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Teknikförvaltningen
Projektavdelningen

Datum 19 mars 2020

TNau/TN April 2020

Preliminär Upphandlingsplan för Teknikförvaltningen April 2020
För Entreprenadprojekt > 68 pbb. samt, Enstaka konsultupphandlingar > 8 pbb. samt Konsultgrupp > 12pbb.
Ange datum för mötet då beslut skall tas och om det är TNAU eller TN som skall göra detta.
Rev
Ä

Projekt
Terra Nova skolan
ombyggnad kök
Ramavtal projektledare
bygg

Typ av
upphandling

Verksamhet

Entreprenad

TKF

FFU

Beslut i

Tid för beslut

TN
(Apr 2020)

(Maj 2020)

Ramavtal

TKF

Katthammarsvik ARV

Entreprenad

TKF

April 2020
(Mar 2020)

TNau

Juni 2020
(Maj 2020)

Slite deponi utbyggnad

Entreprenad

TKF

Vår 2020
(Höst 2019)

TN/RF

Vår 2020
(Höst 2019)

Exploatering Park A7området Honnörsparken

Entreprenad

TKF

Mars 2020
(Feb 2020)

TNau

Juni2020
(Maj 2020)

Besiktningsmän
Entreprenadbesiktningar

Ramavtal

TKF

Oklart

TNau el TN

Oklart

Hemsebadet

Entreprenad

TKF

TNau

Ä

Lakvattenhantering SBR
Visby deponi

Entreprenad

TKF

Sept 2020
(Sept 2019)
Jan 2020
(Dec 2019)

Nov 2020
(Nov 2019)
April 2020
(Mars 2020)

Ä

Ny entré reception IFO
Mariahemmet

Entreprenad

TKF

Maj 2020
(Mar 2020)

TNau

Juni 2020
(Apr 2019)

Korpen korttidsboende

Entreprenad

TKF

April 2020

TN

Juni 2020

TKF

Dec 2019

TN

April 2020

TKF/Hamnavd

April 2020

TNau

Juni 2020

Ä

Ä

Inhyrning LSS-boende
Ä

TNau

Korrosionsskydd Fl 1
och 6

Entreprenad

Säbo Visby

Entreprenad

TKF

Juni 2020

TN

Sep 2020

X

Årsavtal El

Ramavtal

TKF

April 2020

TN

Juni 2020

X

Årsavtal Larm

Ramavtal

TKF

April 2020

TN

Juni 2020

X

Årsavtal VS

Ramavtal

TKF

April 2020

TN

Juni 2020

X

Drift/underhåll
högspänningsanl.
VA-ledningar Alva Ljugarn
Södervärnkolan
ombyggnad kök

Ramavtal

TKF

April 2020

TN

Juni 2020

Entreprenad

TKF

Juli 2020

TN

Aug 2020

Entreprenad

TKF

Maj 2020

TN

Sept 2020

X
X

(Mar 2020)
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X

Entreprenad

TKF/HSF

Maj 2020

TNau

Juni 2020

X

Korpen lokalanpassn.
Etapp 1
Ramavtal El-konsult

Ramavtal
konsult

TKF

Juni 2020

TNau

Sept 2020

X

Ramavtal konstruktör

Ramavtal
konsult

TKF

Juni 2020

TNau

Sept 2020

X

Affärssystem
Kollektivtrafiken

Entreprenad

TKF

Feb/Mar
2020

TNau

April 2020

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

Upphandlingar som beslutas av annan nämnd men som berör TKF
Rev

Projekt

Typ av

Verksamhet

FFU

Beslut i

Tid för
beslut

upphandling
X

Arkitekt stadsbyggn
/ planutredning

Ramavtal konsult

SBF/TKF

April ?

RSF

Juni alt. Sept

X

Landskapsarkitekt

Ramavtal konsult

SBF/TKF

April ?

RSF

Juni alt. Sept

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

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/936
12 mars 2020

Linda Vonstad

Tekniska nämnden

Taxeändring betalsopsäck
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att höja priset på
betalsopsäcken från 83 kronor till 135 kronor och priset för budning av betalsopsäck
från 105 kronor till 300 kronor.

Sammanfattning

Region Gotland erbjuder en betalsopsäck med blandat avfall som kan köpas i butiker
och lämnas på återvinningscentraler alternativt hämtas mot en budningsavgift. Priset
för dessa tjänster har varit det samma under lång tid och inte täckt verksamhetens
omkostnader för hantering av blandat avfall.
Årligen säljs ca 5500 betalsopsäckar, 2019 samlades det in 4542 st betalsopsäckar vid
enskilda hämtställen. Till detta kommer de som lämnas vid ÅVC, hamnen och Fårö.
Kostnaden för teknikförvaltningen för omhändertagandet av säckarna är 1 700 000
kronor per år vilket innebär en förlust på ca 1 400 000 kronor per år jämfört med
intäkterna. För att få betalsopsäcken att bära sina egna kostnader i dagsläget är lägsta
pris per säck för kund 310 kr.
Bedömning

Avfallsavdelningen kar undersökt kostnaderna för tjänsten betalsopsäck och kan
konstatera att tjänsten kostar betydligt mer än intäkterna.
Enligt Region Gotlands avfallsplan ska avfall ses som en resurs. Med detta mål
försöker Region Gotland skära ner på mängden blandat avfall som produceras på
Gotland. Målet är att avfallet istället ska sorteras och därmed göra avfall till en resurs.
För att få en ekonomi i balans föreslår teknikförvaltningen att priset höjs till 135
kronor per betalsopsäck och priset för budning av betalsopsäck från 105 kronor till
300 kr. 2019 var det 10 st budningar. Entreprenörsersättning för varje budning är
1375 kr.
Barn- och genusperspektiv –inte relevant.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet gäller hela Gotland.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/936

Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet innebär en ökad intäkt för Region
Gotland men täcker ändå inte kostnaderna för tjänsten betalsopsäck.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-03-12
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/6
17 mars 2020

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Delårsrapport nr 1 år 2020
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner delårsrapport nr 1 år 2020.

Sammanfattning

Delårsrapport nr 1 har sammanställts för teknikförvaltningen. Delårsrapporten
omfattar perioden januari-mars 2020. Delårsrapporten innehåller en helårsprognos
för driftutfallet och investeringsverksamheten. Delårsrapporten har upprättats enligt
regionens anvisningar.

Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att delårsrapporten ger en rättvisande bild av
verksamhetens ekonomiska resultat samt investeringsverksamhetens utfall.

Beslutsunderlag

Delårsrapport nr 1.
Tjänsteskrivelse 2020-03-17
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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1 Sammanfattning
Teknikförvaltningens verksamheter har i hög grad påverkats av pandemin. Vi har arbetat
nära näringslivet för att ordna lösningar kring markupplåtelser för uteserveringar. Adelsgatan har efter önskemål från företagen ändrats till gångfartsområde och parkeringsavgifterna för öster Centrum och innerstan kommer att bibehålla samma parkeringsregler under
sommaren som vi normalt har vintertid. Ett stort arbete pågår med anledning att det tagits
beslut om att Almedalsveckan ställs in 2020.
Den uteblivna vintern på Gotland har påverkat teknikförvaltningens verksamhet på flera
sätt. De ekonomiska konsekvenserna har inneburit att budgeten för snö- och halkbekämpning täckt kostnaderna. Tyvärr har statusen på de vägar vi ansvarar för försämrats påtagligt av den varma och regniga väderleken. Grusvägsunderhåll med hyvling och grusning har
aldrig genomförts så tidigt som i år som ett resultat av det.
Efter det att tekniska nämnden beslutat att exploateringsområdet Visborg ska ha två rör ut,
dvs källsortera spillvattnet i svartvatten och gråvatten deltar Region Gotland tillsammans
med Stockholm och Helsingborg i det Vinnovafinansierade projektet MACRO (MAt i Cirkulära RObusta system). Under år 2020 och 2021 kommer de tre städerna att tillsammans
med byggaktörer, akademi- och branschorganisationer att samverka för att den utveckla
kunskap som behövs för kretsloppsanpassade VA-system i den täta staden.
VA-avdelningen deltar i och dra lärdomar av olika innovationsprojekt, t ex investeringsprojektet för Testbädden vid Storsudret som är ett flerårigt projekt. Investeringar för infrastrukturen påbörjas under 2020 och består bland annat av borrning av brunnar, provpumpningar, lagringsdammar och rening av avloppsvatten. Genom NextGen (EU-finansierat)
sker utveckling av en informations- och spelplattform för att sprida kunskaper bland allmänheten.
Avfallsavdelningen har under första kvartalet 2020 fokuserat på att få avtal och upphandlingar på plats samt prioritera projekt som ska genomföras under 2020. Detta är ett led i
att fortsatt bygga en avdelning som gör avfall till en resurs.
Linjetrafiken har drabbats hårt av pandemin. Genom olika restriktioner och uppmaningar
har konsekvensen blivit att såväl passagerare som personbilar minskat rejält. Operatören har
beslutat att endast bedriva bastrafiken under påsken och det innebär färre turer. Beroende
på pandemins tidsutsträckning och vilka åtgärder det beslutas om, kommer budgeterad hamnintäkt från linjetrafiken att minska.

Ärendenr TN 2020/5 Datum 2020-04-07

Periodens resultat för Teknikförvaltningen är negativt med -3 627 tkr (300 tkr). Den ekonomiska helårsprognosen visar på ett negativt resultat med –56 276 tkr (-7 680 tkr). Den
negativa prognosen beror i hög grad på effekter av pandemin vilket redovisas i punktform
här nedan.




Den inställda Almedalsveckan innebär minskade intäkter med -3,7 mnkr.
Beslutet om att markupplåtelse och uteserveringar ska vara gratis för företagen året
ut innebär minskade intäkter med -2,0 mnkr.
Ett minskat antal resande inom kollektivtrafiken innebär minskade intäkter med
-2,6 mnkr.
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Två timmars gratis parkering för Visby innerstad och Östercentrum innebär minskade intäkter med -8,5 mnkr.
För parkeringsbevakning beräknas ett underskott med -1,5 mnkr.
Linjetrafiken och kryssningstrafiken räknar med ett intäktsbortfall på -5,0 mnkr.
Minskade intäkter för försäljning av vatten pga pandemin med - 10,0 mnkr.

Teknikförvaltningens personalkostnader för perioden uppgår till tkr 47 400 tkr (43 843 tkr),
vilket är ett överskott mot periodens budget med 3 726 tkr. Kostnadsökningen är i allt väsentligt ett resultat av att teknikförvaltningen lyckats besätta ett antal vakanser.
Teknikförvaltningens investeringsutgifter 2020 beräknas bli 366 452 tkr (517 623 tkr), vilket
är inom ramen för investeringsbudgeten som uppgår till 529 851 tkr. Investeringsutgifterna
för perioden uppgår till 39 016 tkr (124 206 tkr).

2 Väsentliga händelser
2.1

Gata och parkavdelningen

Under första kvartalet 2020 har Gotland återigen drabbats av hård väderlek med ett antal
stormar som följd. Dock inte så kraftiga som stormen Alfrida 2019 men ändock med konsekvenser sett ur ett driftsperspektiv och med högre kostnader som följd både på park- och
gatusidan. Stormen Ciara som svepte in över Gotland den 9:e och 10:e februari är den
som hittills inneburit mest konsekvenser för Gata- och parkavdelningen.
Den uteblivna vintern har också påverkat Gata- parkavdelningen. Ekonomiskt sett har
följden blivit att budgeten för snö- och halkbekämpning ser bra ut för 2020, men tyvärr har
statusen på våra enskilda vägar med statsbidrag försämrats. Förvaltningen har aldrig, redan
i januari och februari, genomfört grusvägsunderhåll med hyvling och grusning men detta är
nu ett faktum efter den milda och blöta ”vintern”.
2.2

Mark- och trafikavdelningen

Mark- och stadsmiljö
Enheten deltar i flera stora exploateringsprojekt och förstudier t ex Artilleriet, Visborg,
Brodösen, Inre hamnen, Öster Centrum och Bävern.
Med anledning av Covid-19 har enheten arbetat nära näringslivet för att ordna lösningar
kring markupplåtelser och uteserveringar. Adelsgatan har efter önskemål ändrats till gångfartsområde. Ett stort arbete pågår med anledning att det tagits beslut om att Almedalsveckan ställs in 2020.

Ärendenr TN 2020/5 Datum 2020-04-07

Kollektivtrafikenheten
Inom kollektivtrafiken har följande viktiga händelser inträffat under perioden.





En upphandling av biljettsystem för allmän kollektivtrafik är genomförd.
Regionfullmäktige har beslutat att återinföra arbetsresekortet.
Ett stort arbete pågår för att implementera nytt trafikavtal i juni 2020. Upphandling av trafikavtalet från år 2023 pågår.
Med anledning av Covid-19 har enheten arbetat med att separera resenärsgrupperna för skolskjuts, färdtjänst och sjukresor. Beslut har också tagits att 70-plussare
åker i egen bil. Prioriteringar finns framtagna om särskild och allmän kollektivtrafik
skulle behöva minska.
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Kundtjänst
Inom kundtjänst har följande viktiga händelser inträffat under perioden.



2.3

Rekrytering av personal inför sommaren är genomförd och medarbetarna är på
plats.
Kundtjänst har påbörjat ett samarbete med Regionupplysningen för att kunna
täcka upp för varandra. Regionupplysningens och teknikförvaltningens kundtjänst
har samma telefonsystem, vilket medför att det blir lättare att samarbeta.
Med anledning av Covid-19 finns en krisplan framtagen om bemanningen minskar i teknikförvaltningens kundtjänst.
Hamnavdelningen

Linjetrafiken har drabbats hårt av pandemin. Genom olika restriktioner och uppmaningar
har konsekvensen blivit att såväl passagerare som personbilar minskat rejält. Operatören har
beslutat att endast bedriva bastrafiken under påsken och det innebär färre turer. Beroende
på pandemins tidsutsträckning och vilka åtgärder det beslutas om kommer budgeterad hamnintäkt från linjetrafiken att minska.

Ärendenr TN 2020/5 Datum 2020-04-07

Samarbetet med arrendatorn CMP fungerar fortsatt bra och förberedelserna inför den planerade starten av kryssningssäsongen har slutförts. Pandemin som blev riktigt tydlig under mars har påverkat hela den globala kryssningsindustrin och givetvis även Visby. Rederierna har beslutat om framflyttning av säsongstarten 2020 och bedömningen är att den absolut tidigast kan komma igång under maj för Visbys del, men troligtvis blir det ytterligare
senareläggning. Givetvis finns här även en stor påverkan på det gotländska näringslivet som
arbetar med kryssningsturism.

Under perioden har bygglov för parkeringsplatser för husbilar i hamnmiljö beviljats.
Tekniska nämnden har också tagit erforderliga beslut kring avsteg från ordningsstadgan.
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Nu återstår praktisk iordningställande av parkeringarna samt att få betalsystem på plats för
att verksamheten skall kunna komma igång under kvartal 2. Möjligheten att i sommar stå
parkerad med husbil i hamnmiljö kommer att finnas i Visby, Fårösund, Slite, Botvaldevik,
Ronehamn och Vändburg.
2.4

Avfallsavdelningen

Avfallsavdelningen har under första kvartalet 2020 fokuserat på att få avtal och upphandlingar på plats samt prioritera projekt som ska genomföras under 2020. Detta är ett led i
att fortsatt bygga en avdelning som gör avfall till en resurs.
Upphandling av uppdraget för insamling av hushållssopor avslutades i januari genom
tilldelningsbeslut. Detta innebär att en ny entreprenör tar över ansvaret för insamlingen
från den 1 april 2021 och implementeringen har påbörjats.
2.5

Fastighetsförvaltningsavdelning

Arbetet med att bosätta nyanlända fortsätter och för 2020 är det 67 st. som ska bosättas.
Huvuddelen av de lägenheter som vi anvisar kommer från AB Gotlandshem.
Första kvartalet har ur fastighetsförvaltningssynpunkt varit lugnt. De ekonomiska effekterna av en mild och snöfattig vinter visar på ett positivt resultat för mediaförbrukningen.
Det som har varit av väsentlig betydelse är effekterna av Covid-19. Det har inneburit en
belastning på vår personal i form av nya rutiner när det gäller tillsyn och skötsel vid reparationer på tex äldreboende och på sjukhuset. Ett antal lokalanpassningar har genomförts
på sjukhuset för att skapa nya förutsättningar att bedriva vård med Corona smittade.
Investeringsbudgeten för avdelningen inklusive kompletteringsbudgeten uppgår till
ca 92 mnkr. Huvuddelen av investeringsanslagen riktas till ventilations- och fastighetsägaråtgärder, där bl. a planerat underhåll ingår. Utfallet styrs till viss del av tillgången på entreprenörer vilken är begränsad och medför att några av de planerade projekten inom avdelningen kan försenas. Hur året blir med anledning av Corona är omöjligt att säga i dagsläget.
2.6

VA-avdelningen

Avloppsreningsverket i Klintehamn, södra linan från Burgsvik till Klintehamn, bräckvattenverket vid Kvarnåkershamn, Alva vattenverk består av ett antal projekt. Renovering pågår
också för att ta emot dricksvattnet vid Mölner vattenverk för vidare distribution i ny och
delvis förnyad ledning till Klintehamn samhälle.

Ärendenr TN 2020/5 Datum 2020-04-07

Tidigt insåg man den komplexa situationen mellan dessa olika projekt gällande styrning och
överlämning, vilket föranledde att riskbedömningar genomförts för att driftsäkra verken
och ledningsnätet. Det är stora komplexa anläggningar som kommer kräva resurser innan
driften är stabil och säker.
Under vintern har en förstudie pågått för att ge ett beslutsunderlag om Visbys framtida
dricksvattenförsörjning. Underlaget kommer ge oss en inriktning om vilket råvatten som
ska bli Visbys råvattenförstärkning.
VA-avdelningen deltar i och dra lärdomar av olika innovationsprojekt, t ex investeringsprojektet för Testbädden vid Storsudret som pågår och löper några år till. Investeringar för
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infrastrukturen påbörjas under 2020 och består bland annat av borrning av brunnar, provpumpningar, lagringsdammar och rening av avloppsvatten. Genom NextGen sker utveckling av en informations- och spelplattform för att sprida kunskaper bland allmänheten.
Efter det att tekniska nämnden beslutat att exploateringsområdet Visborg ska ha två rör ut,
dvs sortera spillvattnet i svartvatten och gråvatten deltar Region Gotland tillsammans med
Stockholm och Helsingborg i projektet MACRO (MAt i Cirkulära RObusta system). Under
2020 och 2021, kommer de tre städerna tillsammans med byggaktörer, akademi och
branschorganisationer, att samverka för att den utveckla kunskap som behövs för kretsloppsanpassade VA-system i den täta staden.
2.7

Projektavdelningen

Projektavdelningen har fortsatt ett stort antal uppdrag, t ex exploateringsprojekt, byggprojekt, VA-projekt och även avfallsprojekt. Det är många som vill använda projektavdelningen inom Region Gotland och det är glädjande. Projektavdelningen gör också mer upphandlingar och ramavtal samt också ett stort antal förstudier och utredningar som även innehåller prisindikationer.
De större projekten Klintehamn avloppsreningsverk (ARV), Kvarnåkershamn vattenverk
(VV) och Södra linans etapper är i stort sett klara. Nu påbörjas större ledningsdragningsprojekt t ex ledningar mellan Klintehamn och Tofta samt även mellan Alva och Ljugarn.
De är förstudier och politiskt beslut skall ännu tas i TN och RF. Även Lickershamn VR
och Katthammarsviks AVR är nu aktuella. Större byggprojekt som börjar ta fart är ny akutmottagning på Visby lasarett, Alléskolan och korttidsboende. Ett nytt politiskt beslut måste
tas för hur stort projekt den nya akutmottagningen skall bli.
Avslutade större projekt är förskolan Törneqvior som har gått mycket bra och lämnar ett
överskott. Södra linan håller sin budget, medan Kvarnåkershamn VV och Klintehamn
AVR kommer att lämna ett minus.

3 Ekonomi
3.1

Resultat i perioden

Periodens ekonomiska resultat har jämförts med periodens budget. Jämförelser har även
gjorts mot utfallet samma period föregående år. En årsprognos på förväntat resultat har
lämnats i beslutsstöd samt i delårsrapporten.
I nedanstående tabell redovisas Teknikförvaltningens budget och utfall för perioden januarimars 2020. Intäkter och kostnader har periodiserats i enlighet med anvisningarna.

Ärendenr TN 2020/5 Datum 2020-04-07

Periodens
Budget, tkr

Intäkter
Driftkostnader
Netto

257 765
-293 038
-35 273

Periodens
Utfall, tkr

255 095
-293 995
-38 900

Avvikelse, tkr

-2 670
-957
-3 627
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Periodens resultat för Teknikförvaltningen är negativt med -3 627 tkr (300 tkr). Jämfört
med föregående år redovisas resultatförsämringar både inom den skattefinansierade verksamheten samt inom den avgiftsfinansierade verksamheten. Inom den avgiftsfinansierade
verksamheten redovisas VA-verksamheten ett negativt resultat med -2 784 tkr vilket kan
jämföras med samma tidpunkt föregående år då resultatet var positivt med 638 tkr.
De totala nettokostnaderna för perioden uppgår till -38 900 tkr (-33 316 tkr). Nettokostnaderna för teknikförvaltningen ökar med 15,9 % vilket förklaras i nedanstående tabell.
Periodens utfall 2019, tkr

Periodens utfall 2020, tkr

245 904
47 653
43 842
109 008
74 528

255 095
53 101
47 400
109 235
83 068

Intäkter
Material, köp fr huvudman
Personalkostnader
Tjänster, mm
Kapitalkostnader

Förändring
%

3,7
11,4
8,1
0,2
11,4

Det kan konstateras att ökningstakten för kapitalkostnaderna är 11,4 % vilket innebär en
fördubbling av ökningstakten, jämfört med tidigare år. De ökade kapitalkostnaderna beror
på att investeringsutgifterna har ökat.
3.2

Årsprognos

De totala nettokostnaderna för perioden uppgår till -38 900 tkr (-33 316 tkr). Helårsprognosen för teknikförvaltningen innebär ett negativt resultat med -56 276 tkr.
I nedanstående tabell redovisas Teknikförvaltningens årsprognos samt nettokostnader för
perioden januari-mars 2020 uppdelat på verksamheterna ledning, skattefinansierat, avgiftsfinansierat samt fastighetsförvaltning.
Uppdrag

Ärendenr TN 2020/5 Datum 2020-04-07

Ledning och TN
Projektledning
Skattefinansierat
Avgiftsfinansierat
Fastighetsförvaltning
Total

Periodens
Budget, tkr

-481
3
-34 266
3
-532
-35 273

Periodens
Utfall, tkr

-207
341
-35 089
-2 693
-1 252
-38 900

Avvikelse,
tkr

274
338
-823
-2 696
-720
-3 627

Prognos,
tkr

304
0
-38 159
-17 794
-1 264
-56 276

Skattefinansierad verksamhet
Den skattefinansierade verksamheten prognostiserar ett underskott med -38 159 tkr, vilket
förklaras i huvudsak av en negativ prognos för kollektivtrafiken med -20 005 tkr, varav
busstrafiken med -15 528 tkr samt sjukresor och färdtjänst med -4 477 tkr. Tilläggsanslag
har sökts med ökade driftskostnader inom busstrafiken med 12 890 tkr.
Totalt -2 600 tkr avser minskade intäkter som kan härledas till pandemin.
Mark och stadsmiljöenheten redovisar en negativ prognos med -18 164 tkr, varav
-8 517 tkr för parkeringsavgifter , parkeringsbevakning med -1 500 tkr, markupplåtelse med
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-2 006 tkr, Almedalsveckan med -2 770 tkr samt ett underskott för Gator o vägar Visby
med - 2 470 tkr.
I nedanstående tabell redovisas nettodriftskostnaderna för de skattefinansierade verksamheter som redovisar en negativ helårsprognos.
Verksamhet

Kollektivtrafik bussar
Kollektivtrafik sjukresor, färdtjänst
Almedalsveckan
Markupplåtelse
Parkeringsverksamhet
Parkeringsbevakning
Gator o vägar Visby

Årsbudget,
tkr
-52 971
-23 402

Helårsprognos,
tkr
-68 499
-27 879

Avvikelse,
tkr
-15 528
-4 477

2 441
1 242
8 517
1 514
-9 321

-329
-764
0
14
- 11 791

-2 770
-2 006
-8 517
-1 500
-2 470

Avgiftsfinansierad verksamhet
Den avgiftsfinansierade verksamheten prognostiserar ett underskott med -16 520 tkr vilket
förklaras av ett underskott inom linjehamnsverksamheten med -4 339 tkr. För verksamheten Kryssningskajen prognostiseras ett underskott med -1 110 tkr. För VA-verksamheten
prognostiseras ett underskott med -11 053 tkr. Avfallsverksamheten prognostiserar ett underskott med -655 tkr.
Fastighetsförvaltning – intäktsfinansierad
För fastighetsförvaltningen redovisas en negativ prognos med -1 264 tkr.
Pandemins effekter på prognosen
Teknikförvaltningens prognos påverkas i hög grad av pandemin med totalt -31,8 mnkr. Effekterna av pandemin bygger på uppskattningar som gjorts för respektive verksamhet. Negativa prognoser som kan härledas till pandemin är följande:





Ärendenr TN 2020/5 Datum 2020-04-07




Den inställda Almedalsveckan innebär minskade intäkter med -3,7 mnkr.
Beslutet om att markupplåtelse och uteserveringar ska vara gratis för företagen året
ut innebär minskade intäkter med -2,0 mnkr.
Ett minskat antal resande inom kollektivtrafiken innebär minskade intäkter med
-2,6 mnkr.
Två timmars gratis parkering för Visby innerstad och Östercentrum innebär minskade intäkter med -8,5 mnkr.
Linjetrafiken och kryssningstrafiken räknar med ett intäktsbortfall på -5,0 mnkr.
Minskade intäkter för försäljning av vatten pga pandemin med - 10,0 mnkr.

Kostnader som kan härledas till pandemin öronmärks i redovisningen med projektnummer
49800 och aktivitet 9005. När det gäller intäktsbortfall så kommer de att följas upp och beräknas i efterhand.
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3.3

Investeringar

Teknikförvaltningens investeringsutgifter 2020 beräknas bli 366 452 tkr (517 623 tkr), vilket
är inom ramen för investeringsbudgeten som uppgår till 529 851 tkr. Investeringsutgifterna
för perioden uppgår till 39 016 tkr (124 206 tkr).
Investeringsprognosen redovisas i sin helhet i bilaga.
Större investeringsprojekt
Större investeringsprojekt som ska genomföras under året är följande:
Investeringsprojekt

Södervärnskolan anpassning kök
Planerat underhåll av fastigheter
Beläggningsprogram gator o vägar
Ventilationsanläggningar
Lickershamns vattenreservoar
Bräckvattenverk Kvarnåkershamn
Reinvesteringar VA-verksamheten
Saneringar VA-ledn nät

3.4

Prognostiserad
utgift 2020, tkr

12 065
45 000
11 297
12 000
15 000
10 000
61 000
11 000

Exploateringar

Ärendenr TN 2020/5 Datum 2020-04-07

Region Gotlands utgifter för exploateringar 2020 beräknas bli 77 567 tkr, vilket är högre än
exploateringsbudgeten som uppgår till 60 985 tkr. Exploateringsutgifterna för perioden
uppgår till 3 352 tkr. Ansvarig för exploateringsverksamheten är Regionstyrelseförvaltningen som kommer att överföra anslag till teknikförvaltningen. Här nedan kommenteras
de större projekten i punktform.


För exploatering av kvarteret Såpsjudaren i Terra Nova är budgeten 693 tkr och
prognosen uppgår till 650 tkr. Projektet avser anläggande av en mindre gång- och
cykelbana vilken genomföres enligt plan.



För exploatering av kvarteret Brodösen i Terra Nova är budgeten 27 645 tkr och
prognosen uppgår till 28 075 tkr. Projektet genomföres enligt plan i huvudsak under 2020.



För exploatering av kvarteret Järnvägen är budgeten 5 559 tkr och prognosen uppgår till 2 400 tkr. Under året kommer bl.a. plantering av träd att ske.



För exploatering av kvarteret Visborg är budgeten 22 010 tkr och prognosen uppgår till 20 000 tkr, vilket avser delprojektet Statsutveckling Visborg. Projektet är nu i
genomförandefasen.



För exploatering av området Yttre A7 är budgeten 20 103 tkr och prognosen uppgår till 18 774 tkr. Honnörsparken kommer att påbörjas i år och färdigställas under
våren år 2021.
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3.5

Uppföljning av effektiviseringsbeting 2020

Enligt tekniska nämnden ska teknikförvaltningen spara 1 400 tkr inom den skattefinansierade verksamheten. I nedanstående tabell redovisas beslutad effektivisering för 2020 samt
hur effektiviseringsbetinget genomförts.
Nr Effektivisering 2020
1
2
3
4
5

Belopp, tkr

Miljösamordnare finansieras via taxor
Tidredovisning projekt skattefinansierad
verksamhet
Tekniska nämnden
Minskade kostnader för RSF
Sänkta lokalkostnader egna lokaler
Total

Status

424 Uppfyllt
300 Delvis uppfyllt
368 Uppfyllt
108 Uppfyllt
200 Uppfyllt
1 400

Uppföljningen visar att effektiviseringarna genomförts som planerat förutom tidredovisning för mark och trafikavdelningen där rutinerna fortfarande släpar. Åtgärder kommer att
vidtas för att säkra rutinerna.

4 Medarbetare
Analys av personalstatistik och personalkostnad
4.1

Antal tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda

I nedanstående tabell redovisas statistik över antal medarbetare uppdelat på tillsvidare- och
visstidsanställda.
Antal medarbetare

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalt antal

December
2017

December
2018

Mars 2019 Mars 2020 Differens

276

298

296

304

+8

11

20

20

20

+0

287

318

316

324

+8

Ärendenr TN 2020/5 Datum 2020-04-07

Förvaltningen har under perioden januari-mars ökat med 8 tillsvidareanställda jämfört med
samma period 2019. Totalt har Teknik-förvaltningen 324 medarbetare.
Ökningen av antal medarbetare är positiv utifrån att vi lyckats med att tillsätta ett stort antal befintliga vakanser, bl a inom trafikplaneringsområdet. Ett antal enhetschefstjänster har
också varit vakanta pga organisationsförändringar och är nu tillsatta.
4.2

Antal årsarbetare

I nedanstående tabell redovisas antal tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda redovisat som månadsavlönade årsarbetare.
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Antal årsarbetare

December
2018

Mars 2019

Mars 2020

294

295,13

303,6

22

19,5

19,75

316

314,63

323,35

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalt antal

Förvaltningen har få deltidsanställda medarbetare vilket gör att antalet årsarbetare inte skiljer sig nämnvärt från totalt antal anställda.
4.3

Faktiskt arbetad tid

Faktiskt arbetad tid är ordinarie arbetstid inkl utbildning + all övertid och mertid – all frånvaro (ex tjänstledigheter, sjukfrånvaro och semester).
Totalt har TKF mer arbetad tid under januari-februari 2020 jämfört med samma period
2019. Ökningen är ca 4 600 timmar. Dock understiger arbetad tid den budgeterade tiden
för perioden med ca 12 000 timmar.
4.4

Personalkostnader

Personalkostnaderna under perioden januari – mars 2020 uppgår till 47 400 tkr, vilket
är en kostnadsökning med 3 558 tkr jämfört med samma period föregående år. Periodens budgetavvikelse är positiv och uppgår till 3 749 tkr.
4.5

Sjukfrånvaro

Jämfört med samma period förra året har sjuktalet för förvaltningen minskat från 6,51 %
till 5,06 %.
Slutsatsen är att det är variationer vid samma mättillfälle. Årets sjuktal visar, i likhet med
förra året, ett något högre värde än regionens målvärde på 4,5 %. För Region Gotland är
sjuktalet för perioden 6,55 %.

Ärendenr TN 2020/5 Datum 2020-04-07

I det aktuella sjuktalet för TKF finns ett antal långtidssjukskrivna medarbetare varav några
av dessa är deltidssjukskrivna och alltså arbetar deltid. Statistiken skiljer inte på hel- och
deltidssjukskrivning.
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5 Bilaga – prognos investeringar

Ärendenr TN 2020/5 Datum 2020-04-07

Projnr

Projekt

Utgifter, tkr
Jan 20 ‐ Mars 20

Årsbudget, tkr
Jan 20 ‐ Mars 20

Avvikelse,
tkr

Prognos 2020,
tkr

10407

Gråboskolan anpassn kök

515

4 920

4 405

6 520

10408

Södervärnssk anp kök

40

615

575

12 065

10411

Terra Novask anp kök

24

5 330

5 306

9 430

10413

Folkhögskolan Hemse

0

14 428

14 428

0

10416

Lasarettet AMV C2 norr

0

188

188

0

10417

Lasarettet omb akuten mm

2 937

24 198

21 261

5 000

10419

Abborren förstudie IVA OP

0

‐477

‐477

0

10421

Solrosen ny elkrafsförsör

9

‐166

‐175

9

10422

Meröppet bibliotek

2

178

176

178

10423

Ankaret 1 o 5 renovering

681

857

176

857

10424

Grönsiskan ny reception

79

10 950

10 871

10 950

10425

Korpen 5 omb centralkassa

299

162

‐137

162

10426

Korpen 5 PU centralkassa

299

568

269

568

10427

Hemsebadet renovering

7

24 778

24 771

300

10428

Lasarettet omb gas redund

500

2 130

1 630

2 130

10429

Korpen nytt kortidsboende

575

‐297

‐872

10 000

10430

Baggen

10432

Lasarettet ställverk

1 255

‐724

‐1 979

0

0

15 000

15 000

7 500

10503

Sävehuset under garantiti

36

298

262

298

10567

Lasarettet driftoptimerin

317

83

‐234

83

10577

Abborren ny reservkraft

148

2 453

2 305

2 453

10588

Törnekvior, ny försk Vby

46

0

‐46

100

11017

Västerhejde kök matsal

0

‐3 161

‐3 161

0

11018

Hackspetten 14 01 Polhem

1 370

‐2 399

‐3 769

1 500

11020

Högbysk fritids nya kök

11023

Hackspetten 08 barnkortis

0

‐265

‐265

0

162

300

138

300

11024

Hytten renov kontor SOF

38

442

404

442

11025

Solrosen 07 verksanp kök

0

316

316

500

11026

Lyckåkersk verksanp kök

0

4

4

0

11028

Hemsegården verks.anp

0

‐230

‐230

0

11030

Solrosen 02, Atelje

76

‐232

‐308

95

11031

Sanda skola tillbyggnad

107

‐9

‐116

150

11032

Fårösundsk 04 nytt kök

1

150

149

350

11033

Strandgärdet kök anpassn

635

0

‐635

2 200

11034

Sicklings 1:113 anp hemtj

165

0

‐165

805

11035

Fårö RT Tak o portar

16

1 805

1 789

1 805

11200

Ventilationsåtgärder

0

25 112

25 112

12 000

11233

Korpen Hus 02 omb ventila

13

0

‐13

11240

Solbergask 01 vent PU

65

0

‐65
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Projnr

Projekt

11244

Terra Novask vent PU

11250

Utgifter, tkr
Jan 20 ‐ Mars 20

Årsbudget, tkr
Jan 20 ‐ Mars 20

Avvikelse,
tkr

Prognos 2020,
tkr

33

0

‐33

Västerhejdesk 03 ventilat

290

0

‐290

11252

Bösspipan 7 vent PU

181

0

‐181

11253

Ekorren 02 vent PU

60

0

‐60

11364

Re invester biobränsleanl

10

1 075

1 065

1 075

11406

Offentliga toaletter Xkaj

72

3 896

3 824

150

11543

Oljekonvertering fastighe

0

1 919

1 919

1 000

11579

Visby anslutning fiber

0

‐10

‐10

0

11580

Hamnkontoret ombyggnad

0

2 314

2 314

0

11800

Fastighetsansv/PU Invest

0

70 341

70 341

45 000

11822

Terra Novask renov klassr

0

‐2 056

‐2 056

11824

Södervärnssk 04 inre uh

0

‐1 220

‐1 220

11825

Norrbackaskolan etapp 2

0

‐2 270

‐2 270

11826

Desideria etapp 2

1

0

‐1

11827

Solbergask 01 etapp 2

13

‐2 618

‐2 631

11828

Korpen Hus 02 UH etapp 2

0

‐5 228

‐5 228

11829

Verkstadsskolan 02 Inv UH

0

‐1 469

‐1 469

11837

Bösspipan Dungen inv uh

108

‐2 928

‐3 036

11838

Terra Novask uh etapp 3

923

‐458

‐1 381

11841

Västerhejdesk 03 inv uh

58

0

‐58

11843

S:t Hanssk rum 102‐110

1 095

0

‐1 095

11844

Korpen 04 brandlarm

20

0

‐20

11846

Västerhejdesk 03 etapp 2

1 230

0

‐1 230

11847

Bösspipan 7 renov etapp 2

2 184

0

‐2 184

11848

Terra Novask PU EPC

108

0

‐108

11849

Västerhejde sk 03 brandla

129

0

‐129

11850

Korpen hiss ungdoms omb

383

0

‐383

11851

Högbysk 02 inv uh

694

0

‐694

12000

Ospec gator o vägar

0

183

183

0

12001

Beläggningsprogram

0

11 297

11 297

11 297

12007

Ensk. Vägar förb. Enl LTP

0

1 068

1 068

1 000

12011

Trafiksäkerhetsåtgärd LTP

0

1 053

1 053

1 053

12036

Lätt avhjälpta hinder

0

1 987

1 987

500

12040

Säkra skolvägar

0

3 146

3 146

800

12047

Cykelplan Visby

0

4 888

4 888

2 000

12049

Innerstutv gata torg park

0

491

491

0

12050

Belysn åtgprogr armatur‐u

172

0

‐172

0

12051

Visborg infrastr park

0

4 614

4 614

0

12055

Utveckling serviceorter

0

5 674

5 674

1 500

12060

Trafik, X‐kaj

282

3 000

2 718

3 000

12063

Provisorisk bro t X‐kaj

19

0

‐19

0

12064

Kvarnåkershamn väg belägg

0

493

493

0
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Projnr

Projekt

12065

Anslutn Flygplatsen

12100

Belysning reinvestering

12200

Ospec objekt park

12209

Lekutrustning

Utgifter, tkr
Jan 20 ‐ Mars 20

Årsbudget, tkr
Jan 20 ‐ Mars 20

Avvikelse,
tkr

Prognos 2020,
tkr

0

5 200

5 200

2 000

196

0

‐196

1 500

0

874

874

700

49

774

725

500

12253

Bad&besökpl uppr&förändr

3

1 916

1 913

1 000

12254

Utveckling stadsmiljö X‐k

0

142

142

0

12255

Besöksplatser, X‐kaj

2

0

‐2

2

12400

Ledningsutb ospec

363

4 743

4 380

3 000

12420

Roma kyrkby va‐ledn

15

0

‐15

15

12427

V‐garn‐k‐hamn anl valedn

0

813

813

813

12431

VH Botm 1:90 Hallbr 1:10

801

1 939

1 138

1 939

12435

VA‐ledn "Södra Linan"

1 561

8 837

7 276

8 837

12436

Gnisvärd VA‐utbyggnad

12452

Vatten regionala nätet

8

988

980

100

286

2 802

2 517

2 000

12454

Gotlands vattenförsörjn

0

2 160

2 160

0

12459

Vattenförsörjning Lojsta

0

2 927

2 927

0

12460

Vattenförsörjning Fårö

16

2 878

2 862

0

12461

Testbädd Storsudret

154

14 138

13 984

2 000

12468

Drift, u‐håll o förnyelse

0

9 520

9 520

5 000

12516

Lickershamn VattenReserv

165

13 390

13 226

15 000

12524

Kvarnåkershamn Avsaltn VV

189

‐6 956

‐7 145

10 000

12525

Vattenskydd VA‐plan

0

950

950

0

12581

Herrvik VV utökad kap

1 043

3 290

2 247

3 290

12585

Förstud Stenhuse‐Tofta VV

46

0

‐46

0

12623

Fårösunds AVR

88

7 016

6 928

3 000

12655

Klintehamn avl ren verk

301

‐3 911

‐4 212

2 300

12657

Katthammarsvik ARV

244

17 332

17 088

7 000

12702

Slite deponi

336

30 040

29 704

5 000

12703

Återvinningscentraler

0

13 301

13 301

500

12717

Hygieniseringsanlägg Fårö

0

1 791

1 791

0

12729

Farligt avfall Skarphäll

0

27

27

0

12730

Slamtömningsplatser

4

2 500

2 496

2 500

12731

Dagvatten slurry Roma

1 112

750

‐362

1 500

12733

Insamling

0

500

500

0

12803

VBY Hamn Förbättr.åtg.

391

‐20

‐411

2 000

12808

VBY Omb. Hamnterminal

0

2 500

2 500

500

12812

Rep spont kajanläggningar

0

7 425

7 425

7 425

12835

Visby Hamn omb. fender

0

46

46

0

12836

VBY Elanslutning fartyg

404

11 508

11 104

9 100

12837

Byte rulltrappor hamnterm

0

1 922

1 922

0

12840

VBY Renov spont Holmen

0

250

250

100

12850

Förbättring övriga hamnar

0

1 696

1 696

1 696
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Region Gotland
Tekniska nämnden

Delårsrapport 1

Projnr

Projekt

12870

Servicehus Ronehamn

12871

Rensmuddring Ronehamn

12872

Klintehamn logistikytor

12873

Utgifter, tkr
Jan 20 ‐ Mars 20

Årsbudget, tkr
Jan 20 ‐ Mars 20

Avvikelse,
tkr

Prognos 2020,
tkr

0

‐165

‐165

0

74

4 549

4 475

2 500

337

2 644

2 308

2 000

Fårösund renov vågbrytare

0

2 000

2 000

1 000

12874

VBY Renov spont Holmen

0

250

250

0

13000

Reinvestering i VA‐anlägg

0

78 607

78 607

61 000

13001

Reinv Ljugarn RV nyanslut

232

0

‐232

13002

Herrviks intagsledning

19

0

‐19

13004

Reinv ny utg ledn t Slite

1 797

0

‐1 797

13007

Reinv Alva tornet

25

0

‐25

13028

Vatten/avl;s försörjn Vy

976

0

‐976

13029

Mölner vattentorn

199

0

‐199

13031

Utv Spill renas t drickva

13034

VA‐pl Mölner‐Sicklings‐Vy

13039

423

0

‐423

3 523

0

‐3 523

Reinv Odvalds‐OK/Q8

5

0

‐5

14000

Förvärv/ kommande försälj

6

0

‐6

0

14040

Försäljning Fastighet

95

0

‐95

0

15000

Ombyggnad vattenverk

0

6 607

6 607

6 607

15017

Pilotproj/filter anjonbyt

24

0

‐24

15026

Tingstäde VV grind stängs

11

0

‐11

15027

Herrvik VV maa filterlinj

15028

Grind stängsel Blomstervä

16000

236

500

264

1 075

0

‐1 075

Omb avloppsreningsverk

0

7 635

7 635

3 000

17000

Sanering VA‐ledn nät

0

11 000

11 000

11 000

17016

San Visby Norderstrand mm

205

0

‐205

17024

San Burgsvik Hamnvägen

23

0

‐23

17031

Vy Silvåsg Byte V+S+D‐led

92

0

‐92

17048

San Ronehamnsvägen 1‐19

1 379

0

‐1 379

17050

San Infordr/reline fl obj

126

0

‐126

17051

San Klinte‐Odvalds delav

43

0

‐43

22001

Reinvestering data/IT

38

300

262

300

22103

IT,inv fastighetsserv

0

53

53

53

22600

Maskiner o Fordon

210

4 700

4 490

4 700

22601

Maskiner o Fordon, VA

1 585

5 000

3 415

6 400

22602

Maskiner o Fordon, Avfall

0

5 050

5 050

5 050

22708

Nytt biljettsystem

0

5 000

5 000

5 000

22709

utveckling Visby

0

751

751

200

22710

Hållpl‐stolpar landsbygd

0

1 541

1 541

0

22711

Utv serviceorter inkl hpl

0

1 293

1 293

200

22712

Busstrafik X‐kaj

0

51

51

0

39 016

529 851

490 836

366 452

Totaler
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Delårsrapport 1
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6 Bilaga – prognos Exploateringsutgifter
Projnr
12167
12168
12171
12172
12176
12178
12179
12181
12182
12183
12362
12363
12366
12368
12369
12370
12371
12372
12375
12376
12378
12380
Totaler

Projekt
Expl Såpsjudaren Gta et 1
Expl Strukturplan Visborg
Expl Yttre A7, et 2
Expl Yttre A7, et 2,proj
Expl Kopparslagaren Visby
Expl Park Yttre A7 et 3
Expl Gata Yttre A7 et 3
Expl Kv Bläckfisken gata
Expl Kv Bläckfisk GC‐väg
Expl Kv Brodösen Gata/GC
Expl VA Såpsjudarere et 1
Expl Dubb mark Visby
Expl VA Yttre A7 et2 proj
Expl VA Yttre A7 et 3
ExVA Sv Spel kv Bläckfisk
Expl VA Brodösen Terra No
Expl VA Kv Järnvägen 4 Vy
Expl VA Bläckfisken
Expl VA kv Skenet
Expl VA Kv Brodösen
Expl VA Stadsutv Visborg
Expl Dubb mark Klintehamn

80001
80007
80009
80013
80014
80015
80016
80017
80020
80100
80101
80102
80103
80104
80107
80108
80112
80113
80116
80118
80119
80120

Expl kv Kaptenen Art 1:33
Expl kv Skenet/Ljuset Vis
Expl Y;e A7 et1 Rivning
Expl Y;e A7 Sanering et 2
Expl Y;e A7 Rivning et 2
Expl Y;e A7 Arkeologi et2
Expl Y;e A7 Övr et 2+3
Expl Y;e A7 Detaljpl et 2
Expl Stadsutveckl Visborg
Expl Järnvägen 4
Expl Brodösen Terra Nova
Exploatering Bläckfisken
Expl Detaljplan mm genere
Expl Övrigt generellt
Expl Järnvägen 3
Expl Järnvägen 2
Kopparslagaren Terra Nova
Visby hamn
Gråbo 1:3
Oddvalds Klinte
Talgoxen Hemse
Visby Hällarna 1:7(järnv)

Totaler

Utgifter, tkr
Årsbudget, tkr
Avvikelse,
Jan 20 ‐ Mars 20 Jan 20 ‐ Mars 20 tkr
Prognos 2020, tkr
0
693
693
600
0
4 000
4 000
0
0
223
223
0
16
1 818
1 802
1 000
0
293
293
0
338
5 424
5 086
5 424
186
9 486
9 300
9 400
2
724
722
724
2
788
786
788
43
934
891
8 934
0
5
5
0
0
800
800
0
0
2 005
2 005
2 000
210
5
‐205
600
0
1 105
1 105
0
0
870
870
1 300
0
1 000
1 000
600
0
‐2 278
‐2 278
0
0
‐80
‐80
0
67
9 497
9 430
9 497
0
1 000
1 000
1 000
6
0
‐6
6
870
38 312
37 443
41 873
0
0
0
0
0
0
28
0
2 289
10
28
0
0
29
0
0
5
9
28
6
52
0

400
‐4
‐2
40
6
883
‐520
‐52
17 010
5 148
344
‐141
‐253
612
‐489
‐100
‐16
‐34
‐88
‐16
‐39
‐16

400
‐4
‐2
40
6
883
‐548
‐52
14 721
5 138
316
‐141
‐253
583
‐489
‐100
‐21
‐43
‐116
‐22
‐91
‐16

100
0
0
0
0
200
150
0
20 000
300
8 344
0
0
200
1 500
0
200
0
700
3 000
1 000
0

2 482

22 673

20 191

35 694
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/622
18 mars 2020

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Omdisponeringar investeringar hamnverksamheten
Förslag till beslut



Tekniska nämnden beslutar att omdisponera 1 922 000 kr från projekt 12837
”Byte av två rulltrappor hamnterminalen” till projekt 12803 ”VBY Hamn
förbättringsåtgärder”.



Tekniska nämnden beslutar att omdisponera 165 000 kr från projekt 12850
”Förbättringsåtgärder övriga hamnar” till projekt 12870 ”Servicebyggnad
Ronehamn”.

Sammanfattning

Projektet 12837 ”Byte av två rulltrappor hamnterminalen” fick en investeringsbudget
på 2 000 000 kronor år 2018. Projektet innebar att rulltrapporna skulle bytas ut då de
nått sin tekniska livslängd och började kräva omfattande underhåll. Men nya EU
regler anger att om nya rulltrappor installeras måste de ha en mindre vinkel än de
som finns i hamnterminalen idag. Det är inte möjligt av utrymmesskäl samt att
bärande konstruktioner i så fall måste göras om, vilket skulle innebära ett betydligt
större och dyrare projekt. Beslut har då tagits att istället lägga ner 78 000 kronor på
att byta ut detaljer så att rulltrappornas livstid förlängs men med krav på tätare tillsyn.
Projektet 12803 ”Visby hamn förbättringsåtgärder” har dragit över sin
investeringsbudget med drygt 2 000 000 kronor med anledning av kvalitetshöjning på
ytskikt på landområdet vid kryssningskajen (stormskador) samt renovering av
toaletter i hamnterminalens avgångshall som under arbetets gång visat sig dölja
mögelskador. Renoveringen av toaletterna i Hamnterminalen fortsätter etappvis
under hela 2020. För att kunna hantera ovanstående behöver en omdisponering inom
befintlig budget för hamnens affärsverksamhet göras.
Projektet 12870 ”Servicebyggnad Ronehamn” har dragit över sin budget med
165 000 kronor med anledning av några tillkommande ÄTA arbeten. Projektet 12850
”Förbättringsåtgärder övriga hamnar” har en investeringsbudget på 1 700 000 kronor
och är avsedd för uppkommande investeringsbehov i de skattefinansierade
hamnarna. Därifrån finns möjlighet att omdisponera 165 000 kronor till projekt
12870 för att erhålla en ren redovisning när projektet slutredovisas.
Omdisponeringen sker från ett projekt som är avsett att användas för uppkomna
behov och får inga direkta konsekvenser för den övriga skattefinansierade
verksamheten.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/622

Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att omdisponeringar av investeringsanslag
erfordras enligt ovan.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet bedöms inte ha någon direkt påverkan på
barn- och genusperspektivet
Landsbygdsperspektiv – Beslutet har grund i en hög kvalitet i infrastrukturen kring
linjetrafik, vilket gynnar hela ön. Servicebyggnaden i Ronehamn är till för hamnens
kunder däribland fiskarna som levererar till fiskfabriken, vilket gynnar
landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutets innebär endast en omprioritering av
redan tilldelade investeringsmedel och får inga nya ekonomiska konsekvenser för
hamnverksamheten.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-03-12
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/662
25 februari 2020

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Omdisponering till mark och trafikavdelningen
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera 140 000 kronor från ansvar 2010
”TN:s ordförande” till ansvar 1411 ”Mark- och trafikavdelningen” avseende
finansiering av inhyrning av externa toaletter.

Sammanfattning

Mark och trafikavdelningen hyr under sommarperioden maj-september toaletter från
restauranger och hotell i Visby. Driftkostnaden uppgår enligt avtal till 140 000 kronor
per år. Antalet inhyrda toaletter uppgår till 27 st. från 11 restauranger och hotell och
har skett from 2018. Finansiering av inhyrningen har skett från teknikförvaltningens
ledning ansvar 2111 men föreslås nu ändras genom en omdisponering från tekniska
nämnden. Kostnaden ska i fortsättningen redovisas i rätt verksamhet som finns i
Mark- och trafikavdelningen.
Tekniska nämndens driftbudget för 2020 uppgår till 1 924 000 kronor och utfallet
tom februari uppgår till 273 600 kronor. Enligt teknikförvaltningen finns det ett
utrymme för att omdisponera 130 000 kronor till mark- och trafikavdelningen.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att 130 000 kronor bör omdisponeras från ansvar 2010
”TN:s ordförande” till ansvar 1411 ”Mark och trafikavdelningen”
Barn- och genusperspektiv –Beslutet innebär konsekvenser för barn- och
genusperspektivet innebärande att det bidrar till att det Gotländska samhället fortsatt
kan utvecklas i en positiv riktning.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet innebär konsekvenser för landsbygdsperspektivet
innebärande att hela Gotland kan utvecklas i en positiv riktning.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet får ekonomiska konsekvenser innebärande
att mark- och trafikavdelningen får finansiering för kostnader avseende inhyrning av
toaletter.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-02-25
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Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Mark och trafikavdelningen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/5
5 mars 2020

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Särredovisning för affärsdrivande verksamhet
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna särredovisningar 2019 för VAverksamheten, avfallsverksamheten och linjehamnsverksamheten.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen har upprättat särredovisningar för de affärsdrivande
verksamheterna. De affärsdrivande verksamheterna omfattar VA-verksamheten,
Avfallsverksamheten och linjehamnsverkssamheten.
De affärsdrivande verksamheterna finansieras via externa taxor.
Bedömning

Teknikförvaltningen har upprättat särredovisningar för de affärsdrivande
verksamheterna enligt god redovisningssed.
Barn- och genusperspektiv –Inte relevant.
Landsbygdsperspektiv – Inte relevant.
Ekonomisk konsekvensanalys – Särredovisningarna tydliggör teknikförvaltningens
affärsdrivande verksamheter vad gäller ekonomin.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-03-05
Särredovisning VA-verksamheten
Särredovisning Avfallsverksamheten
Särredovisning Hamnverksamheten.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Avdelningarna, RF
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Förvaltningsberättelse
Region Gotlands avfallsverksamhet bedrivs i huvudsak genom externa entreprenörer. För år 2019 var de tre största avtalsparterna Åkericentralen AB,
Ragn-Sells AB samt Fröjelstugan.
Särredovisningen avser den taxefinansierade verksamheten.

Framåtblick
Arbetet med att skapa en effektiv avfallsorganisation pågår. Nyrekrytering pågår och medarbetare med spetskompetens inom avfall och logistik kommer att
prioriteras liksom att förbättra och utveckla arbetsmiljön. 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 vilken entreprenör som ska
tilldelas upphandlingen. Det nya avtalet börjar gälla 2021-02-01. I övrigt fortlöper projekten med förbättringar av ÅVC verksamheten.
Förslag på en ny avfallsplan för samrådsförfarande har lagts fram till tekniska
nämnden under hösten 2019. Samråd av avfallsplanen pågick under hösten/vintern 2019/2020. Planen förväntas träda ikraft under sommaren 2020.
Utveckling av återbruk är planerad och påbörjas 2020.
Under parollen ”vi gör avfall till en resurs” byggs en ny avfallsavdelning upp för
att på ett effektivare sätt kunna ta hand om avfallet och än bättre behandla de
fraktioner det består av.

Resultat 2019
Det ekonomiska resultatet för år 2019 uppgick till -613 tkr. Kundtjänst redovisade positivt resultat varav 273 tkr hänförs till avfallsverksamheten vilket redovisats mot eget kapital.

Redovisningsprinciper
Alla ekonomiska händelser inom kommunal avfallsverksamhet (offentligrättslig så väl som privaträttslig) ska bokföras och redovisas i enlighet med
god redovisningssed, vilket innebär att huvudmannen ska följa de lagar och
normer som finns för redovisningen.
Om verksamheten bedrivs som kommunal förvaltning/nämnd, gemensam
nämnd eller kommunalförbund, regleras externredovisningen av den kommunala redovisningslagen (KRL 1997:617).
3

Grunden i självkostnadsprincipen är att varje generation ska stå för sina
kostnader. Det är därför som det är viktigt att periodisera kostnader till rätt
period och att alla relevanta kostnader är fördelade och redovisade på
verksamheten.
I verksamheter vars avgiftsuttag inte får överskrida självkostnaden, så som
insamling av hushållsavfall, innebär det att ett överskott inte kan betraktas
som vinst. Ett avgiftsuttag som överstiger periodens fastställda kostnader
är i stället en form av skuld till avgiftskollektivet.
Måluppfyllelse
Preliminära mål för avfallsavdelningen enligt förslag till avfallsplan 20202030.
1. Att det på Gotland genereras mindre avfall.
2. År 2025 är det enklare för Gotlands invånare och besökare att återanvända/återbruka begagnade varor. Återanvändning av bygg- och rivningsavfall har ökat.
3. År 2025 går avfall och material som inte kan återbrukas till materialåtervinning. Andelen källsorterat avfall har ökat.
4. Resurserna i det avfall som uppstår tas tillvara på Gotland. År 2025
har återvinningen av energi och näring från avfall ökat.
5. Minimerad negativ miljöeffekt från nedlagda och aktiva deponier.
6. År 2030 är Gotlands stränder, natur och gatumark skräpfria.
Verksamheten skall vara helt avgiftsfinansierad och finansieringsgraden
skall vara 100% över en 3-årsperiod.
Viktiga händelser under året 2019
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.
Teknikförvaltningen vann temapriset vid årets förnyelsedag inom Region
Gotland. Den oxidationsanläggning på Visby gamla deponi som är i drift sen
2018 bidrar till att GEAB, med hjälp av deponigas, kan producera upp till
200 kilowattimmar till fjärrvärmenätet och därmed värma ytterliga cirka 100
villor. Gotland är först i Sverige med denna teknik.
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Projektering för utbyggnad av Slite deponi pågår.
ÅVC-bemanningsprojektet är slutfört. Projektet har inneburit renare fraktioner genom bättre sortering.
Slamuppdraget påverkas negativt av tillgänglighetsbrist vid reningsverket i
Klintehamn. Bristen medför ökade transportkostnader till Visby reningsverk
med minskad produktion som följd.
Investeringsredovisning 2019
Den sammanlagda investeringsvolymen under 2019 uppgick till 1 607 tkr.
De stora investeringsprojekten inom Avfallverksamheten redovisas i nedanstående tabell.

Projnr Projekt

Årsbudget, tkr

Avvikelse,
tkr

Utfall, tkr

12702 Slite deponi

10 737

697

10 040

12703 Återvinningscentraler

10 988

687

10 301

Hygieniseringsanläggn
Fårö

891

0

891

12729 Farligt avfall Skarphäll

250

224

26

2 000

0

2 000

750

0

750

12717

12730 Slamtömningsplatser
12731 Dagvatten slurry Roma

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
65,1
80,3
81,4
72,6
5

Plats av antal kommuner
49 av 156
33 av 216
82 av 143
62 av 249

Gotlands ÅVC- och kundnöjdhetsindex har inte ändrats nämnvärt från 2017
till 2018. 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 Sveriges kommuner och regioners (SKR) 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.
Fråga

Region
Gotland

Sverige

79 %

81 %

75 %

79 %

88 %

84 %

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?

I nedanstående tabell redovisas verksamhetsmått för avfallsverksamheten
2016-2019. Vid beräkning av mängd per person har invånarantalet justerats
med hänsyn till fritidshus, gästnätter och arbetspendling (2018: 63 994
personer).
Insamling av avfall

2019*
Total
mängd i
ton

2018
Total
mängd i
ton

Kg per
person

Kg per
person

2017
Total
mängd i
ton

Kg per
person

Mängd insamlat
mat- och restavfall 1
varav insamlat komposterbart(matavf)
varav brännbt avfall

10 541

165

10 397

162

10 500

167

3 905

61

3 739

59

3 600

57

6 636

103

6 658

103

5 188

83

Mängd returpapper
och förpackningar
(exkl. wellpapp) 2
Total mängd insamlat hushållsavfall 3

6 500

101

7 226

117

8 070

128

-

-

33 472

523

39 121

622

6

1

Uppgift från mottagaranläggning
Uppgift från förpacknings- och tidningsinsamlingen
Returpapper och förpackningar, elavfall, farligt avfall, grovavfall, mat - och restavfall
* Uppgifter för 2019 är preliminära och tas fram kvartal 2, 2020. Vid beräkning av mängd per person har invånarantalet justerats med hänsyn till fritidshus, gästnätter och arbetspendling (2018: 63 994 personer).
2
3

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

2018*

2017

2016

Andel i
%
53 (37)

Andel i
%
55 (39)

Andel i
%
54 (39)

46 (20)

55 (20)

53 (27)

76 (40)

76 (38)

81(40)

Siffror inom parentes är medeltal för alla kommuner. *Uppgifter för 2019 tas fram kvartal 2 år 2020.

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.
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 procentsmålet 2018 och 52 kommuner
uppnår 40 procentsmålet 2018.
Avfallsmängderna totalt och per person ökar vilket beror på antal kunder
från 2016. Uppgifter om total mängd hushållsavfall är osäkra på grund av
att mängduppgifter för grovavfall är osäkra.
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 tidningar och förpackningar. Utsortering och återvinning av grovavfall kan förbättras och utvecklas. Arbete har påbörjats för utsortering av så kallad kommunplast för
materialåtervinning på sikt.
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I nedanstående tabell redovisas nyckeltal för slamverksamheten 2018 -2019.
Slamverksamheten
Slamtömning enskilda avlopp
Antal brunnar/tankar
Antal tömningar
Bomkörning per abonnent i %

2019
13 177
12 789
2,7

2018
13 311
11 830
4,0

Det kan konstateras att antalet brunnar minskat. Antalet tömningar har
ökat med 959 st. Antalet bomkörningar har minskat vilket är positivt.

Avfallsverksamheten
Verksamheten för avfallshantering redovisar ett negativt utfall mot budget
med -613 tkr vilket redovisas i nedanstående tabell:

Text
Intäkter
Kostnader
Netto

Budget 2019

Utfall 2019

Avvikelse

104 693

106 128

1 435

-104 692

-106 741

-2 048

-1

-612

-613

Avfallsverksamhetens kostnader redovisar ett underskott med -2 048 tkr. Kostnaderna uppgår till totalt 106 741 tkr (98 633 tkr). vilket förklaras nedan:






Kostnaderna för köp av tjänster från Ragn-Sells visar på ett budgetöverskott med 1 490 tkr, hänförligt till bättre sortering så att behandlingskostnaderna till Ragn-Sells minskat.
Personalkostnaderna redovisar ett underskott med -1 367 tkr vilket bl.a.
förklaras av höga sjuktal samt utökad bemanning på återvinningscentralen i
Visby.
Kostnaden för behandling och hämtning av betalsopsäcken visar en belastning på -1 028 tkr över budget.
Slamverksamheten har ökat sina kostnader med -1 303 vilket främst förklaras av den ökade kostnaden vid tömning till reningsverken.
Återvinningscentralerna har ökat sina kostnader för kvittblivning med ca 400 tkr.

Verksamhetens intäkter redovisar ett överskott mot budgeten med 1 436 tkr. Intäkterna uppgår till totalt 106 128 tkr (103 638 tkr). Avfallsverksamhetens intäktsavvikelser förklaras nedan:
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Slamverksamheten har ökat sina intäkter med 517 tkr, hänförligt till att de
tömt fler brunnar än planerat.
Återvinningscentralerna har ökat sina intäkter med ca 500 tkr som förklaras
av förbättrad sortering och skärpta regler.
Försäljning av skrot har minskat intäkterna kraftigt, -1 334 tkr, vilket är
hänförligt till minskade skrotpriser.
Deponiavfall har minskat intäkterna med -1 000 tkr pga. noggrannare sortering på återvinningscentralerna.
Sophämtningen har minskat sina intäkter med -356 tkr, förklaras av att antalet abonnenter inte ökade i den takt det budgeterades för.

Resultaträkning 2019
Årsbudget 2019,
tkr
Intäkter

Utfall 2019,
tkr

Avvikelse,
tkr

-104 693

-106 128

1 435

17 338

18 705

- 1 367

759

372

387

54 376

53 092

1 284

2 478

2 515

-37

27 341

29 655

-2 312

2 371

2 284

87

28

118

-90

0

613

-613

Kostnader för arbetskraft
Material, inventarier
Entreprenad,
köp av verksamhet
Material, inventarier
Övriga
verksamhetskostnader
Avskrivningar
Finansiella poster
Summa
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Balansräkning 2019
Balansräkning, tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Summa anläggningstillgångar

2019

24 790
24 790

25 040
25 040

4 299

6 205

29 089

31 245

- 6 327

- 5 714

not 1

Omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital

not 2

därav årets resultat

2018

-

613

5 161

Avsättningar

not 3

111

60

Långfristiga skulder

not 4

24 457

30 062

Kortfristiga skulder

not 5

10 848

6 837

29 089

31 245

1 839

2 498

359

488

2019
3 632
655
12
4 299

2018
5 424
770
11
6 205

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998

därav särskild löneskatt

Not 1 - Omsättningstillgångar, tkr
Kundfordringar
Mervärdesskatt
Kortfristig placering andel av pensionsmedel
Summa
10

Not 2 - Eget kapital, tkr
Ingående eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital
Not 3 - Avsättningar, tkr
Avsättning för pensioner
Avsättning för särskild löneskatt för pensioner
Summa
Not 4 – Långfristiga skulder - Långfristiga skulder avser skattefinansierade delen
med avsättning till deponier
Not 5 - Kortfristiga skulder, tkr
Leverantörsskulder
Mervärdesskatt
Semesterlöneskuld
Pensionskostnad AÅP
Övriga kortfristiga skulder
Summa
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2019
- 5 714
613
- 6 327

2018
- 10 875
5 161
- 5 714

2019
89

2018
49

22
111

12
60

24 457

30 062

2019
3 032
908
1 565
554
4 790
10 848

2018
2 852
1 356
1 887
428
315
6 837

Avfalls-taxan
Antagen av regionfullmäktige 2014-02-20
Gäller från och med 2014-04-01
Prisrevidering beslutad av regionfullmäktige 2015-12-14
Gäller från och med 2016-01-01.
https://www.gotland.se/32159
Avfallstaxan är framtagen med bakgrund i Rapport U2014:09 ISSN 11034092, från Avfall Sveriges vägledning.
Avfallsslag/tjänster som utförs inkluderar Hushållssopor, tilläggsavgifter och
grovavfall, latrin samt slam.
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Vatten- och avloppsverksamheten
i Region Gotland 2019

O msl ags bi ld: E tt glas vatten från K varnåkers hamn vattenverk
Fotograf : Peter Daun
T ek ni k fö rva lt ni ngen, Regio n Go tl a nd, 20 19
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Förvaltningsberättelse
Region Gotlands vatten- och avloppsverksamhet ansvarar för produktion och
leverans av vatten till abonnenter, samt rening och hantering av spillvatten och
dagvatten inom fastställda verksamhetsområden och för abonnenter anslutna
enligt avtal.

Resultat 2019
Det ekonomiska resultatet för år 2019 uppgick till +1 895,0 tkr, (+4 142,0 tkr).
Det positiva resultatet ska ses mot tidigare års resultat vilka tillsammans ska
balanseras inom tre år från räkenskapsåret.
I resultatet ingår periodiserade anläggningsavgifter med 12 352,8 tkr (10 948,8
tkr), samt ränta på balanserade anläggningsavgifter med 3 959,4 tkr (4 800,8
tkr).
Resultat 2015-2019
2015 2016 2017
Resultat, mkr
Eget kapital, mkr
1

2018

2019

-0,8

-2,3

1,2

4,1

1,9

0

-2,3

-1,1

3,0

5,2 1

Totalt 274 tkr avser kundtjänst resultat.

Från år 2015 redovisas överskott inom VA-verksamheten som förutbetalda intäkter
med stöd av Vattentjänstlagen § 30 samt rekommendation nr 18 från Rådet för
kommunal redovisning. De totala förutbetalda intäkterna uppgick i bokslutet 2019
till 10 767 tkr och utgör en fond som periodiseras ut på 25 år och intäkter 2019
uppgår till 475,0 tkr.
År 2019 års resultat på +1 895,0 tkr redovisas mot det egna kapitalet.

Anläggningsavgifter
Under året inbetalades 32,5 mnkr (37,8 mnkr) i anläggningsavgifter från nytillkommande abonnenter. Dessa balanserades för successiv resultatföring. Totalt
finns balanserade anläggningsavgifter med 264,3 mnkr (244,1 mnkr) vid utgången av 2019. Den periodiserade intäkten från anläggningsavgifter uppgick
till 12,3 mnkr och ränta 3,9 mnkr. Anläggningsavgifterna uppgår till 32,5 mnkr
2019 vilket är en minskning jämfört med 2018. Minskningen förklaras av stora
pågående investeringar bl a Södra Linan samt Bräckvattenverket i Kvarnåkershamn vilka krävs för kommande anslutningar på södra Gotland. Utvecklingen
av inkommande anläggningsavgifter redovisas nedan för perioden 2015-2019.
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2015 2016
Anläggningsavgifter, mnkr

35,7

2017

22,8

2018 2019

24,1

37,8

32,5

Redovisningsprinciper
Enligt vattentjänstlagen skall VA-kollektivet redovisas skilt från annan
skatte- och avgiftsfinansierad verksamhet. Detta innebär att ett separat
bokslut med resultat- och balansräkning skall upprättas. Överskott skall redovisas som förutbetalda intäkter och underskott ska redovisas mot eget
kapital och återställas inom tre år.
Anläggningsavgifter balanseras som skuld till kollektivet och resultatförs genom periodisering under avskrivningstiden (f.n. 25 år).
Overhead- och administrationskostnader
I nedanstående tabell redovisas de OH-kostnader och administrativa kostnader som redovisats mot VA-verksamheten.
2015 2016 2017 2018

2019

Gemensamma kostnader OH, tkr

5 465 5 769 5 465 7 713

7 797

Debiteringstjänster/kundtjänst, tkr

1 801 1 836 1 624

Regionens kravverksamhet, tkr

893

0*

0*

7 363 7 702 7 089 8 305

8 690

97

Totalt, tkr

728

97

0*

*Redovisas centralt fr o m 2017

De gemensamma ”overhead” kostnaderna utgörs av förvaltningsövergripande kostnader såsom ledning och gemensamma köpta tjänster.

Måluppfyllelse
Tillgänglighet till Va-system skall vara 100%
-

Inga längre avbrott av vattenleveranserna har skett under året dvs.
målet 100% tillgänglighet har uppnåtts.

Tycker du att du är tillräckligt informerad om vad som får spolas ner i avloppet
-

Verksamheten har medverkat i SKL´s undersökning ”Kritik på teknik” under
2019, med ovanstående fråga. Det var 80% av de svarade som angett 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%).
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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, underhållsspolning av ledningsnätet, brandbekämpning samt ”svinn”.

Verksamheten skall vara helt avgiftsfinansierad och finansieringsgraden skall
vara 100% över en 3-årsperiod
- Resultatet för 2019 innebar en finansieringsgrad med 101,1%. Årets
överskott med +1 895,0 tkr redovisas mot eget kapital som är positivt.

Vatten med godkänd kvalitet skall produceras och distribueras dygnet runt
-

Under 2019 har 1 264 vattenprov tagits enligt kontrollprogrammet. Totalt 8 st. av dessa har bedömts som otjänliga, en av dessa hade höga
halter av BOR. Värdet är högre än Livsmedelsverkets gräns men under
WHO´s gräns, varför Regionen fått dispens av tillsynsmyndigheten.
Vidare är 6 st Livsmedelsverkets nya provtagningsordning, dvs alla
prov ska tas ospolade. Regionen arbetar med Miljö och Hälsa för att få
nya rutiner för att inte behöva ta prov ospolade. Ett prov hade stark
doft av klor och ett visade på e-coliebakterier.

Alla reningsanläggningar skall uppfylla ställda krav
-

-

Under 2019 har reningsverken i Visby, Klintehamn samt Slite fungerat
bra. Resultatet av utsläppskontrollen visar på god funktion på reningsverken.
Totalt har 6 860 241 m3 spillvatten behandlats under 2019.

Genomförande av VA-utbyggnadsplanen skall vara 100%
-

Under år 2019 har utbyggnaden enligt VA-planen fortsatt. Vissa förseningar har uppstått på grund av olika anledningar t ex väder, överklagandet samt nya prioriteringar.

Viktiga händelser under året 201 9


Den 19 juni började vårt nya vattenverk i Kvarnåkershamn att leverera vatten till socknarna söder om Hemse där anslutningsstoppet
då kunde hävas. Vid sidan av Kvarnåkershamns-projektet har utbyggnad av ledningsnätet genom Södra Linan-projektet fortgått. Vidare
har ombyggnad av Alva vattentorn och Mölner vattenverk påbörjats.
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Tillsammans ska dessa projekt i förlängningen möjliggöra att anslutningsstoppet framåt i tiden ska kunna hävas mellan Kvarnåkershamn
och Klintehamn.


Exploateringen i Visbyområdet har varit omfattande. Projekt Visborg
har tagit fart där projekteringen av den första etappen är påbörjad.
Den nya stadsdelen Visborg planeras för mångfald och hållbarhet.



Klimatvariationerna och den pågående exploateringen i Visby utmanar
kapaciteten i vatten- och avloppsreningsverk. Arbetet med att klarlägga vad som måste göras för att hållbart säkra Visbys framtida VA försörjning har tidigarelagts och påbörjades under våren.



Testbädd Storsudret har gått in i ett nytt skede bestående av datainsamling och modellering för att inom kort kunna avgöra var dammluckor skall sitta för att höja grundvattennivån till optimal nivå.



Metoden ”relining med strumpa” som förnyelsemetod för ledningsnätet föll
väl ut år 2018 och arbetet har fortsatt under år 2019. Relining med strumpa
är en av flera metoder för att invändigt renovera rörledningar i marken. Relining innebär att rören rensas och infodras med nytt material istället för att
byta ut hela rören.

Investeringsredovisning 20 10-2019
Den sammanlagda investeringsvolymen under 2019 uppgick till 224,2 mnkr,
inkl exploateringsprojekt. Projekt bedrevs enligt VA-planen med omfattande
utbyggnad av ledningsnät samt inom befintliga verk och anläggningar för
vattenproduktion och avloppsrening.

Investeringsutgifter
400
296,3

mnkr

300

224,2

200
100

35,7

69,9

53,4

56,6

105,9

67,8

57,1

39

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

År
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De stora investeringsprojekten inom VA-verksamheten redovisas i nedanstående tabell.

Projekt
Södra Gotlands bräckvattenverk
VA-ledning Södra Linan
Klintehamn AvloppsReningsVerk
Katthammarsvik AvloppReningverk
Fårösund AvloppsReningsVerk
Gnisvärd VA-utbyggnad
Testbädd Storsudret
Lickershamn vattenreservoar
Ledningsutbyggnad
Reinvestering i VA-anläggningar
Ombyggnad vattenverk
Ombyggnad avloppsreningsverk
Sanering VA-ledningsnät
Exploatering Yttre A7

Budget 2019,
tkr
52 239
89 089
2 710
17 923
8 929
6 534
15 094
6 275
2 635
58 576
8 267
5 361
4 449
3 868

Utfall 2019,
tkr
59 194
80 252
6 621
590
1 912
5 545
955
2 655
2 893
29 868
632
2 094
15 035
1 774

Avvikelse,
tkr
-6 955
8 837
-3 911
17 333
7 017
989
14 139
3 620
-258
28 708
7 635
3 267
-10 586
2 094

Underhåll ledningsnät
Underhållskostnaderna på ledningsnätet uppgick till totalt 11,1 mnkr år
2019 (14,3 mnkr). Åtgärderna utgörs främst av akuta reparationsåtgärder
men även planerade. I nedanstående diagram redovisas underhållskostnader för perioden 2015-2019.
Underhållskostnader ledningsnät
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Vattenleveranser och debitering
De levererade volymerna låg på 3,8 miljoner m3 för år 2019, att jämföras med år
2018 som var 3,9 miljoner m3 . Den debiterade (förbrukade) volymen var 3,4 miljoner m3, (3,2 miljoner m3). Debiteringsgraden ökade till 88 % för år 2019 från 82 %
år 2018, vilket förklaras av investerade resurser har gett positiva effekter med
mindre vattenläckage och underhållsspolning av ledningsnätet samt mindre
”svinn”.
Levererad resp. debiterad vattenvolym 2015-2019

Vattenleveranser och debitering
4,5
4

3,5

3,9

3,4

3,6

3,3

3,9

3,6

3,8
3,2

3,1

3,4

MNKR

3

2,5
2

1,5
1

0,5
0
2015

2016
Levererad mängd VA

2017

2018

2019

Debiterad mängd VA

Utveckling på sikt
- Fortsatt fullföljande av VA-planen inklusive VA-strategin.
- Klimatvariationerna och den pågående exploateringen i Visby utmanar kapaciteten i vatten- och avloppsreningsverk. Arbetet med att klarlägga vad
som måste göras för att hållbart säkra Visbys framtida VA -försörjning har
tidigarelagts och påbörjades redan under våren 2019
- Exploateringen i Visbyområdet har varit omfattande. Projekt Visborg har
tagit fart där projekteringen av den första etappen är påbörjad. Den nya
stadsdelen Visborg planeras för mångfald och hållbarhet. Som en delaktivitet i detta klarläggs för närvarande vad som krävs av VA-systemet för att
hantera en separation av grå- och svartvatten.
- VA-avdelnings delaktighet i forskningsprojektet ”Testbädden på Storsudret” går in i en realiseringsfas vilket skapar ett stort nationellt och internationellt intresse som kan utgöra ett embryo till en ny närings-, forskningsoch utvecklingsturism.
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VA-taxan
I nedanstående diagram redovisas utvecklingen av VA-taxan under perioden 2013-2019. Diagrammet visar att Va-taxan höjdes med 10 % till år
2014 och har därefter justerats upp med konsumentprisindex. Va-taxan
höjdes med 6% fr o m 1 april 2019 på grund av den höga investeringsvolymen. I nedanstående diagram redovisas brukningsavgifternas utveckling
under perioden 2013-2019. Brukningsavgifterna avser vatten och spillvatten
(inkl. moms)

I nedanstående diagram redovisas anläggningsavgifternas utveckling under
perioden 2013-2019. I exemplet ingår fast avgift för förbindelsepunkt samt
avgift per bostadsenhet. (inkl. moms)

Pris per vatten-och spillanslutning, tkr
(inkl moms)
180

Tkr

170
160

169

169

169

171

2014

2015

2016

2017

174

178

154

150
140
2013

År

9

2018

2019

Resultaträkning 2019
Tkr
Budget

Utfall

-179 491

-190 766

Avvikelse

INTÄKTER
Taxor och avgifter
Bidrag
Summa intäkter

11 275

-731

-784

53

-180 222

-191 550

11 328

KOSTNADER
Material, inventarier

4 328

15 577

-11 249

Entreprenad, köp av verksamhet

21 302

20 320

982

Konsulter

10 972

4 289

6 683

Personalkostnader

34 847

32 527

2 320

Personalomkostnader PO

13 836

12 908

928

Förbrukningsmaterial

9 266

11 048

-1 782

47 824

43 388

4 436

142 375

140 057

2 318

29 124

38 020

-8 896

1 528

1 692

-164

Summa avskrivningar

30 652

39 712

-9 060

Verksamhetens nettokostnader

-7 195

-11 781

4 586

Övriga verksamhetskostnader
Summa kostnader
Avskrivningar byggnader
Avskrivningar maskiner och inventar

Intern ränta intäkter

-3 572

-3 960

388

Intern ränta kostnader

10 767

13 846

-3 079

0

1 895

+1 895

100,0%

101,1%

+1,1%

Årets resultat
INTÄKTSFINANSIERINGSGRAD

.
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Balansräkning 2019
tkr
Not

2019

2018

1 216 623

1 031 393

12 876

12 263

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

1

334
1 229 833

219
1 043 875

Omsättningstillgångar

2

11 946

23 801

1 241 779

1 067 676

5 209*
1 895

3 040
4 142

Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
- därav årets resultat

3

Avsättningar

4

5 673

6 252

Långfristiga skulder

5

855 392

740 329

Kortfristiga skulder

6

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

375 505

318 055

1 241 779

1 067 676

12 022
2 347

12 363
2 414

Ställda panter och ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998
- därav särskild löneskatt

*Totalt 274 tkr avser kundtjänst resultat .

Verksamhetsmått resp. nyckeltal
2019

2018

Vattenverk, m 3 producerad/levererad

3 821 198

3 927 837

-106 639

Vattenverk, fakturerad m 3

3 372 530

3 207 229

+165 301

Renat avloppsvatten, m 3

6 860 241

6 309 726

550 515

11,1

14,3

-3,2

Underhållskostnader ledningsnät, mnkr

11

Differens

Noter
Not 1 – Finansiella anläggningstillgångar, tkr
2019
Andel av pensionsmedel
Lån till fastighetsägare för anläggningsavgifter
Summa

2018
0
334
334

0
219
219

7 624
3 011
201
1 110
0
11 946

17 057
5 399
183
1 162
0
23 801

Not 2 – Kortfristiga fordringar, tkr
2019
Kundfordringar
Mervärdesskatt
Kortfristig del av lån för anläggningsavgifter
Kortfristig placering andel av pensionsmedel
Övriga kortristiga fordringar
Summa

2018

Not 3 – Eget kapital, tkr
2019
Ingående eget kapital
Årets resultat
Årets resultat avseende kundtjänst
Utgående eget kapital

2018

3 040
1 895
274
5 209

-1 102
4 142
0
3 040

Not 4 – Avsättningar, tkr
2019
Avsättning för pensioner
Avsättning för särskild löneskatt för pensioner
Summa

2018

4 566
1 107
5 673

5 031
1 221
6 252

Not 5 – Långfristiga skulder, tkr
2019
Långfristiga lån
Investeringsfond
Förutbetalda anläggningsavgifter
Summa

580
10
264
855

365
767
260
392

2018
485
11
244
740

000
242
087
329

Not 6 – Kortfristiga skulder, tkr
2019
Leverantörsskulder
Mervärdesskatt
Semesterlöneskuld
Pensionskostnad individuell del
Interimsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa

15
1
3
1
1
351
375

12

513
906
410
898
288
490
505

2018
26
4
3
1
5
276
318

761
264
467
419
944
200
055
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Affärsdrivande linjehamn
i Region Gotland 2019

Omslagsbild: SF 1500 - M/S Visby
Teknikförvaltn ingen, Region Gotland, augusti 2017

2

Verksamhetsberättelse
Hamnavdelningen ansvarar för att leda, administrera och planera hamnverksamheten i regionens 16 hamnar. I denna särredovisning redovisas endast den statligt upphandlade linjehamnsverksamheten vilken bedriver trafik mellan VisbyNynäshamn-Oskarshamn-Västervik.
År 2008 tecknades ett avtal mellan Tekniska nämnden i Gotlands kommun och
Destination Gotland AB (DG) och Rikstrafiken (Trafikverket) som började gälla
från 1 januari 2009. Prisjustering av hamnavgifterna sker enligt nettoprisindex
(NPI). Justering uppåt med NPI gjordes med 2,14%. Hamnavgifterna består av
fartygsavgift från antalet ankomster samt varuavgift från antalet passagerare,
fordon och gods till och från ön.

Resultat 2019
Det ekonomiska resultatet för linjehamnsverksamheten år 2019 uppgick till
799 tkr (3 443 tkr).
I resultatet ingår hamnavgifter med 27 526 tkr (27 272 tkr) och kapitalkostnader
med 10 709 tkr (9 739 tkr).

Resultat 4 år
Ing. Eget kapital, mnkr
Överföring resultat
Förändring Eget kapital
Utg. Eget kapital, mnkr
Årets resultat, mnkr

2019

2018

2017

2016

7,3
3,4

4,7
2,5

2,3
2,4

0,5
1,8

10,7
0,8

7,3
3,4

4,7
2,5

2,3
2,4

3

Viktiga händelser under året
Hamnavtalet för den statligt upphandlade linjetrafiken löpte ut januari 2015.
Parterna har inte kom överens om något nytt avtal, men rederiet får fortsätta
trafikera hamnen till samma kostnad och ansvarsfördelning som tidigare.
Under 2019 hade 1 822 292 passagerare rest med den statligt upphandlade linjetrafiken vilket är en ökning jämfört med 2018 med 3,1 %. Personbilar hade
ökat till 544 308 stycken, vilket är en ökning med 3,5 %. Antalet ankomster och
avgångar till och från ön med Destination Gotland AB (DG) var 2 992, vilket är
en minskning med 5,2 %. Det tillkom ett stort fartyg under året. Under året
bedrevs sommartrafik även i år mot Västervik. Fartyget GUTE gick ej i trafik i år.
El-anslutning av fartyg i linjetrafiken
Projektet el-anslutning av fartyg i Visby hamn blev försenat och Mark- och Miljödomstolen har förlängt tiden för villkoret till 2019-01-31. Entreprenad och inkörning av den tekniskt komplexa anläggningen fortsatte under hela 2019. Fartygen
har sedan 31 januari 2019 kunnat koppla in sig på el från land.
Delprojektet med elanslutningar för kyltrailers på terminalområdet har under
hösten genomförts i färjeläge 6 och kommer under 2020 fortsätta i färjeläge 5.
Framtida reservhamn
Beslut om framtida reservhamn har ej tagits under året. Reservhamnsfunkionen kan utgöras av en eller flera hamnar som bör innehålla grundläggande
funktioner för upprätthållande av trafiken vid en samhällsstörning då or dinarie
färjelägen i Visby hamn inte kan nyttjas.
Reservhamnsfrågan är också en av de viktigaste faktorerna för Gotlands förmåga
att kunna motstå allvarliga störningar i samhällets funktionalitet under tre månader samt i krig under del av denna tid vilket, enligt regeringens inriktning av
totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025 ”Motståndskraft” (Ds 2017:66), ska vara utgångspunkten för planeringen och grunden för
totalförsvarets samlade förmåga.”
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Investeringsbidrag
Nedan i tabellen redovisas vilka anläggningstillgångar som vi fått EU-bidrag och
statliga investeringsbidrag för i tkr. TKF/Ekonomifrågor/Bokslut/2019/Bokslutslistor
Anläggningstillgångar

Totalt

Årets

Bidrag kvar

Fendrar (Statliga bidrag)

bidrag
19 506

bidrag
975

att erhålla
16 585

3 000

91

2 182

17 454

529

13 489

Hamnterminal, Resecentrum (Statliga bidrag)

2 596

130

1 837

Hamnterminal, Resecentrum (EU bidrag)

6 658

333

4 726

49 214

2 058

38 819

Godsterminal (Statliga bidrag)
Godsterminal (EU bidrag)

Totalsumma

Investeringsredovisning 2016-2019

Investeringsutgifter, mnkr

2019

2018

2017

2016

17,0

29,7

7,9

36,9

Investeringsprojekten redovisas i nedanstående tabell.
Projekt
Förbättringsåtgärder
Rep spont kajanläggningar

Budget 2019,
tkr
2 415

Utfall 2019,
tkr
4 436

Avvikelse, tkr

8 014

3 589

4 425

8 969

11 509

Visby Hamn omb. fender

46

Visby Elanslutning fartyg

20 478

Renovering rulltrappor
Totalsumma

-2 021
46

1 958

36

1 922

32 911

17 030

15 881
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Trafikvolym

Passagerare

2019
1 822 292

2018
1 766 730

2017
1 749 491

2016
1 623 034

2015
1 652 786

Nynäs
74%

Personbilar

544 308

525 971

521 225

492 279

489 299

72%

Husvagnar

6 435

6 691

7 081

7 038

5 766

53%

Släpvagnar

12 607

12 256

12 793

12 574

12 478

67%

783

812

852

873

883

58%

8 107
49 419
673 623

8 777
49 930
682 745

8 388
48 659
659 699

6 965
46 945
643 455

9 436
44 224
591 714

65%
51%
46%

Bussar
MC
Lastenheter
Lastton

Antalet turer till och från ön var 2 992 st. jmf. med 2018 då det var 3 156 st, en minskning med
5,2%. Nynäshamn i den högra kolumnen redovisas den andel av transporterna som går till och
från Nynäshamn under 2019. Dessa siffror är relativt konstanta, sett ur de senaste åren.

Förändring i procent jmf. med året innan

Passagerare

2019
3,1%

2018
1,0%

2017
7,7%

2016
-1,8%

2015
1,4%

2014
3,0%

Personbilar

3,5%

0,9%

5,9%

0,6%

2,8%

3,8%

Husvagnar

-3,8%

-5,5%

0,6%

22,1%

-1,1%

11,4%

Släpvagnar

2,9%

-4,2%

1,7%

0,8%

5,6%

0,9%

Bussar

-3,6%

-4,7%

-2,4%

-1,1%

-3,4%

-6,4%

MC
Lastenheter
Lastton

-7,6%
-1,0%
-1,3%

4,6%
2,6%
3,5%

20,4%
3,3%
2,5%

-26,2%
6,2%
8,7%

9,2%
-3,0%
-1,8%

-1,8%
6,0%
7,4%

Husbilar registreras som personbilar.

Passagerarvolym under sommarperioden

Nynäshamn

juni
175 412

juli
307 895

aug
211 141

Summa
694 448

Oskarshamn

60 949

113 915

77 730

252 594

6 254

24 302

12 376

42 932

242 615

446 112

301 247

989 974

Västervik
Totalsumma

Nynäshamn och Oskarshamn ökade totalt sin passagerartrafik under dessa månader med
6,2%, och på Västervikslinjen minskade den med 34%. Totalt så ökade trafiken dessa
månader totalt med 3,5%.
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Resultaträkning 2019
tkr

Budget

Utfall

Avvikelse

INTÄKTER
Fartygsavgifter

11 500

11 549

49

Varuavgifter

16 000

15 976

-24

1 440

1 438

-2

869

869

87

109

22

29 027

29 941

914

Investeringsbidrag fr. stat & EU *
Elkonsumtion land-el
Övriga intäkter
Summa intäkter

KOSTNADER
Material, inventarier 40-42, 64-66

1 188

309

879

OH-kostnader 479
Lokal- och markhyror 60

6 780
3 500

6 908
5 178

-128
-1 678

Fastighetskostnader 61

6 000

4 261

1 739

869

-869

154

96

Elkostnader land-el 621
Interna tekniktjänster 744

250

Övriga verksamhetskostnader
Summa kostnader

286

754

-468

18 004

18 433

-429

Avskrivningar byggnader

8 423

8 762

409

Summa avskrivningar

8 423

8 762

409

Verksamhetens nettointäkter

2 600

2 746

146

357

357

2 600

2 304

296

0

799

799

100%

103%

3%

Intern ränta intäkter
Intern ränta kostnader
Årets resultat
INTÄKTSFINANSIERINGSGRAD

* Bidragen är exkl. 620 tkr som ligger på annan verksamhet men som tillhör
linjehamnsverksamheten.
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Balansräkning 2019
tkr

Not

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar

1

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Summa tillgångar

2019

2018

216 021

215 417

11 507

10 708

227 528

226 125

11 507
799
216 021

10 708
3 443
215 417

227 528

226 125

Eget kapital och skulder
Eget kapital
- därav årets resultat
Långfristiga skulder

2

Summa eget kapital och skulder

Verksamhetsm ått resp. nyckeltal
2019

2018

Antal turer, till och från Gotland

2 992

3 156

-164

Bruttoregisterton (1.000-tal ton)

44 120

38 835

5 285

Ankommande gods (1.000-tal ton)

410

412

-2

Avgående gods (1.000-tal ton)

264

271

-7

8

Differens

Not 1 – Anläggningstillgångar , tkr

Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar
2019

2018

Visby hamn färjeläge 5 o 6 o 7

65 958

69 880

Hamnterminalen

15 868

14 058

Visby hamn

61 343

64 903

Fenderverk F-läge 5, 6

396

501

Visby hamn rep stormskador (Per)

434

483

Godsterminal

34 645

36 069

El-anslutning fartyg

37 377

29 523

216 021

215 417

Summa

Not 2 – Eget kapital, tkr

Ingående eget kapital
Justering egen finansiering investering
Justering omklassificering EK till långfristig skuld
Årets resultat
Utgående eget kapital
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2019

2018

7 265

4 729

3 443
799
11 507

2 536
3 443
10 708

Teknikförvaltningen
Telefon 0498-26 90 00
www.gotland.se
10

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/993
17 mars 2020

Per Seigerlund

Tekniska nämnden

Tilläggsanslag för rivning av barack Visby Hällarna 1:7
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag i driftbudgeten för
rivning av baracken på Visby Hällarna 1:7, Söderväg 56B, den s.k. Marinstugan,
med totalt 850 000 kronor.

Sammanfattning

Region Gotland har till föreningen Flottans Män sedan 1990 arrenderat ut del av
Visby Hällarna 1:7 för uppställning av barack. Området är planlagt som allmän
platsmark och baracken står följaktligen planstridigt på platsen. Under 2006
markanvisades platsen för hotellverksamhet och detaljplanearbete påbörjades för det
område som numera utgörs av fastigheten Kransborren 1 och som ligger direkt norr
om arrendestället. Det framgår både av detaljplanens genomförandebeskrivning och
ett antal politiska beslut att baracken ska avlägsnas från platsen (se t.ex.TN 2008-0827 § 20 och TN 2012-05-30 § 129, angående arrendeavtal, och KF 2008-12-15 § 158,
antagande av exploateringsavtal rörande hotellbygget). Förvaltningen sade upp avtalet
med föreningen redan 2007 men eftersom hotellbygget dröjde har det förlängts i
kortare intervaller t.o.m. 2017-07-31.
Hotellbygget är sedan sommaren 2019 klart och teknikförvaltningen har fått
rivningslov och i mars 2020 påbörjades arbetet med att riva baracken. Provtagning på
byggnadsmaterialet har genomförts vilket visar på förekomster av PAH:er som gör
att baracken är olämplig att användas eller flyttas till annan plats. Efter genomförd
rivning kommer materialet att transporteras till deponin i Slite.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag i driftbudgeten erfordras med 850
000 kronor för rivning av baracken på Visby Hällarna 1:7, Söderväg 56B, den så
kallade Marinstugan.
Uppsägningen av arrendeavtalet och avflyttningen av baracken initierades i och med
detaljplaneläggningen av Kransborren 1 (hotelltomten). Baracken ägs inte av region
Gotland men på grund av otydlighet i arrendeavtalet rörande avflyttning och
återställande vid uppsägning har ansvaret för borttagande av baracken fallit på region
Gotland. Det framgår av genomförandebeskrivningen att kommunen bland annat
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 2020/993

ska se till att Marinstugan flyttas eller rivs och att kommunens kostnader ska täckas
av intäkterna från försäljningen av Kransborren 1. För att rivning, återställande och
deponering ska kunna genomföras behöver tekniska nämnden ansöka om
erforderliga tilläggsanslag för projektet.
Barn- och genusperspektiv – I och med återställande av marken till parkmark ökar
tillgängligheten till Kokkolokko-skogen.
Landsbygdsperspektiv -Finns inget landsbygdsperspektiv på detta.
Ekonomisk konsekvensanalys – Intäkterna från försäljningen av Kransborren 1
uppgår till 8 050 000 kronor och kommer att överstiga regionens kostnader för
genomförande av detaljplanen.
Beslutsunderlag

TN 2008-08-27 § 20
TN 2012-05-30 § 129
TN 2019-06-19 § 156
KF 2008-12-15 § 158
MBN 2019/7893
Detaljplan Visby del av Hällarna 1:7 (Kransborren), 09-P-177. 2008-12-15
Rapport 18133: Pentacon 2019-01-24
Tjänsteskrivelse 2020-03-17
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/497
12 mars 2020

Isak Malm

Tekniska nämnden

Utmaningsrätten - Gatustädning
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att inte anta utmaningen avseende ”Gatustädning”.

Sammanfattning

Sedan oktober 2019 kan den som själv är intresserad av att driva en avgränsad del av
Region Gotlands verksamhet initiera en prövning om en upphandling skall
genomföras för den aktuella verksamheten.
En entreprenör har utmanat Region Gotland på gatustädning av körbanan fram till
trottoarkant genom att använda en så kallad PM10-sugbil.
Region Gotlands gatustädningsuppdrag omfattar bland annat följande driftsåtgärder:


Sopning, städning, sandupptagning samt lövupptagning av det kommunala
gatunätet.



Sopning, städning, sandupptagning samt lövupptagning på de kommunala
gång- och cykelvägarna.



Sopning, städning, sandupptagning samt lövupptagning på trottoarer,
exklusive det som åligger fastighetsägaren.



Sopning, städning, sandupptagning samt lövupptagning gällande Visby
innerstads gatunät och publika ytor.



Sopning, städning, sandupptagning samt lövupptagning på övriga tätorter
utanför Visby.



Gatustädet innefattar även tömning av papperskorgar, torgstädning samt
sopning av torg.



Tömning av rännstensbrunnar.
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Tjänsteskrivelse
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Bedömning

Utmaningen omfattar endast en liten del av det totala driftsuppdraget för Region
Gotland. Region Gotland kommer därför, trots om utmaningen skulle accepterats, få
behålla både maskiner samt personal för resterande delar av uppdraget.
Vidare kan nämnas att PM10-sug inte kan användas i Visby innerstad eftersom
fogarna på gatorna i innerstaden kommer försvinna och sugas upp.
Teknikförvaltningens bedömning är även att utmaningen i detta fall innebär ökade
kostnader för att samtliga resurser avseende personal och materiel kommer
bibehållas.
Teknikförvaltningen har i dagsläget en samordning där flera maskiner arbetar
tillsammans för att klara hela gatusopningen inklusive gång- och cykelbanor.
Samordningsvinsten skulle gå förlorad om Region Gotland antar utmaningen.
Region Gotland har ett åtgärdsprogram för att minska skadliga partiklar, PM10, där
alternativa åtgärder prövas. Region Gotland följer detta program och är ännu inte i
den fasen att använda PM10-sugmaskin.
Barn- och genusperspektiv – utmaningen skulle kunna innebära en bättre
luftkvalité men utvärdering av åtgärdsprogrammet avseende PM10 bör utvärderas
först.
Landsbygdsperspektiv – utmaningen är riktad främst till Visby.
Ekonomisk konsekvensanalys – att anta utmaningen innebär ökade kostnader för
Region Gotland.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-03-12
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Utmanaren
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende TN 2020/870
16 mars 2020

Per Seigerlund

Tekniska Nämnden

Överlåtelse av del av Näs Drakarve 1:38
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till överenskommelse
och ansökan om fastighetsreglering rörande Gotland Näs Drakarve 1:38 och Näs
Drakarve 1:129.

Sammanfattning

2018 antogs detaljplanen för fastigheten Näs Drakarve 1:129 och del av Näs
Drakarve 1:38. För att kunna genomföra detaljplanen krävs att en fastighet bildas
som överstiger 20 000 kvm vilket förutsätter att del av Näs Drakarve 1:38 (som ägs
av regionen) regleras in i fastigheten Näs Drakarve 1:129 (som ägs av två
privatpersoner). Regionstyrelseförvaltningen har förhandlat fram ett avtal med
fastighetsägarna till Näs Drakarve 1:129 som ska ersätta regionen med 132 724
kronor. Region Gotland svar för fastighetsbildningskostnaderna. Efter ändring i
reglementet 2020-01-01 ansvarar tekniska nämnden för fastighetsförsäljningar upp till
10 miljoner kronor.
Ärendebeskrivning

En detaljplan (09-P-288) har upprättats för fastigheterna Näs Drakarve 1:129 och del
av Näs Drakarve 1:38. Planen antogs 2018-06-27 och vann laga kraft 2018-07-26.
Planen syftar till att säkerställa pågående markanvändning för 16 befintliga stugor
samt även till att komplettera stugbyn med ytterligare 14 stugor liksom att möjliggöra
en mindre campingplats med ställplatser för husbilar. För att kunna genomföra
planen måste fastigheten uppgå till minst 20 000 kvm vilket innebär att en
fastighetsreglering måste komma till stånd för ett genomförande.
Ersättningen för del av regionens fastighet Näs Drakarve 1:38 har fastställts utifrån
en oberoende fastighetsvärdering. Aktuell del av fastigheten har värderats till 120 000
kronor. När marken regleras in i Näs Drakarve 1:129 är planen genomförbar och
marknadsvärdet ökar i och med detta till 700 000 kronor för aktuell del. Parterna är
överens om att dela på den potential som detaljplanen medför, dvs 700 000 - 120 000
= 580 000/2 = 290 000 kr. Fastställd ersättning utgör därmed 120 000 + 290 000 =
410 000 kronor. Då fastighetsägarna till Näs Drakarve 1:129 bekostat planläggningen
som utgör potentialen så minskas ersättningen med den kostnad för detaljplan som
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hänförs till del av Näs Drakarve 1:38 som uppgår till 277 276 kronor.
410 000 – 277 276 = 132 724 kronor utgör därmed ersättning för marken.

Del av Näs Drakarve 1:38

Näs Drakarve 1:129

Bedömning

Det är teknikförvaltningens bedömning att en utveckling av den befintliga stugbyn
med fler stugor, servicehus och ställplatser gynnar Gotlands turism och skapar bättre
förutsättningar för befintlig campinganläggning. Det är därför positivt att skapa
möjligheter till ett genomförande av den nyligen antagna detaljplanen. Ett
genomförande av detaljplanen kräver en fastighetsreglering då planen anger en
minsta fastighetsstorlek på 20 000 kvm.
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Beslutsunderlag

Överenskommelse om fastighetsreglering.
Värdering avseende del av fastigheten Näs Drakarve 1:38
TKF tjänsteskrivelse 2020-02-16
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
RSF Samhällsplanering
SBF Planenheten
TKF Mark- och trafikavdelningen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/348
23 mars 2020

Per Seigerlund

Tekniska nämnden

Överlåtelse Östergarn Falhammars 1:22
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna överlåtelseavtal avseende försäljning av
fastigheten Östergarn Falhammars 1:22 till Östergarn Strand AB för en
köpeskilling om 4 300 000 kronor.

Sammanfattning

Östergarns IK har sedan 2006 hyrt en barnkolonianläggning på regionens fastighet
Östergarn Falhammars 1:22. År 2009 tecknades ett optionsavtal mellan regionen och
ett av Östergarns IK helägt bolag, Östergarn Strand AB, där bolaget skulle ansöka
om och bekosta en detaljplaneläggning av fastigheten och därefter ges möjlighet att
förvärva fastigheten. Optionsavtalet har förlängts två gånger och skulle därefter
ersättas av ett exploateringsavtal. Parterna kom inte överens och exploateringsavtalet
tecknades aldrig.
Våren 2018 antogs den nya detaljplanen och förhandlingar kring en försäljning
återupptogs mellan regionstyrelseförvaltningen och köparen där man kom överens
om en köpeskilling på 4 300 000 kronor. Detta har godkänts av regionstyrelsen som
gav uppdraget till regionstyrelseförvaltningen att ta fram ett överlåtelseavtal (RS § 294
2019-10-23).
Ett överlåtelseavtal har tagits fram av regionstyrelseförvaltningen. Efter ändring i
reglementen 2020-01-01 ansvarar emellertid tekniska nämnden för
fastighetsförsäljningar upp till 10 mnkr. Tillträde till fastigheten sker den 1 oktober
2020 villkorat av ett godkännande av köpeavtalet från Tekniska Nämnden.
Ärendebeskrivning

Sedan 2006-01-01 hyr Östergarns IK (ÖIK) lokaler för café, vandrarhem, barnkoloni
och lägerverksamhet belägna på fastigheten Östergarn Falhammars 1:22 via ett 20årigt hyresavtal. 2007 bildades bolaget Östergarns Strand AB (ÖSAB) där ÖIK var
innehavare av samtliga aktier. Hyresavtalet medger att det är tillåtet att upplåta
lokalerna i andra hand vilket ÖIK har gjort till ÖSAB. 2008 gjordes en nyemission
för att få tillgång till mer kapital för att utveckla anläggningen. ÖIK behöll
aktiemajoriteten. Övriga aktieägare var de personer som då satt i bolagets styrelse.
Hyresgästen har enligt hyresavtalet ansvar för yttre och inre underhåll av lokalerna
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och har också möjlighet att bygga om och till dessa. Genom åren har man investerat
ca 3 000 000 kronor vilket medfört att de privata aktieägarna fått sätta in nytt kapital
genom nyemissioner och genom lån.
Som förening har inte ÖIK haft de möjligheter som krävts för att också skjuta till
kapital och aktieandelen har därför successivt minskat. ÖIK:s aktieandel har fram till
2019 minskat till 34 %.

För aktieägarna i ÖSAB inkluderande medlemmarna i ÖIK har det sedan länge
funnits ett intresse av att förvärva fastigheten. Dåvarande kommunstyrelsen
beslutade 2009-10-26 om att teckna ett optionsavtal innebärande att ÖSAB under en
tvåårsperiod gavs möjlighet att förvärva fastigheten för 1 300 000 kronor under
förutsättning att:


området detaljplaneläggs för att förhindra avstyckning



Östergarn Strand AB ansöker om och bekostar denna planläggning



köpeskillingen regleras uppåt om byggrätterna efter planläggning höjer
markvärdet

Beslut om planläggning av fastigheten togs av byggnadsnämnden 2011-06-22. Med
anledning av att optionsavtalet löpte ut 2011-10-26 beslutade regionstyrelsen att
förlänga optionsavtalet t.o.m. 2012-11-01 (RS § 306 2011-10-27). Med anledning av
att detaljplanearbetet blev fördröjt skedde ytterligare förlängning av optionsavtalet
t.o.m. 2014-11-01 (RS § 317 2012-11-01). Förhandling av exploateringsavtal
påbörjades därefter där parterna inte blev överens. Byggnadsnämnden antog den 14
mars 2018 detaljplanen för Östergarn Falhammars 1:22. Syftet med detaljplanen är
att möjliggöra utveckling av befintlig turistverksamhet genom byggnation av 32 nya
uthyrningsstugor, område för rörlig camping samt ombyggnation och nybyggnad av
servicelokaler.
Då optionsavtalet hade löpt ut fortsatte förhandlingen kring en direktförsäljning till
marknadspris. Alternativet var att gå ut på öppna marknaden och sälja fastigheten till
en aktör som kan utveckla fastigheten i enlighet med den nya planen. ÖIK kvarstår
dock som hyresgäst t o m 2025-12-31. Detta faktum påverkar negativt möjligheten
att sälja fastigheten. En ny ägare måste hantera en hyresgäst med besittningsrätt.
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Två marknadsvärderingar beställdes av en auktoriserad fastighetsvärderare. En där
fastigheten värderades utifrån att det finns en hyresgäst med besittningsrätt och en
annan med förutsättning att hyresavtalet inte fanns, dvs utan hyresgäst. De värden
som bedömdes uppgick till 3 300 000 kronor inklusive hyresgäst och 5 700 000
kronor exklusive hyresgäst.
Parterna enades slutligen om att dela på den vinst ÖIK kan tillgodogöra sig genom
att ”riva” hyresavtalet efter ett förvärv (skillnaden mellan 3 300 000 kronor och
5 700 000 det vill säga 2 400 000 kronor) vilket innebär en köpeskilling om 4 500 000
kronor (5,7-(2,4/2). Parterna enades också om att dela på kostnaderna för den nya
detaljplanen (ca 400 000 kronor) och från köpeskillingen görs ett avdrag för
plankostnaderna om 200 000 kronor. Överenskommen köpeskilling blir således
4 300 000 kronor.
ÖSAB har lämnat in en redogörelse, för hur man avser att utveckla fastigheten, enligt
följande;
ÖSAB avser att realisera den detaljplan som utarbetats och antagits av Region
Gotland i samarbete med bolaget.
För att förvärva fastigheten och därefter realisera byggandet av de 32
uthyrningshusen måste ytterligare nytt kapital tillföras bolaget varför kontakter tagits
med intressenter som uttryckt sig villiga att gå in i bolaget.
Tidplan
2019

ÖSAB förvärvar fastigheten av Region Gotland

2019-2020 Undersöka förutsättningarna för att få in nytt kapital till ÖSAB via nya
aktieägare. Nyemission för kommande fastighetsförvärv och val av ny
styrelse. Upprättande av tidplan för realiserandet med avsikten att föra
upp ett visningshus 2020 eller 2021. Projektering och upprättande av
bygglovhandlingar och finansieringsplan för bygget.
2021-2025 Byggande av husen enligt plan och upplåtelse av bostadsrätter.
Bedömning

I enlighet med beslutet i regionstyrelsen 2019-10-23 har regionstyrelseförvaltningen
arbetat fram ett överlåtelseavtal som parterna är överens om. Efter ändring i
reglementen 2020-01-01 ansvarar teknikförvaltningen för fastighetsförsäljningar upp
till 10 miljoner kronor och ärendet ska därför beslutas i tekniska nämnden. Tillträde
till fastigheten sker den 1 oktober 2020 villkorat av ett godkännande av köpeavtalet
från tekniska nämnden.
Barn- och genusperspektiv – inga konsekvenser.
Landsbygdsperspektiv – arbetstillfällen under byggtiden.
Ekonomisk konsekvensanalys – en försäljning av fastigheten Östergarn Falhammars
1:22 ger, å den ena sidan, en intäkt på 4 300 000 kronor till region Gotland som, å
den andra sidan, förlorar en årlig hyresintäkt så länge fastigheten upplåts med
hyresrätt (30 000 kronor/år t.o.m. 20205). En försäljning får, åtminstone i det korta
perspektivet, ses som en vinst.
Beslutsunderlag

KS § 185 2009-06-11
KS § 276 2009-10-26
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RS § 306 2011-10-27
RS § 317 2012-11-01
RS § 294 2019-10-23
Detaljplan för Östergarn Falhammars 1:22, 09-P-286 (BN § 50 2018-03-14)
TKF Tjänsteskrivelse 2020-03-23
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-23

RS § 294

Överlåtelse Östergarn Falhammars 1:22

RS 2019/973
AU § 259

Regionstyrelsens beslut
x

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att förbereda en direktförsäljning av
fastigheten Östergarn Falhammars 1:22 till Östergarn Strand AB för en köpeskilling om 4,3 mnkr. Överlåtelseavtalet ska godkännas av regionstyrelsen.

Östergarns IK har sedan 2006 hyrt en barnkolonianläggning på regionens fastighet
Östergarn Falhammars 1:22. År 2009 tecknades ett optionsavtal mellan regionen och
ett av Östergarns IK helägt bolag, Östergarn Strand AB, där bolaget skulle ansöka
om och bekosta en detaljplaneläggning av fastigheten och därefter ges möjlighet att
förvärva fastigheten. Optionsavtalet har förlängts två gånger och skulle därefter
ersättas av ett exploateringsavtal. Parterna kom inte överens och exploateringsavtalet
tecknades aldrig.
Våren 2018 antogs den nya detaljplanen och förhandlingar kring en försäljning har
återupptagits. Parterna har nu kommit överens om en köpeskilling om 4,3 mnkr.
Efter bifall från regionstyrelsen om en direktförsäljning tas ett överlåtelseavtal fram.
Detta ska slutligen godkännas av regionstyrelsen.
Det är regionstyrelseförvaltningens bedömning att direktförsäljningen kan motiveras
av att den är lönsam för regionen jämfört med en försäljning på en konkurrensutsatt
marknad samt att den motsvarar parternas intentioner sedan 2009. Regionstyrelseförvaltningen önskar därför få beslut om att ta fram ett överlåtelseavtal. Detta ska
slutligen godkännas av regionstyrelsen.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-11
Skickas till
Teknikförvaltningen - Fastighetsförvaltning
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Planenheten
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/848
23 mars 2020

Per Seigerlund

Tekniska nämnden

Försäljning - del av Visby Norr 1:1 m.fl.
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat köpekontrakt för del av Visby
Norr 1:1 m.fl. till Österby Plåt i Visby AB för en köpeskilling om 980 000
kronor.

Sammanfattning

Sedan 1985 har ca 850 kvm av regionens fastighet Visby Norr 1:1 på Hangarvägens
västra sida utarrenderats för lager och affärsbyggnad m.m. Arrendet övertogs 2001 av
Stefan Johansson som med sitt företag Österby Plåt i Visby AB sedan dess bedriver
verksamhet på platsen. Den befintliga byggnaden på arrendeområdet ägs av köparen
som 2020-02-03 beviljades bygglov för tillbyggnad av verkstad samt nybyggnad av
garage (MBN 2019/9244). Området är inte detaljplanelagt.
För att kunna utveckla verksamheten har Österby Plåt i Visby AB hos regionen
ansökt om att få köpa loss arrendeområdet plus ytterligare ca 2000 kvm.
Teknikförvaltningen har därför tillsammans med Österby Plåt i Visby AB tagit fram
ett köpeavtal för ett område om ca 2800 kvm vilket omfattar del av Visby Norr 1:1
samt del av Visby Annelund 1:129 och en mindre del Annelund 1:133. Fastighetens
exakta avgränsningar fastställs vid kommande lantmäteriförrättning.
Förrättningskostnaderna ska betalas av köparen. Köpeskillingen, 980 000 kronor, är
baserad på ett markvärde om 350 kr/kvm.
Teknikförvaltningen har tidigare stämt av en eventuell avstyckning och försäljning
med både Lantmäteriet och Swedavia som inte hade några invändningar. Området
ingår inte i verksamhetsområde för regionalt VA men de enskilda fastigheterna inom
området kommer, enligt teknikförvaltningens VA-avdelning, att anslutas till det
regionala VA-nätet.
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Ärendebeskrivning

Bedömning

För att kunna utveckla verksamheten behöver Österby Plåt i Visby AB större ytor
samt äganderätt för att kunna belåna fastigheten. Eftersom arrendeområdet


är ianspråktaget sedan 35 år tillbaka och



Österby Plåt i Visby AB har fått bygglov för tillbyggnad och nybyggnad och



eftersom området kommer att anslutas till det regionala VA-nätet

ställer sig förvaltningen positiv till en försäljning.
Den föreslagna fastighetsgränsen ligger ca 6 meter från Hangarvägen vilket ger
utrymme för en eventuell framtida breddning av vägen. Väster om arrendeområdet
finns detaljplanelagt vägreserverat (09-P-22) mellan Broväg och Lummelundsväg vars
vägområde är så pass tilltaget att placeringen av den föreslagna fastighetsgränsen är
utan betydelse.
Köpeskillingen baseras på markpriset 350 kr/kvm vilket är det pris regionen de
senaste ca två åren tagit för detaljplanelagd industrimark med en exploateringsgrad på
50%. Området är inte detaljplanelagt men andra jämförelseobjekt saknas och
förvaltningen anser detta vara ett skäligt markvärde vilket också accepterats av
köparen.
Arrendeavgiften är 6 500 kronor vilken årligen räknas upp med KPI vilket medför en
avgift på 8 278 kronor för 2020. Med denna relativt låga avgift innebär en försäljning
en ekonomisk vinst för regionen.
Då området redan är ianspråktaget för lager/småindustri ser förvaltningen inga
konsekvenser ur ett barn- genus- eller landsbygdsperspektiv.
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Beslutsunderlag

Förslag till köpeavtal
TKF tjänsteskrivelse 2020-03-23
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Sida 1 av 4

KÖPEKONTRAKT
Mellan Region Gotland, org.nr 212000-0803, 621 81 VISBY, nedan kallad regionen,
och Österby Plåt i Visby AB, org. nr. 556349-8954, Högklint, Högklintsvägen 61, 622
61 Visby, nedan kallad köparen, har följande avtal träffats.

§1
Överlåtelse och
köpeskilling

Regionen överlåter till köparen del av fastigheterna Gotland
Visby Norr 1:1, Gotland Visby Annelund 1:129 och Gotland
Visby Annelund 1:133, ett område om sammanlagt ca 2 800
m2, se bilaga 1. Det överlåtna området benämns
fortsättningsvis fastigheten. Köpeskillingen uppgår till
980 000 kronor.

§2
Den exakta avgränsningen och arealen fastställs vid
Fastighetsbildning kommande lantmäteriförrättning. Regionen och köparen har
gemensamt ansökt om erforderlig fastighetsbildning för
vilken köparen svarar för kostnaden.
§3
Tillträde och
köpeskilling

Fastigheten säljes i befintligt skick med tillträde när beslut i
tekniska nämnden om att godkänna detta avtal har vunnit
laga kraft.
Köpeskillingen erlägges i sin helhet kontant senast 10
arbetsdagar efter tillträdesdagen och betalas utan anmodan
till Region Gotlands bankgiro 339-8328, med angivande av
vad betalningen avser.
Tekniska nämndens beslut avseende försäljning vinner laga
kraft tre veckor efter den dag då tekniska nämndens
justerade protokoll har anslagits på region Gotlands digitala
anslagstavla https://gotland.se/anslagstavla.
Om betalning inte har skett inom avtalad tidpunkt utgår
dröjsmålsränta i enlighet med gällande regler för
dröjsmålsränta. I det fall köparen inte betalar köpeskillingen
och inte vidtar rättelse efter begäran därom har regionen rätt
att häva köpet.

§ 4 Köpebrev

Så snart köpeskillingen erlagts i sin helhet överlämnar
regionen till köparen kvitterat köpebrev.
Ansökan om lagfart på fastigheten får inte ske förrän
köpebrev upprättats och fastighetsbildning enligt §2 vunnit
laga kraft.

§5
Skatter, övriga
avgifter mm

Skatter, avgifter och andra skyldigheter vilka utgår för
fastigheten betalas av regionen för tiden fram till
tillträdesdagen och av köparen för tiden därefter.

Köpekontrakt del av Gotland Visby Norr 1:1 m.fl.

Sida 2 av 4

§6
Angränsande
område

Till fastigheten angränsande markområde får inte, ens under
byggtiden, utan regionens skriftliga medgivande användas
som upplagsplats eller liknande.

§7
Lagfarts- och
inteckningskostnader mm

Med köpet förenade lagfarts-, intecknings- och andra med
ägaröverlåtelsen förenade kostnader betalas av köparen.
Har köparen inte ansökt om lagfart inom sex månader från
tillträdesdagen kommer regionen att anmäla till Lantmäteriet,
Fastighetsinskrivningen, om att förelägga köparen om att
ansöka om lagfart.

§8
Anteckningar,
inteckningar och
inskrivningar

Fastigheten säljes gravationsfri och belastas inte av
penninginteckningar eller andra servitut och skyldigheter
som kan framkomma vid lantmäteriförrättning.

§9
Undersökningar

Det åligger köparen att genomföra eventuella erforderliga
undersökningar såsom t.ex. geotekniska, arkeologiska och
miljötekniska. Ansvaret för eventuell förorenad mark följer
gällande miljölagstiftning.

§ 10

Köparen har utövat sin undersökningsplikt och har noga
besiktigat fastigheten och godtar dess skick och avstår
härmed, med bindandeverkan, från alla anspråk mot
regionen på grund av fel eller brister även om dessa skulle
vara att betrakta som dolda fel enligt 4 kap 19 § jordabalken.

Fastighetens skick

§ 11
Arrende

Genom avtal daterat 2001-01-15 arrenderar köparen ett
markområde delvis motsvarande fastigheten. Köparen och
regionen är överens om att arrendet upphör att gälla vid
tillträdesdagen i och med att köparen då övertar
äganderätten till området.

§ 12
Dagvatten

Dagvattnet ska omhändertas lokalt inom fastigheten.

§ 13
Gata/väg

Exploatören bekostar och anlägger anslutningar till den
allmänna gatan. Anslutningar till gata ska anläggas enligt
gällande normer i AMA Anläggning enligt detaljplanen
och/eller i övrigt enligt de krav som Regionen ställer.

§ 14
Hållbarhet

I enlighet med Regionens intentioner om hållbart byggande
förbinder sig köparen att som lägst följa Boverkets
byggregler när det gäller energiförbrukning. Regionen ser
gärna att köparen frivilligt tillämpar bruk av miljöcertifiering
eller motsvarande miljöstandardhöjande system.
Galvaniserat material eller liknande byggmateriel som kan
orsaka förorenat dagvattnet får inte användas.
Köpekontrakt del av Gotland Visby Norr 1:1 m.fl.
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§ 15
Villkor

Detta avtal gäller under förutsättning
 att det godkänns av tekniska nämnden
 att fastighetsbildningen enligt §2 vinner laga kraft
Om dessa förutsättningar inte uppfylls är detta avtal förfallet,
varvid vardera parten ska bära sina egna kostnader och
erlagd köpeskilling återbetalas till köparen om ej annat
överenskommes.

§ 16
Övrigt

I övrigt gäller för detta fastighetsköp vad som finns angivet i
4 kap jordabalken eller annars i lag anges om köp av fast
egendom.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Visby den

/

2020

För Region Gotland

----------------------------------------

----------------------------------------

Karl-Johan Boberg
ordförande tekniska nämnden

Patric Ramberg
förvaltningschef

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

----------------------------------------

Visby den

/

----------------------------------------

2020

För Österby Plåt i Visby AB, 556349-8954

----------------------------------------

----------------------------------------

Stefan Johansson

Köpekontrakt del av Gotland Visby Norr 1:1 m.fl.
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende TN 2020/865
13 mars 2020

Jyrki Vainio

Tekniska nämnden

Införande Arbetsresekort
Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner ändringen i Bestämmelser för Färdtjänst enligt
förslaget och skickar ärendet vidare till Regionfullmäktige för beslut.
Tekniska nämnden beslutar att godkänna riktlinjer för arbetsresekort.

Sammanfattning

Regionfullmäktige 2020-02-17 § 10 beslutade att avskaffa månadskort plus inom
färdtjänsten och återinföra arbetsresekort för de resenärer som har behov att kunna
ta sig till sina arbetsplatser inom Gotlands län.
Vidare beslutade Regionfullmäktige att arbetsresekortet skall omfatta tio (10)
ytterligare fria enkelresor inom Gotland för innehavaren under månaden. Dessa resor
skulle införas så fort det var tekniskt möjligt.
Priset för arbetsresekortet beslutades till 400 kronor per månad.
En förändring jämfört med det tidigare arbetsresekortet är att mer än en (1)
hemmaadress skall kunna registreras för innehavaren.
Arbetsresekortet skall även gälla inom allmän kollektivtrafik inom Gotlands län.
För att kunna genomförda beslutade ändringen behöver Bestämmelser för Färdtjänst
revideras så att de motsvarar den beslutade ändringen. Riktlinjer för arbetsresekort
måste även tas fram för att säkerställa rättvis och likvärdig hantering av de som söker
arbetsresekortet.
Regler för arbetsresekortet beskrivs i korthet nedan.
•

En arbetsplatsadress är möjlig att registrera (intyg om att man har
arbete krävs)

•

Fler än en hemmaadress (stadigvarande) är möjliga att registreras

•

Kortet gäller i arbetsför ålder (20-67 år)
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•

Med arbetsresekortet kan man åka en tur-och returresa per dag till
registrerad arbetsplats på Gotland

•

Med arbetsresekortet ingår de 10 första enkelresorna på Gotland
utöver resor till och från arbetsplatsen

•

Dagligverksamhet är jämställt med arbete

•

Utbildning är jämställt med arbete

•

Kortet gäller månadsvis från första till sista dagen i månaden

•

Kortet kostar 400 kr/mån

•

Kortet gäller även på den allmänna kollektivtrafiken på Gotland

Införandet av Arbetsresekort
Bakgrund
Före den 1 januari 2018 hade resenärer inom färdtjänsten tillgång till ett så kallat
arbetsresekort. Med ett arbetsresekort kunde innehavaren åka mellan bostaden och
arbetsplatsen, där båda adresserna var fördefinierade, en gång om dagen tur- och
retur. Arbetsresekortets kostnad motsvarande kostnaden för ett månadskort inom
den allmänna kollektivtrafiken.
Nuläge
Nuvarande upplägg innebär att resenären kan köpa ett månadskort plus (Läns- ,
Förorts- eller Visbykort) och få tillgång till en taxitjänst dygnet runt med obegränsat
antal resor för en fast månadskostnad för samma kostnad som ett månadskort inom
den allmänna kollektivtrafiken.
Framtid
I enlighet med beslut i regionfullmäktige så skall ett arbetsresekort motsvarande
tidigare upplägg återinföras. För att detta skall kunna genomföras behöver ett antal
förberedelser vara klara, dessa beskrivs nedan.
1. Texten i Bestämmelser för Färdtjänst punkt 2 Antalet Resor måste revideras
för att motsvara det beslut som regionfullmäktige tagit.
2. Riktlinjer för arbetsresekort behöver tas fram för att säkerställa en rättvis och
likvärdig bedömning av de ansökningar om arbetsresekort som inkommer till
Region Gotland.
3. Samråd med tillgänglighetsgruppen skall genomföras
Beslut i TN behöver tas för att säkerställa att politiker och tjänstepersoner har
samma bild av arbetsresekortets innebörd.
Begränsningar
Regionfullmäktige beslutade att arbetsresekortet skulle vara implementerat till den 1
mars 2020. Teknikförvaltningen behöver mer tid för att kunna administrera
arbetsresekortet. Kollektivtrafikenheten anser att ett rimligt införandedatum är den 1
maj 2020.
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Angående de 10 fria enkelresorna som igår i arbetsresekortet så kan införandet
tekniskt genomföras först när det nya avtalet för beställningscentralen är i drift och
kan hantera fria enkelresor i systemet.
Förslag till ny formulering i Bestämmelser för Färdtjänst
Nuvarande formulering
2 Antalet resor
Den färdtjänstberättigade kan beviljas fritt antal reser eller ett begränsat antal resor
utifrån sökandes funktionsnedsättning och möjlighet till att resa med allmänna
kommunikationer. Periodkort som gäller för resor med allmän- och särskild kollektivtrafik finns
att köpa. För resor i annan kommun/län beviljas resor upp till 9 mil/enkelresa.
Kostnad för periodkort och egenavgift för färdtjänst annan kommun/län, se Taxa
för all kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor.
Förslag till ny formulering
2 Antalet resor
Den färdtjänstberättigade kan beviljas fritt antal resor eller ett begränsat antal resor
utifrån sökandes funktionsnedsättning och möjlighet till att resa med allmänna
kommunikationer. För arbetsresor och utbildningsresor mellan bostaden och arbetsplatsen
respektive utbildningslokalerna inom region Gotland kan ett periodkort (arbetsresekort) köpas som
gäller för en tur- och returresa per dag. Periodkortet gäller även för resor med allmän kollektivtrafik.
För resor i annan kommun/län beviljas resor upp till 9 mil/enkelresa. Kostnad för
periodkort och egenavgift för färdtjänst annan kommun/län, se Taxa för all
kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor.
Riktlinje för arbetsresekort
Syftet med riktlinjen är att säkerställa en rättvis och likvärdig bedömning av de
ansökningar om arbetsresekort som inkommer till Region Gotland.
Följande kriterier skall vara uppfyllda för att ett arbetsresekort ska kunna utfärdas.
1. Sökanden ska vara är beviljad färdtjänst på Gotland.
2. Sökanden ska uppvisa ett arbetsintyg från sin arbetsplats på Gotland.
Arbetsplatsens adress skall alltid vara en av adresserna (till eller ifrån) vid
beställning av en arbetsresa.
3. Sökanden har en eller fler stadigvarande hemmaadresser på Gotland som
resan kan utgå ifrån eller avslutas vid.
4. Sökanden är i arbetsför ålder (20-67 år).
5. Dagligverksamhet jämställs med arbete.
6. Utbildning jämställs med arbete.
7. Arbetsresekortet gäller kalendermånadsvis från första till sista dagen i
månaden.
8. Kostnad för periodkort (arbetsresekort)framgår ur gällande Taxa för all
kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor.
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9. De första tio (10) enkelresorna varje månad till eller ifrån valfri adress på
Gotland är inkluderade i arbetsresekortet, outnyttjade resor kan inte sparas
eller flyttas mellan månader.
10. Arbetsresekortet gäller inom den allmänna kollektivtrafiken på Gotland.
Kommentarer från miljö- och byggnämnden och tekniska nämndens
samrådsgrupp med organisationer för personer med funktionsvariationer
2020-02-28 skickade kollektivtrafikenheten information om ärendet till ordföranden i
FUNKISAM Gotland för genomgång och kommentarer. Muntlig återkoppling kom
2020-03-10 där det framkom att FUNKISAM Gotland med sina medlemmar inte
hade något ett erinra om föreslagen omskrivning av rutiner eller ändring av
formuleringar i Bestämmelser för Färdtjänst. Kollektivtrafikenheten väntar
fortfarande på en skriftlig återkoppling från FUNKISAM Gotland.
Bedömning

Arbetsresekort
För att kunna bryta den ekonomiska negativa trend som nu råder inom färdtjänsten,
där kostnaderna ökar och andelen intäkter minskar årligen beslutade RF 2020-02-17 §
10 att nuvarande månadskort plus skall ersättas med ett så kallat arbetsresekort med
enhetspris om 400 kr/mån.
Konsekvensanalys
Avskaffande av månadskort plus och införande av arbetsresekort med enhetspris
Vid införandet av ett arbetsresekort enligt ovan kommer samtliga resenärer som
använder nuvarande månadskort plus för andra resor än arbetsresor, bortsett från de
tio (10) första bli föremål för ökade kostnader i form av egenavgift för de resor som
betraktas som ”övriga”. Detta skulle även innebära att de resenärer som idag har
Länskort Plus eller Förortskort Plus och enbart använder den till arbetsresor skulle
uppfatta nya priset mer ekonomiskt tilltalande än nuvarande pris. Visbykort Plus
kortinnehavare kommer uppfatta att om man använder kortet till enbart arbetsresor
idag, blir kostnaden för arbetsresekortet högre per månad jämfört med nuvarande
Visbykort Plus.
Ytterligare en viktig aspekt är att ett s.k. arbetsresekort ger en liten grupp individer
inom kollektivet för färdtjänstresenärer en förmån som de andra inte har. Dessa
individer kommer genom arbetsresekortet att betala mindre för sina resor jämfört
den gruppen som inte har arbetsresekort och får betala vanlig färdtjänsttaxa för sina
samtliga resor
Införandet av arbetsresekortet kan få effekten av att fler fordon blir tillgängliga under
de tider på dygnet när efterfrågan är som störst. Om detta är effekten kan dessa
fordon användas till att motverka de relativt långa väntetider resenärerna stundtals
har inom sjukresor idag.
Barn- och genusperspektiv
Arbetsresekort
Konsekvensen är den samma inom denna grupp förutsatt att de idag använder sig av
månadskort plus.
Landsbygdsperspektiv
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Arbetsresekort
Statistiken visar att den främsta ökningen inom månadskort plus sker inom kategorin
Visbykortet och därav påverkas inte landsbygden i högre grad än andra. Däremot har
resans längd en betydelse för den kostnad som resenären har för egenavgiften, där
längre resa har en högre egenavgift. Arbetsresekortet innebär att de som bor på
landsbygden får billigare resor till och från arbetet jämfört med tidigare.
Ekonomisk konsekvensanalys
Arbetsresekort
För regionen bedöms förslagen ge en positiv ekonomisk effekt i form av något
mindre resande och genom att en del av övriga resor blir föremål för egenavgift.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-03-13
RF § 10 (2020-02-17)
Bilaga: Bestämmelser för färdtjänst
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till: Regionfullmäktige
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BESTÄMMELSER FÖR FÄRDTJÄNST

Antagna av fullmäktige 2001-11-26. Ändrad 2007-03-19, 2009-02-23, 2010-04-19 (av
kommunstyrelsen på delegation), 2014-10-27, 2016-09-26 § 134.
Beslut angående taxa: 2017-10-23 § 157, 2018-03-26 § 32.
Beslut om antalet resor punkt 2, RF § 10, 2020-02-17.
Gäller från och med 1 juni 2020.
Personers rätt till färdtjänst regleras i lag (1997:736) om färdtjänst
I dessa bestämmelser redovisas vad region Gotland har beslutat att gälla för färdtjänst på
Gotland, utöver vad som regleras i lagen.
1.

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken på Gotland

Detta betyder att färdtjänstresenären, liksom andra kollektivtrafikresenärer kan få dela fordon
hela eller delar av resan. Färdtjänst med byte av olika fordonstyper kan förekomma. Uppehåll
får inte göras under färdtjänstresor. Färdtjänstberättigad kan använda färdtjänsten för resor i
annan kommun/län.
Tekniska nämnden ansvarar för att pröva rätten till färdtjänst för personer som är
folkbokförda på Gotland. Beslut fattas av de tjänstemän som Tekniska nämnden har delegerat
uppgiften till.
1.1. Ledsagare

Efter individuell prövning kan rätt till ledsagare beviljas om funktionsnedsättningen medför att
den färdtjänstberättigade måste ha hjälp av annan person, utöver föraren, under resan eller till
och från fordonet. Ledsagare beviljas inte om man endast behöver hjälp på resmålet.
Ledsagare ska resa samma sträcka som den färdtjänstberättigade. Ledsagaren reser utan avgift.
Den som är ledsagare ska klara av att bistå med den hjälp som resenären behöver under hela
resan, från dörr till dörr.
1.2. Medresenärer

Medresenär är sällskap till den som har rätt till färdtjänst. Den färdtjänstberättigade har rätt att
ha med en (1) medresenär utöver ledsagaren. Medresenären ska resa samma sträcka som den
färdtjänstberättigade. Medresenärer betalar samma avgift som den färdtjänst-berättigade.
1.3. Barn

Barn upp till 18 år som hör till den färdtjänstberättigades familj får resa samma sträcka som
den färdtjänstberättigade.
Priset för barn är samma som i den allmänna kollektivtrafiken.
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2.

Antalet resor

Den färdtjänstberättigade kan beviljas fritt antal resor eller ett begränsat antal resor utifrån
sökandes funktionsnedsättning och möjlighet till att resa med allmänna kommunikationer. För
arbetsresor och utbildningsresor mellan bostaden och arbetsplatsen respektive
utbildningslokalerna inom region Gotland kan ett periodkort (arbetsresekort) köpas som gäller
för en tur- och returresa per dag. Periodkortet gäller även för resor med allmän kollektivtrafik.
För resor i annan kommun/län beviljas resor upp till 9 mil/enkelresa. Kostnad för periodkort
och egenavgift för färdtjänst annan kommun/län, se Taxa för all kollektivtrafik inkl. färdtjänst
och sjukresor.
3.

Hur skall resan beställas

Region Gotland anlitar en beställningscentral som har uppdrag att administrera
färdtjänstresorna och resor skall därför beställas hos den beställningscentral som Region
Gotland anvisar.
Färdtjänstresor ska beställas senast en timme före önskad avresetid. Om resan inte ska
genomföras måste den avbokas vid beställningscentralen. Kollektivtrafikenheten lämnar
information angående bokning och beställning av biljetter för färdtjänstresor i annan
kommun/län.
3.1. Samordning

Färdtjänst, det vill säga den särskilda kollektivtrafiken, jämställs med den allmänna
kollektivtrafiken. Detta innebär att resorna kan planeras enligt tidtabell. Vid samordning kan
restiden förlängas med högst 50 % jämfört med tiden för direktresa. Resorna kan förskjutas
för samplaneringen.
4.

Avgifter

Regionfullmäktige beslutar efter förslag från Tekniska nämnden vilken taxa som skall gälla vid
färdtjänstresa. Avgifterna framgår av ”Taxor för resor i all kollektivtrafik inklusive färdtjänst
och sjukresor”. Om en färdtjänstresa sker med byten betalas en egenavgift för hela resan.
Samtliga avgifter, förutom avgiften för periodkort, betalas direkt efter genomförd resa till
föraren eller faktureras i efterhand för de resenärer som anmält detta betalningssätt till
Teknikförvaltningen. Vid fakturering tillkommer faktureringsavgift enligt Tekniska nämndens
beslut.
Om resan inte avbokas kan färdtjänstresenären bli återbetalningsskyldig.
5.

Resegaranti vid försening

Resegaranti gäller när försening uppstår vid hämtning av kund. Om hämttiden försenas med
mera än 20 minuter från den utlovade tiden kan resegarantin betalas ut, dock inte när
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förseningen orsakats av kunden själv. Försening bedöms utifrån den tid som registreras vid
beställningscentralen, när kunden påbörjat sin resa. Det är kundens ansvar att kontakta Region
Gotlands kundtjänst och begära ersättning. Beställningscentralen utreder och därefter beslutar
tjänsteman som Tekniska nämnden har delegerat uppgiften till, om ersättning ska utgå.
Resegarantin gäller inte vid besvärliga väderförhållanden, vid störningar i trafiken eller vid
omständigheter som trafikhuvudmannen inte råder över.
Administrativa regler

Ansökan ska ske på särskild blankett och handläggningstiden beräknas till högst 4 veckor.
Beslutsunderrättelse och information om färdtjänst sänds till den sökande.
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/637
7 april 2020

Amalia Setterstig

Tekniska nämnden

Motion. Marknadsföring av kollektivtrafiken. Gerd Holmgren
(Fi)
Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att införa en länk till
gällande busstidtabell, reseapp och kollektivtrafikens hemsida i alla Region
Gotlands externa kallelser till möten seminarier och evenemang.
2. Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att avslå motionen att
start- och sluttider för möten, seminarier och evenemang anpassas i möjligast
mån till kollektivtrafikens ankomst- och avgångstider då det medför en ökat
administrativt arbete.

Sammanfattning

Gerd Holmgren med flera ur Feministiskt initiativ föreslår att uppmärksamma
kollektivtrafiken i samband med att Region Gotland anordnar möten, seminarier och
evenemang. De föreslår också att anpassa start- och sluttider för dessa
sammankomster efter kollektivtrafikens ankomst- och avgångstider.
Bedömning

Teknikförvaltningen är i grunden positiva till motionens förlag.
Teknikförvaltningen ser tre fördelar med motionen:


Den underlättar hållbart resande till- och från regionens sammankomster.



Regionens sammankomster blir mer tillgängliga för personer utan tillgång till
bil, exempelvis ungdomar, särskilt på landsbygden där avstånden är stora.



Den bidrar till att nyttja regionens resurser mer effektivt, då den lockar till
fler resenärer på de bussar som redan körs.

Dock medför förslagen i motionen ökade kostnader för Region Gotland till följd av
ökat administrativt arbete. Därav föreslår teknikförvaltningen att enbart länk till
gällande busstidtabell, reseapp och kollektivtrafikens hemsida införs i kallelser till
externa möten, seminarier och evenemang.
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Barn- och genusperspektiv
Motionen bedöms positiv ur ett barn- och genusperspektiv då den möjliggör för barn
och andra grupper utan tillgång till bil att ta sig till regionens sammankomster.
Landsbygdsperspektiv
Motionen bedöms underlätta kollektivt resande med landsbygdslinjerna till och från
regionens sammankomster. Motionen möjliggör därför för fler på landsbygden att
delta i regionens sammankomster.
Ekonomisk konsekvensanalys
Motionen uppmärksammar Region Gotlands kollektivtrafik. Om fler åker till
regionens sammankomster med kollektivtrafiken istället för i egen bil nyttjas
regionens befintliga resurser mer effektivt. Dock medför förslaget kostnader för
administration hos alla förvaltningar.
Beslutsunderlag

Motion 2020-02-19
Tjänsteskrivelse 2020-04-07
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Marknadsför kollektivtrafiken
Vi politiker och medarbetare på Region Gotland ansvarar för en fantastisk produkt kollektivtrafiken. Den gör det möjligt för flera av oss att tillsammans ta oss runt på Gotland,
till och från Visby eller mellan olika platser på hela ön. Tyvärr finns inte möjligheten för alla,
men flera av oss kan åka till jobbet, till affären, till gymmet eller till kompisar och naturen med
buss. Vi kan också med ettans buss ta oss till Regionfullmäktiges sammanträden på Visborg.
Vi vet att vi på Gotland är sämst i landet på att åka kollektivtrafik. Gotland är Sveriges biltätaste
län, och vanan att resa med bil är djupt rotad hos oss gotlänningar. Tyvärr har vi en
kollektivtrafik som idag ligger i bottenskiktet i landet, och det måste vi politiker se till att ändra
på. Det handlar om klimat och det handlar om välfärd. Det är vårt ansvar att på lång sikt arbeta
för en kollektivtrafik som är tillgänglig för fler. Det finns dock åtgärder vi kan göra redan idag.
Fler bussar och tätare turer är ett viktigt steg på vägen, men det svåraste återstår beteendeförändring. Där kan vi, genom att aktivt lyfta fram kollektivtrafiken som ett alternativ,
påbörja en förbättring redan nu.
Vi vet ju hur det fungerar med marknadsföring. Vi matas ständigt och jämt med en produkt ett
företag vill att vi köper. Låt oss göra likadant när det gäller att lyfta fram kollektivtrafiken på
Gotland. Genom att komplettera våra kallelser och inbjudningar med tydlig information om
hur besökare kan ta sig till mötet med kollektivtrafiken gör vi den resan till norm för hur vi
transporterar oss.
Vi yrkar därför att:
-

Alla våra interna och externa kallelser och event kompletteras med information om
hur man tar sig till mötesplatsen med buss, samt med en länk till kollektivtrafikens
hemsida och kollektivtrafik-appen Ridango.

-

Start- och sluttider för möten, seminarier och evenemang anpassas efter
kollektivtrafikens ankomst- och avgångstider.

20200130
Gerd Holmgren m.fl Feministiskt initiativ Gotland

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/726
6 mars 2020

Amalia Setterstig

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Ladda busskort - Rådhuset reception
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår möjligheten att
ladda sitt busskort i receptionen i Rådhuset på Region Gotland.
Bedömning

Det finns idag fem försäljningsombud av busskort och biljetter på Gotland. Dessa är:
Visby busstation, Turistbyrån vid Donners plats i Visby, Destination Gotlands färjor,
Pressbyrån på Östercentrum samt Pressbyrån i Roma. Dessutom kan busskort laddas
via hemsidan, i reseappen och ombord på bussarna.
Av dagens fem fasta försäljningsombud ligger fyra i Visby (om man räknar
Destination Gotland till deras hemmahamn). Ett nytt försäljningsställe i Visby ger
därför troligen mindre nytta än om ett nytt försäljningsställe tillförs på landsbygden.
Kollektivtrafikenhetens mål är att det ska finnas fler försäljningsombud av busskort.
Men det bör göras på ett samlat sätt för att verkligen bli användbart för resenärerna.
Region Gotland behöver utreda vart det är lämpligt att sälja busskorten, ska det ske i
Region Gotlands lokaler eller nås fler medborgare om de säljs i exempelvis
matbutiker och kiosker.
Kollektivtrafikenheten tackar för förslaget, det ska beaktas i det fortsatta arbetet med
att planera för framtidens försäljning av busskort.
Barn- och genusperspektiv
I arbetet med att planera för framtida försäljningsombud bör kollektivtrafikenheten
undersöka behoven från olika befolkningsgrupper bäst täcks in.
Landsbygdsperspektiv
Ur ett landsbygdsperspektiv bör nya försäljningsombud på landsbygden prioriteras
framför nya försäljningsombud i Visby.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/726

Ekonomisk konsekvensanalys
Det krävs specifik teknisk utrustning för att kunna sälja busskort. Sådan utrustning
ägs, underhålls och distribueras av Region Gotland vilket innebär en ökad
driftskostnad. I Kollektivtrafikenheten nuvarande ekonomiska läge är det för tillfället
klokt att undvika ytterligare kostnader.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-01-31
Tjänsteskrivelse 2020-03-06
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Datum
2020-01-31 16:04

Ärendenummer
#19193

Sida
1(1)

Inskickat av: Agnes Tatiana Ekbom Aldrin

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Ladda busskort - Rådhuset reception
Beskrivning och motivering
Jag anser att det hade varit trevligt om man hade möjlighet att ladda sitt busskort på i receptionen på Rådhuset hos Region Gotland.
Krångligt och tidskrävande att göra det på bussen och på hemsidan.

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
Agnes Tatiana Ekbom Aldrin
Adress
GNISVÄRDSVÄGEN 4

Postnummer och ort
622 65 Gotlands tofta

E-postadress
agnesaldrin@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 2019/3210
3 mars 2020

Emelie Klostermann

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Enklare information om återvinning
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit till Region Gotland gällande enklare information
om återvinning. Förslaget tolkas att lära om öppettider och priser vid
återvinningscentraler (ÅVC) med hänvisning till ett inslag av Sveriges Televisions
(SVT) nyheter för Stockholms upptagningsområde.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/sa-mycket-kostar-det-att-kastaskrapet
I SVTs inslag framgår hur kommuninvånare debiteras för att kasta grovavfall och
farligt avfall samt att priset för att lämna på återvinningscentraler skiljer sig utifrån
vilken kommun personen bor i.
Ärendebeskrivning

Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller
bortskaffande av det hushållsavfall som uppkommer i kommunen, och som inte
faller under producentansvaret. Enligt 15 kap 20 § miljöbalken ska alla kommuner ha
en gällande renhållningsordning som antagits av kommunfullmäktige.
Renhållningsordningen består av avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering.
Begreppet är synonymt med begreppet renhållningsföreskrifter eller
avfallsföreskrifter.
I alla Sveriges kommuner är avfallshanteringen avgiftsfinansierad. Utgångspunkten är
att avfallsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för avfallshanteringen.
Kommunen måste då upprätta en avfallstaxa med avgifter för de tjänster som ingår i
det kommunala avfallsansvaret. För kommunerna kan avfallstaxan användas som
styrmedel för att återvinning och annan miljöanpassad avfallshantering stimuleras.
Region Gotlands avfallsföreskrift och avfallstaxa är antagna av regionfullmäktige
2014-02-20 och gäller från och med 2014-04-01. I avfallsföreskrifterna framgår vad
som gäller för avfallshanteringen inom Region Gotland och avgifter för dess
insamling, behandling och administration.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/3210

ÅVC är en anläggning för mottagning av grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, farligt
avfall etc.
Grovavfall är sådant tungt eller skrymmande avfall från hushållen som inte ryms i
eller av andra skäl inte är lämpligt att läggas i behållare eller säck för hushållsavfall.
Exempel på grovavfall är trädgårdsavfall, möbler, cyklar och liknande. Enligt Region
Gotlands avfallsföreskrifter ska grovavfall från hushåll ska lämnas och sorteras enligt
anvisningar på ÅVC.
Farligt avfall är avfall från hushållen som innehåller farliga ämnen, avfallstyperna
anges i avfallsförordningen (2011:927). Farligt avfall ska enligt Region Gotlands
avfallsföreskrifter lämnas till en miljöstation på en återvinningscentral.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att i arbetet med att se över återvinningscentraler,
antal, dess öppettider och tillgänglighet m.m. samt översyn av avfallstaxan kan
medborgarförslaget att ta del av andra kommuners system och prissättning tas
tillvara. Förvaltningens arbete ska påbörjas år 2020.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-09-01
Tjänsteskrivelse 2020-02-27

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Förslagsställare
Regionstyrelseförvaltningens registrator

2 (2)

Datum
2019-09-01 09:13

Ärendenummer
#15420

Sida
1(1)

Inskickat av: Kent Erik Johansson

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Se och lär vad gäller öppettider och priser i länken nedan.. Det ska vara så enkelt som möjligt.
Beskrivning och motivering
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/sa-mycket-kostar-det-att-kasta-skrapet

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
Kent Erik Johansson
Adress
VIBBLE BASGÅNGEN 13

Postnummer och ort
622 60 Visby

E-postadress
Junk@konter.se
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 2020/723
17 mars 2020

Björn Sandqvist

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Möteslokaler Visborg
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit till Region Gotland där förslagsställaren, föreslår
att Region Gotland skall sätta upp hängande skyltar till möteslokalerna i Rådhuset.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att förslaget inte ger en tydligare hänvisning än de
befintliga skyltar som finns i lokalen idag.
Barn- och genusperspektiv –Förslaget innebär inga ytterligare förbättringar för
hänvisning till mötesrummen.
Landsbygdsperspektiv – Förslaget gäller endast Rådhuset i Visby.
Ekonomisk konsekvensanalys – Det finns ingen budget avsatt för förslaget.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse datum 2020-03-17
Medborgarförslag 2020-01-28
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Förslagsställaren
Regionstyrelsen
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Överenskommelse om krispaket för Gotland
I Coronavirusets spår drabbas företag, organisationer och människor av minskad ekonomisk aktivitet.
Region Gotland ser att det krävs kraftfulla och omedelbara åtgärder för att undvika stängningar,
varsel och konkurser. Vi behöver alla gemensamt verka för Gotlands bästa – då behövs både politisk
handlingskraft som säkrar likviditet på kort sikt och uthållighet från näringsliv och civilsamhälle för att
härda ut under dessa prövande tider.

Främjandeåtgärder som klubbas redan på regionstyrelsens sammanträde den 24 mars:











Vi förlänger betalningstider på avgifter inom Vatten- och Avlopp, sophantering, tillstånd och
tillsyn inom serveringstillstånd, livsmedelskontroll, miljö- och hälsa samt brandtillsyn. Alla
fakturor som ställs ut under perioden 1 april till och med 31 augusti får sista betaldatum 30
september1.
Vi ger de lokala näringslivsorganisationerna ett temporärt verksamhetsbidrag för att säkra
verksamheten och att företag har en partner att vända sig till i denna prövande tid. Tillväxt
Gotland, Gotlands förenade besöksnäring, Visby Centrum och Gotland Convention Bureau får
500 tkr vardera. I detta ingår också att samverka kring den företagsjour som inrättas.
Vi erbjuder hjälp med anstånd och upprättande av avbetalningsplan på ett frikostigt sätt. I
dagens riktlinje kan handläggare ge 2 månaders anstånd, och ekonomidirektören kan
förlänga detta ytterligare.
Vi inrättar en företagsjour som får till uppgift att stödja och stötta företag kring frågor både
med anledning av de åtgärder regionen vidtar men framförallt att ledsaga kring de förslag
som Sveriges riksdag och regering kommer med.
Vi betalar leverantörsfakturor skyndsamt, med en målbild att korta våra betaltider till 15
dagar.
Vi ser över om vi kan handla mer lokalt, t.ex. livsmedel till måltidsverksamheten.

Åtgärder som kommer att beslutas i närtid i de nämnder som äger respektive fråga:










1

Vi skjuter på tillsynsbesök som inte är kritiska.
Vi förlänger tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.
Vi förlänger betalningstider på hyror i kommunägda lokaler till 90 dagar.
Vi säkerställer tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.
Vi tittar på andra arbetssätt med tillsyn för att frigöra tid hos företagarna. Där det är möjligt
kan digitala verktyg användas.
Vi ser över förutsättningarna för ökat stöd till socialtjänsten och familjefridsarbetet för att
minska våld i hemmet.
Vi för en aktiv dialog med länsinstitutionerna för att möta ekonomiska behov kopplat till
intäktsbortfall. Vi tidigarelägger också det ekonomiska stödet till Länsinstitutionerna, som
annars skulle betalats ut först till hösten.
Förseningsavgifter för lån på bibliotek tas bort tillfälligt. Tiden som man kan låna böcker
förlängs.

Gäller såväl företag som privatpersoner.




Vi för en aktiv dialog med idrottsrörelsen för att säkerställa att vi gemensamt kan hantera
konsekvenserna av de intäktsbortfall de har.
Vi tittar på hur vi vid behov kan jobba med kompetensöverföring mellan och inom regionen
och företag för att klara att upprätthålla kompetensförsörjning i samhällsviktiga
verksamheter.

Åtgärder som riktar sig särskilt till besöksnäring och dylik verksamhet:






Restaurangernas uteserveringar ges möjlighet att öppna så snart det är möjligt2.
Markupplåtelsen för uteserveringar skall vara gratis året ut.
Avbokningsavgifter för kommunala lokaler utgår tillfälligt, till exempel sporthallar.
Två timmar gratis parkering för Visby innerstad och Östercentrum gäller sommaren ut3 för
att underlätta för handeln.
Vi tar initiativ till att inrätta ett kupongsystem där våra gymnasieelever kan köpa lunch hos
våra restauranger för att både ge stöd till familjer och gotländsk restaurangnäring. Detta är
aktivt så länge man bedriver undervisningen på distans.

________________________
Jesper Skalberg Karlsson (M)

________________________
Meit Fohlin (S)

2
3

Om Polisen beviljar ansökan
De regler som gäller under vinterhalvåret.

