborg – Ledningsnät och pumpar

Ledningsnät och pumpar
• Antaget 2,3 km vakuumledning i området
• Ca 2,4 km tryckledning från vakuumpumpstation
till Visby ARV
• Placering av pumpstation och ledningsdragning är
preliminär

Exempel Visborg – Ledningsnät och pumpar

Brunn vid förbindelsepunkt:
• Avstängningsventil
• Tryckmätare
• anslutning för sugbil

Exempel Visborg – Ledningsnät och pumpar

Byggnad med
vakuumpumpar och
nedgrävda
vakuumtankar ger
ca 120 m2
byggnadsyta.

Minst 0,2% lutning
Dim 90-160 mm i mark
Frostfritt. Max 100 m mellan
lyftpunkter (”knän”).

Maximal geodetisk lyfthöjd vakuumpump
5 m. Placera pumpar i lågpunkt. Höjder är
ej kontrollerade i Visborg!

Vakuumledning med
inspektionsbrunn
(minst var 100:e meter)

Exempel Visborg – Ledningsnät och pumpar

Tillkommande investeringskostnad
Ledningsnät och pumpar

Uppskattad extra kostnad

Ledning i mark (vakuum+tryck)

5,1 Mkr

Pumpstation

7,4 Mkr

Bygg (pumpstation)

2,8 Mkr

Byggherrekostnad ledningnät

2,6 Mkr

Summa

Ca 17,8 Mkr

Kostnad per hushåll

Ca 5 000 kr

Exempel Visborg – Ledningsnät och pumpar

Tillkommande driftkostnad
Ledningsnät och pumpar

Uppskattad extra driftkostnad

Kostnad per hushåll

Pumpstation

Ca 940 000 kr/år

Ca 300 kr/år

Dubbla ledningar i Visborg - behandling
Svartvatten direkt till
rötkammare

Bara svartvatten
till inlopp

Sweco rekommenderar ej! OK pga att Visborg
utgör så liten
• Stor hydraulisk
andel.
belastning redan idag.
Förvärras av
Rekommenderas
svartvatten.
ej!
• Mekanisk rening
Merparten av
behövs.
näringsresursen
• Tveksamt att förtjocka kan inte
svartvattnet utan
tillvaratas.
föregående
behandling.
• Svårt ur
arbetsmiljösynpunkt
(svavelväte, lukt mm).
• Svartvattnet är inte
homogeniserat.

Svartvatten till
separat process

Bara BDT-vatten till
inlopp Visby ARV

BDT-vatten till
separat process

Mekanisk rening +
SBR/UASB +
slamavvattning
eller
våtkompostering
+urea

Lägre halter av BOD,
N och P jämfört med
spillvatten kan ge
problem i biostegen
om andelen blir stor.
Sannolikt ingen större
påverkan då Visborg
utgör en liten del av
totala flödet.

Om en sådan process
ska användas är det
viktigt att den noga
utreds utifrån
kravspec, exempelvis
med avseende på
användningsområde,
maxkostnad,
optimering av energi
och/eller kemikalier,
utrymmeskrav etc

Rekommenderas!
Egen behandling av
svartvatten ger
möjlighet att kunna
tillvarata näringen.

Med detta alternativ
förloras möjligheten
att rena och
återanvända BDTvattnet.

Med detta alternativ
finns möjlighet att
rena och återanvända
BDT-vattnet, som
tekniskt vatten eller
dricksvatten.

Exempel Visborg -Behandling

Behandling
Teknik/Energi

Ny BDT-anläggning: Känd konventionell teknik
har utretts övergripande. Flera alternativ finns.
En förutsättning för framtagen kalkyl är att
anläggningen placeras på Visby ARV.

Svartvatten: Leds till befintligt reningsverk

Sweco/WRS rekommendation

BDT: Utred fler möjliga alternativ som
utformas utifrån kravspec, exempelvis
med avseende på användningsområde,
maxkostnad, optimering av energi
och/eller kemikalier, utrymmeskrav etc
Svartvatten: Behandla svartvattnet separat
för att möjliggöra återföring av växtnäring
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Exempel Visborg – Behandling

Tillkommande investeringskostnad
Del av systemet

Uppskattad extra kostnad

Kostnad per hushåll

Viby ARV (svartvatten till befintligt
verk)

Ingen extra kostnad

Ingen extra kostnad

Separat BDT-rening, känd teknik

Ca 38,3-51,8 Mkr;
Troligt värde 45,0 Mkr

Ca 13 000 kr

Summa

Ca 45 Mkr

Ca 13 000 kr

Exempel Visborg - kalkyl

Tillkommande drift- och underhåll
Del av systemet

Uppskattad extra kostnad

Kostnad per hushåll

Pumpstation

Ca 940 000 kr/år

Ca 300 kr/år

BDT-anläggning

Ca 3 Mkr/år

Ca 850 kr/år

Exempel Visborg – Kalkyl

Tillkommande investeringskostnad (för VAhuvudmannen/kommunen)
Del av systemet

Uppskattad extra kostnad

Kostnad per hushåll

Ledningsnät och pumpar

Ca 17,8 Mkr

Ca 5000 kr

Viby ARV (svartvatten till befintligt
verk)

Ingen extra kostnad

Ingen extra kostnad

Separat BDT-rening, känd teknik

Ca 45,0 Mkr

Ca 13 000 kr

Avsättning

Ingen skillnad jämfört med
konventionellt system

Ingen skillnad jämfört med
konventionellt system

Summa

Ca 63 Mkr

Ca 18 000 kr

Visby ARV (BDT-rening)

Exempel Visborg - kalkyl

Tillkommande drift- och underhåll
Del av systemet

Uppskattad extra kostnad

Kostnad per hushåll

Pumpstation

Ca 940 000 kr/år

Ca 300 kr/år

BDT-anläggning

Ca 3 Mkr/år

Ca 850 kr/år

Finansiering av anläggnings- och brukningsavgifter för
källsorterande VA-system
1. Fråga: Kan särtaxa tas ut för källsorterande
avloppssystem?

2. Fråga: Kan den ökade brukningsavgiften
för Visborg fördelas ut på hela VAkollektivet?

3. Fråga: Kan skattemedel finansiera den extra
kostnaden?

Svar: Nej

Svar: Kanske möjligt

Svar: Ja

Båda nedanstående kriterier ska vara
uppfyllda för att uttag av särtaxa ska vara
möjlig (enligt rättspraxis):
A. Kostnaderna är ”beaktningsvärt” högre
B. Omständigheter (naturgivna
förutsättningarna) leder till stor
kostnadsökning. Normalt i de fall som
förekommit har man fått visa hur
förutsättningarna lett till högre kostnader. Här
är ju omständigheterna den av huvudmannen
valda speciallösningen.

LAV: ”Om vattentjänsterna för en viss eller
vissa fastigheter på grund av särskilda
omständigheter medför kostnader som i
beaktansvärd omfattning avviker från andra
fastigheter i verksamhetsområdet, skall
avgifterna bestämmas med hänsyn till
skillnaderna.”

•

Brukningsavgiften ska endast täcka nödvändiga
kostnader

•

Region Gotland skulle kunna gå vidare och se
över om exempelvis vattenbesparande åtgärder
kan ses som en nödvändig åtgärd (kostnad).

•

Om åtgärden tillkommer på grund av
myndighetskrav är det att betrakta som en
nödvändig kostnad.

•

Fall som rör (frivilliga, på kommunens eget
initiativ) alternativa VA-system av detta slag har
såvitt vi känner till inte prövats i VAnämnden/MÖD. Rättsfall saknas så det är
osäkert om det fungerar eller inte.

•

Möjlighet finns alltid att skjuta till
skattemedel för att finansiera de utökade
kostnaderna

•

Skattefinansiering innebär att satsningen
(merkostnaden för denna) betalas av alla
skatteskyldiga, inte endast VA-kollektivet.
Dessutom utifrån skattekraft.

•

Vad är skälet till det valda systemet? Något
som kommer VA-kollektivet till godo (bättre
vattenhushållning) eller det bredare
skattekollektivet (hushållning P och mull)?

•

Även om både 2 och 3 förmodligen är
acceptabelt rent juridiskt är det värt att
ställa sig frågan vilket alternativ som är bäst,
det är ett viktigt vägval kring VA:s utveckling
och finansiering i Region Gotland.

Andra möjligheter för behandling och kretslopp
- omhändertagande och behandling svartvatten
• Våtkompostering
• Ureahygienisering
• Rötning (UASB) + struvitfällning, ammoniakstripping
• + en rad nya tekniker för utvinning av näring ur slam och
avloppsvatten

Andra möjligheter för behandling och kretslopp

Behandling – våtkompostering och/eller urea
• Metoder för hygienisering innan spridning
• Begränsad kapacitet.
• Liten investering, låg driftskostnad.
Förvärmning (45˚C) med
våtkompostering.<
Tillsats av urea (0,45% N).

Lagring, tillsats urea
Omrörning.

Principskiss källsorterande system med
ureahygienisering

Källa: Kärrman et al. Källsorterande system för
spillvatten och matavfall. SVU Rapport 2017-04.

Andra möjligheter för behandling och kretslopp

Systemlösningar - Sneek Noorderhoek/Lemmerweg,

Andra möjligheter för behandling och kretslopp

Behandling – rötning svartvatten
Konventionell
rötning

UASB-ST

MBR
(membran
bioreaktor)

TS-halt i svartvatten
<2,5 %

Kräver
förbehandling

Behandling av
Behandling av
svartvatten kräver ej svartvatten kräver ej
förtjockning
förtjockning

Vanlig
drifttemperatur

35-55 °C

15-35 °C

15-35 °C

Reduktion av
organiskt material

~50 %

~90 %

~90 %

Relativ volym

Stor

Låg

Låg

Slamålder frikopplat
från hydraulisk
uppehållstid

Nej

Ja

Ja

Källa: Hållbara system för biogas från avlopp och matavfall i H+ området. Rapport VA-teknik, LTH. Kjaerstadius, Davidsson, la Cour Jansen 2012

Andra möjligheter för behandling och kretslopp

Systemlösningar – H+ Helsingborg

Andra möjligheter för behandling och kretslopp

Behandling BDT-vatten
Behandling BDT-vatten

Fördelar

Nackdelar

Potential vattenbesparing

Konventionellt RV

Återvinning värme

Späder ut vattnet i RV,
sämre rening

-

Separat reningsprocess i
anslutning till RV

Återvinning värme

Extra anläggning

-

Extra anläggning

-

Återvinning värme

Extra anläggning

Belastar inte RV

Fler ledningar i husen

~ 90 l/p,d
Återanvändning t dusch,
toalettspolning, tvätt och disk

Belastar inte RV
Separat reningsprocess, lokalt

Återvinning värme
Korta ledningsdragningar
Belastar inte RV

Separat reningsprocess lokalt med
återanvändning

Korta ledningsdragningar

Andra möjligheter för behandling och kretslopp

Kretslopp
• Återföring av näring, mull, vatten till jordbruksmark som svartvatten
• Återföring av näring som struvit osv.
• Återinfiltration av renat bdt-vatten
• Återanvändning av bdt-vatten

Andra möjligheter för behandling och kretslopp

Kretslopp av näring
• Slam från Visby ARV Revaq-certifierat – svalt intresse från lantbruket
hittills
• Gotlandsmodellen - bevattning med avloppsvatten i snart 40 år
• Certifiering av källsorterat avlopp – SPCR 178
• LRF: ”Till 2030 ska minst 80 % av fosforn i kretsloppet land-stad-land
återföras till produktionen i en form som är i linje med miljömålen
Giftfri miljö och Ingen övergödning.”

Andra möjligheter för behandling och kretslopp

Näring i svartvatten
exemplet Visborg
Antal
hushåll

Kväve, Fosfor,
N (kg) P (kg)

Areal
(ha)

10

110

10

1

400

4600

550

30

1750

20000

2400

130

3509

40000

4800

250

På Gotland, ca 30 000 ha spannmålsareal.

SPCR 178 Kvalitetssäkringssystem
för källsorterade avloppsfraktioner
• Motsvarar Revaq fast för källsorterat avlopp
• Dokumentation, spårbarhet, information till
boende ingår

• Svartvatten, latrin, urin. (Slam från
slamavskiljare ingår ej.)

• 2-3 system certifierade, några som är på gång
• Ny utgåva, reviderade regler

Andra möjligheter för behandling och kretslopp

Kretslopp av vatten
• BDT – återinfiltration
• BDT-rening lokal återanvändning som tekniskt vatten
• BDT - återanvändning som dricksvatten, stor skala
• Regnvatten lokal användning som tekniskt vatten

Process

Potential vattenbesparing

Exempelanläggningar

Återanvändning t spolning: 14-30
l/p,d

Hotell i Palma de Mallorca

Återanvändning t dusch: 60 l/p,d

Gray Tec och HSB Living Lab, Gbg
Orbital System, Malmö

Dubbla ledningar – vad innebär det?

Lokal reningsprocess för BDT-vatten
med återanvändning

Behandling BDT-vatten

Återanvändning t tvätt: 15 l/p,d
Återanvändning t disk: 15 l/p,d

Insamling av regnvatten från tak
Nederbörd Visby ≈ 570 l/m2,år
Ytbehov för totalförbr 1 person= 90 m2
Ytbehov för tvätt 1 person= 10 m2

Återanvändning av BDT-vatten
alla områden: 90 l/p,d

System med potential för återanvändning av dusch, spolning,
tvätt och disk: Nubian Waters Systems (Australien)
(Från nätet: Hydraloop, Aqualoop, Best Water Technology)

Regnvatten t spolning: 14-30 l/p,d

Skanskas kontor, Helsingfors (2012)
Humlehuset, Köpenhamn (2017)
Industriens hus, Köpenhamn
Castellum, Örebro
Planerade: Gråbo o Storsudret Gotland, Sergelhuset Sthlm,
Celsiushuset Uppsala

Regnvatten t dusch: 60 l/p,d
Regnvatten t tvätt: 15 l/p,d
Regnvatten t disk: 15 l/p,d
Återanvändning av BDT-vatten samt
insamling av regnvatten från tak

120 l/p,d

Slutsatser och rekommendationer

Uppdraget – svar på frågeställningar
1. hantering av
investeringskostnad

2. eventuellt införande av 3. en precisering av
särtaxa för
utbyggnadsområdet
brukningsavgifter

Bör ej belasta VAEj möjligt enligt VA-lagen
kollektivet. Skattemedel
kan skjutas till. Byggherrar
kan erbjudas bidrag av
kommunen?

Pilotområde med stor
insyn rekommenderas.

4. åtgärder vid Visby ARV

Se bild 27

För- och nackdelar med källsorterande system samt idéer kring alternativa behandlingsmetoder
+ Sparar vatten, energiutvinning, ökad möjlighet till kretslopp, ökad möjlighet till läkemedelsrening, ökad
möjlighet till dricksvattenproduktion
- Dyrare?, relativt oprövat, svårt med ansvarsgränser

Slutsatser och rekommendationer

Slutsatser
• Vakuumteknik – stora system finns globalt men ofta utan källsortering
• Få eller inga exempel med källsortering i storleksklassen Visborg 3500
hushåll.
• Vattenbesparing med vakuumtoalett – inte så stor som i andra länder.
• Goda möjligheter till återvinning av näring, värme och vatten om
svartvatten och BDT-vatten hålls separerade.
• Kostnader Visborg - högre än konventionellt system, även för
byggherren/fastighetsägaren.
• Ansvarsgränser inom fastigheten kan medföra utmaningar

Slutsatser och rekommendationer

Rekommendationer
• Gör studiebesök i Tyskland/Helsingborg/Holland – ta med byggherrar och
politiker?
• Förankra internt. Workshops etc så att alla som ska involveras förstår varför detta
ska göras och har möjlighet att påverka.
• Håll svartvatten och BDT-vatten separerat även i behandlingssteget. Då finns
många möjligheter.
• Bygg i liten skala och utvärdera olika möjligheter med tex förbättrad
läkemedelsrening, värmeutvinning, vattenbesparing, återföring av näring till
lantbruket, vattenåtervinning. Gör försöken i kommunalägd fastighet för största
möjliga insyn i fastigheten. Då kan även ansvarsförhållanden utredas.
• Sök innovationspengar.
• Delta i utvecklingsprojekt (VINNOVA) för att dela erfarenheter
• Helhetsgrepp – ekologisk stadsdel

Slutsatser och rekommendationer

Fortsatt arbete
• Utse en projektgrupp med representanter från Visborgsprojektet, Stadsbyggnad, VA-ledningsnät,
Avloppsbehandling, Utvecklingsavdelningen. Projektledaren behöver ha tillräckligt med tid och resurser.
• Utse styrgrupp: Chefer inom respektive avdelning. Politiker?
• Gör studiebesök i Tyskland/Helsingborg/Holland
• Förankra internt. Workshops etc så att alla som ska involveras förstår varför detta ska göras och har möjlighet
att påverka.
• Besluta om systemlösning efter att ha undersökt olika alternativ (titta på helheten och förtydliga syftet)
• Undersök eventuellt möjligt pilotområde och platser för behandling/uppsamling
• Ta fram en kommunikationsplan
• Undersök möjligheter till extern finansiering. EU?
• Koppla utvecklingsprojekt och examensarbetare till projektet (t ex läkemedelsrening, återföring till jordbruk,
BDT till dricksvatten, värmeåtervinning i husen osv)
• Projektera
• Kör!

Referenser
• Almquist H., et al. 2007. Sammansättning och flöden på BDT-vatten, urin,
fekalier och fast organiskt avfall i Gebers. SVU-rapport 2007-05.
• Kärrman E., et al. 2017. Källsorterande system för spillvatten och matavfall.
SVU Rapport 2017-04.
• Olika rapporter framtagna inom H+ projektet, t ex Hållbara system för
biogas från avlopp och matavfall i H+ området. Rapport VA-teknik, LTH.
Kjaerstadius, Davidsson, la Cour Jansen 2012
• Intervjuer med Roediger (vakuumleverantör) vid flera tillfällen samt med
Hamse Kjerstadius, NSVA (angående Oceanhamnen/H+). Dessa har också
tillhandahållit skriftligt underlag.
• Kommunikation med utredare inom Norra Djurgårdsstaden

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/1529
14 januari 2020

Harald Gröttvik

Tekniska nämnden

Projekt Stadsutveckling Visborg
Förslag till beslut

•

Informationen godkänns.

Sammanfattning

Projektets mål är att förse Gotland med byggklar mark för nya bostäder och
verksamheter genom en utbyggnad av stadsdelen Visborg.
Projektledningen avser att informera nämnden om status och vidare plan för
genomförande av projektet.
En presentation av ärendet kommer att hållas på tekniska nämndens sammanträde 29/1.
Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse 2020-01-14
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen 2018/676
Miljö- och byggnämnden 2019/8893
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9 januari 2020

Ingemar Britts

Tekniska nämnden

Upphandling hyra SÄBO projektnummer 64025
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att teckna samarbetsavtal om fortsatt framdrift av
projektet. Magnolia och Region Gotland kommer inleda samarbete kring projekt
för projektering, upphandling entreprenad, nybyggnation och uthyrning av ett
särskilt boende på fastigheten Gotland Visby Adjutanten 2. Målsättningen är att
inflyttning ska ske i januari 2022.

Sammanfattning

Social och omsorgsförvaltningen har till fastighetsavdelningen framfört sitt behov av
ytterligare 60 platser för särskilt boende (SÄBO) i Visby för 2020.
Då Region Gotland i dagsläget saknar egen planlagd mark samt investeringsmedel
har TKF undersökt möjligheten att hitta hyresvärd som kan tillhandahålla lokaler för
ändamålet. Undersökningen har genomförts under 2019 via en så kallad RFI (request
for information) via upphandlingsverktyget Tendsign. Vid undersökningen ställdes
frågan till potentiella hyresvärdar gällande möjlighet till lösning inom i förfrågan
angiven önskad geografisk placering och inom önskade tidsramar. Inkomna svar
påvisar att en hyresvärd (Magnolia via Adjutanten 2 AB) innehar planlagd mark och
är därmed den part som på bäst möjliga sätt kan uppfylla ställda krav.
För att kunna teckna hyresavtal med hyresvärd utan upphandling (hyresundantaget
LOU) för en lokal som skall uppföras, måste Region Gotland genomföra
upphandling av kommande byggentreprenad enligt LOU vars entreprenadkontrakt
därefter överlåtes till hyresvärden.
Ett första steg i den fortsatta processen är att teckna samarbetsavtal som ska reglera
ansvar och kostnadsfördelning fram till den tidpunkt då lokalen definierats och
genomförandeavtal samt hyresavtal kan tecknas. En indikativ hyreskostnad för
lokalerna har presenterats för FFA vilken bedöms ligga inom marknadsmässig nivå.
En kort sammanfattning av samarbetsavtalets innehåll och syfte är att;


-tydliggöra parternas ambition i den fortsatta processen, dvs utforma lokaler
och teckna hyresavtal för ändamålsenliga lokaler till marknadsmässiga villkor.
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-beskriva hur processen skall gå till. Tydliggöra tider och respektive parts
ansvar och befogenhet i det fortsatt arbetet.



-tydliggöra respektive parts ekonomiska åtagande i processen, Region
Gotlands ekonomiska åtagande i samband med ingående av detta avtal är att
stå sina egna kostnader (egen personal i projektgrupp) för att utforma
lokalerna, projektera systemhandling samt genomföra
entreprenadupphandlingen. Arkitekter och installationskonsulter bekostas av
hyresvärden.

I den fortsatta processen kommer tekniska nämnden senare besluta om
tilldelningsbeslut för entreprenadupphandling samt tecknande av hyresavtal.
Bedömning

Vår bedömning är att föreslagen process är det effektivaste sättet att tillgodose SOF:s
behov av ytterligare platser för särskilt boende.
Konsekvenser för genomförandet:


Region Gotland relativt snabbt kan uppfylla ökat behov av platser för boende
till en tidigt fastställd kostnad utan egen investering.



Region Gotland kommer ha möjlighet att påverka lokalernas utformning
under projekteringsprocessen.



Region Gotland förbinder sig att teckna ett långt hyresavtal med extern part
utan möjlighet att lämna avtalet i förtid vid eventuellt förändrade behov.

Då Region Gotland aktivt kommer delta i utformning och projektering av tänkta
lokaler kommer vi ges möjlighet att utforma lokaler som kan kopplas till uppställda
mål.
Barn- och genusperspektiv
Ur ett Barn- och genusperspektiv ser vi dessa nya lokaler möjliggöra en fortsatt bra
chans till umgänge över generationsgränser mellan barn, barnbarn och barnbarns
barn och boende inom det särskilda boendet.
Landsbygdsperspektiv
Ur ett landsbygdsperspektiv ser vi det framtida boendet placerat i Visby som en
möjlighet för SOF att på ett ännu bättre sätt tillgodose önskemål placeringsort såväl i
Visby som på övriga orter på ön.
Ekonomisk konsekvensanalys
Den ekonomiska konsekvensen av detta avtals tecknande innebär att vi åtar oss
åtagande att aktivt delta i processen kring lokalernas och byggnadens utformning,
projektering för totalentreprenad (ABT06) och genomföra entreprenadupphandling.
Nästs steg i processen som också kräver nytt beslut i tekniska nämnden är tecknande
av hyresavtal och genomförandeavtal vilket innebär ett ekonomiskt åtagande i form
av fastställd hyreskostnad under avtalsperioden
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-01-09
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Teknikförvaltningen
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TN 2019/3986
20 december 2019

Mats Eriksson

Tekniska nämnden

Anläggningsarrende Klinte Lanthamn
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till anläggningsarrende
mellan Region Gotland och Mellanskog Ekonomisk Förening.

Sammanfattning

Mellanskog vill arrendera ett markområde i Klintehamns hamn för att upprätta en
digital mätstation för skogsprodukter inom hamnområdet. Det område som krävs för
mätstationen omfattar en mätplats där fordonen fotograferas, bilderna skickas sedan
till en central mätstation på fastlandet, och ett område för ”provbänk” där manuell
kontrollmätning kan genomföras.
Arrendetiden är 10 år, då Mellanskogs investering är stor, och förlängs med 1 år i
sänder om det inte sägs upp.
Arrendeavgiften utgår från gällande hamntaxan och kommer utifrån 2019 års
hamntaxa utgöra 45 421 kr/år.
Bedömning

Området ligger på en lämplig plats inom hamnområdet och kommer utgöra en bra
service för alla kunder som nyttjar hamnen i Klintehamn för sina skogsprodukter. Då
hamnens område är begränsat och inte rymmer fler mätstationer har förvaltningen
ställt krav ”Mätstationen skall även vara tillgänglig för hamnens övriga kunder till
marknadspris”. Teknikförvaltningen anser att upprättat arrende ska godkännas.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet

påverkar inte dessa perspektiv.

Landsbygdsperspektiv – Mätstationen

ön.

kommer kunna ge service till kunder från hela

Ekonomisk konsekvensanalys – Arrendet

innebär en intäkt för Region Gotland.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-12-20
Avtal, Anläggningsarrende Klinte Lanthamn
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o

april 3, 2019

Provbänk
300 m2

PROVBÄNK
X

FIBERANSLUTNING

10,0 m

AVKÖRNINGSVÄG

NY STAKETDRAGNING
FORTSÄTTER MOT IDAG
BEFINTLIGA GRINDAR

30,0 m

Mätstation
723,2 m2
50,0 m

NY STAKETDRAGNING

25.0 m

KABELDRAGNING
3 X 110-RÖR

22,6 m

MÄTSTATION

32,0 m
HÅRDGJORD YTA
10,0 m

GUL STRECKAD: EL

SKJUTGRIND 7 METER
AUTOMATISERAD

Chri stina G ustafsson

5

0

5

10

15

20

1:500

25

30

35

40

45 [m]

8

7

6

5

4

- Samtliga kameror på Fotoweb är av modell AXIS P1357-E 5Mp.
- Kamera 6, 7, 8 och 9 kan med bibehållen vinkel ändras i avstånd under samråd med SDC.
- Observera kameranummer och placering i ritningen.
- Observera att starkare lampor ska monteras för kamera 1 och kamera 5.
- Viktigt! Se vidare instruktioner i Tekniska beskrivningen!
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3984
7 januari 2020

Björn Sandqvist

Tekniska nämnden

Hyresavtal Ankaret 1 & 5
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna hyresavtalet för Visby, Ankaret 1 och 5
med Gotlands Kulturrum ekonomisk förening.
Tekniska nämnden beslutar att godkänna tillägg till hyresavtalet för Visby,
Ankaret 1 och 5 med Gotlands Kulturrum ekonomisk förening.

Sammanfattning

Efter flytten av Kulturskolan från fastigheterna Ankaret 1 och 5 till Wisbygymnasiets lokaler 2015 har arbetet pågått med att fastigheterna skall hyras ut till
Gotlands Kulturrum ekonomisk förening. 2019-05-08 skrevs en överenskommelse
om ”framtida hyra lokaler i Visby Ankaret 1 och 5” mellan Region Gotland och
föreningen. Innan inflyttning kunde ske krävdes en renovering /ombyggnad av
ventilation, elsystem, brandskydd m.m. Ett tilläggsanslag på 11,5 miljoner kr för detta
har tilldelats. Renoveringen/ombyggnationen har pågått under 2019 med inflyttning
1/1 2020. Hyresavtal skall tecknas med föreningen hyresgäst, avtalstiden är 10 år
med förlängning om 5 år i taget. Års hyran är 1 800 000 kr.
För år 2020 tecknas ett särskilt tilläggsavtal till hyresavtalet som reglerar
hyresförhållandet under första året. Gotlands Kulturrum ekonomisk förening skall i
sin tur hyra ut till sina medlemmar och vid inflyttningen har föreningen ännu inte
hyrt ut alla utrymmen. Under 2020 reduceras därför hyran i förhållande till de
utrymmen föreningen hyrt ut eller använder. Föreningen har angett att de den 1/1
2020 hyrt ut eller kommer att använda 50 % av den totala arean samt en
beläggningsgrad på 35 % av La Scala- och Bönesalen. Hyran sätts därför till 89 615
per månad under kvartal 1 2020, vilket motsvarar ca 60 % av ordinarie månadshyra.
Inför varje nytt kvartal under 2020 görs en ny bedömning av använd yta och
reducering görs då på liknande sätt. Detta för att föreningen ska få tid att starta upp
sin verksamhet och att tilltänkta hyresgäster ska ha möjlighet att säga upp sina
nuvarande hyresavtal och flytta in i Gotlands Kulturrum ekonomisk föreningens
lokaler under 2020.
Från 1/1 2021 gäller hyra enligt ovanstående hyresavtal.
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Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning och motivering av förslaget till beslut är att
uthyrning till Gotlands Kulturrum ekonomisk förening bidrar till utveckling av
kulturell näring och verksamhet.
Koppling till Region Gotlands övergripande mål: Ekonomisk hållbarhet 2020 –
2023, mål nr 5, Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla
hållbara företag på hela Gotland. Denna uthyrning blir till företagare inom de
kulturella verksamheterna.
Barn- och genusperspektiv –positiv inverkan för barn och genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv - Gotlands Kulturrum ekonomisk förening har speciellt
önskemål att får vara i Ankaret 1 och 5.
Ekonomisk konsekvensanalys - Gotlands Kulturrum ekonomisk förening har
godkänt årshyran på 1 800 000 kr.
Beslutsunderlag

Hyresavtal från Region Gotland
Tillägg till hyresavtal
Tjänsteskrivelse 2020-01-07
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3958
7 januari 2020

Michael Schwertner

Tekniska nämnden

Tidtabell 2020-2021
Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner ändringen av linjedragningar enligt förvaltningens
förslag.


Sammanfattning

Med sommartidtabellens början den 14 juni 2020 planerar kollektivtrafikenheten att
införa ett nytt utbudskoncept, baserad på trafikförsörjningsprogrammets mål.
Konceptet kännetecknas av en taktfast tidtabell samt att Visby busstation blir en
knutpunkt med regelbundna bytesmöjligheter.
Avgörande för konceptets fungerande är att linje 1 når anslutningarna på Visby
busstation, vilket kräver att linjens körtider förkortas. Enda sättet att uppnå
förkortningen är att räta ut linjens körväg genom att ta bort körningen längs
Signalgatan–Halsjärnsgatan. Bedömningen är att det är betydligt fler resenärer som
gynnas av denna förändring än det antal resenärer som får en längre gångväg till
närmaste hållplats.
Därutöver planeras även en anpassning av några andra linjers körväg. Linje 61 skall ej
längre betjäna Väskinde, som istället anslutas med en utvidgad linje 62. På linje 12
skall samtliga turer gå via Atlingbo. På linje 4 planeras en förlängning till Själsö–
Brissund.
Bedömning
Bakgrund

Det nya avtalet för allmän kollektivtrafik och skolskjuts börjar gälla den 14 juni 2020.
Jämfört med dagens avtal kommer utbudet att kunna anpassas på ett flexiblare sätt.
Kollektivtrafikenheten ämnar därför införa ett nytt utbudskoncept i den allmänna
kollektivtrafiken. Grundpelarna är – i enlighet med trafikförsörjningsprogrammet –
följande:
En så kallad taktfast tidtabell med samma avgångsminuter under större delen av
dygnet införs.
 Visby busstation blir knutpunkt med regelbundna bytesmöjligheter mellan
landsbygds- och stadstrafik samt inom både stads- och landsbygdstrafiken.
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Syftet med det nya konceptet är att höja kollektivtrafikens attraktivitet för
resenärerna. För att kunna införa konceptet behöver linjedragningen av linje 1
anpassas.
Nödvändig anpassning av linje 1

Avgörande för hela konceptets fungerande är att linje 1 (Gråbo–Busstationen–
Lasarettet) – som är stadstrafikens viktigaste linje – når anslutningarna på
busstationen i tid. Det innebär att linjens körtid måste förkortas och att dess
punktlighet behöver bli bättre. Då reservtiderna inte kan minskas är det nödvändigt
att linjens körväg avkortas genom en borttagning av körningen längs Signalgatan–
Halsjärnsgatan (se bild).

Körväg av linje 1 som ej ändras
Körväg av linje 1 (inte alla turer)
Körväg av linje 1 som tas bort
Ny körväg av linje 1

Halsjärnsgatan
Appellen

Visborgskyrkan

Bilcity
Signalgatan övre

Andrégatan

Södra delen av linje 1. Karta: Lantmäteriet (https://kso.etjanster.lantmateriet.se/, besökt den 13
december 2019)

Konsekvensen är att linje 1 inte längre kan betjäna hållplatserna Signalgatan övre,
Appellen och Halsjärnsgatan. De resenärer som använder hållplatsen Signalgatan
övre kan istället utnyttja hållplatsen Andrégatan, de som använder hållplatsen
Halsjärnsgatan hänvisas till hållplatsen Visborgskyrkan. I båda fallen blir vägen till
hållplatsen ca 150-200 m längre. De ca 20 resenärer per vardag som använder
hållplatsen Appellen får antingen en gångväg om ca 200 m till hållplatsen Bilcity (linje
10) eller upp till drygt 450 m till hållplatserna Andrégatan eller Visborgskyrkan.
Resandet på vardagskvällar, lördagar, sön- och helgdagar påverkas dock ej, då
ringlinje 5 fortsätter att betjäna de tre hållplatserna.
Kollektivtrafikenheten bedömer att anslutningarna mellan linje 1 och de övriga
linjerna på busstationen kommer att gagna uppskattningsvis minst 120 resenärer per
vardag. Antalet resenärer som gynnas av linjedragningens anpassning blir således
avsevärt större än det antal resenärer som påverkas negativt.
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Genomförs inte den beskrivna anpassningen behöver linje 1 trafikeras av tre bussar
istället för två, vilket leder till behovet att en ytterligare stadsbuss införskaffas.
Fordonens utnyttjande försämrades och personalens tjänstgöring skulle bli ineffektiv.
Därutöver behövdes en anpassning av körvägen i Gråbo (ny längs Jungmansgatan i
båda riktningar), som medförde ett behov av 12 000 tidtabellskilometer årligen,
motsvarande en merkostnad av ca 400 000 kronor per år. Därutöver skulle behovet
uppstå att upprusta infrastrukturen av 5 hållplatslägen (Stäven B, Bogen 1 B, Bogen 2
B, Blåeldsvägen B, Pilhagsvägen A).
Övriga förändringar av linjedragningar

Utöver anpassningen av linje 1 planeras följande förändringar:
Bussarna på linje 61 (Lärbro–Kappelshamn–Visby) går ej längre via Väskinde,
istället trafikeras Väskinde med en anpassad linje 62 (hittills skollinje Väskinde–
Visby). Samtidigt trafikerar linjen inte längre avsnittet Lärbro–Slite, som redan
trafikeras av linje 20.
 Samtliga turer av linje 12 går via Atlingbo, vilket medför att hållplatsen Lilla
Atlings inte längre kan betjänas.
 Linje 4 (Busstationen–Snäck) planeras bli förlängd till Själsö–Brissund och skall få
fler turer. Det är dock beroende på att operatören kan ordna fordon som kan
trafikera den förhållandevis smala vägen genom samhällena.
Ändringen på linje 12 skall gälla från och med den 14 juni 2020, de övriga
förändringarna kommer att införas vid ett senare tillfälle, tidigast den 16 augusti
2020.


Koppling till Region Gotlands övergripande mål

Det nya utbudskonceptet bidrar till att Region Gotland uppnår följande mål:
1. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Kollektivtrafiken säkerställer nåbarheten av gymnasieskolorna och Folkhögskolan.
4. Ökad befolkning i arbetsför ålder
För att få fler människor från fastlandet att flytta hit behövs det även en bra utbyggd
kollektivtrafik. Många av dem förväntar sig en mobilitet utan att vara tvungen att
köra bil. Det nya utbudskonceptet är ett första steg mot en attraktivare kollektivtrafik
på Gotland.
7. Gotlands klimatavtryck minskar
För att kunna minska bilresandet behövs ett kollektivtrafikutbud som uppfattas som
tillräckligt attraktivt, vilket det nya utbudskonceptet skall bidra till.
Barn- och genusperspektiv

Ett förbättrat kollektivtrafikutbud ökar mobiliteten av både barn och människor som
tillhör utsatta grupper och höjer därigenom deras delaktighet i samhället.
Landsbygdsperspektiv

Det nya utbudskonceptet förbättrar tillgängligheten av centrala verksamheter för
många människor som bor på landsbygden.
Ekonomisk konsekvensanalys

Antalet tidtabellskilometer i det nya utbudskonceptet kommer att vara ungefär
detsamma som under år 2019, konceptet kan därmed anses som kostnadsneutral.
Ökade krav i det nya avtalet, t.ex. angående drivmedel, och en anpassad
kostnadsfördelning mellan TN och BUN leder dock till en höjning av
trafikeringskostnaden till ca 73 miljoner kronor under år 2020 och ca 86 miljoner
kronor från och med år 2021.
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Tjänsteskrivelse ”Tidtabell 2020-2021”, 2020-01-07
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Linje 1 – förkortning av linjedragningen för att klara anslutningar på busstationen

Körväg som ej ändras
Körväg för vissa turer
Del av körvägen som tas bort
Ny körväg

Halsjärnsgatan
Appellen

Visborgskyrkan

Bilcity

Signalgatan övre

Andrégatan

Linje 4 – förslag till linjeförlängning

Delen av nuvarande körväg som bibehålls
Delen av nuvarande körväg som tas bort
Förslag till linjeförlängning mot Själsö–Brissund

Linje 12
förslag till
ändring av
linjedragningen

Vägavsnitt som ej längre
betjänas av linje 12

Körväg för samtliga turer av linje 12

Linje 27

Salthamn

Linje 62

Väskinde skola
Ekes
Åby

Själsö övre

Väskinde skola

Tors

Snäckvägen
Visby busstation

Linje 61

Salthamn

Några turer går längs
Lummelundsväg

Visby busstation
De övriga turer går
via Väskinde istället

Själsö övre
Väskinde

Snäckvägen
Visby flygplats

Visby busstation

Nuläget (tidtabell 2019/20):
3 linjer som trafikerar Väskinde
(linje 61 ej med samtliga turer)

Förslag till en förenkling av utbudet
Linje 61: samtliga turer går längs Lummelundsväg
Linje 62: anpassad linjedragning och ökat utbud
Linje 27 bibehålls utan ändringar

Flygplatsen kan trafikeras av
vissa eller alla turer

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/2840
9 december 2019

Magnus Nypelius

Tekniska nämnden

Riktlinjer för ersättningar för enskilda VA-anläggningar
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att anta riktlinjer för ersättning för onyttigblivna
anläggningar inom Region Gotland.

Sammanfattning

Vid genomförandet av ”Vatten- och avloppsplan för Gotland 2018-2030” som
antogs av Tekniska Nämnden 2018-11-21 kan det uppkomma krav från
fastighetsägare på ersättning för avloppsanläggningar som då blir onyttiga.
I vissa fall har fastighetsägarna följt anvisningar från Miljö- och hälsoskyddskontoret
och gjort ganska stora investeringar på sin avloppsanläggning. Enligt Lagen om
allmänna vattentjänster ska VA-huvudmannen ersätta fastighetsägare i vissa fall.
De tidigare besluten gällande ersättning för onyttig anläggning, TN § 131 2004-05-26
och TN § 312 2013-12-17, frångår praxis i Sverige och är onödigt komplicerade.
Praxis i Sverige är att använda 10 år med rak avskrivningstid för onyttiga
anläggningar. När det gäller den gällande uträkningen för schablonavdrag tas inte
hänsyn till vilken typ av anläggning som blivit onyttig. Schablonavdraget varierar med
åldern på anläggningen vilket är onödigt komplicerat och otydligt för kund.
Svenskt Vatten anger i sina publikationer att ersättning för onyttigblivna anläggningar
ska utbetalas restriktivt och då endast slutna anläggningar. Primitiva(öppna)
anläggningar, anläggningar med utsläpp i närområdet, ersätts normalt inte. Svenskt
vatten hänvisar till gällande rättspraxis(se VÖD dom DTVa 29/86, MÖD dom 20041108, M 1172-04).
I propositionen till vattentjänstlagen så anser lagstiftaren att utbetalning av ersättning
ska användas restriktivt och i rättspraxis från Statens VA-nämnd har det i princip
bara tillerkänts ersättning av enskilda spillvattenanläggningar i de fall där kommunen
har varit försumliga i sitt agerande mot fastighetsägaren. Ett exempel är där en
fastighetsägare föreläggs att ordna med sin enskilda spillvattenanläggning och två år
senare byggs den allmänna anläggningen ut och fastighetsägaren tvingas in i
verksamhetsområdet med avgiftsskyldighet osv. Det finns inga rättsfall som tydliggör
fler särskilda skäl i dagsläget.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/2840

Primitiva(öppna) anläggningar kan ersättas om särskilda skäl föreligger.
Bedömning

Förvaltningen föreslår mot bakgrund av ovanstående följande:
Ersättning för onyttig anläggning utbetalas enligt bifogat förslag Riktlinjer för
ersättningar för onyttigblivna enskilda VA-anläggningar inom Region Gotland.
I de fall där kvitton saknas måste en schablonersättning fastställas.
Schablonersättning fastställes enligt tabell för att följa praxis:
Slamavskiljare/2-eller 3-kammarbrunn 30 000 kr ersätts endast om särskilda
med Infiltration för bad,disk,tvättvatten skäl föreligger
Slamavskiljare /3-kammarbrunn med
40 000 kr ersätts endast om särskilda
Infiltration för bad,disk,tvätt,wc-vatten skäl föreligger
Sluten tank mindre än 6m3
16 000 kr
Sluten tank 6m3 eller större
22 000 kr
1-kammarbrunnar
Ersätts ej
Minireningsverk
Utifrån kvitton ersätts endast om
särskilda skäl föreligger
2/3 kammarbrunn räknas som primitiva (öppna) anläggningar.
Slutna tankar räknas inte som primitiva (öppna) anläggningar.
Under 2019 har totalt sex ansökningar inkommit om ersättning för onyttigbliven
anläggning.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet

avloppsanläggningar blivit onyttig

berör enskilda fastighetsägare där enskilda

Landsbygdsperspektiv – Beslutet

rör endast enskilda anläggningar inom
verksamhetsområde för kommunalt VA
Ekonomisk konsekvensanalys – Kostnadsminskning

för Region Gotland

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-12-09
Bilaga Riktlinjer för ersättningar för onyttigblivna enskilda VA-anläggningar inom
Region Gotland

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

2 (2)

Riktlinjer för ersättningar för
onyttigblivna enskilda VAanläggningar inom Region
Gotland

Innehållsförteckning
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1. Inledning

Region Gotland planerar att kontinuerligt bygga ut sitt va-nät inom regionen och inrättar då
även nya verksamhetsområden för VA. Inom flera av de planerade verksamhetsområdena för VA
finns idag enskilda va-anläggningar som innehas av samfällighetsföreningar och enskilda
fastighetsägare.
Dessa riktlinjer syftar till att få en enhetlig grund för beslut om de ekonomiska ersättningar som
ägare av enskilda anläggningar kan vara berättigade till i samband med utbyggnad av kommunalt
VA och inrättande av VA-verksamhetsområde i omvandlingsområden.
Genom detta arbete säkerställer regionen att alla som är berättigade till ekonomisk ersättning
för enskilda VA-anläggningar får en enhetlig juridisk och ekonomisk bedömning.

2. Relation till andra styrdokument

Dokumentet har koppling till VA-utbyggnadsplanen, som är en del av VA-planen.

3. Syfte

I samband med utbyggnad av vatten och avlopp i befintlig bebyggelse uppkommer frågor kring
hur befintliga vatten och avloppsanläggningar hanteras.
Riktlinjerna syftar till att skapa ett regelverk som är ett grundläggande ställningstagande kring den
ekonomiska och rättsliga hanteringen av dessa anläggningar.

4. Mål och viljeinriktning

Befintliga anläggningar som på olika sätt berörs av planerad utbyggnad av vatten och
avloppsledningar ska hanteras på enhetliga sätt och ersättningsfrågor hanteras på ett rättssäkert
sätt utifrån lagstiftning och rättspraxis.

5. Lagstiftning

Ersättning för inlösen av en enskild va-anläggning och för ersättning av onyttig enskild
anläggning regleras i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). Tillämpliga bestämmelser
är 39 och 40 §§. I paragraferna stadgas följande:
”39 § Om det för en fastighet inom en allmän va-anläggnings verksamhetsområde finns en
enskild anläggning som kan användas i den allmänna va-anläggningen, är den som äger den
enskilda anläggningen skyldig att, om huvudmannen begär det, mot skälig ersättning låta den
enskilda anläggningen ingå i den allmänna va-anläggningen.”
D.v.s. § 39 hanterar i huvudsak inlösen
”40 § Om en enskild anläggning blir onyttig till följd av att kommunen ordnar eller utvidgar en
allmän va-anläggning, skall huvudmannen betala skälig ersättning till den enskilda anläggningens
ägare.”
D.v.s. 40 § hanterar i huvudsak ersättning av onyttiggjord anläggning
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I båda fallen d.v.s. tillämpning av 39 och 40 §§ görs en bedömning utifrån det aktuella ärendet.
I 39 § talas det om ”skälig ersättning”. Det innebär att huvudmannen (kommunens VA-kollektiv)
gör en bedömning utifrån ålder, skicka och ekonomisk avskrivningstid. Genomgående gäller att
rättspraxis är restriktiv i både fall avseende inlösen och ersättning för onyttig anläggning.
Vid ersättning enligt § 40 ersätts endast slutna anläggningar om inga särskilda skäl föreligger. Som
särskilda skäl kan t.ex. bristande information till boende inom ett specifikt område om att en
utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen är nära förestående.
Ålder fastställs efter det att anläggningen godkänts eller att anläggning har anmält som utbyggd
enligt tillstånd och är klar.
D.v.s. enskilda anläggningar måste ha ett miljöbalkstillstånd och ha ett slutintyg.
Anläggning utan tillstånd ersätts ej.
Varje separat anläggning kommer att hanteras var för sig utifrån dess specifika förutsättningar
men sammantaget gäller att ersättningar tillämpas restriktivt och i enlighet med dessa riktlinjer.
Regionen kommer inte att tillåta enskilda spillvattenlösningar inom beslutade VAverksamhetsområden.

6. Grundprinciper för beräkning av ersättning
Huvudregel: (bruksvärdesprincipen)
Ersättningen beräknas restriktivt utifrån följande: Nyanskaffningsvärdet för anläggningen efter
avdrag från art, ålder och skick (maxersättning)
• Fastigheten måste ingå i verksamhetsområdet för vatten- och avloppsförsörjning,
fastställt av regionfullmäktige
• Anläggningens nyanskaffningsvärde fastställs med exempelvis kvitto eller ett
schablonvärde som regionen tar fram.
• Anläggningens ålder fastställs från ibruktagandet enligt slutförandeintyg.
• Åldersavdrag görs med 10 % per år (Vid större ledningsnät kan ev. längre avskrivningstid
användas dock maximalt 30 år.)
• Om anläggningen är i sämre skick kan ytterligare avdrag göras
• Är anläggningen av provisorisk karaktär kan ytterligare avdrag göras
• Ingen ersättning betalas ut för primitiva(öppna) anläggningar.
• Ersättning kan maximalt uppgå till spillvattendelen av regionens anslutningsavgift enligt
gällande VA-taxa.
Undantag:
• Ingen ersättning betalas ut om den enskilda anläggningen är av temporär karaktär och/eller
fastighetsägaren fått information om att utbyggnad ska ske inom snar framtid (t.ex. när
tidsbegränsade tillstånd meddelats i avvaktan på utbyggnad)
• Ingen ersättning betalas ut om anläggningen saknar giltigt tillstånd från Miljö- och
byggnadsnämnden.
• Ingen ersättning betalas ut om anläggningen ägs av annan som inte kan ställa krav enligt
vattentjänstlagen.
• Ersättning för primitiv(öppen) anläggning kan betalas ut om särskilda skäl föreligger.
• Måste vara frågan om en anordning för avlopp, ingen ersättning betalas ut för t.ex.
multrumsanläggning

7. Levandegöra

Styrdokumentet kommer att redovisas på regionens hemsida och användas i samråden
med ägare av anläggningar som blir aktuella för inlösen eller ersättning av onyttigbliven
anläggning.
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8. Uppföljning

Beslut om ersättning som hanterats enligt dessa riktlinjer diarieförs hos Region Gotland.

4

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3204
17 december 2019

Git Fischer

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Placera ut burkar med "Kasta fimpen här"
på strategiska platser
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning

Det är ett stort problem med fimpar när rökförbud har införts, förslaget är att ställa
ut burkar på strategiska platser som fimpar kan läggas i.
Bedömning

Teknikförvaltningen anser att det är ett bra förslag och tar det i beaktande i
kommande planering. Om framtida budget tilldelas har teknikförvaltningen möjlighet
att genomföra förslaget.
Barn- och genusperspektiv Möjlighet att få bort nedskräpning av fimpar.
Landsbygdsperspektiv Förslaget är inte specifikt för landsbygden.
Ekonomisk konsekvensanalys Förslaget ryms inte i befintlig budget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-08-18
Tjänsteskrivelse 2019-12-17
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Datum
2019-08-18 11:36

Ärendenummer
#14995

Sida
1(1)

Inskickat av: Valter Carl Baltzar Möllerström

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Sätt upp "Kasta fimpen här" burkar på strategiska platser.
Beskrivning och motivering
När det nu blivit rökförbud på många ställen som entréer och liknande så väljer rökare att på "behörigt avstånd" ställa sig att röka istället.
Att man då kastar sina fimpar på marken är inte bra. Någon måste ju till slut städa bort dem. Det naturliga är att rökaren själv tar hand om
sin fimp så klart. Att ha en liten plåtburk med sig att kasta fimpen i. Det verkar dock inte ske utan mentaliteten hos många är att det är
någon annans problem. Ett förslag kan ju vara att man sätter upp burkar på olika platser där man kan kasta sin fimp. Bättre det än att de
hamnar på marken.

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
Valter Carl Baltzar Möllerström
Adress
FÅRÖVÄGEN 25

Postnummer och ort
624 62 Fårösund

E-postadress
valter@mollerstrom.nu
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 2019/2141
8 januari 2020

Susanne Pettersson

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Belysning på vattentornets fasad i Visby
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att avslår medborgarförslaget med belysning på
vattentornets fasad i Visby.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
ska belysa vattentornet i Visby.
Enligt förslagsställaren så är Visby vattentorn en vacker symbol för Visby och skulle
bli synbar även kvällstid. Kostnad uppskattat till 100 000 kr.
Bedömning

Belysning av vattentornet är godkänd ur säkerhetsaspekt och har ingen funktionell
funktion utöver utsmyckning.
Förvaltningen tycker det är ett bra förslag, men för tillfället finns inte pengar för
utsmyckning av vattentornet.
Barn- och genusperspektiv – ej relevant
Landsbygdsperspektiv – Beslutet påverkar endast Visby
Ekonomisk konsekvensanalys – För tillfället finns inte ekonomiska medel till utsmyckning av
byggnader ägde av Region Gotland.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-05-13
Tjänsteskrivelse 2020-01-08
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/2141

Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren

2 (2)

Datum
2019-05-13 11:39

Ärendenummer
#11669

Sida
1(1)

Inskickat av: ROLAND HOAS

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Belysning vattentornet , på fasad Visby
Beskrivning och motivering
Visby vattentorn är en vacker symbol för VA, och skulle bli synbar även kvällstid.
Har fått förslag för några år sen (se bilaga).
Ett grovt räknat pris på ca 100000 kr
se bilaga.
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
Vy Tornet.jpg (261 KB)
Vy 3.jpg (319 KB)
Vy 2.jpg (453 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

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
ROLAND HOAS
Adress
HÖGKLINT RUDENSCHÖLDSVÄGEN 32

Postnummer och ort
622 61 Visby

E-postadress
roland.hoas@telia.co
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 2019/3212
17 december 2019

Git Fischer

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Plantera växter på sidorna av kulverten
som leder under länsväg 140 till Västerhejde skola.
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit med ett förslag vid kulverten som ligger vid
Västerhejde skola. Förslaget är att plantera växter för att på så sätt göra platsen
trevligare.
Bedömning

Gångtunneln som beskrivs i förslaget går under länsväg 140. Trafikverket ansvarar
för vägen, gångtunneln och intilliggande mark. Teknikförvaltningen föreslår därför
att förslagsställaren vänder sig till Trafikverket med sitt förslag.
Barn- och genusperspektiv Beslutet berör de som går till och från Västerhejde skola
Landsbygdsperspektiv Beslutet berör bara vid Västerhejde skola
Ekonomisk konsekvensanalys Beslutet får inga ekonomiska konsekvenser.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-12-17
Medborgarförslag 2019-09-04

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Datum
2019-09-04 20:31

Ärendenummer
#15538

Sida
1(1)

Inskickat av: KATHARINA ERIKSDOTTER

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Plantera växter på sidorna av kulverten som leder under länsväg 140 till Västerhejde skola.
Beskrivning och motivering
Att komma till skolan på morgonen och mötas av en sådan nedslående entré runt kulverten gör ingen glad. Jag är mormor till två barn
som jag emellanåt hämtar och lämnar i Västerhejde skola. Blir nedstämd när jag möts av den trista miljön runt kulverten. Tänk Er en
plantering med färggranna blommor eller buskar på slänten, vad det skulle se mycket trevligare ut.
Detta förslag ämnar sig förmodligen bättre till Teknikförvaltningen, tacksam om de får del av det.
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
A2936277-EB04-40B8-9438-7EBFDAC66976.jpeg (1,13 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

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- och efternamn
KATHARINA ERIKSDOTTER
Adress
BERGMANSGATAN 26 LGH 1202

Postnummer och ort
621 46 Visby

E-postadress
katharina.eriksdotter@gmail.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 2018/2742
17 december 2019

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Fortsatt arbete inom Landsbygdsutveckling 2.0
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att förbättra skyltningen vid befintlig parkeringsplats
till badstranden i Burgsvik.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har beslutat att överlämna förslaget att förbättra trafikmiljön i
Burgsviks hamn genom att anlägga en parkeringsplats till tekniska nämnden för
handläggning. Förvaltningen har tittat på föreslagen plats och funnit att platsen inte
är lämplig. Den plats som utpekats i den fördjupade översiktsplanen för Burgsvik är
mer lämplig och har ungefär samma avstånd till badstranden. Skyltningen behöver
tydliggöras.
Bedömning

Förvaltningens trafikplanerare har varit i Burgsvik och tittat på plats för ny parkering
till badstranden. Föreslagen plats ligger sydost om campingplatsen. Platsen gränsar
till en sankmark och hyser ett antal rödlistade arter. Platsen får därför anses som
olämplig för anläggande av parkeringsplats till badstranden. I den fördjupade
översiktsplanen (FÖP) för Burgsvik anges en yta vid reningsverket som lämplig för
parkeringsändamål. Det är redan i dag skyltat ”parkering till bad” från Hamnvägen
och in på ytan vid reningsverket. Det finns en gångväg från parkeringsytan vid
reningsverket och fram till badstranden (gamla järnvägsbanken). Avståndet till
badstranden är ca 200 meter. Delar av området mellan parkeringen och badstranden
saknar detaljplan och ligger inom strandskyddat område. I FÖP Burgsvik är området
utpekat som LIS-område. Om parkeringen skyltas tydligare och en tydlig skyltning till
gångstråket görs kan befintlig parkering vid reningsverket utnyttjas som
parkeringsplats för badstranden.
Barn- och genusperspektiv
Åtgärden förbättrar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter vilket är särskilt viktigt för barn och
ungdomar.
Landsbygdsperspektiv
Åtgärden hjälper till att utveckla landsbygden genom att skapa en bättre tillgänglighet till
badstranden i Burgsvik.
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/2742

Ekonomisk konsekvensanalys
Teknikförvaltningen saknar medel för åtgärden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse TN 2028/274 2019-12-17
RS §232

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Teknikförvaltningen
Patric Ramberg, Susanne B Pettersson

Handlingstyp

PM

Datum 14 januari 2020

Aktuell tillgänglig kapacitet på vatten och avlopp
Allmänt
Vattenförsörjningen på Gotland är bekymmersam. Efter att södra Gotlands
problem, tills nu söder om Hemse och nästa sommar söder om Klintehamn,
tycks vara under kontroll riktas nu fokus mot, i första hand Visby där den
omfattande exploateringen snabbt intecknar det kapacitetsöverskott som
tidigare funnits både avseende dricksvatten och avlopp. Då vatten från Visby
till stor del försörjt området ner mot Klintehamn har även området mellan
Klintehamn och Tofta kommit att omfattas av anslutningsstopp.
Denna PM beskriver den kapacitet som finns tillgänglig i det regionala VAsystemet område för område.
Varje bostadsenhet räknas såsom 3,5 personekvivalenter (PE). 1 PE
motsvarar 150 l/dygn.
De siffror som anges i detta PM skall ses som den bästa uppskattning som
kan göras idag och kommer sannolikt att uppdateras. Även tidpunkterna för
färdigställande av de investeringar som nämns nedan skall ses som
ambitioner som kan komma att förändras utifrån idag okända faktorer.

Visby
En utredning avseende Visbys framtida VA-försörjning som kommer att peka
på ett antal olika scenarier för att långsiktigt säkra Visbys VA-försörjning
kommer att presenteras i slutet på mars. Ett inriktningsbeslut utifrån denna
utredning kan fattas tidigast sommaren 2020.
För Visby inkl. Väskinde och Vibble gäller att tillgängligt antal anslutningar till
dricksvattennätet fr.o.m. 2019 t.o.m. 2022 uppgår till 2500 PE förutsatt att
bevattningsförbud införs inom de aktuella områdena från 1 april – 30
september 2020, 2021 o 2022. Då avdrag görs för redan antagna
detaljplaner och bygglov som förväntas leda till färdigställda bostäder under
perioden räknas av återstår ca 700 PE.
De 2500 PE inkluderar även det planerade bryggeriet.
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Efter 2022 då nya ledningen (planeringsmässigt1) är klar mellan Klintehamn
och Tofta kommer kapaciteten i Visbyområdet att öka med 1000 PE (som då
ej behövs söderut).
Beräknat behov uppgår till ca 8 500 PE för perioden 2019 tom 2024 vilket
inte täcks av dagens produktionskapacitet i Visby. Teknikförvaltningen
bedömer dock att detta går att temporärt hantera med hjälp av extra
insatser. Mer än 8 500 PE ser vi dock inte att vi kan hantera med mindre än
att produktionskapaciteten utökas i Visby. Detta analyseras för närvarande i
nämnd utredning och beslut i frågan förväntas tas senare i vår.
Kapaciteten i reningsverken kommer att klara av den ökning på 3500 PE som
beskrivs ovan. Vilken ytterligare kapacitetsökning som kommer att krävas
och hur detta skall ske kommer att besvaras i ovan nämnd utredning.

Södra Gotland - söder om Hemse
Stoppet för anslutningar inom verksamhetsområdena för dricksvatten är
hävt.
Nya anslutningar utanför verksamhetsområde är, enligt gällande taxa,
möjliga avseende såväl dricksvatten som avlopp där så är tekniskt möjligt.

Södra Gotland – området mellan Hemse och Klintehamn
Stoppet för anslutningar inom verksamhetsområdena för dricksvatten
beräknas kunna hävas till sommaren 2020.

Södra Gotland – Klintehamn till Tofta
En ny överföringsledning för dricksvatten planeras att byggas mellan
Klintehamn och Tofta. Den kommer att planeringsmässigt1 byggas under
2020-2022. Den medför att vatten kommer att tas från Kvarnåkershamn (och
från några befintliga vattentäkter mellan Klintehamn och Visby) i stället för
som idag från Visby och några lokala vattentäkter. Fram till dess att
ledningen succesivt kan öppnas söderifrån tas vatten fortsättningsvis från
Visby.

1

En realistisk färdigtidpunkt kan inte ges innan upphandlingen är klar och markavtal tecknats.
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Tillgängligt antal anslutningar till dricksvattennätet för området Tofta,
Eskelhem, Sanda och Västergarn uppgår fr.o.m. 2019 t.o.m. 2022 (då nya
ledningen är klar) till 1000 PE. Dessa bedöms räcka till de redan ”intecknade”
i form av antagna detaljplaner och bygglov inom verksamhetsområde. Detta
förutsätter dock att bevattningsförbud införs inom de aktuella områdena från
1 april – 30 september 2020, 2021 o 2022.
Anslutningsstoppet för Tofta, Eskelhem, Sanda och Västergarn beräknas
kunna hävas 1 mars 2020.

Södra Gotland – området från Stånga till Ljugarn
Området som avses är Stånga, Lye, Garda, Alskog och Ardre. Den nuvarande
ledningen från Stånga till Ljugarn har låg kapacitet och planeras att ersättas
med ny ledning. Planeringsmässigt kommer detta att ske under 2020-2021.
Stoppet för anslutningar inom verksamhetsområdena för dricksvatten hävs i
december 2019. Nya anslutningar utanför verksamhetsområde är dock inte
möjliga innan den nya ledningen är dragen till Ljugarn.
Avloppsreningsverket i Ljugarn är under utbyggnad. Stoppet för anslutningar
till avloppsnätet ligger därför kvar till dess att den utökade kapaciteten i
avloppsreningsverket kan tas i bruk. Detta beräknas kunna tas i bruk under
sommaren 2020 varvid anslutningsstoppet till avloppsnätet kan hävas.
Om det är tekniskt möjligt så kommer vi även ansluta utanför
verksamhetsområde

Östergarnslandet
På Östergarnslandet är den kommunala vattenförsörjningen knuten till
bräckvattenverket i Herrvik vars kapacitet under vintern utökas med hjälp av
reservoarer. Det föreligger inga anslutningsstopp inom verksamhetsområde
för dricksvatten. För nyanslutningar utanför verksamhetsområde skall VAavdelningen konsulteras i tidigt skede innan beslut fattas.
Det föreligger heller inget anslutningsstopp till verksamhetsområde för
avlopp. En utbyggnad av avloppsreningsverket i Katthammarsvik är
beslutad. Denna kommer att möjliggöra ett begränsat antal nya anslutningar
inom såväl som utanför verksamhetsområde för avlopp. För nyanslutningar
utanför verksamhetsområde skall VA-avdelningen konsulteras i tidigt skede
innan beslut fattas.
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Övriga Gotland och Fårö
Inga restriktioner föreligger utifrån de underlag som finns inom
verksamhetsområden för vatten och avlopp på övriga norra Gotland. För
nyanslutningar utanför verksamhetsområde skall VA-avdelningen konsulteras
i tidigt skede innan beslut fattas.
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