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Följande beslut har tagits av förvaltningen med delegation under november månad 2020:
Avtal annan fakturamottagare för VA-avgifter: 5 ärenden.
Beviljat gemensam avfallsbehållare: 78 bifall, 1 avslag.
Beviljat uppehåll i sophämtning: 30 bifall, 6 avslag.
Beviljat uppehåll i slamtömning: 12 bifall.
Ansökan om torgplats Stora Torget: 12 ärenden.
Begagnande av offentlig plats för byggställning: 5 ärenden.
Begagnande av offentlig plats uteservering: 12 ärenden.
Begagnande av offentlig plats övrigt: 1 ärende.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende vatten: 35 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende avfall: 22 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende mark: 1 ärende.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende: Grannebrev: 2 ärenden.
Vatten och avloppsansökan: 3 ärenden.
Servisanmälan: 1 ärende.
Fastighetstaxering: 1 ärende.
Fastighetsreglering: 1 ärende.
Ansökan om lantmäteriförrättning: 2 ärenden.
Nyttoparkeringskort: 7 bifall.
Transporttillstånd: 1 ärende.
Tillfällig trafikannordningsplan: 1 ärende.
HR ärenden angående personal: 3 ärenden.
Beslut enligt §9 färdtjänstlagen: 40 bifall.
Färdtjänst: 40 bifall.
Ledsagare färdtjänst: 28 bifall.
PRH Förare: 19 bifall.
PRH passagerare: 6 bifall, 4 avslag.
Resekostnadsersättning vid sjukresor: 3 bifall, 5 avslag.
Överklagan i rätt tid: 1 bifall.
Fastighetsförvaltningen hyreskontrakt: 12 ärenden.

Samtliga beslut fanns att tillgå i pärm på mötet.

Ärendenummer Information
2020/9

Teknikförvaltningen
Projektavdelningen

Datum 16 november 2020

TNau/TN December 2020

Upphandlingsplan för Teknikförvaltningen December 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

Projekt

Typ av
upphandling

Verksamhet

FFU

Beslut i

Tid för beslut

Entreprenad

TKF

Jan 2021
(Okt 2020)

TN

Mars 2021
(Dec 2020)

Ramavtal projekt- och
byggledning

Ramavtal

TKF

Oklart
(Juni)

TN

Oklart
(Sept 2020)

Besiktningsmän
Entreprenadbesiktningar

Ramavtal

TKF

Oklart

TNau el TN

Oklart

Hemsebadet

Entreprenad

TKF

TNau

Ny entré reception IFO
Mariahemmet

Entreprenad

TKF

Nov 2020
(Sept 2020)
Dec 2020
(Okt 2020)

Jan 2021
(Nov 2020)
Jan 2021
(Dec 2020)

Ramavtal

TKF

Höst 2020
(April 2020)

TN

Oklart 2020
(Juni 2020)

VA-ledningar Garda Ljugarn

Entreprenad

TKF

Dec 2020
(Nov 2020)

TN

Jan 2021
(Dec 2020)

Södervärnkolan
ombyggnad kök

Entreprenad

TKF

Okt 2020
(Sept 2020)

TN

Dec 2020
(Nov 2020)

Korpen lokalanpassn.
Etapp 1
Drift ÅVC:er

Entreprenad

TKF/HSF

TNau

Koncession

TKF

Okt 2020
(Sept 2020)
Sommar
2020

Dec 2020
(Nov 2020)
Oklart
(Dec 2020)

Kross- & sorterverk samt
hjullastare

Ramavtal

TKF

Sommar
2020

TN

Oklart
(Okt 2020)

Ä

Slamfordon

Ramavtal

TKF

Sommar
2020

TN

Mars 2021
(Dec 2020)

Ä

Handläggningssystem för
särskild kollektivtrafik
Ljugarn ARV
utloppsledning
Konsulter Vatten och
Avlopp
VA ledning Sanda
Stenhuse - Västergarn

TNau

Vår 2021
(Höst 2020)
Feb 2021
(Dec 2020)
Jan 2021
(Dec 2020)
April 2021

Terra Nova skolan
ombyggnad kök

Drift/underhåll
högspänningsanl.
Ä

Ä

Ä
X

TKF
Entreprenad

TKF

Ramavtal
Entreprenad

TNau

TN

TNau

TKF

Dec 2020
(Nov 2020
Nov 2020

TKF

Mars 2021

TN

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

Upphandlingar som beslutas av annan nämnd men som berör TKF

TN
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Rev

Projekt

Typ av

Verksamhet

FFU

Beslut i

upphandling
Trafikupphandl.
kollektivtrafiken

Tid för
beslut

Entreprenad

TKF/Kollektivtarfik/AUF

Arkitekt stadsbyggn
/ planutredning

Ramavtal konsult

SBF/TKF

April

RSF

Nov/Dec

Landskapsarkitekt

Ramavtal konsult

SBF/TKF

April

RSF

Nov/Dec

Affärssystem
kollektivtrafiken
Transportörsavtal
samhällsbetalda
transporter

RSF

Entreprenad

RSF

Ramavtal

RSF

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

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/3333
19 november 2020

Birgitta Lidman

Tekniska nämnden

Upphandlingsplan 2021
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att fastställa upphandlingsplan för 2021.

Sammanfattning

Bakgrund
Region Gotlands volym av kostnader för år 2019 som är upphandlingspliktiga
beräknas till ungefär 3 miljarder kronor. Tekniska nämndens del, varierar självklart
över tid men motsvarar i ekonomiskt värde mellan 50 och 80 procent av de 3
miljarderna. Inför år 2020 identifierade Tekniska förvaltningen sitt behov av
upphandlingar och antalet motsvarar ungefär 50 procent av Region Gotlands totala
antal identifierade upphandlingar.
Nytt arbetssätt för planering och uppföljning av upphandlingsplaner inom
Region Gotland
För att kunna arbeta mer effektivt med att genomföra upphandlingar har
Regionstyrelseförvaltningen tagit fram ett årshjul för sin planering och uppföljning av
upphandlingar. Som ett led i detta behöver samtliga förvaltningar ta fram långsiktiga
planer som beskriver behoven av upphandlade avtal för respektive nämn. När dessa
planer är fastställda sker en sammanställning på Region Gotlands nivå som
regionstyrelsen får som informationsärende. Detta informationsärende kommer att
expedieras till Tekniska nämnden.
Tidigare arbetssätt med planering och uppföljning av uppföljningsplanering
inom tekniska nämnden
Inom Region Gotland har nämnderna arbetat sedan 2018 med att ta fram långsiktiga
planer för kommande upphandlingar. Teknikförvaltningen har identifierat behov av
upphandling inför år 2019 enligt följande:
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Tidpunkt
År 2019
År 2020
År 2021
År 2022

Antal
35
92
17
8

Upphandlingsskuld från 2020
Av planerade upphandlingar för genomförande 2020 kvarstår cirka 20 upphandlingar
som inte blev genomförda under året.
Nytt arbetssätt för planering, uppföljning och återrapportering av
upphandlingar från hösten 2020 inom tekniska nämnden
Under hösten 2020 har avdelningarna inom tekniska förvaltningen arbetat mer
intensivt med behov av upphandlade avtal. Underlag för en långsiktig plan är faktiskt
ekonomiskt utfall som hämtas ur redovisningen och analyseras av avdelningarna
Underlag hämtas även från behovsanalyser kopplade till verksamhetsplan 2021 och
Strategisk plan och budget 2022—2024. Dessa behovsanalyser samordnas och
förpackas så effektivt som möjligt inför ett senare genomförande av upphandlingar.
Precisionen för identifierade upphandlingar i upphandlingsplan 2021 är hög även om
avvikelser kommer att behöva hanteras. Framförallt finns osäkerheter kopplat till
följande avdelningar
1. Projektavdelningen – Region Gotlands investeringsbudget 2022—2023 samt
investeringsplan 2024—2026 är inte beslutad i nuläget. Beslut planeras till juni
2021 i regionfullmäktige. När beslut är taget vet övriga förvaltningar vilka
investeringar de kan göra och de kommer då att beställa projekt för utförande av
projektavdelningen.
2. Gata- och Parkavdelningen – behov av återkommande upphandlingar finns med
på kort sikt. På medellång sikt behöver behovet av upphandlingar analyseras
vidare och omprövas.
3. Försörjningsavdelningen – definierade upphandlingar som är nämndspecifika är
oklart till volymen samt utredning krävs för vilken del av regionstyrelsen som
ska överta ansvaret för avdelningens regionövergripande upphandlingar.
För identifierade behov av upphandlingar från år 2022 minskar precisionen, det mest
sannolika är att behovet kommer att öka.
Tidpunkt
År 2020
År 2021
År 2022
År 2023
År 2024

Antal Kommentar
20 Ej genomförda under år 2020
76 41 utan giltiga avtal när år 2021 startar
8
8
4

Mest sannolikt kommer det inte att vara möjligt att genomföra det identifierade
antalet upphandlingar som behöver genomföras under 2021, att genomföra
upphandlingar kräver stora interna och externa resurser. Efter prioritering kommer
då upphandlingar att flyttas fram i tid till nästkommande år.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/3333

Vidare hantering av tekniska nämndens beslut om plan 2021
Samtliga nämnder har under hösten 2020 tagit fram upphandlingsplaner som
omfattar de nämndspecifika upphandlingarna och regionstyrelsen har tagit fram plan
för sina nämndspecifika, samordnade och regionövergripande upphandlingarna.
Regionstyrelseförvaltningen, som ansvarar för resurserna att genomföra
upphandlingar, kommer att resurssätta varje upphandling med upphandlare vilket
kan vara antingen anställda upphandlare eller upphandlade upphandlingskonsulter.
Ett informationsärende kommer att skrivas fram av regionstyrelseförvaltningen till
regionstyrelsen innehållande samtliga upphandlingsplaner.
Dessa upphandlingsplaner kommer sedan att publiceras på Region Gotlands externa
hemsida så tidigt som möjligt under år 2021.

Nu gällande lagstiftning samt Region Gotlands policy och riktlinjer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem
Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
Lag (2016:1146) om upphandling inom områdena vatten, energi, transport
och posttjänster
Lag
(2016:1147) om koncessioner

 Policy för upphandling antagen av fullmäktige 20090914
 Riktlinjer för upphandling antagna av regionstyrelsen 20130430 och
reviderade 20150618.





Reglering av nämnds ansvar och beslut enligt policy för upphandling
I enlighet med policyn för upphandling antagen av fullmäktige 20090914 ”ansvarar
nämnd för och beslutar om upphandling som berör endast nämndens egen
verksamhet eller behov inom nämndens förvaltningsområde”.
Bedömning

Barn- och genusperspektiv
Upphandlingsplanen i sig behöver inte analyseras särskild ur detta perspektiv.

Landsbygdsperspektiv
Upphandlingsplanen i sig behöver inte analyseras särskild ur detta perspektiv.

Ekonomisk konsekvensanalys
Upphandlingsplanen i sig behöver inte analyseras särskild ur detta perspektiv
eftersom beslut om planen i sig inte medför vare sig intäkter eller kostnader.

Konsekvensanalys Samhälle - Marknad och konkurrens
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Att uppmärksamma den potentiella marknaden på nämndens samlade behov av
upphandlade avtal på kort men också längre sikt förväntas ge möjligheter för den
potentiella marknaden att ta ställning till frågan om att bli leverantör till offentlig
sektor i form av Region Gotland. Att bli leverantör till offentlig sektor kräver
förberedelser och därmed tid. Region Gotland bidrar genom att informera
marknaden om sina behov av upphandlade avtal med så god framförhållning som
möjligt.
Genom att Region Gotland offentliggör sina långsiktig planer för upphandlade avtal
tar Region Gotland det ansvar man kan ta under den inledande fasen för att uppnå
bästa möjliga konkurrens.

Konsekvensanalys Effektiva interna processer - planering, uppföljning,
resurssättning och återrapportering
Att ha dokumenterade och väl förankrade processer för planering, uppföljning,
resussättning samt även genomförande av upphandling förväntas bidra till ett lugnare
och mer effektivt arbetssätt.
Att ha en dokumenterad plan för upphandlingar förväntas ge tydlighet och effektivt
nyttjande av resurser både inom tekniska nämnden men också gentemot
regionstyrelsen som ansvarar för att genomföra upphandlingar alldeles oavsett om
genomförandet sker med hjälp av anställda eller upphandlade upphandlarresurser.
Att ha processer för planering samt återrapportering av status på olika nivåer inom
tekniska nämnden förväntas ge en mer väl informerad nämnd och förvaltning.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-11-19
Upphandlingsplan 2021, bifogas
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till
Regionstyrelsen
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Benämning upphandling

Nuvarande avtals slutdatum Processteg nuläge 20201109

Arkeologiska utredningar
Behandling av hushållsavfall på Roma avfallsanläggning
Belysning - byte av armaturer
Belysning - drift och underhåll av signalreglering av gatubelysning
Belysning - elekticitet
Belysning - tändställ till gatubelysning serviceavtal
Beläggning av gator och vägar
Besiktning av tryck, lyft och hissar
Besiktning av brandvarnare och sprinkler
Betonginspektion - utvärdering och test. Spillvatten och dricksvatten
Bevakning - rondering
Borrning - vertikalt och under väg
Brandsläckareservice
Bussväderskydd för hållplatser
Dammbindning och grusning av vägar
Djupmätning i sjö
Drift av återvinningscentraler
Drift och underhåll av högspänningsanläggningar
Driftövervakning och ärendehantering web
Efterbehandling och sluttäckning av deponi
Elarbeten felsökning och avhjälpande åtgärder
Fastighetsrättsliga tjänster, mark- och exploateringsingenjör
Fordon - inköp
Fordon för slamtransporter
Fordon - service, reparation och underhåll
Försäljning av egna och leasade fordon
Geohydrolog - provpumpningar i nya vattentäkter
Hyresavtal- Roma avfallsanläggning
Hållplatsdatabas eventuellt inkluderade tjänst för inventering av hållplatser
Informationssystem för resenärsinformation i app, webb, hållplats, busstation i realtid och vid störning
Inköp av spolbil
Jurist med VAkompetens
Kemiska analyser och egenkontrollsanalyser
Klottersanering
Klottersanering
Kompost på Pampas skarphäll
Konsulter arkitekttjänster
Konsulter brandtjänster
Konsulter projektering gata/mark
Konsulter storkökkompetens
Konsulter VVS projektering
Konsulter VVS sakkunning

Avtalslöst
20221231
Avtalslöst
Avtalslöst
Avtalslöst
Avtalslöst
20200930
Avtalslöst
20201130
Avtalslöst
Avtalslöst
Avtalslöst
20230630
Avtalslöst
Avtalslöst
Avtalslöst
20210501
20201231
Avtalslöst
Avtalslöst
Avtalslöst
Avtalslöst
Avtalslöst
Avtalslöst
Avtalslöst
Avtalslöst
Avtalslöst
Avtalslöst
Avtalslöst 20230601
20210101
Avtalslöst
Avtalslöst
Avtalslöst
Avtalslöst
20240630
Avtalslöst
20221030
20220630
20240331
20230331
20230331
20241031

Region Gotland
Birgitta Lidman

00 Oklart behöver utredas
00 Oklart behöver utredas
00 Oklart behöver utredas
00 Oklart behöver utredas
00 Oklart behöver utredas
00 Oklart behöver utredas
00 Tidplan&Resurser
00 Tidplan&Resurser
00 Tidplan&Resurser
00 Oklart behöver utredas
00 Oklart behöver utredas
00 Oklart behöver utredas
00 Oklart behöver utredas
00 Tidplan&Resurser
00 Oklart behöver utredas
00 Tidplan&Resurser
00 Tidplan&Resurser
00 Tidplan&Resurser
00 Oklart behöver utredas
00 Oklart behöver utredas
00 Tidplan&Resurser
00 Oklart behöver utredas
00 Oklart behöver utredas
00 Oklart behöver utredas
00 Oklart behöver utredas
00 Oklart behöver utredas
00 Oklart behöver utredas
00 Oklart behöver utredas
00 Förstudie
00 Tidplan&Resurser
00 Oklart behöver utredas
00 Oklart behöver utredas
00 Oklart behöver utredas
00 Oklart behöver utredas
00 Tidplan&Resurser
00 Oklart behöver utredas
00 Oklart behöver utredas
00 Oklart behöver utredas
00 Oklart behöver utredas
00 Tidplan&Resurser
00 Tidplan&Resurser
00 Tidplan&Resurser

G:\tkf\Projektavdelningen\20 Upphandling\101 Birgittas mtrl\Upphandlingsplanering\Beställning resurs 2020--2024 20201103\Upphandlingsplan 2021 - 2024 TKF
Totalt

2020-11-20
13:07

Kontrollbesiktning - egna och leasade fordon
Korrosionsskydd av spont samt fenderverk
Korttidsinhyrning av entreprenadmaskiner med förare
Larmmottagning fastigheter
Lås- och nycklar
Mellanlager för byggnad och ytor
Mobilt vattenverk i container
Målning av trafikinformation
Omhändertagande av GROT-gren, ris och trä - obehandlat
Parkering - drift och underhåll av parkeringsmätare
Parkering - betalningstjänster för privatpersoner
Pellets - inköp och serviceavtal
Personlarm
Rörmokeriarbeten
Service av hissar
Skadedjursbekämpning
Skyddsjakt
Snöröjning - Visby och Vibble
Snöröjning - vissa objekt Visby och Vibble
Snöröjning - fastigheter & GC-vägar på landsbygden
Snöröjning - Visby och Vibble 2017
Snöröjning - parkområden i Visby
Styrintegration av VAsystem
Städavtal offentliga toaletter
Störningsinformation
Systemstöd - förebyggande underhåll
Systemstöd - tillgänglig data för statistik
Teknikområde - byggarbeten
Teknikområde - glasarbeten
Teknikområde - besiktning kyla
Teknikområde - service kyla
Terränggående lastbil med kran
Tillsyn och besiktning av trafikanordningsplaner och markupplåtelse
Trafikmiljöutredning - förstudier inför projektering, simuleringar, strategier, planer
Underhåll av hållplatser
Vattentransport mellan vattenverk på Gotland
Vinterväghållning - landsbygd
Vinterväghållning av Statsbidrags- och tätortsvägar

Avtalslöst
20201231
20220531
20210930
Avtalslöst
Avtalslöst
Avtalslöst
Avtalslöst
20210930
Avtalslöst
Avtalslöst
Avtalslöst
Avtalslöst
Avtalslöst
Avtalslöst
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/587
17 november 2020

Martin Jonsson

Tekniska nämnden

Hemsebadet renovering
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna informationen.

Sammanfattning

Hemsebadet byggdes 1976. Badet bestod ursprungligen av 25-metersbassäng samt
barnbassäng. 1996 gjordes en tillbyggnad med rehabiliteringsbassäng. Badet byggdes
ut 2015 med en aktivitetshall och två nya omklädningsrum. Intill barnbassängen
placerades en mindre plastbassäng ovan golv.
2016 gjorde CBI Betonginstitutet en tillståndsbedömning av simbassängen och 2017
gjordes en undersökning av forskningsinstitut RISE med inriktning på tak, väggar
och golv.
Under fjärde kvartalet 2019 gjordes en upphandling avseende de mest prioriterade
åtgärderna, dvs ny vattenrening och stålbeklädnad för 25 –metersbassängen och ny
ventilation för barn- och rehab-bassäng. Ett fåtal anbud kom in och utifrån bästa
anbudet saknades 5 miljoner till projektet. Upphandlingen avbröts och därefter har 5
miljoner sek sökts som tilläggsanslag, TN 2019/587. Upphandling av dessa åtgärder
beslutas av tekniska nämnden i början av 2021 under förutsättning att tilläggsanslag
beviljas av regionstyrelsen.
Teknikförvaltningen vill informera tekniska nämnden att projekteringen
uppmärksammat ytterligare investeringsbehov på de delar som inte omfattas av
entreprenaden.
Barn- och rehabiliteringsbassäng kan komma att behöva renoveras samt dess
vattenreningssystem. Löpande uppföljning behövs för att se när detta måste göras
och är därför oklart. Omklädningsrum, och olika åtgärder på klimatskalet med
fönsterbyten etc samt vissa åtgärder på betongstomme är i behov att åtgärdas inom
närmaste åren.
Bedömning

2017 gjordes en förstudie med 10 och 50-årsperspektiv. I ett 50-årsperspektiv var
slutsatsen ett nytt bad.
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Teknikförvaltningen bedömer utifrån förstudien att föreslagna investeringar behöver
göras.
Barn- och genusperspektiv – Konsekvensen för uteblivna kommande investeringar
kan vara t ex att barnbassängen måste stängas. Framtida investeringar innebär tillgång
till ett badhus.
Landsbygdsperspektiv – Investeringen rör endast badhuset i Hemse.
Ekonomisk konsekvensanalys - Teknikförvaltningen bedömer utifrån förstudien
att föreslagna investeringar behöver göras.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-11-17
RS 2020/1437
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/1086
11 november 2020

Martin Jonsson

Tekniska nämnden

Upphandling Korpen lokalanpassning etapp 1
Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden godtar ankommet anbud.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.
3. Tekniska nämnden begär finansiellt igångsättningstillstånd hos
regionstyrelsen.

Sammanfattning

Upphandlingen innefattar ca 1000 kvadratmeter lokalanpassning av lokaler på
fastigheten Korpen 5, hus 01, Visby. Lokalerna står idag tomma och tidigare
verksamhet har flyttat ut. BHV (Barnhälsovård) samt BVC (Barnavårdscentral) ska
flytta in i lokalerna efter ombyggnationen. Denna lokalanpassning och delvis flytt av
verksamheter löser flera verksamheters trångboddhet och lokalproblem.
Lokalanpassningarna ska bidra till ökat samarbete och förbättra patientflöden.
Huset byggdes i mitten på 1980-talet och lokalerna är i stort behov av nya ytskikt
generellt det vill säga golv, väggar och tak. I viss mån ändras planlösning för att
anpassas till verksamheten. Ventilation, el och brandskydd uppgraderas till dagens
krav och standard.
Projektet finansieras av investeringsmedel från hälso- och sjukvårdsförvaltningen
samt periodiskt underhåll, fastighetsförvaltningen.
Bedömning

X anbud har inkommit varav X uppfyller kriterierna. Utvärdering har gjorts på lägsta
pris.
Barn- och genusperspektiv – Nya och fräscha lokaler för BVC/BHV.
Landsbygdsperspektiv – Projektet rör endast Korpenområdet i Visby.
Ekonomisk konsekvensanalys – Ökade kapitalkostnader.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-11-11
Blankett finansiellt igångsättningstillstånd
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Presentation sammanträde

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/3867
13 november 2020

Therese Kallas

Tekniska nämnden

Upphandling Ombyggnad av Södervärnsskolans kök
Förslag till beslut

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

Sammanfattning

Upphandlingen avser ombyggnad av tillagningskök i Södervärnskolan i Visby, med
tillhörande delar och byte av ventilation i matsalen.
Södervärnsskolans kök är i behov av renovering enligt arbetsmiljöregler för att klara
dagens krav på verksamheten. Köket är i behov av renovering av ytskikt samt byte av
viss utrustning.
Luftmängderna är underdimensionerade i köket och i matsalen. Tre nya kylrum och
ett nytt frysrum kommer byggas på plats.
Ombyggnationen innebär att befintliga ventilationsaggregat som betjänar storkök och
matsal rivs och att ett nytt fläktrum byggs till där nytt aggregat för skolköket och
matsalen placeras. Utöver fläktrummet byggs även kanalsystemet och kökskåpor i det
befintliga skolköket om.
En upphandling gick i sommar 2016 men anbuden låg över budgeten och
upphandlingen avbröts. Efter omarbetning av förfrågningsunderlaget har en ny
upphandling genomförts.
Bedömning

Vid anbudstidens utgång 4 december 2020 hade --- anbud inkommit.
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Teknikförvaltningens bedömning är att XXXXs anbud är det ekonomiskt mest
fördelaktiga anbudet vad gäller bästa förhållande mellan ekonomi och kvalité, se
bilaga anbudsutvärdering Södervärn köket daterad -------------. Teknikförvaltningen
önskar därför att Tekniska nämndens arbetsutskott antar XXXX som entreprenör.
Upphandlingen håller sig inom de budgetramar som tilldelats.
Barn- och genusperspektiv: Ombyggnad av köket i Södervärnskolan ger
medarbetarna en bättre arbetsmiljöplats som kommer att påverka positivt på
matupplevelsen av barnen.
Ekonomisk konsekvensanalys:
Entreprenörsumma

11 400 000 kr

Oförutsett

1 700 000 kr

Projektering

400 000 kr

Byggherreomkostnader

1 500 000 kr

Övriga kostnader

300 000 kr

Konstnärlig utsmyckning

150 000 kr

Summa

15 450 000 kr

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-11-13
Presentation på sammanträde
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/1418
16 november 2020

Ylva Svangren

Tekniska nämnden

Utrangering av investeringsutgifter avseende förstudie
Väskinde skola
Förslag till beslut



Tekniska nämnden beslutar att utrangera investeringsuppgifter avseende
förstudie Väskinde skola med 60 410 kronor.



Tekniska nämnden beslutar att internfakturera barn- och utbildningsnämnden
med 197 358 kronor för projektarbete avseende förstudie Väskinde skola.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har vid nämndsammanträde den 20 oktober beslutat
att inte gå vidare med ombyggnadsplaner för Väskinde skola.
De nedlagda investeringsutgifterna utrangeras och ska redovisas som en kostnad hos
beställande nämnd. Kostnaderna har upparbetats hos projektavdelningen under 2020
och avser projektledning samt kostnad för anlitad arkitekt. Redovisning har gjorts på
projekt nr 10434.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att investeringsutgifter avseende förstudie
Väskinde skola om 60 410 kronor ska utrangeras. Kostnaden ska redovisas i barnoch utbildningsnämnden enligt riktlinjerna för investeringsredovisning. Därutöver
ska nedlagda kostnader hos projektavdelningen för förstudien internfaktureras barnoch utbildningsnämnden om 197 358 kronor.
Barn- och genusperspektiv – Att förstudien har lagts ner innebär att elever vid
Väskinde skola påverkas.
Landsbygdsperspektiv – Landsbygdsperspektivet påverkas då Väskinde skola är en
landsbygdsskola.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet innebär en kostnad för barn- och
utbildningsnämnden med 257 768 kronor.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-11-16

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/3950
16 november 2020

Ylva Svangren

Tekniska nämnden

Årlig indexuppräkning av taxor
Förslag till beslut



Tekniska nämnden beslutar att räkna upp följande taxor med 0,3 procent i
enlighet med konsumentprisindex:
- Kollektivtrafik avseende färdtjänst och sjukresor
- Dispenser för transporttillstånd
- Nyttoparkeringstillstånd
- Hamntaxan
- Taxan för offentlig platsmark
- Grävtillstånd
- Anläggnings- och brukningsavgifter för VA-verksamheten



Uppräkningen av taxorna gäller från och med 1 januari 2021.

Sammanfattning

Ett antal taxor inom teknikförvaltningens verksamhet ska årligen uppräknas med
utgångspunkt i förändrat konsumentprisindex. Perioden som ligger till grund för
uppräkningen är oktober 2019 till oktober 2020. Konsumentprisindex uppgick i
oktober 2019 till 336,04 och i oktober 2020 till 336,97 vilket innebär en förändring
om 0,3 procent.
Tekniska nämndens bemyndigande att indexuppräkna taxor årligen omfattar följande
taxor:
taxa för dispenser för transporttillstånd,
taxa för nyttoparkeringstillstånd,
hamntaxan,
taxa för offentlig platsmark,
prislista slutlig återställning vid grävarbeten i gator,
kollektivtrafik avseende de delar som gäller färdtjänst och sjukresor,
anläggningsavgifter för VA-verksamheten samt
brukningsavgifter för VA-verksamheten
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Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att taxorna ska höjas med 0,3 procent från och med
januari 2021.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet får inte några konsekvenser för barn- och
genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet får inte några konsekvenser för
landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet innebär ekonomiska konsekvenser då
intäkterna kommer att ökaBeslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-11-16

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
RSF

2 (2)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/6
10 november 2020

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Avskrivning av kundfordringar 2020
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden avskriver kundfordringar på totalt 487 781 kronor.

Sammanfattning

När tekniska nämnden utfört en tjänst debiteras kunden en avgift. Avgiften
faktureras i samband med att ärendet expedieras. Inkomsten bokförs direkt som en
intäkt i verksamheten och motbokning görs på ett fordringskonto.
Betalningsbevakning sker kontinuerligt, trots detta finns risk att betalning uteblir. Då
uppkommer en kundförlust och fordran avskrivs.
Region Gotland har avtal med Intrum Justitia AB för långtidsbevakning av avskrivna
fordringar. Även om fordran avskrivs som kundförlust så lever skulden vidare hos
den som har skuld till Regionen.
Regionstyrelsen har beslutat att varje nämnd själv ska besluta om avskrivning av
kundfordran och att nämndens verksamhet ska belastas med den förlust som
uppkommer.
Regionstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till avskrivning av kundförluster år
2020 för tekniska nämnden. Samtliga fordringar är föremål för inkassoåtgärder.
Kundförlusterna fördelas enligt följande:
Verksamhet
Jordbruksarrenden
Parkeringsbevakning

Kundförlust,
kr
7 816

Avdelning

Kommentarer

Mark- och trafik

Arrendeavgifter för jordbruk som inte betalats av
kund. Avtalet är uppsagt 2019-12-31
Totalt 10 kunder har inte betalat
felparkeringsavgifterna. Fem kunder har inte betalat
avgifterna för bärgning av fordon.
En leverantör har endast delbetalat faktura för
transporttillstånd.
Fem hyresgäster som inte betalat lokalhyror fullt ut.
Två delbetalningar är gjorda.
Totalt åtta kunder som inte betalat sina hamnavgifter.
Avser totalt 295 egenavgifter för sjukresor och
färdtjänst som inte betalats.

14 200

Mark- och trafik

3 600

Mark- och trafik

Hyresförvaltning KFF

11 269

Hamnverksamhet
Kollektivtrafik

19 998
96 767

Fastighetsförvalting
Hamn
Mark- och trafik

Gator
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Verksamhet
Vatten och avlopp

Kundförlust,
kr
126 809

Avfall

207 322

Totalt

487 781

Avdelning

Kommentarer

VA

VA-brukningsavgifter som inte betalats av kunder.
Beloppet har ökat från 48 924 kr år 2019.
Avfallsavgifter som inte betalats av kunder. Beloppet
har ökat från 67 264 kr år 2019.

Avfall

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att avskrivningarna kan genomföras som planerat med
totalt 487 781 kr (248 414 kr 2019). Det kan konstateras att avskrivningar av
kundfordringar ökar kraftigt för VA-verksamheten och avfallsverksamheten.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet får inga konsekvenser för barn- och
genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet får inga konsekvenser för
landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – obetalda kundfordringar innebär negativa
ekonomiska konsekvenser för berörda verksamheter. De största beloppen berör
avgiftsfinansierade verksamheter och ska hanteras inom ramen för beslutade taxor.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-11-10
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/3623
19 november 2020

Ylva Svangren

Tekniska nämnden

Avsättning för efterbehandling av gamla deponier
Förslag till beslut

•
•
•

Tekniska nämnden redovisar till regionstyrelsen en kostnadsberäkning för
ytterligare avsättning för efterbehandling av deponier om 53 198 000 kronor.
Tekniska nämnder föreslår till regionstyrelsen att avsättningen för
efterbehandling av gamla deponier ökar med 53 198 000 kronor år 2020.
Tekniska nämnden föreslår att avsättningen inte belastar avgiftskollektivet
utan att finansiering sker centralt.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har ansvar för efterbehandling av gamla deponier. Regelverket
medger att medel avsätts för att täcka de kostnader som åtgärder av deponierna
medför. Avsättningen ska spegla de kalkylerade kostnaderna. Under november har
ytterligare åtgärder kalkylerats och därför finns ett behov av att öka avsättningen.
Beslut i ärendet fattas av regionstyrelsen före bokslutet 2020.
Ärendebeskrivning

Kostnader för efterbehandling av gamla deponier bör utifrån kommunallagens
självkostnadsprincip och miljöbalkens reglering av nödvändiga kostnader (27 kap 5 §
Miljöbalken) finansieras via skattemedel. Deponierna har varit en del av tidigare
verksamhet som har tillgodosett tjänster för ett tidigare avgiftskollektiv och dessutom
hanterat verksamhetsavfall utanför det kommunala avfallsuppdraget. Därför finns en
särskild avsättning för efterbehandling av deponier som Region Gotland ansvarar för.
På Gotland finns ett stort antal gamla deponier, det vill säga platser som tidigare
under någon period har använts för tippning av hushållsavfall eller verksamhetsavfall.
Region Gotland är ansvarig för att inventera och bedöma risker för gamla deponier.
Regionen har hittills identifierat och riskklassat ett fyrtiotal gamla deponier.
De flesta av deponierna kräver efterbehandling i någon omfattning för att minska
och kontrollera risk för utsläpp av föroreningar till luft, mark och vatten. Regionen är
ansvarig för åtgärder av de gamla deponierna när regionen har varit
verksamhetsutövare för deponeringen eller deponin har använts för kommunalt
avfall. Undersökningar och riskbedömningar krävs som underlag för åtgärder.
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Avsättning för efterbehandling av gamla deponier har skett sedan år 2004 och
åtgärder har kontinuerligt genomförts och avräknats avsättningen. Avsättning ska
göras enligt rekommendation R9 från Rådet för Kommunal Redovisning och
omprövas årligen. En särskild bokslutsspecifikation utgör underlag för avsättningen.
Specifikationen redovisar vilka efterbehandlingsåtgärder som är planerade för gamla
deponier per objekt och totalt. Avsättningsplanen med de framtida
efterbehandlingskostnaderna revideras efter varje årsskifte och blir ny
bokslutsspecifikation. Summan av de bedömda framtida
efterbehandlingskostnaderna är det belopp som ska redovisas som utgående saldo på
konto "228310 Avsättning deponi efterbehandling".
Miljötekniska undersökningar har hitintills visat att sju stycken deponier är i behov av
sluttäckning. Dessa är Visby, Tofta, Stånga, Rute, Hamra, Garda och Burs. Förutom
dessa skall även delar av Gotlands enda aktiva deponi, Slite, sluttäckas. Kostnaden
för sluttäckning är beräknad genom att multiplicerad deponins yta med
branschorganisation Avfall Sveriges schablonbelopp för materialkostnader per
kvadratmeter. Till detta har även arbetskostnaden uppskattas.
Avsättning per deponi (tkr)
Deponi
Befintlig
avsättning
Visby sluttäckning
Visby lakvatten
Tofta
Hamra
Stånga
Burs
Rute
Slite
Garda
Totalt

0
9 669
1 000
450
500
66
500
10 287
50
22 522

Beräknad ny
avsättning
2020
20 022
0
7 150
8 923
3 983
4 666
7 691
0
765
53 198

Beräknad
total
avsättning
2020-12-31
20 022
9 669
8 150
9 373
4 483
4 732
8 191
10 287
815
75 720

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att behovet av avsättning för efterbehandling av gamla
deponier uppgår till totalt 75 720 000 kronor och att ytterligare avsättning om
53 198 000 kronor behövs.
Barn- och genusperspektiv – Förslaget innebär minskade utsläpp från deponierna
vilket bidrar till mindre gifter i miljön.
Landsbygdsperspektiv – Deponierna är placerade över hela Gotland och
efterbehandlingsarbetet syftar till att förhindra att farliga ämnen läcker ut i naturen.
Genom att åtgärda deponierna ökar möjligheten för markanvändning och
bebyggelse.
Ekonomisk konsekvensanalys – Avsättningen innebär kostnadsbelastning 2020
för regionstyrelsen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-11-19
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/3390
9 december 2020

Ylva Svangren

Tekniska nämnden

Utrangering av anläggningstillgångar 2020
Förslag till beslut



Tekniska nämnden redovisar till regionstyrelsen behov av utrangering av
anläggningstillgångar med 8 003 143 kronor.



Tekniska nämnden föreslår att regionstyrelsen finansierar utrangeringar om
8 003 143 kronor 2020.

Sammanfattning

Enligt rekommendationer från rådet för kommunal redovisning ska en materiell
tillgång som tagits ur bruk inte längre redovisas som en tillgång. Teknikförvaltningen
prövar årligen behovet av utrangering av anläggningstillgångarna.
Vid en genomgång av anläggningsregistret kan det konstateras att det finns behov av
utrangering av anläggningstillgångar.
Teknikförvaltningen föreslår följande utrangeringar 2020 (redovisade belopp avser
bokfört värde per 2020-08-31):
VA-avdelningen


Kvarnåkershamn vattenverk,
objektsnummer komponent 68242001001, utrangering 1 322,60 kronor.
objektsnummer komponent 68242001002, utrangering 35 742,99 kronor
objektsnummer komponent 68242001003, utrangering 99 999,92 kronor
Avser äldre vattenverk som tagits ur bruk.



Kvarnåkershamn Bräckvattenverk,
objektsnummer komponent 68242002003, utrangering 300 000 kronor.
Avser utbyte av silar vid vattenintag.



Öja avloppsreningsverk,
objektsnummer komponent 68952002001, utrangering 54 846,26 kronor
objektsnummer komponent 68952002002, utrangering 749 565,51 kronor
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objektsnummer komponent 68952002003, utrangering 241 323,73 kronor
Anläggningarna har tagits ur bruk.


Klintehamn avloppsreningsverk,
objektsnummer komponent 66152001008, utrangering 300 000 kronor.
Avser omprojektering.
objektsnummer komponent 66152001010, utrangering 4 000 000 kronor.
Avser utbyte av silar och bärarmaterial.
objektsnummer komponent 66152001012, utrangering 1 300 000 kronor.
Avser byte av slamavdragning och skruvar.

Hamnavdelningen


Förstudie kryssningskaj,
objektsnummer 7222040, utrangering 623 642 kronor.
Avser en äldre förstudie som inte är direkt kopplad till dagens kryssningskaj.

Mark- och trafikavdelningen


Förstudie Murgrönan aktivitetspark,
objektsnummer PROJ.12214, utrangering 296 699,70 kronor.
Avser en nedlagd förstudie.

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att utrangering av anläggningstillgångar bör göras 2020
med totalt 8 003 143 kronor.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet får inte några konsekvenser för barn- och
genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv – Åtgärden är till del en följd av tidigare satsningar avseende
vattenförsörjningen på landsbygden.
Ekonomisk konsekvensanalys – De ekonomiska konsekvenserna innebär
tillkommande kostnader 2020 med totalt 8 003 143 kronor.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-12-09
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/1421
26 oktober 2020

Ylva Svangren

Tekniska nämnden

Internkontroll 2020
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna rapporten om intern kontroll 2020.

Sammanfattning

Nämnderna har det yttersta ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att
uppföljning sker inom respektive verksamhetsområde.
I kommunallagen 6 kap § 7 anges nämndernas ansvar för den interna kontrollen. Det
är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern
kontroll. Den interna kontrollen ska vara en naturlig del i alla processer och rutiner.
Nämnden ska se till att övergripande policys och riktlinjer iakttas och utformar vid
behov ytterligare tillämpningsanvisningar.
Enligt regionens riktlinjer för intern kontroll ska nämnderna varje år anta en särskild
plan för uppföljning av den interna kontrollen. Planen för uppföljningen av den
interna kontrollen ska beslutas årligen av respektive nämnd. Planen har nu
genomförts och resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen visar att det
finns brister i rutinerna. En uppföljning har gjorts av den interna kontrollen som
genomfördes år 2019, vilket visade att åtgärder vidtagits.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att den interna kontrollen fungerar bra.
Resultatet av uppföljningen visar att det finns brister i efterlevnaden av rutinerna
vilket ska åtgärdas.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet får inga konsekvenser för barn- och
genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet får inga konsekvenser för
landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet får inga ekonomiska konsekvenser. En
fungerande intern kontroll är positivt för teknikförvaltningen.
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Teknisk direktör
Skickas till
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Sammanfattning
Den interna kontrollen har granskats under hösten 2020 och resultatet redovisas för nämnden i denna
rapport. Redovisningen kommer även att ingå i nämndens årsredovisning. Syftet med att granska den
interna kontrollen är att säkra att rutiner fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Följande rutiner har följts
upp enligt angivna kontrollmål.
Rutin

Kontrollmål

Kontrollmetod

Resultat

Moms

Att momskontering inom
den affärsdrivande verksamheten görs korrekt.

Totalt 50 st stickprov av leveran- Två av 50 stickprov visade på
törsfakturor för VA-verksamhe- avvikelser.
ten genomförs. Uppföljning görs
av momskontering för den affärsdrivande verksamheten för att
klara ut om rätt momskonto används. Det första halvåret 2020
har granskats.

Investeringsverksamhet

Att klassificering av investeringar inom fastighetsförvaltningen görs korrekt.

Totalt 25 st stickprov av leveran- Fyra av 25 stickprov visade
törsfakturor för fastighetsförvalt- på avvikelser.
ningen överstigande 100 tkr bokförda på driftbudgeten. De första
åtta månaderna 2020 har granskats.

Upphandling

Att upphandlingar kan ge- En inventering görs av hur
nomföras som planerat.
många upphandlingar som inte
genomfördes år 2019 pga resursbrist.

Handlingsplan utifrån
medarbetarenkäten

Att samtliga enheter har
Genomgång av framtagna spelarbetat fram spelregler för regler.
hur de vill/ska vara mot
varandra och andra.

Inventeringen visar att upphandlingar av ramavtal genomfördes som planerat. För
de projektspecifika byggentreprenaderna har ungefär
hälften av upphandlingarna
inte genomförts enligt plan
vilket har andra förklaringar
än resursbrist.
Sju av 20 enheter/avdelningar
har färdiga spelregler och de
resterande anger att de kommer att utarbeta sina spelregler under november och december.

Avsättning Att avsättningen av efterför efterbe- behandling av gamla dehandling av ponier hanteras rätt.
deponier

Kontroll av 2019 års redovisning Fem av 21 transaktioner var
mot efterbehandling av deponier. inte korrekt klassificerade.
Är transaktionerna rätt klassificerade.

Avtalstrohet Att avtal alternativt ramavtal används vid inköp

Totalt 50 st stickprov av inköp
vid TKF under augusti 2020.

Kontroll har gjorts i avtalskatalog på företagsnamn enligt
transaktionstext från redovisningen.
Vid kontrollen identifierades
leverantörsnamnet för 12
transaktioner (24%), för resterande 38 transaktioner
(76%) fanns leverantörsnamnet inte i avtalskatalogen.
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Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen visar att det finns brister i rutinerna. Den interna
kontrollen inom teknikförvaltningen fungerar bra.

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

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

Moms
Uppföljning har skett av att momskontering inom den affärsdrivande verksamheten görs korrekt.
Resultatet av granskningen redovisas i nedanstående tabell.
Antal granskade
fakturor

Antal korrekt momskonto 1671

Avvikelse, fel momskonto 1677

50

48

2

Kommentarer
Granskningen visar att 2 st av totalt 50 st leverantörsfakturor inom affärsdrivande verksamheterna,
VA-, Avfall- samt Linjehamnsverksamheten hade felaktigt momskonto. Avvikelserna finns inom Linjehamnsverksamheten.
En åtgärd för att förbättra konteringen av moms är bättre information till berörda samt kontroll och
uppföljning av redovisningen. Ytterligare en åtgärd kan vara att utse en gemensam förste mottagare
som har till uppgift och behörighet att ändra momskonto. Alla har inte behörighet att ändra momskonto i nuläget.

Investeringsverksamheten
Uppföljning har skett av att klassificering av investeringar inom fastighetsförvaltningen görs korrekt.
Totalt 25 st stickprov har gjorts av leverantörsfakturor för fastighetsförvaltningen överstigande 100 tkr
bokförda på driftbudgeten. De första åtta månaderna 2020 har granskats och i nedanstående tabell redovisas resultatet av kontrollerna.
Kontrollerade

25

Borde ha konterats
som investeringsutgift

Rätt konterad

4

21

5

Kommentarer
Det kan konstateras att 4 av 25 driftfakturor borde ha klassificerats som investeringsutgifter. I samband med upprättandet av delårsrapporter och årsbokslut görs rättning av avvikelser. Inom fastighetsförvaltningen så kan det finnas svårigheter med tolkning av hur leverantörsfakturor ska klassificeras
eftersom det utförs löpande reparationer av fastigheter, vilket bokförs som driftkostnader.

Upphandling
Kontroll har gjorts av att upphandlingar kan genomföras som planerat. I planen för 2019 finns knappt
40 upphandlingar fördelade på två olika grupper, ramavtal drygt 15 stycken och projektspecifika byggentreprenader knappt 25 stycken.

Kommentarer
För ramavtalen har majoriteten genomförts enligt tidplan varav några är pågående och följer sin tidplan. Några har skjutits upp efter egna beslut och några har avbrutits av formella skäl. Det finns ingen
tydlig koppling till resursbrist vare sig hos TKF eller RSF.
För de projektspecifika byggentreprenaderna har ungefär hälften av upphandlingarna inte genomförts
enligt plan. Det kan bero på resursbrist i from av budgeterade medel som t ex avvaktan på tilläggsanslag, tidsbrist hos konsulter, att man upptäcker brister i underlagen under granskningstiden, optimistiska tidplaner då beställare vill ha snabba åtgärder samt något fall av överprövning.

Handlingsplan utifrån medarbetarenkäten
Kontroll har skett av att samtliga enheter har arbetat fram spelregler för hur de vill/ska vara mot varandra och andra.

Kommentarer
Aktiviteten för att ta fram spelregler har i handlingsplanen ett ”klart senast”- datum den 31/12. Den
22/10 har sju av 20 enheter/avdelningar färdiga spelregler och de resterande anger att de kommer att
utarbeta sina spelregler under november och december. Dessutom är spelregler upprättade för förvaltningsledningen samt för chefsgruppen.

Avsättning för efterbehandling av deponier
Kontroll har skett av att korrekt klassificering görs utav ekonomiska händelser vad gäller driftkostnader för efterbehandling av deponier. För att finansiera efterbehandling av deponier så har regionen avsatt särskilda medel för detta. I nedanstående tabell redovisas resultatet av genomgången av 21 transaktioner. Kontrollerna avser år 2019.
Antal granskade
transaktioner

21

Rätt konterade

16

Fel konterade

5

6

Kommentarer
Granskningen visar att fem transaktioner var felaktigt konterade och borde ha konterats i den
ordinarie driftverksamheten. Bla så har DAP-abonnemang och fordonshyra konterats som
efterbehandling vilket inte är korrekt.
Kontroll och uppföljning av årets redovisning kommer att ske för att säkra en korrekt redovisning.

Avtalstrohet
Kontroll har skett av att avtal alternativt ramavtal används vid inköp. Totalt 50 stycken stickprov
har gjorts av inköp vid TKF under 2020. I nedanstående tabell redovisas resultatet av kontrollerna.
Antal stickprov

50

Ramavtal har använts

Ramavtal har inte använts

12

38

Kommentarer
Kontroll har gjorts i digital avtalskatalog som är tillgänglig för samtliga medarbetare på företagsnamn enligt transaktionstext från redovisningen.
Kontrollen visar inte om inköpen motsvarar det som avtalet omfattar, för att kunna visa det krävs
en mer omfattande analys av varje separat leverantörsfaktura.
Det kan inte uteslutas att inköp gjorts på avtalade varor och tjänster för de 38 inköp där leverantören saknas i avtalskatalogen, men det finns inget avtal som föregåtts av en upphandling där
avtalet är publicerat i den gemensamma digitala avtalskatalog som är tillgänglig för samtliga medarbetare.
Konstateras kan att det finns ett okänt antal avtal på förvaltningen som förvaras hos medarbetare
och därmed inte är tillgängliga för alla. Detta sätt att förvara avtal motverkar en ökad avtalstrohet.
Det finns möjlighet att lägga till avtal i den digitala avtalskatalogen i efterhand, en möjlighet
som planeras för år 2020.
Totalt omfattade stickproven ett bokfört värde på drygt 289 tkr. De 12 transaktionerna som
identifierades motsvarar 13 % av det ekonomiska värdet och de 38 transaktionerna utan
identifierade avtal motsvarar 87 % av det ekonomiska värdet.

Uppföljning av föregående års granskning
I föregående års intern kontrollgranskning redovisades ett flera brister i verksamheten som behövde åtgärdas. En uppföljning har nu gjorts av de åtgärder som vidtagits.
Endast tre av 25 kundfakturaunderlag vid ÅVC var kompletta. – Det pågår nu ett arbete med att digitalisera
hela kundfakturaprocessen. Befintliga rutiner som är manuella kommer att förändras och bli digitaliserade.

Tolv av 25 investeringsprojekten saknade riskanalyser. - Arbetet med att göra riskanalyser inom avdelningen
har ökat då det är en del av utvecklingsarbete.

7

Totalt 5 st. arbetsorder vid Mek-verkstaden var inte fullständigt debiterade. – Det kan konstateras att arbetsorders numera är kompletta och fullständiga i samband med debitering av kund.

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/1354
8 december 2020

Isak Malm

Tekniska nämnden

Utmaning renhållning
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att inte anta utmaningen gällande renhållning av
”Skräp i naturen”.

Sammanfattning

En utmaning gällande hämtning av skräp i naturen har inkommit 2020-06-10.
Utmaningen ser ut enligt följande:
Utmaning angående hämtning av skräp i naturen.
Uppstädning:
Personal + bil = 700kr/timmen exkl. moms.(875kr. inkl. moms).
Det tillkommer en deponiavgift (Regionens avgifts taxa) som idag är 1000kr.
Vid tyngre föremål som vi inte kan få med tillkommer en avgift för inhyrning av en lastbil med
kran.
Ökning enligt årlig index.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att utmaningen ej kommer vara ekonomiskt gynnsam
för Region Gotland. Anledningen till denna bedömning är att Region Gotland har
följande kostnader vid hämtning av skräp i naturen:
Personal: 358:-/timme exkl. moms (dagtid) – detta pris följer teknikförvaltningens
internbudget för 2020 gällande timkostnader för personal.
Fordon: Mellan 85:-/timme till 250:-/timme beroende på fordonstyp. Det lägre
fordonspriset är vid transport med ”lätta” fordon typ personbil och det högre priset
avser lastbil. Fordonspriserna är framtagna vid maskinstationen på
teknikförvaltningen och skall täcka de fasta kostnader som uppstår vid
interndebitering av fordon. Timkostnaden för fordonen täcker bl.a. skatt, försäkring,
kapitalkostnader, administration, bränsle samt service. Timpriset för respektive
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fordon är ett självkostnadspris från maskinstationen då maskinstationen är en
resultatenhet och skall gå +/- 0 varje år.
Sammantaget innebär detta att Region Gotland kommer ha ett lägre pris för att
utföra uppdraget än att lägga ut uppdraget på en extern entreprenör.
I snitt de senaste 5-6 åren har teknikförvaltningen haft kostnader på c:a 100.000:-/år
gällande skräp i naturen. Variationen har pendlat mellan c:a 30.000:- upp till över
200.000:- per enskilt år. Att genomföra en upphandling med dessa årskostnader är
inte ekonomiskt gynnsamt för Region Gotland. Teknikförvaltningen får ingen
kostnadsersättning för att hämta skräp i naturen utan kostnaden tas som en direkt
driftskostnad vid gata- parkavdelningen när uppdrag kommer från Miljö- och hälsa
att hämta skräp på olika platser.
Samråd har skett mellan teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen,
som har myndighetsutövningen för Region Gotland, gällande skräp i naturen. Båda
förvaltningarna är överens om att utmaningen ej bör antas.
Utredning pågår inom teknikförvaltningen gällande vilka avgifter som sociala företag
skall betala vid Region Gotlands återvinningscentraler.
Barn- och genusperspektiv – ej relevant.
Landsbygdsperspektiv – utmaningen rör hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – Teknikförvaltningen bedömer att utmaningen ej
kommer vara ekonomiskt gynnsam för Region Gotland.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-12-08
Utmaning 2020-06-10
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, Registrator MBN
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MILJÖ/HÄLSA/TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Utmaning angående hämtning av skräp i naturen.
Uppstädning:
Personal + bil = 700kr/timmen exkl. moms.(875kr. inkl. moms).
Det tillkommer en deponiavgift (Regionens avgifts taxa) som idag är 1000kr.
Vid tyngre föremål som vi inte kan få med tillkommer en avgift för inhyrning av
en lastbil med kran.
Ökning enligt årlig index.

Ordförande Återanvändarna
Per Gahnström

Verksamhetsledare Återanvändarna
Ulf Malmqvist

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/3601
3 december 2020

Karin Wiberg

Tekniska nämnden

Teknikförvaltningens verksamhetsplan för 2021
Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen är det verktyg där den inriktning och de övergripande mål som
regionfullmäktige antagit konkretiseras. I verksamhetsplanen beskrivs även hur
nämnden och förvaltningen ska arbeta för att uppnå resultat i den del av nämndens
uppdrag som inte är målsatt i koncernstyrkortet.
Teknikförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan 2021. Ledamöter
från tekniska nämndens arbetsutskott deltog i en workshop 20 oktober. Synpunkter
från workshopen har inarbetats i arbetsmaterialet.
Bedömning

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

Tjänsteskrivelse 2020-12-03
Teknikförvaltningens verksamhetsplan för 2020
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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1 Verksamhetsplanens syfte och funktion
Verksamhetsplanen är det verktyg där den inriktning och de övergripande mål som
regionfullmäktige antagit konkretiseras. I verksamhetsplanen beskrivs även hur nämnden
och förvaltningen ska arbeta för att uppnå resultat i den del av nämndens uppdrag som inte
är målsatt i koncernstyrkortet.
Verksamhetsplan 2021 är framtagen för och av alla chefer och medarbetare inom TKF.
Syftet är att ge ett stöd för styrning, ledning och utveckling av verksamheten och synliggöra
den röda tråden från regionfullmäktige till nämnder, förvaltningar, avdelningar och enheter
så att den inriktning och de prioriterade mål som regionfullmäktige beslutat om får
genomslag. Tekniska nämnden påverkar innehållet i pla-nen och fastställer den.
Uppföljning av planen görs i samband med delårs-och årsboksluten och ny plan fastställs
för varje år.
Verksamhetsplanen bygger på innehållet i Region Gotlands styrmodell och är
förvaltningens plan för kommande år. Här återfinns nulägesbeskrivning, mål från
koncernnivå samt från tekniska nämnden och aktiviteter på övergripande nivå. Samtliga
medarbetare inom förvaltningen har getts tillfälle att bidra till verksamhetsplanen vid så
kallade medarbetardialoger, där ett stort antal förslag och idéer lämnades.
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Region Gotlands styrmodell

Till verksamhetsplanen kopplas avdelningsspecifika aktivitetsplaner som utgör
grundstommen för avdelningarnas delaktighet till måluppfyllnad. Ansvariga för uppföljning
av aktivitetsplanerna är avdelningscheferna.
Avdelningarnas aktiviteter bryts sedan ner och uppdragen som ska utföras fördelas mellan
medarbetarna och blir synliga i vars och ens medarbetarkontrakt.
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2 Verksamhetsbeskrivning
2.1 Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag

Med medborgare och näringsliv i centrum förvaltar och utvecklar Teknikförvaltningen
infrastruktur med hög driftsäkerhet med inriktning mot ett hållbart samhälle. På uppdrag
från Tekniska nämnden svarar vi för drift, underhåll och utveckling av verksamheter inom
områdena fastigheter, vatten, avlopp och avfall, gata, väg och stadsmiljö samt hamnar och
kollektivtrafik. Vi tillhandahåller även försörjningstjänster för Region Gotlands
verksamheter samt ansvarar för hjälpmedelscentralen.
Teknikförvaltningen (TKF) är en av Region Gotlands samhällsbyggnadsförvaltningar och
utför tjänster inom de kommunaltekniska områdena. TKF förser Region Gotland med
försörjningstjänster samt utvecklar och driver långsiktigt en hållbar infrastruktur för hela
Gotland i samverkan med det gotländska samhället. Fr o m 2021 ligger ansvaret för drift
och utveckling av Region Gotlands bilpool på TKF.
Verksamheterna ska drivas kostnadseffektivt utifrån beslutade mål och med målsättningen
att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt.
Förvaltningen har cirka 500 medarbetare som medverkar till att yttre och inre miljöer och
viktiga samhällsfunktioner inom en mängd områden sköts på bästa möjliga sätt inom
ramen för de resurser som finns tillgängliga.
TKF:s verksamheter finansieras genom avgifter, hyresintäkter och skattemedel med en
beräknad totalomsättning på cirka 1,2 miljarder kronor för 2019 och ett nettoresultat i
balans.
TKFs kunder är boende och besökare på ön samt Region Gotlands andra förvaltningar,
näringslivet och andra aktörer i det gotländska samhället.
Med avstamp i Region Gotlands värderingar; delaktighet, förtroende och omtanke
utvecklar TKF löpande verksamheten i ett kontinuerligt förbättringsarbete. Detta görs med
fokus på våra kunder, effektivitet i våra uppdrag samt genom proaktivitet och genom att
vara tydliga. Vi arbetar strukturerat med att förbättra kontakten och samverkan med våra
uppdragsgivare, dvs medborgare och näringsliv, genom enkäter, workshops och andra
tillfällen för delaktighet.
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Teknikförvaltningens organisation 2021-01-01

2.2 Nulägesbeskrivning

Under 2020 har projektet Samhällbyggnadsprocess för Framtiden (FramSam) arbetat på
uppdrag av Regionfullmäktige. Projektet drivs gemensamt mellan Regionstyrelsen, Miljöoch byggnämnden och Tekniska nämnden.
För att möta de behov och förväntningar som våra kunder har tar Region Gotland fram en
ny samhällsbyggnadsprocess med stödjande organisation. Samhällsbyggnadsprocessen ska
vara effektiv och kvalitetssäker och ta hänsyn till klimat, miljö och social hållbarhet.
I nulägesanalysen har projektet identifierat ett antal förbättringsområden för
samhällsbyggnadsprocessen i Region Gotland. FramSam ska fokusera på utveckling inom:


En sammanhållen samhällsbyggnadsprocess med samverkan över gränser



Tydligare ledning och styrning utifrån ett helhetsperspektiv



Kundfokus



Bemötande och tillgänglighet



Tydliga roller, ansvar och mandat



Förändrad organisationskultur

Utifrån det av projektet etablerade nuläget har FramSam lagt fram en handlingsplan för
kommande år för att bland annat ta ett samlat grepp om styrning och ledning av
samhällsbyggnadsprocessen på Gotland, som också speglas i Regionstyrelseförvaltningens,
Teknikförvaltningens och Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplaner som
aktiviteter för 2021.
Det hårda trycket på exploatering- och investeringsprojekt påverkar och kommer att
påverka VA-verksamheten. Det finns ett stigande behov av att VA ska vara delaktiga i
samhällsbyggnadsprocessen samtidigt som en del vattenverk, avloppsreningsverk och
ledningar börjar bli gamla och slitna. Det planeras för ökade investeringar genom ökad VA-
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taxa och utmaningen är att höja genomförandegraden så att nyinvesteringar, som beror på
ökning och omfördelning av befolkningen, inte ska komma före utbyte eller förnyelse av
verk och ledningar. Förutsättningarna för att klara uppdraget påverkas ständigt av yttre och
inre faktorer. Ett förändrat klimat påverkar tillgången till dricksvatten och ökar riskerna för
skyfall och översvämningar. Hotbilden och säkerhetsfrågorna är helt andra idag, det räcker
inte längre med ett hänglås på gallergrinden. Sårbarhet och risk är nya uttryck och handlar
bl a om fysiska och digitala intrång.
Nya krav påverkar VA-verksamheten med bl.a. återföring av näringsämnen, som är ett
konkret exempel på hur VA kan bidra till ett cirkulärt samhälle.
VA-planen 2018-2030 är vårt verktyg för prioritering.
Avfallsverksamheten utgör en mycket viktig del i en cirkulärekonomi och i Region
Gotlands arbete mot ekologisk hållbarhet. Avfallsavdelningen fortsätter aktivt utveckla
avfallsfrågorna på Gotland utifrån Avfallsplanen som antogs under 2020. Parollen ”Vi gör
avfall till en resurs” innebär bland annat fortsatt utveckling av våra återvinningscentraler
runt om på Gotland samt omhändertagande av nedlagda deponier. Under första kvartalet
tillträder ny entreprenör för insamling av hushållssopor. Ett aktivt arbete pågår för att göra
övergången från befintlig till ny entreprenör skall märkas så lite som möjligt.
2.2.1 Verksamhet

Medarbetare
Många medarbetare inom förvaltningen har arbetat länge inom sin verksamhet och har hög
kompetens inom området. Att utveckla sin verksamheten är ständigt pågående. Enheterna
arbetar också med att förbättra effektivitet och tillit i arbetsgrupperna bl a genom att
utarbeta gemensamma spelregler. För att kunna effektivisera ytterligare fortsätter arbetet
med att hitta ändamålsenliga samarbeten över gränserna samt att prova ny teknik där det är
möjligt. Ett exempel är FramSam, där flera förvaltningar är involverade. Effektivitetsvinster
hittar vi också genom det påbörjade processkartläggningsarbetet.
Teknikförvaltningen står inför utmaningar när det gäller att trygga framtidens
kompetensförsörjning. Nationella undersökningar pekar på att, inte minst offentlig sektor,
kommer att ha enorma svårigheter att rekrytera. Bristyrken inom det tekniska området
kommer fortfarande att vara ingenjörer, tekniker/hantverkare och chaufförer m fl.
Förvaltningen driver ett långsiktigt arbete bland annat genom deltagande i Tekniksprånget,
Teknikcollege och genom att ta emot praktikanter och studenter som vill göra
examensarbeten inom våra områden. På kort sikt krävs, förutom långsiktig planering, att
kunna behålla nuvarande kompetenta medarbetare genom att erbjuda god arbetsmiljö,
marknadsmässiga löner och stimulerande arbetsuppgifter.
Det arbetet som regionen har gjort med syfte att förflytta organisationskulturen har
definierat fyra områden:
samverkan över gränser,
från försiktighet till tillit,
lärande och utveckling,
stolthet och helhetsförståelse.
Områdena är viktiga och ska avspeglas i förvaltningens arbete.
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Fr o m 1 januari slås TKF:s nuvarande organisation samman med RSF:s
försörjningsavdelning. Det innebär att antal medarbetare ökar från ca 300 till ca 500 och att
ytterligare tre verksamhetsområden införlivas. Områdena är städverksamhet, hjälpmedel
och varuförsörjning samt vaktmästeri och transport. Utifrån HR-perspektiv innebär
sammanslagningen nya arbetsfält bl a heltidsresan.
Kvalitet
Ett prioriterat område 2021 med tydligt syfte att arbeta med kvalitetsutveckling är
kartläggning av förvaltningens processer. En del av processkartläggningen är samarbetet
inom FramSam, som finns beskrivet under Nulägesbeskrivning ovan. Ett tydliggörande av
roller, ansvar och mandat i samhällsbyggnadsprocessen är av stor vikt för att förvaltningen
och regionen ska säkerställa förtroende hos kunder, eget resursutnyttjande och visa på
ekologisk och social hållbarhet.
När förvaltningen har fungerande processer finns också tydliga målbilder, vilket underlättar
för medarbetare att se sin del i helheten. Att uppfatta sin egen insats för en större helhet
gör, bl a enligt resultat i medarbetarenkäter, medarbetare generellt mer nöjda.
Ytterligare ett förbättringsområde är att ge kunder och leverantörer möjlighet att vara
medskapande i utformning av våra tjänster. Förvaltningen har tidigare, med framgång,
genom dialogmöten och workshops inkluderat medborgare och näringsliv i
förbättringsarbetet med förvaltningens tjänster. Nu behövs en utveckling av metoderna för
att medborgare och näringsliv ska kunna vara medskapande, dvs att förvaltningen tar
tillvara den erfarenhet av och engagemang för våra tjänster som finns hos medborgare och
näringsliv, för att bättre kunna utveckla våra verksamheter.
Medarbetares förslag och idéer till utveckling och förbättringar av arbetssätt mm
framkommer och tas om hand vid de årliga medarbetardialoger som genomförs.
Arbetet med att göra förvaltningens tjänster mer tillgängliga pågår sen tidigare. Att vi
upplevs som lätta att nå, ger återkoppling och gott bemötande är avgörande för vårt
förtroende hos medborgarna. Inom flera av våra verksamheter pågår ett
digitaliseringsarbete för att lättare kunna nå ut till kunder, t ex inom VA för att
meddelanden till allmänheten vi vid avbrott, inom kollektivtrafiken för att minska manuell
hantering vid fakturering till färdtjänstresenärer, utökad självservice mm.
TKF kommer under 2021 fortsätta digitaliseringsarbetet, bl a med nya e-tjänster, för att i
enlighet med DiSa-projektets syfte, att göra ärenden och information digitala, korta ner
handläggningstider, öka tillgängligheten och vara mer transparenta.
Ekonomi
Region Gotlands förmåga att långsiktigt leverera en god välfärd förutsätter en god
ekonomistyrning med en budget i balans. För teknikförvaltningens samtliga verksamheter
är god hushållning med resurser en fokusfråga. Det är möjligt att uppnå med följande
strategier:
- TKF:s medarbetare ska ha god kunskap och förståelse för ekonomin
- TKF:s samtliga verksamheter och projekt ska vara finansierade
- TKF:s investeringsprojekt ska vara väl underbyggda i förstudier och genomföras i enlighet
med Region Gotlands projektmodell
- TKF ska ständigt arbeta för att effektivisera verksamheten och förbättra lönsamhet i den
egna verksamheten och i regionövergripande processer.
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3 Mål, aktiviteter och program
3.1 Mål samt prioriterade aktiviteter
3.1.1 Social hållbarhet

För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt
kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla
människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla
människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst
behov.
01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Aktivitet
TKF-aktivitet. Underlätta för elever och utbildningsverksamheten genom att bistå med lokaler, praktikplatser och
möjlighet att transportera sig till skolan. Förvaltningsövergripande aktivitet.
Beskrivning:
TKFs övergripande aktivitet. Här summeras alla avdelningars genomförandegrad.

02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla
barn har goda uppväxtvillkor
Aktivitet
TKF-aktivitet. Möjliggöra rekreation för barn och vuxna.
TKF-aktivitet. Tillgänglighetsanpassningar i offentlig miljö.

03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Aktivitet
TKF-aktivitet. Vidmakthålla förvaltningens kompetens kring kommunalteknisk service i kris och beredskap.

3.1.2 Ekonomisk hållbarhet

För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
04. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Aktivitet
TKF-aktivitet. Genom god infrastruktur möjliggöra för befolkningen att bo och verka på hela Gotland.
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05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag
på hela Gotland
Aktivitet
TKF-aktivitet. Bidra till ett gott näringslivsklimat.

06. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön
Aktivitet
TKF-aktivitet. Aktivt delta i framtagandet av en ny samhällsbyggnadsprocess.
TKF-aktivitet. Införa en gemensam beredning för samhällsbyggnad.
Beskrivning:
För att säkerställa att förvaltningarna arbetar som ett Region Gotland införs gemensam beredning för
samhällsbyggnad. Beredningen kommer vara ett informellt forum för att arbeta med gemensam prioritering för projekt
och budget, strategiska frågor och synkronisering av verksamhetsplanering och kommunikation.
Presidierna för TN, MBN och RS samt förvaltningscheferna för TKF, SBF och RSF deltar i beredningen, som leds av
ordförande i MBN och förbereds av SBFs förvaltningschef.
TKF-aktivitet. Genomföra externt samhällsbyggnadsforum.
Beskrivning:
En samhällsbyggnadskonferens har fokus på genomförandet av översiktsplanen och riktar sig till våra externa kunder.
På agendan för konferensen 2021 kan t ex ny översiktsplan, arkitekturstrategi och stadsutvecklingsprojekt Visborg
finnas. Konferensen ska även ersätta de delar av byggforum som har bäring på hela samhällsbyggandsprocessen.
Gemensamt med SBF och RSF.

3.1.3 Ekologisk hållbarhet

Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
07. Gotlands klimatavtryck minskar
Aktivitet
TKF-aktivitet. Bryta ner de relevanta Globala målen till konkreta aktiviteter inom TKFs verksamhetsområden. Inom
energi-klimat: Mål 7 – Hållbar energi för alla, Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Mål 11 - Hållbara
städer och samhällen och Mål 13 – bekämpa klimatförändringarna. Inom Hållbara val: Mål 12 – Hållbar konsumtion
och produktion.

08. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
Aktivitet
TKF-aktivitet. Bryta ner Globalt Mål 6 - rent vatten och sanitet för alla, till konkreta aktiviteter inom TKFs
verksamhetsområden

09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen
på ekosystemen
Aktivitet
TKF-aktivitet. Vid varje upphandling ska hållbarhetsaspekten tas i beaktande.
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3.1.3.1 Nämndmål

Med målet att minska CO2-utsläppen* med 12-15 % per år ska
1. avdelningarnas CO2-utsläpp vara kartlagda till 31 juli 2021, avseende inköpt energi och
inköpta fossila bränslen till egna verksamheter samt till upphandlade transporter
2. ett underlag till en koldioxidbudget ska vara klart till årsskiftet 2021/2022
*Utsläppen beräknas och dokumenteras enligt Region Gotlands modell.

3.1.4 Kvalitet

För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett
intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar,
digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i
kontakt med berörd verksamhet inom regionen
Aktivitet
TKF-aktivitet. Utifrån DiSa-projektets (digital samhällsbyggnad) grund, digitalisera fler tjänster inom förvaltningens
verksamheter för effektivisering och kundnytta.

11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir
respektfullt bemötta
Aktivitet
TKF-aktivitet. Leverantörs- och kundmöten ska bygga på dialog och medskapande.

12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Aktivitet
TKF-aktivitet. Kartlägga processer i förbättrings-, effektiviserings- och utvecklingssyfte.
TKF-aktivitet. Förvaltningen nominerar varje år bidrag till förnyelsepriset och redovisar nomineringar och ev
framgångar i delårsrapport och verksamhetsberättelse året efter.

3.1.5 Medarbetare

Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Aktivitet
TKF-aktivitet. I förvaltningsledningen formulera aktiviteter till avdelningarna med syfte att förbättra enkätresultaten i
medarbetarenkäten som är kopplade till utvecklingsområdena för en tillitsbaserad kultur. De fyra utvecklingsområdena
är: -samverkan över gränser, - från försiktighet till tillit, -lärande och utveckling, - stolthet och helhetsförståelse.
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14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Aktivitet
TKF-aktivitet. På övergripande nivå inventera nuläge samt kommande bemannings- och kompetensbehov.

15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus
Aktivitet
TKF-aktivitet. Med syfte att skapa en idébank i förvaltningen kartlägga de hälsofrämjande aktiviteter som genomförs.

3.2 Övergripande planer, strategier och program

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

3.3 Uppdrag

Uppdrag från regionfullmäktige
Regionstyrelsen har gett tekniska nämnden (TN) uppdrag att utarbeta en plan för
införande av solceller för fastigheter inom TNs ansvarsområden. Resurser för uppdraget
får äskas internt eller ansökas om i annan ordning. Samverkan med Energimyndigheten ska
vara en del av genomförandet. Uppdraget redovisas till RF senast december 2021.
Uppdraget att sänka sjuktalet samt se över personalbemanningen har getts till alla nämnder.
Redovisades i strategisk plan och budget 2021 (Aug 2020).
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4 Budget
Tabell: Budget 2021 (tkr)
Intäkter

Kostnader

22 Teknisk nämnd, totalt

Netto
-180 707

22000 Tekniska nämnden

0

-1 913

-1 913

22001 Förvaltningsledning

18 182

-19 082

-900

22002 Projektavdelning

20 950

-27 950

-7 000

22003 Gata/parkavdelning

63 310

-109 201

-45 891

212 427

-212 427

0

22004 VA-avdelning
22005 Fastighetsavdelning

-6 030

22006 Hamnavdelning

79 371

-85 633

-6 262

22007 Mark o trafikavdelningen, mark och
statsmiljö

59 064

-67 971

-8 907

22007 Mark o trafikavdelningen, kollektivtrafik

20 943

-124 507

-103 564

103 450

-103 690

-240

22008 Avfallsavdelning
22009 Försörjningsavdelningen

0

Den ekonomiska ramen teknikförvaltningens skattefinansierade verksamheter 2021 har
utökats jämfört med 2020 från 142 349 tkr till 180 707 tkr. Den största förändringen avser
kollektivtrafiken där ramen utökats med 25 953 tkr till följd av bl.a. ramtillskott om 24 360
tkr för merkostnader i det nya avtalet och överföring av ram från BUN med 1 238 tkr.
Regelverket för investeringsverksamheten har ändrats så att det nu innebär att endast direkt
lön inklusive lönepålägg får påföras vid uppförande av anläggningstillgångar. Övriga
indirekta kostnader måste därför belasta driftsmedel löpande. För det har
projektavdelningen tillförts 7 000 tkr i ram. 2021 års ramar innebär även effektiviseringar
som avräknats ramarna vilket är utmanande i ett redan ansträngt läge med höga krav på
kvalitativa leveranser i rätt tid.
Budget för de taxefinansierade verksamheterna innebär att intäkterna fullt ut måste täcka
verksamhetens samtliga kostnader. Här finns utmaningar i att hålla taxan på en godtagbar
nivå samtidigt som verksamheten måste kunna utvecklas i takt med tidens krav. Inom såväl
VA- och avfallsverksamheterna finns stora investeringsbehov och därmed ökade behov av
intäkter för att täcka framtida kapitalkostnader.
Tabell: budget investeringsutgifter 2021 (tkr)
Budget 2021
22 Teknisk nämnd, totalt

243 535,0

22000 Tekniska nämnden

0

22001 Förvaltningsledning

300

22002 Projektavdelning
22003 Gata/parkavdelning
22004 VA-avdelning

0
17 700
124 875

22005 Fastighetsavdelning

65 000

22006 Hamnavdelning

11 500

22007 Mark o trafikavdelningen
22008 Avfallsavdelning
22009 Försörjningsavdelning

8 110
14 200
1 850
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Teknikförvaltningens största investeringsbehov är inom VA-verksamheten och i synnerhet
avseende reinvesteringar i befintliga anläggningar. Störst investeringsutgift för nya VAanläggningar avser Visby vattenverk och Tingstäde. Fastighetsavdelningens stora
fastighetsbestånd kräver löpande investeringar kopplat till OVK, obligatorisk
ventilationskontroll. Investeringar behövs för att anpassa ventilation efter nya
förutsättningar med ny kanalisation och fläktar. Fastighetsavdelningens största
investeringsbehov kopplas till att löpande anpassa fastigheterna till gällande myndighetsoch lagkrav samt hyresgästernas behov. Det rör sig bl.a. om tillgänglighets- och
säkerhetsanpassningar, upprustning av skolgårdar, brand- och inbrottslarm m.m.
5 Personalsammansättning
Organisation: 22 Teknisk nämnd Period: November Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer Vilande: Ej vilande
Antal anställda

Varav kvinnor

Varav män

Alla anställningsformer

332

83

249

Tillsvidare

312

72

240

20

11

9

Antal anställda

Varav kvinnor

Varav män

Alla anställningsformer

519

217

302

Tillsvidare

474

190

284

45

27

18

Tidsbegränsad
Antal anställda uppdelat på anställningsform och kön

Organisation: Teknisk nämnd inkl försörjningsavdelningen
Totalt antal anställda 2021-01-01, med novembers antal som beräkningsgrund

Tidsbegränsad

Från årsskiftet slås RFS:s försörjningsavdelning samman med nuvarande TKF.
Sammanslagningen innebär ett ökat antal yrkeskategorier med både större grupperingar och
enskilda specialister. Könssammansättningen förändras radikalt i och med
sammanslagningen. Åldersstrukturen förändras inte nämnvärt. De flesta medarbetarna
ligger fortfarande i åldersspannet 35-54 år. Medelåldern förändras inte heller.
6 Uppföljning av verksamhetsplanen
Förvaltningens uppföljning av verksamhetsplanen görs i huvudsak i delårsrapport 2 samt i
årsbokslutet. Under 2021 kommer förvaltningen att fortsätta att genomföra ”ledningens
genomgång” för att genom det strukturerade arbetssättet besluta om åtgärder utifrån
enkätresultat och andra uppföljningar. En uppföljning av verksamheternas arbete mot
målen och beslutade aktiviteter görs också vid dessa genomgångar. Resultatet från
ledningens genomgång tas bl a tillvara i arbetet med kommande års verksamhetsplan.
Den årliga, av tekniska nämnden, beslutade internkontrollplanen följer upp förvaltningens
valda kontrollområden.
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Bo Hultemar

Tekniska nämnden

Revidering av tekniska nämndens delegationsordning 2020
Förslag till beslut

•

Föreslagna anpassningar av delegationsordningen godkänns.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade den 28 september om en organisationsförändring som
innebär att regionstyrelseförvaltningens (RSF) försörjningsavdelning från årsskiftet
2020/21 flyttas över till teknikförvaltningen. Förutom att reglementena för
regionstyrelsen och tekniska nämnden omarbetas behöver även en översyn av
tekniska nämndens delegationsordning ske. Bedömningen är att gällande
delegationsordning i huvudsak kommer att fungera efter organisationsförändringen.
Ny delegation föreslås avseende fordonsverksamheten (avtal rörande leasingbilar,
bilpool) För HR-området förslås en del anpassningar och uppdateringar i vår
delegationsordning och verkställighetsordning för att gå i takt med
regionstyrelseförvaltningens delegationsordning. Teknikförvaltningen kommer vidare
att se över upphandlingsavsnittet i tekniska nämndens delegationsordning, bl a frågan
om ramavtal och avrop mm.
Tekniska nämnden föreslås även ge funktionen Trafikingenjör samma delegation
som funktionen Trafikplanerare under avsnittet Gatu- och trafikärenden.
Bedömning

Delegationsordningen har setts över med anledning av att
regionstyrelseförvaltningens försörjningsavdelning övergår till teknikförvaltningen
vid årsskiftet. För upphandlingsområdet bedöms inte att någon genomgripande
förändring behöver ske för att det skall fungera i övergången. Ny delegation behövs
för rätten att teckna Region Gotlands firma vad avser billeasingsavtal på högst fem år
samt befogenhet att beställa, leveransgodkänna och försälja leasingfordon för Region
Gotlands räkning inom gällande ramavtal för fordonsleasing. Förvaltningen avser i
övrigt, i ett bredare perspektiv se över upphandlingsavsnittet, bland annat ramavtal
och avrop, konsultupphandlingar mm. Utifrån det kan eventuella ändringar senare
komma att föreslås. Anpassningar och uppdateringar föreslås för HR-området, där
ett antal beslut förs i teknikförvaltningens verkställighetsordning för att på så sätt gå i
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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takt med RSFs delegationsordning. Trafikingenjören föreslås få samma delegation
som trafikplanerarna under avsnittet Gatu- och trafikärenden.
Barn- och genusperspektiv – ingen påverkan
Landsbygdsperspektiv – ingen påverkan
Ekonomisk konsekvensanalys – ingen påverkan
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 18 november 2020
Arbetsexemplar Tekniska nämndens delegationsordning – ändringar i rött
Tekniska nämndens delegationsordning
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Allmänna bestämmelser

Delegation av beslutanderätt syftar till att:
-

Avlasta nämnden rutinärenden för att skapa utrymme för mer omfattande behandling
av betydelsefulla och principiella ärenden.

-

Möjliggöra en effektivare verksamhet genom kortare beslutsvägar, snabbare och enklare
handläggning.

Delegation
Gränsdragningen mellan delegering och ren verkställighet är inte helt enkel att fastställa.
Delegering innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten – den som
fått rätten att fatta ett visst beslut – tar beslut i nämndens ställe och är den som undertecknar
beslutet samt tillhörande handlingar. Även rätten att avge yttranden behöver delegeras, trots att
yttranden normalt inte kan överklagas. Kännetecknande för denna typ av beslut är bland annat
att det finns alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och
bedömningar. Beslut som fattas med stöd av delegation har samma rättsverkan som om det
hade fattats av nämnden. En allmän förutsättning för den som fattar beslut på delegation är
alltid att lagar, riktlinjer, avtal och övriga bestämmelser för verksamheten ska följas.
Nämnden kan dock när som helst återkalla givna delegationer, generellt eller i ett specifikt
ärende. Nämnden kan också föregripa ett beslut i ett speciellt ärende genom att ta över ärendet
från delegaten och besluta. Detta kan gälla ett ur principiell synpunkt viktigt ärende som
nämnden anser att den bör besluta själv i. En delegat kan alltid låta nämnden ta beslut i ett
ärende som delegaten, i och för sig har rätt att besluta om, då delegaten bedömer att beslutet är
av större vikt eller av principiell art.
Delegering innefattar rätt:
- att besluta om rättelse av beslut som delegaten fattat som innehåller en uppenbar
oriktighet, skrivfel eller liknande som anges i förvaltningslagen § 26, eller
- omprövning av beslut som delegaten fattat som är uppenbart oriktigt på grund av
nya omständigheter eller liknande anledning som anges i förvaltningslagen 27 §
Alla ärenden kan inte delegeras enligt kommunallagen 6 kap § 38. I följande slag av ärenden får
beslutanderätten inte delegeras:
-

ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att
beslut av nämnden har överklagats
ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.

Dokumentnamn <Document::Title>  Dokumentnummer <Document::Prefix><Document::Number>
Framtagen av <Role::Författare>  Godkänd av <Role::Ägare>
Upprättat/Godkänt datum <Document::PublishDate>  Version <Document::Version>

<Metadata::Förvaltning>

<Metadata::Dokumentbeteckning> 4 (17)

I delegationsordningen anges delegat och ersättare för att i den ordningen fatta beslut i
förekommande ärende. I de fall ordinarie delegationsfunktion inte finns inom berörd
verksamhet träder ersättaren in automatiskt. Om delegat eller ersättare inte har möjlighet eller
inte anser sig kunna fatta beslut enligt delegationsordningen kan överordnad chef fatta beslut i
dessa ärenden.
I denna delegationsförteckning är funktionen förvaltningschef det samma som teknisk direktör.
Vid ordförandens frånvaro är vice ordföranden ersättare.

Återrapportering av delegationsbeslut till nämnd
Samtliga delegationsbeslut som fattats med stöd av delegationsordningen ska anmälas till
nämnden vid kommande sammanträde.

Ren verkställighet
I verksamheterna görs mycket annat som inte är beslut i lagens mening, utan som är ren
verkställighet. Rent verkställande beslut avser endast sådana där valmöjligheter mellan olika
alternativ är ytterst begränsade och är mer av rutinmässig karaktär som fattas regelmässigt.
Verkställighet i det dagliga arbetet kan normalt hänföras till tidigare fattade beslut och antagna
riktlinjer.
Rätten för den anställde att vidta sådana åtgärder framgår inte av delegationen utan av
arbetsbeskrivningar och liknande. I många fall handlar ren verkställighet om ställningstaganden
som rör den inre verksamheten, till exempel de flesta personaladministrativa beslut och beslut i
den löpande driften.
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Förkortningar

I denna delegationsordning används följande förkortningar.
TN
TN Au
OSL
TF
KL
TrF
LFF
VMF
VGL
Rs
Pbb
SFS

Tekniska nämnden
Tekniska nämndens arbetsutskott
Offentlighets- och sekretesslagen
Tryckfrihetsförordningen
Kommunallag
Trafikförordningen (1998:1276)
Lagen om flyttning av fordon i vissa fall
(1982:129)
Vägmärkesförordningen
Väglagen (1971:948)
Regionstyrelsen
Prisbasbelopp
Svensk Författningssamling
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Delegationsförteckning
Ärende/Lagrum

Delegat

Kommentar

1) Administrativa ärenden

1.1 Beslut i ärenden som är så brådskande
att nämndens avgörande inte kan
avvaktas, 6 kap 36 § KL.
1.2 Beslut om avslag på begäran om
utlämnande av allmän handling samt
uppställning av förbehåll i samband med
utlämnande av allmän handling, 2 kap 14
§ TF och 6 kap 2-3 §§ OSL.
1.3 Yttrande med anledning av remiss som
bedöms vara av mindre vikt.
1.4 Yttrande enligt Plan- och bygglagen,
avseende standardförfarande (enkelt
planförfarande)
1.5 Yttrande i bygglov, planbesked och
förhandsbesked, enligt Plan- och
bygglagen.

1.6 Rätt att skriva under delgivningskvitto
som är ställt till tekniska nämnden.
1.7 Avge yttrande till högre instans med
anledning av överklagande av
delegationsbeslut.
1.8 Generell rättegångsfullmakt.
1.9 Deltagande för förtroendevalda
ledamöter i tekniska nämnden i
kurser, konferenser och liknande med
arvode.
1.10 Utse ombud, att föra Tekniska
nämndens talan i domstolar och
myndigheter.

TN Ordförande
Ersättare:
Vice Ordförande

Förvaltningschef

Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef
Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef
Handläggare –VA
Trafikingenjör
Trafikplanerare
Markingenjör
Förvaltare
Hamnchef
Stadsträdgårdsmästare
Landskapsingenjör
Landskapsarkitekt
Handläggare avfall
Avfallstekniker
Avfallsadministratör
Ersättare:
Enhetschef
Nämndsekreterare
Ersättare:
Avdelningschef
Förvaltningschef
Regionjurist
TN Ordförande

Förvaltningschef
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Ärende/Lagrum

Delegat

1.11 Med stöd av § 22 Reglemente med
allmänna bestämmelser för
regionstyrelsen och övriga nämnder
delegeras behörighet att underteckna
skrivelser, avtal och överenskommelser
inom Tekniska nämndens och
teknikförvaltningens ansvarsområden.

Förvaltningschef

1.12 Rätt att besluta om utlämnande av
registerutdrag, begäran om rättande,
raderande eller blockerande av
personuppgifter delegeras till
förvaltningschef med rätt till
vidaredelegering.

Förvaltningschef

1.13 Rätt att lämna yttrande till
förvaltningsrätt och tillsynsmyndighet,
besluta om överklagande gällande
utlämnande av registerutdrag, begäran
om rättande, raderande eller blockerande
av personuppgifter delegeras till
förvaltningschef med rätt till
vidaredelegering.
1.14 Ansvar för registerförteckningen
delegeras till förvaltningschefen, med rätt
att vidaredelegera ansvaret.

Förvaltningschef

1.15 Ansvar för tecknandet av
personuppgiftsbiträdesavtalen delegeras
till förvaltningschefen, med rätt att
vidaredelegera ansvaret.
1.16 Rätt att besluta om anmälan av
personuppgiftsincident delegeras till
förvaltningschefen, med rätt att
vidaredelegera ansvaret.

Förvaltningschef

1.17 Rätt att göra redaktionella ändringar till
tekniska nämndens delegationsordning.

Förvaltningschef

Förvaltningschef

Förvaltningschef

Kommentar

Behörigheten
motsvarar att vara
firmatecknare för
Tekniska
nämnden och
teknikförvaltningens
ansvarsområden.
Vidaredelegat:
Nämndsekreterare
GDPRkontaktperson
TKF

Vidaredelegat:
Nämndsekreterare
GDPRkontaktperson
TKF
Vidaredelegat:
Avdelningschef
Vidaredelegat:
Kontaktperson
GDPR
Nämndsekreterare
IT-samordnare
Vidaredelegat:
Verksamhetskoordinator,
Nämndsekreterare

2) Upphandling

2.1 Beslut om upphandling mer än 68 pbb
upp till 1 124 pbb

TN au

Dokumentnamn <Document::Title>  Dokumentnummer <Document::Prefix><Document::Number>
Framtagen av <Role::Författare>  Godkänd av <Role::Ägare>
Upprättat/Godkänt datum <Document::PublishDate>  Version <Document::Version>

Kommentar 2.1 –

<Metadata::Dokumentbeteckning> 8 (17)

<Metadata::Förvaltning>

Ärende/Lagrum

2.2 Beslut om upphandling högst 68 pbb
(dock ej konsult)
2.3 Beslut om konsultupphandling mer än
23 pbb upp till högst 68 pbb
2.4 Beslut om konsultupphandling högst 23
pbb

Delegat

Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef
TN au
Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef

Kommentar
2.4:
- Undertecknande av
avtal regleras i RS:s
reglemente § 22. Se
även punkt 1.11
- Krav på finansiellt
igångsättningstillstånd av RS finns
på belopp över 3
miljoner kr.
-Ett prisbasbelopp
(pbb) är 2020 47 300
kronor.
-Vid återrapportering
till nämnd gäller
nedre beloppsgräns
15 pbb förutom vid
konsultupphandling,
då gäller 2 pbb.

2.5 Beslut om beställning av ändrings- eller
tilläggsarbeten i upphandling som
beslutats av TN eller TN au till ett belopp
om
a) högst 12 pbb inom budget för
projektet
b) högst 68 pbb inom budget för
projektet
c) över 68 pbb inom budget för projektet
2.6 Beslut om hävning av avtal vid
avtalsbrott
2.7 Beslut om tecknande av ramavtal
2.8 Beslut om förlängning av ramavtal enligt
option
2.9 Beslut om förlängning av övriga
upphandlingar enligt option

a) Ansvarig
projektledare
Ersättare:
Avdelningschef
b) Avd chef. Ers Förv
chef.
c) TN Ordförande
TN au
TN au
Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef
Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef

Ny) Fordonsverksamhet

X.x Rätt att teckna Region Gotlands firma
för billeasingsavtal på högst fem år.
X.x Rätt att beställa, leveransgodkänna och
försälja leasingfordon för Region Gotlands

Avd.chef GataParkavdelningen
Ersättare:
Ekonomichef
Fordonsansvarig
Ersättare:
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Ärende/Lagrum

räkning inom gällande ramavtal för
fordonsleasing.

Delegat

Enhetschef
Gata/vägenheten

3) Gatu- och trafikärenden

3.1 Beslut om utfärdande av trafikföreskrifter/lokala trafikföreskrifter, av
icke principiell karaktär, enligt 10 kap 1 –
3 §§ TrF

Trafikplanerare
Trafikingenjör

3.2 Beslut om utfärdande av tillfälliga lokala
trafikföreskrifter, enligt 10 kap 14 § TrF

Trafikplanerare
Trafikingenjör

Ersättare:
Enhetschef

Ersättare:
Enhetschef

3.3 Beslut om undantag för vissa
bestämmelser i trafikförordningen och
lokala trafikföreskrifter (dispenser) 13 kap
3-4 §§ TrF

Trafikplanerare
Trafikingenjör
Ersättare:
Enhetschef

3.4 Beslut om nivå för parkeringsavgift inom Enhetschef
den taxa som beslutats av
Ersättare
Regionfullmäktige
Avdelningschef
Trafikplanerare
Yttrande
angående
3.5
trafikföreskrifter/lokala trafikföreskrifter, Trafikingenjör
enligt TrF.
Ersättare:
Enhetschef
Trafikplanerare
Besluta
i
ärenden
enligt
Lagen
om
3.6
Trafikingenjör
flyttning av fordon i vissa fall (LFF) och
Ersättare:
Förordning om flyttning av fordon i vissa Enhetschef
fall.
Trafikplanerare
3.7 Beslut om intag och borttagning av
Trafikingenjör
enskilda vägar för regionalt underhåll
Ersättare:
enligt regler av antagna av fullmäktige.
Enhetschef
3.8 Beslut om vägmärken som inte kräver
lokal trafikföreskrift, vägmarkeringar och
andra trafikanordningar, 1 kap 6 § VMF.
3.9 Beslut i ärenden rörande
lokaliseringsmärken, enligt VMF.

Trafikplanerare
Trafikingenjör
Ersättare:
Enhetschef
Trafikplanerare
Trafikingenjör
Ersättare:
Enhetschef
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Ärende/Lagrum

3.10 Beslut om trafikanordningsplan vid
vägarbete, enligt VGL.
3.11 Beslut om grävtillstånd på allmän plats,
enligt VGL.

Delegat

Kommentar

Trafikplanerare
Trafikingenjör
Ersättare:
Enhetschef
Trafikplanerare
Trafikingenjör
Ersättare:
Enhetschef

4) Offentlig, allmän plats

4.1 Yttranden till polismyndigheten angående
upplåtelse av offentlig plats, med rätt att
även föreskriva särskilda villkor, 3 kap 2 §
Ordningslagen, samt
Beslut om upplåtelse av allmän plats för
särskilt ändamål upp till ett år
4.2 Polisanmäla brott mot 3 kap §1 och § 2
Ordningslagen.
5)

Handläggare
Ersättare:
Enhetschef
Enligt
Handläggare markoch stadsmiljöenheten. konsekvenstrappa,
antagen 2017-1214, TN § 302

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

5.1 Beslut om tillstånd till färdtjänst, med
rätt att även föreskriva särskilda villkor,
enligt 7 och 9 §§ Lag om färdtjänst.
5.2 Beslut om ledsagare i samband med
färdtjänst, enligt 8 § Lag om färdtjänst
5.3 Beslut att återkalla tillstånd till färdtjänst
om förutsättningarna för tillståndet inte
längre finns, enligt 12 § Lag om färdtjänst
5.4 Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst, med
rätt att även föreskriva särskilda villkor,
enligt 5 och 7 §§ Lag om riksfärdtjänst.
5.5 Beslut om ledsagare i samband med
riksfärdtjänst, enligt 6 § Lag om
riksfärdtjänst
5.6 Beslut angående föreläggande enligt
20 § i Förvaltningslagen

Handläggare inom
kollektivtrafikenheten
Ersättare:
Enhetschef
Handläggare inom
kollektivtrafikenheten
Ersättare:
Enhetschef
Handläggare inom
kollektivtrafikenheten
Ersättare:
Enhetschef
Handläggare inom
kollektivtrafikenheten
Ersättare:
Enhetschef
Handläggare inom
kollektivtrafikenheten
Ersättare:
Enhetschef
Handläggare inom
kollektivtrafikenheten
Ersättare:
Enhetschef
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Ärende/Lagrum

5.7 Yttrande i ärenden gällande färdtjänst
och riksfärdtjänst hos
Förvaltningsrätten.
5.8 Beslut att överklaga, yttra och ansöka om
prövningstillstånd hos Kammarrätten,
Högsta förvaltningsdomstolen 40 §
Förvaltningslagen i ärenden rörande
färdtjänst/riksfärdtjänst
5.9 Beslut om resegaranti, enligt
Färdtjänstbestämmelser och
Sjukresebestämmelser för Region
Gotland.
5.10 Beslut om parkeringstillstånd för
rörelsehindrad, maximalt i 5 år, enligt 13
kap 8 § TrF och Transportstyrelsens
föreskrifter.
5.11 Yttrande i ärenden gällande
parkeringstillstånd för rörelsehindrad
hos Länsstyrelsen.
5.12 Beslut att överklaga och yttra sig i
ärenden gällande parkeringstillstånd för
rörelsehindrad hos Transportstyrelsen.
5.13 Beslut att överklaga, yttra och ansöka
om prövningstillstånd hos
Förvaltningsrätten, Kammarrätten samt
Högsta förvaltningsdomstolen i ärenden
gällande parkeringstillstånd för
rörelsehindrad.
5.14 Beslut om resegaranti, enligt Region
Gotlands regler för resegaranti i
kollektivtrafik.
5.15 Sjukresa med privatbil ersätts vid fler än
8 behandlingar under en 4 veckors
period.

Delegat
Handläggare inom
kollektivtrafikenheten
Ersättare:
Enhetschef
Enhetschef

Ersättare:
Avdelningschef

Ersättare:
Enhetschef
Handläggare inom
kollektivtrafikenheten
Ersättare:
Enhetschef

Handläggare inom
kollektivtrafikenheten
Ersättare:
Enhetschef
Innan beslut
Handläggare inom
kollektivtrafikenheten informeras
Förvaltningschef
Ersättare:
Enhetschef
(enligt riktlinjer)
Innan beslut
Enhetschef
informeras TN
(enligt riktlinjer)
Ersättare:
Avdelningschef

Trafikplanerare
Ersättare: Enhetschef

Handläggare inom
kollektivtrafikenheten
Ersättare: Enhetschef
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Ärende/Lagrum

6.1 Beslut om avstängning av vattentillförsel
till abonnent, enligt 43 § Lag om
allmänna vattentjänster.
6.2 Beslut om delbetalning av
anläggningsavgift för vatten och avlopp,
enligt 36 § Lag om allmänna
vattentjänster.
6.3 Beslut om avtal med VA-abonnenter
utanför fastställt va –
verksamhetsområde.

Delegat

Kommentar

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

7) Avfallshantering

7.1 Beslut om undantag, enligt 31 - 33 §§
Avfallsföreskrifter Renhållningsordning
Region Gotland.
7.2 Beslut om anvisning av hämtningsplats
för hushållsavfall, enligt 15 - 16 §§
Avfallsföreskrifter Renhållningsordning
Region Gotland.

Handläggare avfall
Ersättare:
Enhetschef
Avfallstekniker
Handläggare avfall
Ersättare:
Enhetschef

7.3 Beslut om anslutning av kommunala
avfallstjänster enligt avfallsföreskrifterna,
§9

Handläggare avfall
Ersättare: Enhetschef

8) Bebyggda fastigheter: Uthyrning,
deklaration och förhyrning av
fastigheter

8.1 Beslut om uthyrning av lokaler i högst fem
år, rätt att teckna och säga upp avtal (högst
fem år)
8.2 Rätt att underteckna hyresavtal om
uthyrning av bostäder
8.3 Beslut om förhyrning av lokaler (högst
fem år), rätt att teckna och säga upp avtal
8.4 I hyrestvist föra talan inför domstolar
och andra myndigheter i Sverige
8.5 Upprättande av fastighetsdeklarationer
och överklagande av taxeringsvärden.
8.6 Beslut om att belasta Region Gotlands
fastighet med annan upplåtelse tex fiber,
fjärrvärme, el, va m.m.

Enhetschef
Ersättare
Avdelningschef
Hyreshandläggare,
förvaltare, FFA
Ersättare
Enhetschef
Enhetschef
Ersättare
Avdelningschef
Avdelningschef
Ersättare
Förvaltningschef
Avdelningschef
Ersättare
Förvaltningschef
Enhetschef
Ersättare:
Avdelningschef

Dokumentnamn <Document::Title>  Dokumentnummer <Document::Prefix><Document::Number>
Framtagen av <Role::Författare>  Godkänd av <Role::Ägare>
Upprättat/Godkänt datum <Document::PublishDate>  Version <Document::Version>

I samråd med
regionjurist

12
(17)

<Metadata::Förvaltning>

<Metadata::Dokumentbeteckning>

Ärende/Lagrum

Delegat

Kommentar

9) Fastigheter: Försäljning, köp,
markupplåtelser, beredning och
verkställelse av genomförandeavtal samt
fastighetsbildningsåtgärder

9.1 besluta i ärenden om köp, försäljning,
byte och avtal om fastighetsreglering
avseende regionens fasta egendom upp till
tio prisbasbelopp, allt inom av fullmäktige
fastställd kostnadsram, andra riktlinjer och
villkor i övrigt
9.2 besluta i ärenden om att utarrendera,
eller på annat sätt upplåta regionens fasta
egendom, högst 5 år med undantag av 9.3
9.3 besluta om upplåtelse av servitut,
ledningsrätt eller gemensamhetsanläggning
9.4 beslut om upphävande av rättighet som
belastar regionens fasta egendom
9.5 besluta i ärenden om att arrendera eller
på annat sätt nyttja annans fasta egendom i
högst 5 år med undantag av 9.6
9.6 besluta i ärenden om att nyttja annans
fasta egendom genom servitut, ledningsrätt
eller deltagande i gemensamhetsanläggning
9.7 beslut om upphävande av rättighet som
gäller till förmån för regionen eller regionens
fasta egendom
9.8 bereda och verkställa regionstyrelsens
beslut i fråga om exploatering,
tidsbegränsade markoptioner (s k
markanvisningsavtal) och exploateringsavtal
9.9 ansöka om och företräda regionen vid
lantmäteriförrättningar med undantag av 9.1

Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef

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

Markingenjör
Ersättare:
Enhetschef
9.10 Upprättande av fastighetsdeklarationer, Enhetschef
överklagande av taxeringsvärden, yttrande på Ersättare:
förslag till fastighetstaxering och
Avdelningschef
överklagande av fastighetstaxeringsbeslut
9.11 besluta om utsträckning, nedsättning,
Avdelningschef
dödning, relaxation av inteckning, utbyte
Ersättare:
och uttag av pantbrev samt därmed
Förvaltningschef
jämförliga åtgärder
9.12 i arrende-/hyrestvist föra talan i
Avdelningschef
domstol och andra myndigheter i Sverige
Ersättare:
Förvaltningschef
9.13 besluta om reglering av tomträttsavgäld Avdelningschef
Ersättare:
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Ärende/Lagrum

Delegat

Kommentar

Förvaltningschef
10) Miljömål, miljöärenden

10.1 Underteckna ansökan och företräda
regionen vid miljömål, -ärenden,
-tillstånd som prövas av miljödomstol
10.2 Underteckna ansökan och företräda
regionen vid miljömål, -ärenden,
-tillstånd som prövas av miljö- och
hälsoskyddsnämnden samt länsstyrelsen

TN-ordförande
Förvaltningschef
Avdelningschef

11) Organisatoriskt miljöansvar

Förvaltningschef
11.1 Ansvarig för verksamheten enligt
miljöbalken, enligt SFS 1998:901, § 4,
Fördelning av det organisatoriska
ansvaret
11.2 Ansvarig för föreskrifter som meddelas Förvaltningschef
med stöd av miljöbalken, enligt SFS
1998:901, § 4, Fördelning av det
organisatoriska ansvaret
11.3 Ansvarig för domar och beslut rörande Förvaltningschef
verksamhetens bedrivande och kontroll
med, enligt SFS 1998:901, § 4, Fördelning
av det organisatoriska ansvaret
Ärende/Lagrum

Delegat

Kommentar

12) Personaldelegation

Organisationsförändringar inom
förvaltningen
12.1 Större principiella organisatoriska
förändringar
12.2 Förändringar som rör flera avdelningar
12.3 Förändringar inom avdelningen
Inrätta/dra in/förändra befattningar
inom budgetram
12.4 Avdelningschef/direkt underställda
befattningar
12.5 Övriga befattningar
Beslut om anställning och förändring av
sysselsättningsgrad inom ramen för
fastställd budget
12.6 Avdelningschef/direkt underställda
medarbetare

Tekniska nämnden
Förvaltningschef
Avdelningschef

Förvaltningschef
Avdelningschef

Efter samråd med
förvaltningschef
.

Förvaltningschef

Enligt avtal och
riktlinjer
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12.7 Enhetschef/övriga direkt underställda
medarbetare
12.8 Övriga medarbetare
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Avdelningschef
Enhetsschef
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Ärende/Lagrum

Delegat

Avsked eller uppsägning pga
personliga förhållanden
12.9 Samtliga medarbetare
Uppsägning pga arbetsbrist
12.10 Samtliga medarbetare

Förvaltningschef

Disciplinära åtgärder och avstängning
med eller utan lön
12.11 Samtliga medarbetare
Beslut att tillåta eller förbjuda bisyssla
12.12 Samtliga medarbetare
Beslut om avgångsvederlag
12.13 Samtliga medarbetare

Förvaltningschef

Förvaltningschef

Förvaltningschef
Delegat

Arbetsmiljö
12.14 Fördelning av
arbetsmiljöarbetsuppgifter (särskild
förteckning)

Respektive
överordnad chef

Bilagor
1) Sammanställning av vissa riktlinjer och regelverk.

Dokumentnamn <Document::Title>  Dokumentnummer <Document::Prefix><Document::Number>
Upprättat/Godkänt datum <Document::PublishDate>  Version <Document::Version>

I samråd med
förvaltningens
HR-funktion

Förvaltningschef

Ärende/Lagrum

Framtagen av <Role::Författare>  Godkänd av <Role::Ägare>

Kommentar

Kommentar

16
(17)

<Metadata::Förvaltning>

<Metadata::Dokumentbeteckning>

Bilaga 1:
Sammanställning av TN antagna riktlinjer och regelverk
Nr

1

2
3

4
5

Ärende

Reducering av
brukningsavgiften för vatten
och avlopp med anledning av
läckage och liknande enligt
regler från TN
Regler för ersättning för
onyttig VA-anläggning
Bidrag för omkoppling av
dagvatten från
spillvattenledning
Tillstånd för boendeparkering
Anvisning för avrop för på
ramavtal
Se punkt 2.7

Beslut riktlinjer

Beslut TN § 283, 2014-12-18

Beslut TN § 15, 2020-01-29
Beslut TN § 95 Ekonomiskt bidrag för
separering av dag- och dräneringsvatten
TN 2014/818
Beslut i TN § 52/2012
”Boendeparkering” 2012-03-28
1. Förvaltningschef, avdelningschef,
enhetschef, förvaltare och PU-ingenjör
får göra avrop från ramavtal i ett
teknikområde upp till 34 prisbasbelopp
2. Förvaltningschef, avdelningschef,
enhetschef, förvaltare och PU-ingenjör
får i ett projekt som innebär en
kombination av flera teknikområden
göra avrop upp till max 68
prisbasbelopp. Om oförutsedda
kostnader uppkommer i ett projekt som
medför att gränsen överskrids ska
nämnden informeras
3. Ett kombinerat avrop i enlighet med
punkt 4.2 som beräknas överstiga 68
prisbasbelopp skall genomföras med ny
offentlig upphandling, alternativt LUF,
lagen om upphandling inom
försörjningssektorerna.
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/3201
13 november 2020

Bo Hultemar

Tekniska nämnden

Dataskyddsombudets granskning av efterlevnaden av EU:s
dataskyddsförordning
Förslag till beslut

• Granskningsrapporten och förvaltningens svar godkänns och överlämnas till
regionstyrelseförvaltningen.

Sammanfattning

EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679, även kallad GDPR efter engelskans General
Data Protection Regulation, började tillämpas den 25 maj 2018 och ersatte
personuppgiftslagen (1998:204) (PuL).
Med behandling av personuppgifter menas varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas
i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte. Det kan till
exempel vara att samla in, registrera, organisera, lagra, bearbeta eller ändra, återvinna,
hämta in, använda, lämna ut genom översändande, sprida eller annat tillhandahållande av
uppgifter, ställa samman eller samköra, blockera, utplåna eller förstöra personuppgifter.

Inom Region Gotland har gjorts bedömningen att samtliga 11 nämnder är
personuppgiftsansvariga. Regionens utsedda dataskyddsombud har gjort en
granskning av samtliga nämnder.
Granskningen omfattar:
1 kännedom om förordningen
2 register över behandling
3 laglig behandling av personuppgifter
4 registerutdrag
5 personuppgiftsincidenter
Av rapporten framgår att de granskade områdena behöver förbättringar för att
lagkraven skall vara uppfyllda. Till viss del gäller det de enskilda nämndernas och
förvaltningarnas egna insatser och rutiner ( 1 och 5) men till stor del gäller det de
informationssystem och förvaltningsrutiner som bestämts centralt av regionstyrelsen
och regionstyrelseförvaltningen (2-4)

1 (3)

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
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Kommentar nr 1:
Förvaltningen ansluter till det utvecklingsarbete som pågår inom RSF. Det är ett
utvecklingsarbete av introduktionsutbildningarna, både för chefer och andra
medarbetare, för att säkra upp att samtliga personal får information om förordningen
planeras. Diskussioner förs med det tillförordnade dataskyddsombudet om
regiongemensam utbildning avseende kännedom om dataskyddsförordningen för
medarbetare.
Kommentar nr 2- 4:
Förvaltningen bedömer i likhet med dataskyddsombudet och övriga nämnder att
bristerna kring granskningsområde 2-4 är regiongemensam problematik. Övriga nämnder
och RSF har diskuterat utvecklingsarbetet och genomförandet för både gemensamma
men också nämndspecifika förbättringar. RSF har i sitt pågående förbättringsarbete
tankar om att en ny regiongemensam tjänst/funktion inrättas som operativt kan stödja
och samverka med verksamheter oavsett förvaltning när det gäller informationssäkerhet
och dataskydd enligt de lagkrav som nu gäller. Detta arbete skall omfatta att se över
processerna för begäran om registerutdrag rättelse samt radering av personuppgifter som
idag utförs i systemet LISa. Det behövs en regiongemensam syn på ansvarsfördelning
och arbetsmetoder som underlättar samverkan mellan olika parter inom regionen för att
vi skall klara GDPR-kraven.
Kommentar nr 5:
Förvaltningen har en rutin för detta fastställd 2020-09-22 (bilaga). Även en intern etjänst som komplement för medarbetarna finns framtagen. Granskningsområdet är
godkänt.
Bedömning

Förvaltningen fortsätter med ett aktivt arbete som syftar till att löpande följa rutiner
och regler på området samt ge förvaltningens medarbetare relevant stöd och
information. En stor del av grunderna för att klara de omfattande lagkraven är att
regiongemensamma lösningar tas fram. Förvaltningen deltar och bidrar i detta
utvecklingsarbete. Tekniska nämnden föreslås godkänna rapporten och den
redovisning teknikförvaltningen lämnat.
Barn- och genusperspektiv – ingen påverkan.
Landsbygdsperspektiv – ingen påverkan.
Ekonomisk konsekvensanalys – kan innebära prioriterade utbildningskostnader
vissa år.
Beslutsunderlag

Dataskyddsombudets granskning av efterlevnaden av EU:s dataskyddsförordning,
Tekniska nämnden – rapport nr 1 2020-09-11
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Tjänsteskrivelse TKF 2020-11-13
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Patric Ramberg
Teknisk direktör

2 (3)

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/3201

Skickas till
Regionstyrelsen

3 (3)

RAPPORT

Dataskyddsombudets granskning av efterlevnaden av EU:s
dataskyddsförordning
Tekniska nämnden – rapport nr 1
Fastställd av dataskyddsombudet
Framtagen av dataskyddsombudet
Datum 2020-09-11
Ärendenr 2000/1365
Version [1.0]

Dataskyddsombudets granskning av efterlevnaden
av EU:s dataskyddsförordning
Innehåll
Sammanfattande bedömning och rekommendationer .................................................4
Riskmatris och förklaring till ”riskfärgerna” ................................................................8
Inledning ....................................................................................................................10
Metod för granskning .................................................................................................................. 12
Granskningsobjekt ...................................................................................................................... 12
Granskningsmål .......................................................................................................................... 12
Mottagare .................................................................................................................................. 12

1. Kännedom om förordningen – artikel 24 ...............................................................13
Syfte och uppföljningsfråga ......................................................................................................... 13
Granskningsmål .......................................................................................................................... 13
Utbildnings- och informationsinsatser för medarbetarna ................................................................. 13
Iakttagelser ............................................................................................................................ 13
Bedömning och rekommendation ............................................................................................. 14
Utbildnings- och informationsinsatser för nyanställd personal ......................................................... 15
Iakttagelser ............................................................................................................................ 15
Bedömning och rekommendation ............................................................................................. 15

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region Gotland

Dataskyddsombudets granskning av efterlevnaden av EU:s dataskyddsförordning

Har andra grupper än den egna personalen som nämnden ansvarar för att erbjuda utbildning erbjudits
utbildning? ................................................................................................................................. 16
Iakttagelser ............................................................................................................................ 16
Bedömning och rekommendation ............................................................................................. 16

2. Register över behandling – behandlingsregister – artikel 30 ................................17
Syfte och uppföljningsfråga ......................................................................................................... 18
Granskningsmål .......................................................................................................................... 18
Rutiner för att hålla registret över behandlingar uppdaterat och komplett ........................................ 18
Iakttagelser ............................................................................................................................ 18
Bedömning och rekommendation ............................................................................................. 19
Tillgänglighet ............................................................................................................................. 20
Iakttagelser ............................................................................................................................ 20
Bedömning och rekommendation ............................................................................................. 20
Innehållet i förteckningen över behandlingar ................................................................................. 21
Iakttagelser ............................................................................................................................ 22
Bedömning och rekommendation ............................................................................................. 23

3. Laglig behandling av personuppgifter – artikel 6 ..................................................25
Syfte och uppföljningsfråga ......................................................................................................... 26
Granskningsmål .......................................................................................................................... 26
Iakttagelser ............................................................................................................................ 26
Bedömning och rekommendation ............................................................................................ 26

4. Registerutdrag (den registrerades rätt till tillgång) - artikel 15 ...........................28
Syfte och uppföljningsfråga ......................................................................................................... 29
Granskningsmål .......................................................................................................................... 29
Delegation av uppgiften att besluta om registerutdrag ................................................................... 29
Iakttagelser ............................................................................................................................ 29
Bedömning och rekommendation ............................................................................................. 29
Den registrerades rätt till tillgång ................................................................................................. 29
Iakttagelser ............................................................................................................................ 29
Bedömning och rekommendation ............................................................................................. 30
Tiden för att handlägga ett ärende om registerutdrag .................................................................... 31
Iakttagelser ............................................................................................................................ 31
Bedömning och rekommendation ............................................................................................. 32
Hur sker utlämnanden i ärenden om den registrerades rätt till tillgång? ........................................... 33
Iakttagelser ............................................................................................................................ 33
Bedömning och rekommendation ............................................................................................. 33
Hur hanteras frågor om sekretess i ärenden om den registrerades rätt till tillgång?........................... 34
Iakttagelser ............................................................................................................................ 34
Bedömning och rekommendation ............................................................................................. 34

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

5. Personuppgiftsincidenter - artikel 4.12 och artikel 33 ..........................................36
Syfte och uppföljningsfråga ......................................................................................................... 36
Granskningsmål .......................................................................................................................... 36
Delegation av arbetsuppgiften att bedöma och anmäla personuppgiftsincidenter .............................. 36
Iakttagelser ............................................................................................................................ 36
Bedömning och rekommendationer .......................................................................................... 36
Rutiner för att hantera personuppgiftsincidenter ............................................................................ 37
Iakttagelser ............................................................................................................................ 37

2 (42)

Region Gotland

Dataskyddsombudets granskning av efterlevnaden av EU:s dataskyddsförordning

Bedömning och rekommendationer .......................................................................................... 37
Information till medarbetarna om personuppgiftsincidenter ............................................................ 37
Iakttagelser ............................................................................................................................ 37
Bedömning och rekommendation ............................................................................................. 38

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Bilaga 1. Begrepp och förkortningar ..........................................................................39

3 (42)

Region Gotland

Dataskyddsombudets granskning av efterlevnaden av EU:s dataskyddsförordning

Sammanfattande bedömning och rekommendationer
Dataskyddsombudets sammanfattande bedömning är att Tekniska nämnden inte har säkerställt att de krav som ställs i dataskyddsförordningen efterlevs på ett ändamålsenligt sätt.

Utgående riskbild granskning av efterlevnaden av EU:s dataskyddsförordning
- granskning nummer 1 Tekniska nämnden
Sannolikhet
Skada/avvikelse
närmsta månaden 5

1
4

1

4

Skada/avvikelse
närmsta året

3

2
5

4
2

3

2

Inte troligt
Inträffar

5

1

1
Mycket liten

2
Liten

3
Begränsad

4
Allvarlig

5
Mycket
allvarlig

Konsekvens

Teckenförklaring:

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Risk vid granskningens inledning respektive oförändrad risk under granskningen
Minskad risk under granskningen
Ökad risk under granskningen
Observera att detta är dataskyddsombudets första granskningsrapport. Då någon analys
inte gjorts tidigare finns något egentligt ingångsvärde därför inte. I rapporten har ändå
gjorts antagandet att riskvärdet var det högsta möjliga, kritiskt, när granskningen inleddes.
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Granskningsområden:
1

Kännedom om förordningen – artikel 24

2

Register över behandling – artikel 30

3

Laglig behandling av personuppgifter – artikel 6

4

Registerutdrag – artikel 15

5

Personuppgiftsincidenter – artikel 4.12 och artikel 33

Sammanfattande bedömningar och rekommendationer
1

Kännedom om förordningen – artikel 24

Samtliga delmål kan inte anses vara uppfyllda varför granskningsmålet sammanfattningsvis
inte kan anses vara uppfyllt, trots det utvecklingsarbete som pågår.
Rekommendation:
 Att genomföra det planerade utvecklingsarbetet av utbildningspaketet som erbjuds
nyanställd personal och i detta säkerställa att samtlig personal får den information
de behöver för sin respektive roll om EU:s dataskyddsförordning.

2

Behandlingsregister – artikel 30

Sammanfattningsvis kan granskningsmålet inte anses vara uppfyllt.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Rekommendation granskningsmål 1 - Finns rutiner för att hålla behandlingsregistret uppdaterat och komplett?
 Ta fram en rutin för att hålla behandlingsregistret uppdaterat och komplett.
 Utse en funktion med ansvar behandlingsregistret och ansvar för att hålla behandlingsregistret uppdaterat och komplett.
Rekommendation granskningsmål 2. - Kan registret över behandling göras tillgängligt för Datainspektionen?
 Att det görs möjligt att skriva ut registret över behandling i läslig form samt att det
görs möjligt att visa upp det på en skärm.
 Att en utredning genomförs för att se hur registret över behandling ska hanteras
mot bakgrund av reglerna om allmänna handlingar i grundlagen tryckfrihetsförordningen, TF.
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Rekommendation granskningsmål 3 - Innehåller samtliga register i registerförteckningen de
uppgifter som anges i artikel 30.1 att det register över behandling som personuppgiftsansvarig ska föra ska innehålla?
 Säkerställ att det i systemstödet LISa finns stöd för att registrera samtliga uppgifter
som framgår av artikel 30.1 att ett register över personuppgiftsbehandling ska innehålla. I det arbetet behöver det även säkerställas att registret över behandling utgår
från de behandlingar som personuppgiftsansvarig utför och inte som idag från de
system och andra lagringsplatser personuppgiftsansvarig använder för att behandla
personuppgifterna.
 Säkerställ att samtliga register över behandling som registrerats i systemstödet LISa
innehåller samtliga uppgifter som finns angivet i artikel 30.1 att ett register ska innehålla. Inklusive hänvisningar till de regelverk som innebär att någon av lagliga grunderna rättslig förpliktelse, uppgift av allmänt intresse respektive myndighetsutövning är aktuell.
 Förteckna inbördes arrangemang i behandlingsregistret.

3

Laglig behandling av personuppgifter – artikel 6

Granskningsområdet har inte varit möjligt att kontrollera. Detta eftersom det behandlingsregister som finns i systemstödet LISa inte utgår från de behandlingar som utförs. Behandlingsregistret utgår istället från de system i vilka behandlingarna genomförs, vilket innebär
att det inte går att följa enskilda behandlingar av personuppgifter.
Eftersom granskningsmålet inte kan anses vara uppfyllt kan det därför inte värderas.
Dataskyddsombudet vill ändå ge samma rekommendationer som under granskningsområde
2, granskningsmål 3.

4

Registerutdrag eller den registrerades rätt till tillgång – artikel 15

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Trots att en granskningsfråga ett måste anses vara uppfylld är dataskyddsombudets sammanfattande bedömning att granskningsmålet inte kan anses vara uppfyllt.
Rekommendation granskningsfråga 2 - Hur säkerställer ni att den registrerade får tillgång till
kopia av personuppgifterna som är under behandling och den information den registrerade
har rätt att få?
 Se över processen för hur ett registerutdrag ska kunna begäras. Det vill säga både
formen för en begäran och kravet på att den registrerade legitimerar sig. I den här
översynen bör även tittas på möjligheten att begära ett utdrag via fullmakt.
 Se över de dokument som styr arbetsuppgiften att handlägga en begäran om registerutdrag. Det vill säga både ur perspektiven användarvänlighet och innehåll.
Rekommendation Granskningsfråga 3 - Hur säkerställer ni att den registrerade tillhandahålls
informationen utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad från det att ni mottagit begäran?
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Se över processen för utlämnande av registerutdrag för att säkerställa att de lämnas
ut utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad efter att begäran mottagits
samt vilken information de registrerade får vid eventuella förseningar.

Rekommendation granskningsfråga 4. På vilket eller vilka sätt lämnar nämnden ut registerutdrag och vilka överväganden görs i samband med detta?
 Se över processen för utlämnande av registerutdrag så att processen blir transparent
och att de registrerades rättigheter säkerställs.

5

Granskningsområde 5 – personuppgiftsincidenter – artikel 4.12 och artikel 33

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Granskningsmålet bedöms vara uppfyllt.
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Riskmatris och förklaring till ”riskfärgerna”

Sannolikhet
Skada/avvikelse
närmsta månaden

5

4
Skada/avvikelse
närmsta året

3

2
Inte troligt
Inträffar

1
1
Mycket liten

2
Liten

3
Begränsad

4
Allvarlig

5
Mycket allvarlig
Konsekvens

Tillfredsställande

Riskvärde 1-5 vilket innebär följande. Det inbyggda dataskyddet bedöms fungera väl och
vara utformat på ett tillfredställande sätt så att dataskyddsincidenter eller ingripande av Datainspektionen kan undvikas. Inga stora risker för förtroendeskada. Grön nivå innebär inte
att nämnden inte ska arbeta vidare med inbyggt dataskydd i frågan. Det kan finnas delar i
hanteringen som kan förbättras till ett ännu stabilare inbyggt dataskydd .

Godtagbart

Riskvärde 6-10 vilket innebär att identifierade brister i det inbyggda dataskyddet bör åtgärdas om möjligt under kontrollplanens period. Denna nivå kan föreligga i exempel följande
fall: Problem med faktorer som kan leda till reprimander/sanktionsavgifter eller risker för
förtroendeskada har identifierats; Allmän risk för dataskyddsincident rörande frågan föreligger eller tidigare dataskyddsincidenter har inträffat och har följts upp/hanterats godtagbart.

Riskvärde 11-15 vilket innebär att större brister i det inbyggda dataskyddet bör åtgärdas

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Otillfredsställande

Kritiskt

inom den närmaste tiden har identifierats. Nivån kan också kräva konsekvensbedömning.
Denna nivå kan föreligga i t.ex. följande fall:
- Stora problem med faktorer som kan leda till höga sanktionsavgifter eller stora risker för
förtroendeskada har noterats.
- Risk för konkret dataskyddsincident kan vara identifierad. Nivån kan också röra fall med
inträffade dataskyddsincidenter föreligger där åtgärder för att förhindra fortsatta incidenter
vidtagits men inte kontrollerats eller bedömts vara tillräckliga.
- Denna nivå kan slutligen också vara aktuell om kontakter initierats från Datainspektionen
rörande aktuell fråga.
Riskvärde 16-25 vilket innebär att en mycket allvarlig brist i det inbyggda dataskyddet har
identifierats och där åtgärder borde vidtas omgående. Denna risknivå kan kräva konsekvensbedömning och eventuellt samråd med Datainspektionen. Kan därutöver föreligga i
följande fall:
- Mycket stora problem med faktorer som kan leda till höga sanktionsavgifter eller mycket
stora risker för förtroendeskada har identifierats.
- Inträffade allvarliga dataskyddsincidenter föreligger där åtgärder för att förhindra fortsatta
incidenter inte vidtagits eller är otillräckliga för att förhindra liknande incidenter. Kan också
röra konkreta risker för stora incidenter.
- Förelägganden från Datainspektionen har utfärdats.
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Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

En risk kan ha sin upprinnelse i många olika faktorer:


Organisationens vilja och förmåga (till exempel resursläge, val av styrmodell, intresse för
dataskyddsfrågor, organisationskultur, lärande etcetera).



Omvärldsfaktorer (till exempel oklart rättsläge, nya rättsfall, angrepp utifrån, nya tekniska möjligheter, andra viktiga händelser som påverkar organisationen).



Befintlig status på det inbyggda dataskyddet (är det inbyggda dataskyddet rudimentärt eller obefintligt innebär det i sig de facto många avvikelser eftersom infrastrukturen
saknas).
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Inledning
EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679, även kallad GDPR efter engelskans General
Data Protection Regulation, nedan kallad dataskyddsförordningen började tillämpas den
25 maj 2018 och ersatte personuppgiftslagen (1998:204) (PuL).
Dataskyddsförordningen är till för att skydda enskildas, det vill säga våra, grundläggande
rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet
av personuppgifter.
Med personuppgifter menas all slags information som kan knytas till en identifierad eller
identifierbar levande person. Det kan röra sig om namn, adress och personnummer. Även
foton på personer och ljudinspelningar som lagras digitalt kan vara personuppgifter.1
Den som behandlar personuppgifter är antingen personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde.2
Med behandling av personuppgifter menas varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i
fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, organisera, lagra, bearbeta eller ändra, återvinna, hämta in,
använda, lämna ut genom översändande, sprida eller annat tillhandahållande av uppgifter,
ställa samman eller samköra, blockera, utplåna eller förstöra personuppgifter.3
Den som bestämmer vad som får göras med och på vilket sätt personuppgifter ska hanteras eller som det utrycks i dataskyddsförordningen den som bestämmer ändamålen och
medlen med behandlingen är personuppgiftsansvarig.
Inom en kommun innebär det att varje nämnd som kan anses vara en självständig förvaltningsmyndighet även anses vara personuppgiftsansvarig.4
Inom Region Gotland har gjorts bedömningen att samtliga 11 nämnder är personuppgiftsansvariga.5 Barn- och utbildningsnämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
Hälso- och sjukvårdsnämnden, Krisledningsnämnden, Miljö- och byggnämnden, Patientnämnden, Socialnämnden, Tekniska nämnden, Valnämnden, Överförmyndarnämnden
samt Regionstyrelsen.
I Region Gotland finns även situationer då nämnder är personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Den som behandlar personuppgifter, oavsett om behandlingen sker i egenskap av ansvarig
eller biträde, måste se till att behandlingen sker i enlighet med dataskyddsförordningens
samtliga bestämmelser.

1

Artikel 4.1 EU:s dataskyddsförordning
Artikel 4.7 resp.4.8 EU:s dataskyddsförordning
3
Artikel 4.2 E:s dataskyddsförordning
4
Se s. 71 och 72 Sören Öman - Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. En kommentar Upplaga 1:1, Norstedts Gula Bibliotek
5
Något skriftligt ställningstagande om vilka nämnder som ska anses vara personuppgiftsansvariga finns inte i diariet (W3D3), men i den
e-tjänst som finns på Region Gotlands hemsida i vilken det går att begära ett registerutdrag enligt artikel 15 är det möjligt att begära
utdrag från samtliga 11 nämnder.
2
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Om en myndighet inte följer reglerna i förordningen kan Datainspektionen
- utfärda varningar om planerad behandling av personuppgifterna sannolikt kommer bryta
mot bestämmelserna i förordningen,
- utfärda reprimander om en pågående behandling av personuppgifter bryter mot bestämmelserna,
- förelägga ett företag eller annan organisation till exempel att de måste upphöra med en
viss behandling respektive
- påföra sanktionsavgift.
Hur hög sanktionsavgift som kan bli aktuell beror dels på vilken bestämmelse överträdelsen
gäller, dels på omständigheterna i det enskilda fallet. För svenska myndigheter kan sanktionsavgiften avgiften uppgå till högst 5 miljoner kronor för mindre allvarliga överträdelser
och för allvarligare överträdelser till högst 10 miljoner kronor.6
Registrerade kan vidare ha rätt till ersättning från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet och rätt till skadestånd.7
Utöver dessa ekonomiska risker finns en risk för förtroendeskada om reglerna i förordningen inte följs.
Ett nytt krav i dataskyddsförordningen jämfört med personuppgiftslagen är kravet på att
myndigheter och offentliga organ ska utnämna ett dataskyddsombud (DSO).8
En av de viktigaste uppgifterna för ombudet är att övervaka att dataskyddsförordningen
och annan dataskyddslagstiftning följs av personuppgiftsansvarig.9 Utifrån sin kompetens
och kunskap ger dataskyddsombudet rekommendationer för att hantera eventuella identifierade risker. Det finns ingen skyldighet för dataskyddsombudet väga in något annat än perspektivet gott inbyggt dataskydd när dataskyddsombudet lämnar sina rekommendationer.
Beroende på typ och allvarlighet i identifierade brister kommer en uppföljning att genomföras för kontroll att föreslagna åtgärder genomförts.
Valet att acceptera, dela eller åtgärda risker ligger på personuppgiftsansvarig efter att denna
tagit del av dataskyddsombudets analyser och rekommendationer.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Den här rapporten är resultatet av den första granskningen som dataskyddsombudet genomfört av Tekniska nämnden.

6

Artikel 82 och artikel 83 EU:s dataskyddsförordning och 6 kap 2 § lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
7
Artikel 82 och artikel 83 EU:s dataskyddsförordning, 7 kap 1 § lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning samt skadeståndslagen (1972:207)
8
Artikel 37 EU:s dataskyddsförordning
9
I de interna riktlinjerna EU:s dataskyddsförordning – Roller och ansvar med ärendenummer RS 2018/1333 daterad 2018-12-20 finns
rollen beskriven.
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I granskningen kontrolleras följande områden






kännedom om förordningen – artikel 24
register över behandling – artikel 30
laglig behandling av personuppgifter – artikel 6
registerutdrag – artikel 15
personuppgiftsincidenter – artikel 4.12 och artikel 33

I rapporten analyserar dataskyddsombudet de iakttagelser som gjorts, redogör för sin bedömning och lämnar rekommendationer för att hantera eventuella identifierade risker.
Metod för granskning

Granskningen har skett genom skriftliga frågor och skriftliga svar. Utöver detta har kompletterande intervju genomförts med förvaltningschefen, kontaktpersonen för frågor om
personuppgiftsbehandling, IT-samordnare och nämndsekreteraren.
Granskningsobjekt

o Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016 om
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), även kallad GDPR efter engelskans General Data
Protection Regulation
o Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
o Förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
Granskningsmål

Efterlevnad av dataskyddsförordningen samt andra dataskyddsbestämmelser.
Mottagare

Tekniska nämnden.
Rapporten kommer att kommuniceras till förvaltningschefen och den person som nämnden utsett att vara kontaktperson för frågor om personuppgiftsbehandling.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

En sammanfattning av rapporten kommer även kommuniceras till Regionstyrelsen som en
del av dataskyddsombudets årsrapport.
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1. Kännedom om förordningen – artikel 24
I artikel 24 EU:s dataskyddsförordning anges bland annat den personuppgiftsansvariges ansvar med beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter och friheter är att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och
kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med denna förordning. Det anges vidare att
dessa åtgärder ska ses över och uppdateras vid behov.
En organisatorisk åtgärd för att säkerställa att regelverket efterlevs är utbildning av medarbetarna. För att de som samlar in eller behandlar personuppgifter ska kunna följa regelverket måste de ha kunskap om regelverket och om vad de får göra med personuppgifterna.
Oavsett vilken roll medarbetarna har eller vilka arbetsuppgifter de sysslar med påverkar
dataskyddsförordningen arbetsdagen.
Överträdelser av skyldigheterna enligt artikeln kan medföra administrativa sanktionsavgifter
och skadestånd till registrerade.10
Syfte och uppföljningsfråga

Den fråga som uppföljningen syftar till att besvara i denna del är följande. Har Tekniska
nämnden vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att ge de medarbetare som behandlar personuppgifter i sitt arbete tillfälle att få kunskap om dataskyddsförordningen?
Granskningsmål

- Vilken information eller utbildning har medarbetarna erbjudits om EU:s dataskyddsförordning?
- Vilken information eller utbildning erbjuds nyanställd personal om EU:s dataskyddsförordning?
- Om nämnden ansvarar för att erbjuda andra grupper än den egna personalen utbildning
vilken utbildning EU:s dataskyddsförordning har dessa grupper erbjudits?
Utbildnings- och informationsinsatser för medarbetarna

Granskningsmål 1: Har medarbetarna erbjudits information och utbildning om EU:s dataskyddsförordning?
Iakttagelser

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

I skriftligt svar framkommer att ledningsgruppen har vid ett, kanske två tillfällen getts information av Regionstyrelseförvaltningen (RSF). Avdelningar/enheter/arbetsplatsträffar
har arbetat med GDPR (fått instruktioner från RSF) i samband med att nämnden begärt
inventering och instruerat hur medarbetarna skulle förbereda inför lagens ikraftträdande.
Av det skriftliga svaret framkommer vidare att objektsägare/förvaltare har fått, och får
info, mail, efterhand vi själva Teknikförvaltningen, eller RSF, får fram lathundar, bra instruktioner m.m.
10

Artikel 82.2 EU:s dataskyddsförordning och 7 kap 1 § Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.
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Vi har haft en riktad utbildning (med dataskyddsombudet) för TKF Kundtjänst, Avfall
m.fl.
Vi har haft en utbildning/information med Tekniska nämnden och dataskyddsombudet.
Där även en del tjänstemän deltog.
Objektsägare/objektsförvaltare m.fl. har vid ett flertal tillfällen i perioden före ikraftträdandet samlats av digitaliseringsstrateger och säkerhetschefen, systemfrågor, LISa, GDPR, krav
och åtgärder m.m.
Av kompletterande skriftligt svar framgår att Teknikförvaltningen instämmer i vikten av att
hålla medarbetare informerade och uppdatera dem, och att de anser att någon form av plan
för detta bör upprättas genom regiongemensamma insatser.
Dataskyddsombudet konstaterar att Regionstyrelseförvaltningen tog fram regiongemensamt material inför ikraftträdandet av förordningen som cheferna uppmanats att visa på arbetsplatsträffar (ATP:er). Utbildningsmaterialet var rollbaserat med presentationer och filmer.
Dataskyddsombudet konstaterar vidare att allt material, hänvisningar till tillsynsmyndigheten, länkar till dataskyddsförordningen och Sveriges Kommuners och Regioners
(SKR) sidor om förordningen lades ut på en ”GDPR-sida” på intranätet som var till för
hela regionen.
Vid intervjun berättades att den person som Tekniska nämnden utsett att vara kontaktperson för frågor om personuppgiftsbehandling inte fått någon utbildning avsedd för rollen.
Det vill säga en längre utbildning som går djupare in i regelverket.
Bedömning och rekommendation

Dataskyddsombudet bedömer att granskningsmålet måste bedömas vara uppfyllt.
Dataskyddsombudet uppskattar riskvärdet till 10 –
En omfattande utbildningsinsats har genomförts. Samtlig personal har erbjudits utbildning
samtidigt som det framkommer utifrån intervjun att den person som är utsedd att vara
kontaktperson i frågor om regelverket för nämndens räkning inte fått någon särskild utbildning.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Observera att innehållet i utbildningsmaterialets inte granskats.
Dataskyddsombudet vill uppmärksamma på att det är viktigt att hålla kunskap uppdaterad.
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Utbildnings- och informationsinsatser för nyanställd personal

Granskningsmål 2. Erbjuds nyanställd personal information och utbildning om EU:s dataskyddsförordning?
Iakttagelser

I skriftligt svar framkommer att någon särskilt avsatt eller arrangerad förvaltningsspecifik
utbildning eller information finns inte idag. Det kommer som en del i den introduktion nyanställda får, där det samsas med så mycket annat , kanske att vi inte har en punkt på de
checklistor som finns idag, i så fall ett viktigt förbättringsarbete. En central, uppsamlande,
några gånger /år, info/utbildning, ungefär som för handläggare i W3D3, borde finnas, även
exemplet säkerhetschefens säkerhetsutbildningar ”för alla”. I de tjänster där frågan är mer
aktuell, blir den introduktionen sannolikt en viktig och naturlig del.
Vid intervjun framkommer att den checklista som används vid introduktion har tagits fram
av HR ”centralt” och finns i HR-handboken. Det är Regionstyrelseförvaltningen centralt
som måste stå för detta. HR måste ta hand om den här frågan. Vidare framkommer att introduktionen ser olika ut mellan olika enheter och vilken information medarbetaren får beror på vilken roll hen har.
Dataskyddsombudet noterar att det i den introduktionsutbildning som Regionstyrelseförvaltningen ordnar centralt inte finns något avsnitt som handlar om EU:s dataskyddsförordning.
Av det svar som Regionstyrelseförvaltingen lämnat i uppföljningen framgår att ett utvecklingsarbete av introduktionsutbildningarna, både för chefer och andra medarbetare, för att
säkra upp att samtliga personal får information om förordningen planeras.
Av kompletterande skriftligt svar framgår att nämnden ser positivt på att en utbildning tas
fram centralt. En sådan utbildning kommer underlätta för nämnden att komplettera för ett
eventuellt behov av förvaltnings-eller verksamhetsspecifika introduktioner eller utbildningar.
Bedömning och rekommendation

Dataskyddsombudet bedömer att granskningsmålet inte kan anses vara uppfyllt.
Dataskyddsombudet uppskattar riskvärdet till 25 –

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Förordningen har varit gällande under två års tid. Under den tiden har ett antal medarbetare påbörjat anställning inom nämnden. Att nyanställd personal inte får någon utbildning
om förordningen och vad den innebär i det dagliga arbetet kan inte anses vara tillfredställande.
Det har dock framkommit att det finns en plan från Regionstyrelseförvaltningen att föra in
ett avsnitt om förordningen i introduktionen för samtlig nyanställd personal.
Dataskyddsombudet ser positivt på initiativet till utvecklingsarbetet.
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Rekommendation:
 Att genomföra det planerade utvecklingsarbete av utbildningspaketet som erbjuds
nyanställd personal och i detta säkerställa att samtlig personal får den information
de behöver för sin respektive roll om EU:s dataskyddsförordning. Det vill säga att
det planerade utvecklingsarbetet genomförs.
Har andra grupper än den egna personalen som nämnden ansvarar för att erbjuda utbildning erbjudits utbildning?

Granskningsmål 3. Erbjuds andra personalgrupper som nämnden ansvarar för att erbjuda information och utbildning om EU:s dataskyddsförordning erbjudits detta?
Iakttagelser

Frågan är inte besvarad skriftligen.
Vid intervjun framkommer att det inte är aktuellt för förvaltningen.
Bedömning och rekommendation

Dataskyddsombudet bedömer att granskningsmålet måste anses vara uppfyllt.
Dataskyddsombudet uppskattar riskvärdet till 1 –

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Eftersom nämnden inte ansvar för andra personalgrupper än den egna personalen är frågan
inte aktuell.
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2. Register över behandling – behandlingsregister – artikel 30
Personuppgiftsansvariga är skyldiga att föra ett register eller en förteckning över behandlingar av personuppgifter. Detta register kallas även behandlingsregister.
Begreppet behandling av personuppgifter omfattar alla åtgärder som vidtas beträffande
personuppgifter. Så snart personuppgifter på något sätt hanteras – automatiserat eller manuellt, oberoende av teknik är det fråga om behandling. Alla former av hantering omfattas.
Att bara ta del av en personuppgift har ansetts som behandling av personuppgiften. Någon
tidsmässig gräns för hur länge personuppgifter lagras eller behandlas finns inte för att det
ska anses vara en behandling av personuppgifter. Se artikel 4.2 och skäl EU:s dataskyddsförordning samt SOU 2020:18 s. 115. Enligt EU domstolspraxis är även videoövervakning
av människor som lagras kontinuerligt på ett lagringsmedium behandling av personuppgifter som sker på automatisk väg.
Dessa behandlingsregister ska upprättas skriftligen, vara tillgängliga i elektronisk form och
hållas uppdaterade. På begäran ska behandlingsregistret göras tillgängligt för Datainspektionen. Se artikel 30.1, 30.4 respektive 30.5 EU:s dataskyddsförordning.
Behandlingsregistret bör betraktas som ett av de verktyg som gör det möjligt för dataskyddsombudet att fullgöra sina uppgifter att övervaka efterlevnaden samt informera och
ge råd till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet. Det register som ska
föras enligt artikel 30 bör även ses som ett verktyg som hjälper den personuppgiftsansvarige och tillsynsmyndigheten att, på begäran, skaffa sig en översikt av all behandling av personuppgifter som utförs av en organisation. Ett behandlingsregister är således en nödvändig förutsättning för efterlevnad, och är som sådant en effektiv ansvarsåtgärd.11
Vilka uppgifter som ska finnas med i registret över behandlingar, behandlingsregistret,
beskrivs i artikel 30.1 i dataskyddsförordningen.
a) Namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige, samt i tillämpliga fall gemensamt personuppgiftsansvariga, den personuppgiftsansvariges företrädare samt dataskyddsombudet.
b) Ändamålen med behandlingen.
c) En beskrivning av kategorierna av registrerade och av kategorierna av personuppgifter.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

d) De kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut,
inbegripet mottagare i tredjeländer eller i internationella organisationer.
e) I tillämpliga fall, överföringar av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell
organisation, inbegripet identifiering av tredjelandet eller den internationella organisationen

11 Se s. 22 respektive s. 28 i EDPB:s (f.d. artikel 29-grupen) Riktlinjer om dataskyddsombud, 16/SV WP 243 rev.01.
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och, vid sådana överföringar som avses i artikel 49.1 andra stycket, dokumentationen av
lämpliga skyddsåtgärder.
f) Om möjligt, de förutsedda tidsfristerna för radering av de olika kategorierna av uppgifter.
g) Om möjligt, en allmän beskrivning av de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder
som avses i artikel 32.1.
Överträdelser av skyldigheterna enligt artikeln kan medföra administrativa sanktionsavgifter
och skadestånd till registrerade.12
Utöver skyldigheten för personuppgiftsansvariga att föra ett register över behandling enligt
artikel 30.1 EU:s dataskyddsförordning finns en skyldighet för personuppgiftsbiträden att
enligt artikel 30.2 föra register över behandling.
Denna skyldighet har inte varit en del av den här granskningen.

Syfte och uppföljningsfråga

Den fråga som uppföljningen syftar till att besvara i denna del är följande. Är det register
över behandling, behandlingsregistret, som förs inom nämnden utformat på det sätt som
förordningen beskriver att ett sådant register ska vara utformat, är det komplett och hålls
det uppdaterat. Kan det göras tillgängligt för Datainspektionen och innehåller det de uppgifter registret ska innehålla hos en personuppgiftsansvarig.
Det vill säga om Tekniska nämndens förteckning över behandlingar i egenskap av personuppgiftsansvarig uppfyller kraven i artikel 30 i EU:s dataskyddsförordning.
Granskningsmål

- Finns rutiner för att hålla registerförteckningen uppdaterad och komplett?
- Kan förteckningen göras tillgänglig för Datainspektionen?
- Innehåller samtliga register i registerförteckningen samtliga uppgifter.
Rutiner för att hålla registret över behandlingar uppdaterat och komplett

Granskningsmål 1. Finns rutiner för att hålla registerförteckningen uppdaterad och komplett?

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Iakttagelser

Dataskyddsombudet noterar att Region Gotland inför at förordningen skulle träda ikraft
valde att alla nämnder skulle använda det regiongemensamma systemstödet LISa för att
bland annat föra registerförteckningar eller behandlingsregister. Det innebär att samtliga
nämnder för sina behandlingsregister eller förteckningar över behandlingar i systemstödet
LISa. Systemstödet LISa är ett system som Regionstyrelseförvaltningen förvaltar.

12

Artikel 83.4 EU:s dataskyddsförordning och 7 kap 1 § Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.
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Av skriftligt svar framkommer att det är svårt, mycket svårt, att få grepp om hur man kan
ta fram och arbeta med förteckningen på olika sätt. Det måste förbättras. Men vi har god
kontroll när det gäller tillkommande system som skall in i förteckningen.
Vid intervjun framkommer att det är den tekniska frågan som är knepig. Någon nedskriven
rutin finns inte. Kontaktpersonen ska träffa verksamheterna regelbundet för att titta på befintliga informationsklassningar eventuella nya system. En rutin för detta borde eventuellt
föras in i projektplanen, i styrande IT-dokument och i inköpsprocessen. Någon plan för att
ta fram någon plan/rutin finns inte.
Av kompletterande skriftligt svar framgår att en plan skall tas fram och att ett sådant arbete
har påbörjats vid några tillfällen men ej färdigställts. Mycket av detta arbete (även GDPRfrågorna i vidare mening) sker ändock i det löpande där vi tre på TKF som hjälps åt (Kontaktperson, nämndsekreterare och IT-utvecklare) informera och lösa berörda handläggare
och chefers frågor.
Av det kompletterande svaret framgår vidare att nämnden arbetar efter en modell med att
årligen, löpande träffa objektsägare och gå igenom och uppdatera och komplettera i registerförteckningen, vi behöver dock förtydliga rutinerna kring detta.
Dataskyddsombudet noterar att det av Regionstyrelsens svar i granskningen framkommer
att en översyn av befintliga informationsklassningar samt risk- och sårbarhetsanalyser ska
göras minst en gång om året enligt LIS (Ledningssystem för informationssäkerhet). Inför
en ny upphandling av ett system görs enligt rutin en informationsklassning för att rätt krav
ska ställas gentemot potentiella leverantörer.
Bedömning och rekommendation

Dataskyddsombudet bedömer att granskningsmålet inte kan anses vara uppfyllt.
Dataskyddsombudet uppskattar riskvärdet till 15 –
Av Regionstyrelsens svar i granskningen framkommer att man inom Region Gotland ser
policyn och riktlinjerna för informationssäkerhet tillsammans med objektsförvaltningsmodellen som rutin för att hålla behandlingsregistret komplett.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Eftersom behandlingsregistret varken är uppdaterat eller komplett, trots att det finns dokument framtagna är dataskyddsombudets uppfattning att det är en god idé att ta fram en särskild rutin för detta. Dataskyddsombudet vill här även påminna om vikten av att interna
styrande och stödjande dokument följs.
För att få en högre grad av efterlevnad av kravet på att ha ett uppdaterat och komplett behandlingsregister rekommenderar dataskyddsombudet att en ansvarig funktion utses som
ansvarig för registret och har som uppgift att se till att registret över behandlingar hålls
uppdaterat och komplett. Denna funktion kan förslagsvis både godkänna nya behandlingar
och fatta beslut om registret över behandling vid uppdateringar.
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Rekommendation:
 Ta fram en rutin för att hålla behandlingsregistret uppdaterat och komplett.
 Utse en funktion med ansvar behandlingsregistret och ansvar för att hålla behandlingsregistret uppdaterat och komplett.
Tillgänglighet

Granskningsmål 2. Kan registret över behandling göras tillgängligt för Datainspektionen?
Iakttagelser

I skriftligt svar framkommer det är svårt, mkt svårt, att få grepp om hur man kan ta fram
och arbeta med förteckningen på olika sätt. Det måste förbättras.
Vidare framkommer att nämnden har registerförteckningen i LISa bl.a. för att kunna göra
den tillgänglig vid förfrågan, sen i vilken form eller med vilken kvalitet är väldigt oklart.
Av kompletterande skriftligt svar framgår att Teknikförvaltningen använder det system och
följer de rutiner som tagits fram centralt i Region Gotland. Förbättringar som skall till
måste bli centralt utformade.
Dataskyddsombudet noterar att inloggningsuppgifter till systemstödet LISa, i vilket behandlingsregistret finns, kan lämnas ut till Datainspektionen och att personal vid Datainspektionen då själva kan logg in i systemet för att ta del av behandlingsregistret.
Dataskyddsombudet noterar att det går att konvertera registret över behandling till både
Word och Excell i systemstödet LISa. Dataskyddsombudet noterar vidare att det inte är
möjligt att skriva ut registret i ett format som är läsligt. Det är inte heller möjligt att på en
skärm visa upp registret på ett överskådligt och tillgängligt sätt.
I dialog med ansvarig för systemstödet LISa framkommer att det skapas en ny version av
registerförteckningen eller behandlingsregistret varje dag. Förteckningarna lagras i systemstödet LISa. I tidigare dialog med ansvarig för systemstödet LISa har det framkommit att
LISa inte är något diarium i den mening som avses i 5 kap. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Det framkommer vidare att något gallringsbeslut inte fattats.
Bedömning och rekommendation

Dataskyddsombudet bedömer att granskningsmålet inte kan anses vara uppfyllt.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Dataskyddsombudet uppskattar riskvärdet till 15 –
Det direkta krav som ställs i förordningen på att personuppgiftsansvarig ska kunna göra registret över behandling tillgängligt för Datainspektionen måste genom möjligheten för Datainspektionen att få loggningsuppgifter till systemstödet LISa och själv logga in i systemet
och ta del av uppgifterna anses vara uppfyllt.
Dataskyddsombudet anser trots detta att det hade varit önskvärt att det var möjligt att både
kunna skriva ut registret i ett läsligt format och kunna visa upp det på en skärm på ett överskådligt och tillgängligt sätt. Dataskyddsombudet rekommenderar därför att det görs möjligt att skriva ut registret i ett läsbart format och att det görs möjligt att visa upp det på en
skärm.
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Dataskyddsombudet anser att det kan ifrågasättas om hänsyn har tagits till det nationella
regelverket om allmänna handlingar och dess bevarande som regleras i grundlagen Tryckfrihetsförordningen och i OSL då de olika versionerna av registret visserligen lagras, men
handlingarna är inte möjliga att lämna ut enligt offentlighetsprincipen och de lagras på en
yta som enligt uppgift inte är att likställa med ett diarium.
Dataskyddsombudet tolkar artikel 30 p.1 1 stycket som att som att registret förvisso ska
hållas uppdaterat, men att det inte endast är menat att utgöra ögonblicksbild av endast aktuella behandlingar, utan att även tidigare behandlingar ska framgå av registret. Det vill säga
att behandlingar som en gång förts in i registret inte får raderas från detta.
För förteckningens praktiska funktion i dataskydds- och tillsynsverksamhet är dataskyddsombudets bedömning att det måste vara möjligt att se både vilka behandlingar som pågår
och vilka behandlingar som har upphört. Om det inte är möjligt att se vilka behandlingar
som upphört finns det inte någon möjlighet att göra jämförelser över tid. 13
Av det behandlingsregister som finns idag framgår inte heller när registret skapades, när de
ändrats eller vem som skapat respektive ändrat något.
Mot bakgrund av att någon utredning om behandlingsregistret ska bedömas vara en allmän
handling och i sådana fall hur länge och var den i sådana fall ska bevaras, det vill säga en arkiv- och bevarandeutredning, inte synes vara gjord kan inte granskningsmålet anses vara
uppfyllt. Dataskyddsombudet rekommenderar att en sådan utredning genomförs. I den här
utredningen behöver det både analyseras huruvida ett beslutat register över behandling blir
en allmän handling respektive under vilka förutsättningar det kan gallras. Vidare behöver
även syftet med kravet på att personuppgiftsansvarig ska föra register över behandling tas i
beaktande.
Rekommendation:
 Att det görs möjligt att skriva ut registret över behandling i ett läsbart format samt
att det görs möjligt att visa upp det på en skärm.
 Att en utredning genomförs för att se hur registret över behandling ska hanteras
mot bakgrund av reglerna om allmänna handlingar i grundlagen tryckfrihetsförordningen.
Innehållet i förteckningen över behandlingar

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Granskningsmål 3. Innehåller samtliga register i registerförteckningen de uppgifter som anges
i artikel 30.1 att det register över behandling som personuppgiftsansvarig ska föra ska innehålla?
Den här granskningsfrågan kan läsas ur två perspektiv.
Dels om det i förteckningen som sådan, det vill säga GDPR-fliken i systemstödet LISa,
finns stöd för eller möjlighet att ange de uppgifter som framgår av artikel 30.1 att ett register ska innehålla.
13 Se s. 22 respektive s. 28 i EDPB:s (f.d. artikel 29-grupen) Riktlinjer om dataskyddsombud, 16/SV WP 243 rev.01

.
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Dels om samtliga uppgifter som finns angivet i artikel 30.1 att ett register ska innehålla registrerats avseende samtliga register över behandling som registrerats i systemstödet LISa.
Iakttagelser

I skriftligt framgår att nämnden ser över samtliga system, rullande, årligen, genom möten
med objektsägare och objektsförvaltare, då kompletteringar och uppdateringar sker över
GDPR-frågorna i stort och smått. Det gäller också de lagliga grunderna angivna i LISa som
kommenteras nedan.
Av kompletterande skriftligt svar framgår att Teknikförvaltningen använder det system och
följer de rutiner som tagits fram centralt i Region Gotland, förbättringar som skall till måste
bli centralt utformade.
Av svaret framgår vidare att nämnden anser att en registring av varje behandling för sig
måste bedömas omöjligt och alldeles för tidsomfattande. Nämnden gör i stället den bedömning som SKL:s avdelning för digitalisering gjorde i en instruktion 2017-12-01: ” Det
kan vara svårt att särskilja en behandling från en annan och se var gränserna går. Ett råd är
att så långt möjligt följa den struktur som finns i verksamhetssystemen och att samla behandling av personuppgifter som kan sammanföras under samma ändamål och där det rör
samma kategorier av personuppgifter, till en behandling. Om det finns flera behandlingar
inom ramen för samma verksamhetssystem bör man döpa dem till olika namn, t.ex. ”Skolsystemet planeringsverktyget” respektive ”Skolsystemet elevdokumentation”. Undersök
gärna ifall behandlingar med olika behov av säkerhetsåtgärder kan segmenteras eller hanteras med olika nivå av säkerhet inom ramen för samma verksamhetssystem. Om det inte är
möjligt, måste de känsligaste personuppgifternas behov av säkerhet och skyddsåtgärder bli
styrande för helheten.”
Av svaret framgår vidare att förvaltningen uppfattar att det vid klassning av system i LISa
anges vad behandlingarna består i, varför, kopplingar mm. Vi kan säkert efterhand bli
bättre på att ange mer kring systemet (behandlingarna) när vi följer upp och går igenom.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Dataskyddsombudet noterar att samtliga personuppgiftsansvariga, inom Region Gotland,
för sina register över behandling i systemstödet LISa under en flik i systemet som har benämningen ”GDPR”.
Förteckningen innehåller följande kolumner:
- Sammanfattning
- Behandling
- Behandlingen Omfattar Följande Kategorier Av Registrerade Personer
- Behandlingen Omfattar Följande Kategorier Av Personuppgifter
- Lagligt stöd
- Lagringstid
- Särskilda Pu
- Länder utanför Eu
- Pub-Avtal
- Pub-Avtal Med: samt
- Gäller Gdpr
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Här kan särskilt noteras att med sammanfattning avses det system eller manuellt register i
vilket de aktuella personuppgifterna lagras.
Vidare finns namnet på personuppgiftsansvarig, det vill säga nämndens namn, som en
klickbar knapp i huvudet på förteckningen över behandlingar. När man klickar på namnet
på personuppgiftsansvarig omdirigeras man tillbaka till förteckningen över behandlingar.
I huvudet på förteckningen över behandlingar finns även den klickbara knappen dataskyddsombud. När man klickar på knappen dataskyddsombud omdirigeras man till följande information.
”Dataskyddsförordningen eller allmänna dataskyddsförordningen, mer känd som GDPR
efter engelskans General Data Protection Regulation, är en europeisk förordning med syftet att stärka och harmonisera skyddet för levande, fysiska personer inom Europeiska unionen vid hantering av personuppgifter. ”
Bedömning och rekommendation

Så som dataskyddsombudet tolkar regelverket är personuppgiftsansvariga skyldiga att föra
ett register eller en förteckning över behandlingar av personuppgifter.
Dataskyddsombudet anser att det faktum att de register som finns registrerade under
”GDPR-fliken” i systemstödet LISa utgår från de system och manuella register som finns
istället för som avsikten enligt förordningen är från de behandlingar av personuppgifter
som utförs innebär att ett register i den mening som avses i artikel 30.1 förordningen saknas.
Dataskyddsombudet menar med andra ord att de register som finns under ”GDPR-fliken”
i systemstödet LISa inte är sådana register över behandling av personuppgifter som beskrivs i förordningen utan istället är register över de system respektive manuella register i vilket de aktuella personuppgifterna lagras.
Konsekvenserna av att bygga upp registret utifrån de system och andra lagringsytor som
används är enligt dataskyddsombudets uppfattning dels att förordningen inte efterlevs och
dels att det verktyg som är tänkt kunna användas av både personuppgiftsansvarig, dataskyddsombudet och tillsynsmyndigheten som registret över behandlingar ska betraktas som
saknas. Se s. 22 respektive s. 28 i EDPB:s (f.d. artikel 29-grupen) Riktlinjer om dataskyddsombud, 16/SV WP 243 rev.01.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Dataskyddsombudet noterar även att det saknas stöd för att i ”GDPR-fliken” i systemstödet LISa att registrera de kategorier mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats, eller
ska lämnas till, inbegripet mottagare i tredjeländer eller i internationella organisationer i enlighet med 30.1.d EU:s dataskyddsförordning.
Mot bakgrund av dessa noterade brister anser dataskyddsombudet att granskningsmålet ur
perspektivet att det finns stöd i GDPR-fliken i systemstödet LISa att ange de uppgifter som
framgår av artikel 30.1 att ett register ska innehålla inte kan anses vara uppfyllt.
Dataskyddsombudet uppskattar riskvärdet till 25 –
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Dataskyddsombudet rekommenderar att säkerställa att det i systemstödet LISa finns stöd
för att registerara samtliga uppgifter som framgår av artikel 30.1 att ett register över personuppgiftsbehandling ska innehålla. I det arbetet behöver det även säkerställas att registret
över behandling utgår från de behandlingar som personuppgiftsansvarig utför och inte som
idag från de system och andra lagringsplatser personuppgiftsansvarig använder för att behandla personuppgifterna.
Vid de stickprovskontroller som nämns nedan har det framkommit att det saknas uppgifter
kolumner/fält som är möjliga att fylla i under ”GDPR-fliken” i LISa. Det innebär att dataskyddsombudets bedömning är att granskningsmålet inte heller kan anses vara uppfyllt ur
perspektivet om samtliga uppgifter som finns angivet i artikel 30.1 att ett register ska innehålla registrerats finns avseende samtliga register över behandling som registrerats i systemstödet LISa.
Dataskyddsombudet vill därför ur detta perspektiv rekommendera att säkerställa att samtliga register över behandling som registrerats i systemstödet LISa innehåller samtliga uppgifter som finns angivet i artikel 30.1 att ett register ska innehålla.
Ett behandlingsregister är även tänkt att vara ett sätt att ha kontroll över personuppgiftsbiträden som anlitas. För att både göra registret så komplett som möjligt, för att ge personuppgiftsansvarig en övergripande kontroll och för att ge de enskilda, de registrerade, en
möjlighet att följa behandlingar på en mer detaljerad nivå, men även för att dataskyddsombudet ska kunna följa samtliga behandlingar rekommenderar dataskyddsombudet vidare att
även förteckna vem som är personuppgiftsansvarig respektive personuppgiftsbiträde internt, så kallade inbördes arrangemang, i behandlingsregistret.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Rekommendation:
 Säkerställ att det i systemstödet LISa finns stöd för att registrera samtliga uppgifter
som framgår av artikel 30.1 att ett register över personuppgiftsbehandling ska innehålla. I det arbetet behöver det även säkerställas att registret över behandling utgår
från de behandlingar som personuppgiftsansvarig utför och inte som idag från de
system och andra lagringsplatser personuppgiftsansvarig använder för att behandla
personuppgifterna.
 Säkerställ att samtliga register över behandling som registrerats i systemstödet LISa
innehåller samtliga uppgifter som finns angivet i artikel 30.1 att ett register ska innehålla. Inklusive hänvisningar till de regelverk som innebär att någon av lagliga grunderna rättslig förpliktelse, uppgift av allmänt intresse respektive myndighetsutövning är aktuell.
 Förteckna så kallade inbördes arrangemang i behandlingsregistret.
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3. Laglig behandling av personuppgifter – artikel 6
För att få behandla personuppgifter måste man stödja sig på någon av sex så kallade rättsliga grunderna. De rättsliga grunderna som heter laglig behandling av personuppgifter i förordningen framgår av artikel 6.
Utan en rättslig grund är personuppgiftsbehandlingen inte laglig. Utgångspunkten är att det
endast är en rättslig grund som kan tillämpas för en behandling.
För myndigheter kan följande fem rättsliga grunder vara aktuella.
Samtycke: Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen.
Avtal: Den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med den personuppgiftsansvarige.
Rättslig förpliktelse: Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvarige
måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet.
Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse: Den personuppgiftsansvarige
måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra
en uppgift av allmänt intresse.
Grundläggande intresse: Den personuppgiftsansvarige måste behandla personuppgifter
för att skydda en registrerad som inte kan lämna samtycke, till exempel om den är medvetslös.
För att någon av de lagliga grunderna rättslig förpliktelse, myndighetsutövning respektiveuppgift av allmänt intresse ska vara möjliga att tillämpliga måste uppgiften som innebär att
personuppgifterna måste behandlas vara reglerad i EU-rätt eller i svensk författning. För att
de här tre lagliga grunderna ska kunna tillämpas krävs det med andra ord reglering i till exempel EU förordning, lag, svensk förordning, föreskrift eller i ett reglemente. Se 2 kap. 1-2
§ i Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

För att det ska vara möjligt för den personuppgiftsansvarige att förvissa sig om att all behandling av personuppgifter som utförs inom nämnden följer förordningen och annan registerlagstiftning, för dataskyddsombudet att fullgöra sina uppgifter att övervaka överlevnaden samt för tillsynsmyndigheten att skaffa sig en översikt av all behandling av personuppgifter som utförs är som nämnts ovan ett register över behandling, ett behandlingsregister,
en nödvändig förutsättning för efterlevnad, och är som sådant en effektiv ansvarsåtgärd.
Att vid de lagliga grunderna rättslig förpliktelse, myndighetsutövning respektive uppgift av
allmänt intresse även föra in uppgift som anger med vilket lagrum i förordning, lag, föreskrift eller reglemente behandlingen utförs är, enligt dataskyddsombudets bedömning, en
förutsättning för att registret över behandlingar ska kunna fungera som det verktyg som
EDBD beskriver att det ska vara.
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Överträdelser av skyldigheterna enligt artikeln kan medföra administrativa sanktionsavgifter
och skadestånd till registrerade.14
Syfte och uppföljningsfråga

Den fråga som uppföljningen syftar till att besvara i denna del är följande. Finns det laglig
grund för de behandlingar av personuppgifter som redovisas i registret över behandling i
systemstödet LISa?
Granskningsmål

- Finns det kännedom om den reglering som innebär att det är möjligt att tillämpa de lagliga grunderna rättslig förpliktelse, myndighetsutövning respektive uppgift av allmänt intresse.
- Finns det en förklaring till att lagliga grunden grundläggande intresse angivits när den angivits?
- Finns det en förklaring till att flera lagliga grunder angivits för samma behandling?
Iakttagelser

I skriftligt svar har lagar, exempelvis Miljöbalken och Plan- och bygglagen respektive TN:s
reglemente angivits som laglig grund.
Av kompletterande skriftligt svar framgår att nämnden ska förbättra sig och tydligare ange
den lagliga grunden.
Av svaret framgår vidare att nämnden anser att en registring av varje behandling för sig
måste bedömas omöjligt och alldeles för tidsomfattande. Nämnden gör i stället den bedömning som SKL:s avdelning för digitalisering gjorde i en instruktion 2017-12-01: ” Det
kan vara svårt att särskilja en behandling från en annan och se var gränserna går. Ett råd är
att så långt möjligt följa den struktur som finns i verksamhetssystemen och att samla behandling av personuppgifter som kan sammanföras under samma ändamål och där det rör
samma kategorier av personuppgifter, till en behandling. Om det finns flera behandlingar
inom ramen för samma verksamhetssystem bör man döpa dem till olika namn, t.ex. ”Skolsystemet planeringsverktyget” respektive ”Skolsystemet elevdokumentation”. Undersök
gärna ifall behandlingar med olika behov av säkerhetsåtgärder kan segmenteras eller hanteras med olika nivå av säkerhet inom ramen för samma verksamhetssystem. Om det inte är
möjligt, måste de känsligaste personuppgifternas behov av säkerhet och skyddsåtgärder bli
styrande för helheten.”

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Dataskyddsombudet noterar att det endast angivits lagrum för en del av de behandlingar
som tagits ut ur behandlingsregistret för stickprov.
Bedömning och rekommendation

Under granskningsområde 2, granskningsmål 3, ovan framkommer det att dataskyddsombudet menar att de register som finns under ”GDPR-fliken” i systemstödet LISa inte är sådana register över behandling av personuppgifter som beskrivs i förordningen utan istället
14

Artikel 83.4 EU:s dataskyddsförordning och 7 kap 1 § Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

26 (42)

Region Gotland

Dataskyddsombudets granskning av efterlevnaden av EU:s dataskyddsförordning

är register över de system respektive manuella register i vilket de aktuella personuppgifterna
lagras.
I ett system eller i ett register kan flera personuppgiftsbehandlingar ske. De olika behandlingarna kan var för sig utföras med stöd av olika lagliga grunder för att utföra behandlingen.
Eftersom det konstaterats att det behandlingsregister som finns i LISa inte utgår från de
behandlingar som utförs är dataskyddsombudets uppfattning att granskningsmålet inte går
att kontrollera. Dataskyddsombudet vill ändå ge samma rekommendationer som under rekommendationer granskningsområde 2, för granskningsmål 3.
Dataskyddsombudet uppskattar riskvärdet till 25 –

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Rekommendation:
 Säkerställ att det i systemstödet LISa finns stöd för att registerara samtliga uppgifter
som framgår av artikel 30.1 att ett register över personuppgiftsbehandling ska innehålla. I det arbetet behöver det även säkerställas att registret över behandling utgår
från de behandlingar som personuppgiftsansvarig utför och inte som idag från de
system och andra lagringsplatser personuppgiftsansvarig använder för att behandla
personuppgifterna.
 Säkerställ att samtliga register över behandling som registrerats i systemstödet LISa
innehåller samtliga uppgifter som finns angivet i artikel 30.1 att ett register ska innehålla. Inklusive hänvisningar till de regelverk som innebär att någon av lagliga grunderna rättslig förpliktelse, uppgift av allmänt intresse respektive myndighetsutövning.
 Förteckna så kallade inbördes arrangemang i behandlingsregistret.
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4. Registerutdrag (den registrerades rätt till tillgång) - artikel 15
Registrerade har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom eller
henne håller på att behandlas av den personuppgiftsansvarige och i så fall få tillgång till personuppgifterna.
Den här rättigheten ger den enskilde en möjlighet att kontrollera att hon eller han är registrerad, och om så är fallet, att de registrerade uppgifterna är riktiga och behandlingen av
dem är laglig. Rätten till registerutdrag är en förutsättning för att den enskilde i praktiken
ska kunna få felaktiga personuppgifter rättade.
Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av den personuppgiftsansvarige i
en lättillgänglig, skriftlig form och med ett tydligt och enkelt språk. Om den registrerade
gör begäran i elektronisk form ska informationen tillhandahållas i ett elektroniskt format
som är allmänt använt, om den registrerade inte begär något annat.
Den personuppgiftsansvarige ska på begäran utan onödigt dröjsmål, men senast en månad
efter att ha mottagit begäran, tillhandahålla den registrerade information om de åtgärder
som vidtagits.
Denna period får vid behov förlängas med ytterligare två månader, med beaktande av hur
komplicerad begäran är och antalet inkomna begäranden.
Om den personuppgiftsansvarige inte vidtar åtgärder på den registrerades begäran, ska den
personuppgiftsansvarige utan dröjsmål och senast en månad efter att ha mottagit begäran
informera den registrerade om orsaken till att åtgärder inte vidtagits och om möjligheten att
lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och begära rättslig prövning.
Rättigheten gäller dock inte sådana uppgifter som den personuppgiftsansvarige inte får
lämna ut till den registrerade enligt lag eller annan författning eller enligt beslut som meddelats enligt författning. Rättigheten gäller med andra ord inte uppgifter för vilka det råder
sekretess gentemot den registrerade själv.15 En sekretessprövning måste alltså göras inför
varje utlämnande av registerutdrag.
Överträdelser av skyldigheterna enligt artikeln kan medföra administrativa sanktionsavgifter
och skadestånd till registrerade.16
Utöver rättigheten för registrerade att få tillgång enligt artikel 15 EU:s dataskyddsförordning har de registrerade även rätt att få information, få felaktiga uppgifter rättade, att få
personuppgifter raderade, rätt att få behandlingar begränsade, rätt att få personuppgifter
porterade och rätt att göra invändningar. Se artiklarna 13, 14, 16-21.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Dessa rättigheter har inte varit en del av den här granskningen.

15

5 kap. 1 § Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.
Artikel 83.5 EU:s dataskyddsförordning och 7 kap 1 § Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.
16
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Syfte och uppföljningsfråga

Den fråga som granskningen syftar att besvara i denna del är följande. Kan de registrerade
få rätten att få ett registerutdrag tillgodosedd?
Granskningsmål

- Vem eller vilka beslutar i frågor om registerutdrag?
- Hur säkerställer ni att den registrerade får tillgång till kopia av personuppgifterna som är
under behandling och den information den registrerade har rätt att få?
- Hur säkerställer ni att den registrerade tillhandahålls informationen utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad från det att ni mottagit begäran?
- På vilket eller vilka sätt lämnar nämnden ut registerutdrag och vilka överväganden görs i
samband med detta?
- Hur hanteras en begäran som bedöms omfatta uppgifter för vilka det råder sekretess
gentemot den registrerade själv?
Delegation av uppgiften att besluta om registerutdrag

Granskningsmål 1: Vem eller vilka beslutar i frågor om registerutdrag?
Iakttagelser

Av till det skriftliga svaret bifogat utdrag Tekniska förvaltningens delegationsordning
(ärende med dnr TN 2020/11) framgår att uppgiften är delegerad till förvaltningschefen,
nämndsekreterare samt till GDPR kontaktperson TKF.
Bedömning och rekommendation

Dataskyddsombudet bedömer att granskningsmålet anses vara uppfyllt.
Dataskyddsombudet uppskattar riskvärdet till 1 –
Uppgiften att fatta beslut i ärenden om register utdrag synes vara vidaredelegerad till de
personer som i praktiken utför arbetsuppgiften.
Den registrerades rätt till tillgång

Granskningsfråga 2. Hur säkerställs att den registrerade får tillgång till kopia av personuppgifterna som är under behandling och den information den registrerade har rätt att få?
Iakttagelser

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Av skriftligt svar framkommer att detta görs genom att följa den rutin Region Gotland har,
där LISa är verktyget och genom att objektsförvaltare har anvisningar och möjlighet till
stöd på förvaltningsnivå och centralt hos dataskyddsombudet liksom att nämndspersoner
följer regionens rutiner och anvisningar.
Av kompletterande skriftligt svar framgår att det vore önskvärt med tydligare information
om vilka typer av uppgifter som kan finnas hos t.ex. de olika nämnderna, och ges möjlighet
att begära utdrag endast ur specifika behandlingar/system. Detta skulle spara mycket arbete, och dessutom ge bättre service.
Dataskyddsombudet konstaterar att det finns två sätt att begära ett registerutdrag på. Enligt
information på Region Gotlands hemsida kan ett utdrag begäras antingen via en e-tjänst

29 (42)

Region Gotland

Dataskyddsombudets granskning av efterlevnaden av EU:s dataskyddsförordning

eller personligen i receptionen på Visborg, Visborgsallén 19 i Visby. Med personligen avses
även att någon annan än den registrerade själv genom att visa fullmakt kan begära ett utdrag. Av hemsidan framgår att e-legitimation eller mobilt bank-ID krävs för att kunna använda e-tjänsten. För att kunna begära ut uppgifterna personligen behöver man kunna legitimera sig.
Dataskyddsombudet konstaterar även att det finns två dokument i regionens dokumentoch processhanteringssystem Docpoint som handlar om handläggningen vid en begäran
om ett registerutdrag. Dokumenten som båda synes vara framtagna av Regiostyrelseförvaltningen handlar om hur och av vilken funktion som ska söka ut uppgifter som behandlas.
Ett har benämningen Guide för objektsförvaltare vid begäran om registerutdrag, rättelse eller radering.
Dokumentet som saknar uppgift om beslutsfattare är daterat den 21 mars 2019.
Ett har benämningen Hantering av ärende i utlämningsprocessen enligt dataskyddsförordningen och i
systemet LISa. Dokumentet som saknar uppgift om beslutsfattare är daterat den 28 augusti
2018.
Dokumentens innehåll är inte granskat, men det kan konstateras att det av båda dokumenten framgår att det är de som är så kallade objektsförvaltare som ansvarar för att begäran
hanteras och som har ansvar för att söka igenom de register eller informationsmängder de
ansvarar för. När de sökt efter personuppgifter om den registrerade som begärt sina uppgifter i det eller de register de är ansvariga lägger de sedan in uppgifterna i systemstödet för
att den som är utsedd att vara så kallad nämndansvarig ska kunna fatta beslut i ärendet.
Bedömning och rekommendation

Dataskyddsombudet bedömer att granskningsmålet inte kan anses vara uppfyllt.
Dataskyddsombudet uppskattar riskvärdet till 25 –
Av förordningen framgår inte något formkrav på hur en begäran kan ske. Det innebär att
en begäran kan ske formlöst, det vill säga såväl muntligt som skriftligt eller elektroniskt.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Av förordningen framgår vidare att det bara är när den personuppgiftsansvarige har rimliga
skäl att betvivla identiteten hos den som gjort begäran som ytterligare information för att
bekräfta identiteten får begäras. Se artikel 12.6 förordningen.
Huvudregeln är alltså att den personuppgiftsansvarige ska lita på en lämnad upplysning om
vem som gör begäran. Finns det rimliga skäl att betvivla identiteten, får den personuppgiftsansvarige bara begära sådan ytterligare information som är nödvändig för att bekräfta
den registrerades identitet. Det kan då exempelvis handla om att den registrerade förmedlas
till en identifieringstjänst.17
Det krav som nämnden ställer på de registrerade på att legitimera sig måste även ställas mot
kravet om uppgiftsminimering i artikel 5.c förordningen.

17

S. 282 Sören Öman - Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. En kommentar Upplaga 1:1, Norstedts Gula Bibliotek
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Dataskyddsombudets uppfattning är att formen för hur en begäran kan ske är både en tillgänglighetsfråga och en fråga om uppgiftsminimering. Att inte godta att en begäran om registerutdrag kan ske muntligen alternativt skriftligen och dessutom alltid begära att den som
begär ett utdrag legitimerar sig kan inte anses följa av förordningen.
Mot bakgrund av detta är dataskyddsombudets bedömning att en översyn över processen
för hur ett registerutdrag ska kunna begäras bör göras för att de registrerades rätt till tillgång ska kunna säkerställas.
Av de dokument som finns registrerade i Docpoint framgår att en sökning efter personuppgifter om den registrerade som begärt ett registerutdrag görs i samtliga register i vilka
personuppgifter finns lagrade.
Här kan det noteras att det av 7 a § arkivförordningen (1991:446) finns ett undantag från
skyldigheten att lämna registerutdrag när det gäller personuppgifter i arkivmaterial som
överlämnats till myndigheten om det visar sig omöjligt eller skulle innebära en oproportionerligt stor insats.
Observera att innehållet i dokumenten inte granskats i övrigt.
För att öka användarvänligheten för handläggarna är ett förslag att se över de dokument
som styr arbetsuppgiften. Både ur formell synpunkt, då beslutsfattare inte framgår av något
av dokumenten, och ur tillgänglighetssynpunkt då det finns två dokument om i princip
samma sak.
Rekommendation:
 Se över processen för hur ett registerutdrag ska kunna begäras. Det vill säga både
formen för en begäran och kravet på att den registrerade legitimerar sig. I den här
översynen bör även tittas på möjligheten att begära ett utdrag via fullmakt.
 Se över de dokument som styr arbetsuppgiften att handlägga en begäran om registerutdrag. Det vill säga både ur perspektiven användarvänlighet och innehåll.

Tiden för att handlägga ett ärende om registerutdrag

Granskningsfråga 3. Hur säkerställer ni att den registrerade tillhandahålls informationen utan
onödigt dröjsmål och senast inom en månad från det att ni mottagit begäran?

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Iakttagelser

Av skriftligt svar framkommer att detta görs genom att följa den rutin Region Gotland har,
där LISa är verktyget och genom att objektsförvaltare har anvisningar och möjlighet till
stöd på förvaltningsnivå och centralt hos dataskyddsombudet liksom att nämndspersoner
följer regionens rutiner och anvisningar.
Av det skriftliga svaret framkommer vidare att det är ett uppdrag för oss kontaktpersoner/nämndspersoner att bevaka och hålla koll, påminna m.m. utöver det systemet också
gör.
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Av kompletterande skriftligt svar framgår att Teknikförvaltningen tycker att utlämnandet
snarast ska övergå till Mina meddelanden. Detta är dock en central fråga som teknikförvaltningen inte kan påverka annat än med synpunkter.
Dataskyddsombudet konstaterar att själva utlämnandet sker genom att den registrerade
mot uppvisande av legitimation hämtar ut uppgifter från samtliga nämnder som finns samlade på ett och samma USB-minne i receptionen på Visborg.
Dataskyddsombudet uppfattar att utlämnandet styrs av den nämnd som fattar beslut om att
lämna ut ett registerutdrag sist i tid. Det är först när samtliga nämnder fattat beslut om registerutdrag och registrerat detta i systemstödet LISa som beslut lämnas ut. Det vill säga det
är först när samtliga nämnder som den registrerade begärt ett utdrag från har fattat sina respektive beslut som något beslut expedieras. Dataskyddsombudet vill här påminna om att
nämnderna anses vara personuppgiftsansvariga och att de har ett eget ansvar att följa regelverket.
Bedömning och rekommendation

Dataskyddsombudet bedömer att granskningsmålet inte kan anses vara uppfyllt.
Dataskyddsombudet uppskattar riskvärdet till 25 –
Inom Region Gotland har gjorts bedömningen att samtliga nämnder är personuppgiftsansvariga.18
Den personuppgiftsansvarige ska på begäran utan onödigt dröjsmål, men senast en månad
efter att ha mottagit begäran, tillhandahålla den registrerade information om de åtgärder
som vidtagits. Se artikel 12.2
Vid behov och med beaktande av hur komplicerad begäran är och antalet inkomna begäranden får den här perioden förlängas med ytterligare två månader.
Om den personuppgiftsansvarige inte vidtar åtgärder på den registrerades begäran, ska den
personuppgiftsansvarige utan dröjsmål och senast en månad efter att ha mottagit begäran
informera den registrerade om orsaken till att åtgärder inte vidtagits och om möjligheten att
lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och begära rättslig prövning.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Dataskyddsombudets bedömning är att skyldigheten att tillhandahålla informationen utan
onödigt dröjsmål inte kan anses uppfyllas med nuvarande ordning som innebär att det är
först när den nämnd som fattat beslut sist som beslut som samtliga nämnder fattat expedieras.
Dataskyddsombudet ifrågasätter även om de registerarades rätt att få information om eventuella förseningar tillgodoses genom det förfarande som tillämpas idag.
Rekommendation:

18

Något skriftligt ställningstagande om vilka nämnder som ska anses vara personuppgiftsansvariga finns inte i diariet (W3D3), men i den
e-tjänst som finns på Region Gotlands hemsida i vilken det går att begära ett registerutdrag enligt artikel 15 är det möjligt att begära
utdrag från samtliga 11 nämnder.
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Se över processen för utlämnande av registerutdrag för att säkerställa att de lämnas
ut utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad efter att begäran mottagits
samt vilken information de registrerade får vid eventuella förseningar.

Hur sker utlämnanden i ärenden om den registrerades rätt till tillgång?

Granskningsfråga 4. På vilket eller vilka sätt lämnar nämnden ut registerutdrag och vilka
överväganden görs i samband med detta?
Iakttagelser

Av skriftligt svar framgår att utlämnandet sker via usb-minne enligt nuvarande rutiner. Uppenbarligen hämtas det inte ut av kund som man kan förvänta. En översyn av befintlig rutin kanske gör att hämtandet kanske kommer att fungera bättre (kan meddelandet ”om att
hämta” till kund kanske förbättras ?) Men om ändå kunden i en tid efter att man begärt utdrag sen fullständigt är ointresserad av resultatet måste kanske funderas över var problemet
ligger. Vi har inte heller fått klagomål på att något resultat inte har lämnats ut. Anmärkningsvärt!
Av kompletterande skriftligt svar framgår att Teknikförvaltningen tycker att utlämnandet
snarast ska övergå till Mina meddelanden. Detta är dock en central fråga som teknikförvaltningen inte kan påverka annat än med synpunkter.
Dataskyddsombudet konstaterar att det finns ett dokument i regionens dokument- och
processhanteringssystem Docpoint som har benämningen Hantering av ärende i utlämningsprocessen enligt dataskyddsförordningen och i systemet LISa. Dokumentet som saknar uppgift om beslutsdatum och beslutsfattare är daterat den 28 augusti 2018. Av det här
dokumentet framgår att registerutdrag lämnas ut via mina meddelanden (digital brevlåda).
Av dokumentet framgår vidare att utdraget skickas via vanlig post som rekommenderat
brev för det fall att den som begärt utdraget inte har någon digital brevlåda.
Dataskyddsombudet noterar att det inte fungerar att göra utlämnandet digitalt. I avvaktan
på att det ska gå att göra utlämnandet digitalt sker utlämnandet genom att säkerhetschefen
sammanställer registerutdragen som samtliga nämnder lagt in i systemstödet LISa för att sedan manuellt lägga in dessa på ett USB-minne. Efter att ha kontaktat den registrerade för
att meddela att informationen finns för avhämtning lämnar sedan säkerhetschefen USBminnet i receptionen på Visborg för att den registrerade ska hämta USB-minnet.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Dataskyddsombudet noterar vidare att personalen i receptionen fått instruktion om att
USB-minnena inte ska skickas till de registrerade via post. Enligt instruktionen personalen i
receptionen fått sker utlämnandet endast vid fysiskt besök i receptionen och mot uppvisande av legitimation.
Dataskyddsombudet noterar även att det inte i samtliga ärenden som finns registrerade i diariet, W3D3, framgår att de registrerade fått de uppgifter som begärts. Det vill säga att beslutet lämnats ut.
Bedömning och rekommendation

Dataskyddsombudet bedömer att granskningsmålet inte kan anses vara uppfyllt.
Dataskyddsombudet uppskattar riskvärdet till 25 –
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Av artikel 12.3 förordningen framgår informationen ska tillhandahållas i ett elektroniskt
format som är allmänt använt, om den registrerade gjort begäran i elektronisk form och
inte begär något annat.
Enligt det processdokument som finns ska registerutdragen lämnas ut via mina meddelanden (digital brevlåda) och om den som begärt utdraget inte har någon digital brevlåda ska
utlämnandet ske genom rekommenderat brev.
I praktiken sker utlämnandet genom avhämtning av ett USB-minne i receptionen på Visborg. Personalen som verkställer expedieringen eller utlämnandena har fått instruktioner
om att besluten inte ska skickas via post.
Dataskyddsombudets tolkning är att det i förordningen inte ställs några krav på att registerutdrag måste lämnas digitalt. Dataskyddsombudets uppfattning är att formen för utlämnandet även är en tillgänglighetsfråga. Alla registrerade har inte möjlighet att fysiskt resa till
en plats på Gotland. Alla registrerade har inte heller tillgång till en dator och kan därför inte
tillgodogöra sig informationen på en USB-sticka.
Mot bakgrund av detta är dataskyddsombudets bedömning att en översyn över processen
för utlämnande av registerutdrag bör göras snarast för att få hanteringen att blir transparent
och för att de registrerades rätt till tillgång ska kunna säkerställs.
I den här översynen behöver även frågan om när beslutet kan anses expedierat och när gallringsfrister inträder redas ut. Detta i ljuset av att den registrerade får information om att informationen finns att hämta ställt mot när informationen hämtas, om den hämtas.
Rekommendation:
 Se över processen för utlämnande av registerutdrag så att processen blir transparent
och att de registrerades rättigheter säkerställs.
Hur hanteras frågor om sekretess i ärenden om den registrerades rätt till tillgång?

Granskningsfråga 5. Hur hanteras en begäran som bedöms omfatta uppgifter för vilka det råder sekretess gentemot den registrerade själv?
Iakttagelser

Av skriftligt svar framgår att det inte har varit aktuellt hos Teknikförvaltningen.
Bedömning och rekommendation
Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Dataskyddsombudet bedömer att granskningsmålet måste bedömas vara uppfyllt.
Dataskyddsombudet uppskattar riskvärdet till 1 –
Någon prövning av om det råder sekretess gentemot den registrerade själv för någon uppgift i det material som lämnas ut behöver inte göras eftersom det enligt svar från nämnden
inte förkommer uppgifter för vilka det råder sekretess gentemot den registrerade själv i de
informationsmängder som finns hos nämnden. Dataskyddsombudet vill här uppmärksamma på att beslut om avslag på grund av att det råder sekretess för någon uppgift i de
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Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

handlingar som begärs utlämnande med största sannolikhet fattas av en annan funktion är
kontaktpersonen respektive nämndansvarig i systemet LISa enligt delegationsordningen.
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5. Personuppgiftsincidenter - artikel 4.12 och artikel 33
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker för människors
friheter och rättigheter. Riskerna kan innebära att någon förlorar kontrollen över sina uppgifter eller att rättigheterna inskränks. En personuppgiftsincident har till exempel inträffat
om uppgifter om en eller flera registrerade personer har blivit förstörda, gått förlorade på
annat sätt eller kommit i orätta händer.
Vissa personuppgiftsincidenter måste anmälas till Datainspektionen. En sådan anmälan
måste göras inom 72 timmar efter det att överträdelsen har upptäckts.
I vissa fall måste den personuppgiftsansvariga informera de registrerade om det inträffade.
Överträdelser av skyldigheterna enligt artikeln kan medföra administrativa sanktionsavgifter
och skadestånd till registrerade.19
Syfte och uppföljningsfråga

Den fråga som uppföljningen syftar till att besvara i denna del är följande. Syftet och målet
med uppföljningen är att se det finns rutiner för hur personuppgiftsincidenter ska hanteras
samt om medarbetarna givits möjlighet att ta del av dessa rutiner.
Granskningsmål

- Har uppgiften att bedöma och anmäla personuppgiftsincidenter delegerats av nämnden?
- Hur hanterar ni personuppgiftincidenter? (bifoga gärna rutiner eller liknande som beskriver hur ni ska agera inom organisationen om en personuppgiftsincident inträffar)
- Vilken information har medarbetarna fått om vad personuppgiftsincident är och vad
medarbetaren ska göra vid misstanke om att en personuppgiftsincident har inträffat?
Delegation av arbetsuppgiften att bedöma och anmäla personuppgiftsincidenter

Granskningsmål 1: Vem eller vilka hanterar eller bedömer om en personuppgiftsincident ska
anmälas till Datainspektionen?
Iakttagelser

Av till det skriftliga svaret bifogat utdrag Tekniska förvaltningens delegationsordning (dnr
TN 2020/11) framgår att uppgiften är delegerad till förvaltningschefen, nämndsekreterare
samt till GDPR kontaktperson TKF.
Bedömning och rekommendationer

Dataskyddsombudet bedömer att granskningsmålet måste bedömas vara uppfyllt.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Dataskyddsombudet uppskattar riskvärdet till 1 –
Delegationsbeslut till den person som utför arbetsuppgiften finns på plats.

19

Artikel 83.4 EU:s dataskyddsförordning och 7 kap 1 § Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.
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Rutiner för att hantera personuppgiftsincidenter

Granskningsmål 2: Hur hanterar ni personuppgiftincidenter?
Iakttagelser

Av skriftligt svar framgår följande. Kontaktperson får ärenden från förvaltningen …utveckla.
Sedan det skriftliga svaret lämnades har en rutin för hantering av personuppgiftsincidenter
tagits fram. Dokumentet som saknar datum för beslut och dnr finns i systemet Docpoint
som STY-18667.
Av kompletterande skriftligt svar framgår att förvaltningen har börjat arbeta om den framtagna rutinen utifrån den e-tjänst som tagits fram för att meddela de som har fått uppgiften
att bedöma och anmäla personuppgifter om att en misstänkt incident inträffat.
Dataskyddsombudet vill ändå rekommendera att nämnden ser över frågan om hur bunden
nämnden är av de processer som Regionstyrelseförvaltningen tagit fram.
Bedömning och rekommendationer

Dataskyddsombudet bedömer att granskningsmålet måste bedömas vara uppfyllt, trots att
ett utvecklingsarbete pågår.
Dataskyddsombudet uppskattar riskvärdet till 5 –
Rutin för att hantera personuppgiftsincidenter finns på plats.
Information till medarbetarna om personuppgiftsincidenter

Granskningsmål 3: Vilken information har medarbetarna fått om vad en personuppgiftsincident är och vad medarbetaren ska göra vid misstanke om att en personuppgiftsincident har
inträffat?
Iakttagelser

Något skriftligt svar har inte lämnats på den här frågan.

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Vid intervjun framkommer att kundtjänst har tagit upp frågan på APT och att de som gjort
informationsklassningar har fått information om vad en personuppgiftsincident kan vara
som klassat har fått information. När rutinen finns på plats borde det informeras om den.
Teknikförvaltningen har upprättat en rutin för personuppgiftsincident. Den har omarbetats
för att en digital tjänst införts för personalen vid anmälan om personuppgiftsincident. Den
digitala tjänsten har kommunicerats till alla chefer i juni inför semestrarna. Förvaltningen
kommer att slutjustera rutindokumentet under augusti/september och kommunicera detta
inom förvaltningen. Lämpligen till ”alla chefer” för behandling på APT.
Teknikförvaltningen har upprättat en rutin för personuppgiftsincident. Den har omarbetats
för att vi infört en digital tjänst för personalen vid anmälan om personuppgiftsincident.
Den digitala tjänsten har kommunicerats till alla chefer i juni inför semestrarna. Vi kommer
att slutjustera rutindokumentet under augusti/september och kommunicera detta inom förvaltningen. Lämpligen till ”alla chefer” för behandling på APT
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Dataskyddsombudet konstaterar att det finns information att läsa på Insidan, intranätet,
under fliken GDPR, att informationssäkerhetschefen informerar om vad en incident är och
vad medarbetarna måste göra när de identifierat att en incident inträffat på sina utbildningstillfällen och att dataskyddsombudet själv på de utbildningar dataskyddsombudet informerar om personuppgiftsincidenter.
Bedömning och rekommendation

Dataskyddsombudet bedömer att granskningsmålet måste anses vara uppfyllt.
Dataskyddsombudet uppskattar riskvärdet till 5 –

Bilaga 1: Begrepp och förkortningar

Johanna Mörnefält

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Dataskyddsombud
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Bilaga 1. Begrepp och förkortningar
I rapporten används många begrepp som finns i dataskyddsförordningen. Alla är inte så
lätta att förstå sig på. I listan nedan förklaras därför vad som avses. För en ökad förståelse
anges även i vissa fall begreppen på engelska.

Begrepp
Ansvarsskyldighet
engelska: accountability
Behandling av personuppgifter

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

engelska: processing personal data

Förklaring
En personuppgiftsansvarig är skyldig att följa
alla principer för behandling. Detta innebär att
det är nämnden som ytterst ansvarar för vilka
ändamål och medel man har för behandlingen.
Behandling är samlingsnamnet för olika hanteringar av personuppgifter. Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, det vill säga allt som görs med en
personuppgift, oavsett om det sker på automatisk väg eller inte kan utgöra en behandling. En
kombination av åtgärder kan också vara en behandling.
I dataskyddsförordningen ges följande exempel på vad som kan vara behandling: insamling,
registrering, organisering, strukturering, lagring,
bearbetning eller ändring, framtagning, läsning,
användning, utlämning genom överföring,
spridning eller tillhandahållande på annat sätt,
justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.
Förordningen är teknikneutral och omfattar
både automatiserad och manuell behandling.
Vidare omfattas både digital behandling och
behandling som sker på papper, det sistnämnda dock endast så länge personuppgifterna finns samlade i ett register. (Akter eller
grupper av akter samt omslag till dessa, som är
ordnade enligt särskilda kriterier omfattas alltså
inte av dataskyddsförordningen.)

Brottsdatalagen

Brottsdatalagen (2018:1177). En svensk lagstiftning baserad på det nya dataskyddsdirektivet som riktar sig till behöriga myndigheter.
Inom Region Gotland riktar den sig till Socialnämnden.

Datainspektionen

Ansvarig tillsynsmyndighet i Sverige.

Dataskyddsförordningen

Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd
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för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (Allmän dataskyddsförordning).
Dataskyddsombud, DSO
engelska: data protection officer, DPO

Den registrerade

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

engelska: the data subject

Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Sådan skyldighet kan finnas både enligt
dataskyddsförordningen och brottsdatalagen.
Ombudets roll är bland annat att kontrollera
att dataskyddsförordningen följs inom organisationen.
En fysisk levande person som direkt eller indirekt kan identifieras antingen genom en enstaka personuppgift (till exempel personnummer) eller genom att flera personuppgifter
läggs samman (till exempel genom att göra en
sökning på fastighetsbeteckning och efternamn). Identifikation kan exempelvis ske när
flera faktorer som är specifika för den fysiska
personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet används. Om man har anonymiserat personuppgifter på ett sådant sätt att man inte
längre (ens genom kompletterande uppgifter)
kan tillskriva dem till en fysisk person finns
inte länge någon registrerad.
Den registrerade tillerkänns ett antal rättigheter i dataskyddsförordningen: information,
tillgång, rättelse, radering, begränsning, invändning, dataportabilitet.
I särskild registerlagstiftning kan även avlidna
fysiska personer omfattas av begreppet registrerad.

EDPD

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (European Data Protection Board, EDPB) är ett
oberoende europeiskt organ som bidrar till en
enhetlig tillämpning av dataskyddsreglerna
inom hela EU/EES samt främjar samarbetet
mellan dataskyddsmyndigheterna. EDPB
består av medlemsstaternas tillsynsmyndigheter
samt Europeiska datatillsynsmannen (EDPS).

EU-förordning

Rättsakt som blir direkt gällande i varje EUmedlemsland (ska alltså inte översättas till nationella bestämmelser utan är ändå gällande i
medlemsstaterna).

GDPR

The General Data Protection Regulation, det
engelska namnet på dataskyddsförordningen.
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Gemensamt personuppgiftsansvariga
engelska: Joint controllers
Inbyggt dataskydd
Engelska: privacy by design

Detta är ett begrepp som används för att se till
att personuppgiftsansvariga använder sig av
tillgängliga tekniska lösningar och organiserar
sig med beaktande av dataskyddsförordningens
krav. I praktiken innebär inbyggt dataskydd ett
krav på att hela tiden förbättra sig tekniskt och
organisatoriskt. I arbetet ska beaktas den senaste utvecklingen, genomförandekostnader och
behandlingens art, omfattning sammanhang
och ändamål samt riskerna (sannolikhetsgrad
och allvar) för fysiska personers rättigheter och
friheter.

Inbördes arrangemang

Ett avtal eller annat som reglerar respektive
personuppgiftsansvarigs ansvar och skyldigheter när det föreligger ett gemensamt personuppgiftsansvar. Syftet med avtalet är att beskriva relationen öppet för den registrerade och
att det ska vara enkelt att förstå både respektive
personuppgiftsansvarigs ansvar och det gemensamma ansvaret.

Kontaktperson för frågor om personuppgiftsbehandling, kontaktperson för frågor om dataskydd eller kontaktperson GDPR.

Kontaktpersonens roll är att vara ansvarig för
personuppgiftsfrågor eller frågor om dataskydd
inom nämndens verksamhetsområde. Begreppet används internt inom Region Gotland.

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

En bedömning som ska göras innan en personuppgiftsbehandling påbörjas om den planerade
behandlingens konsekvenser sannolikt leder till
en hög risk för fysiska personers rättigheter
och friheter.

engelska: Data protection impact assessment
(DPIA)
Medel för behandling av personuppgifter

När, var och hur personuppgifter ska behandlas.

Personuppgift

All information som kan knytas till en identifierad eller identifierbar levande person.
Varje uppgift som ensam eller tillsammans
med andra uppgifter kan identifiera en levande
fysisk person. Typiska personuppgifter är
namn, personnummer, telefonnummer, kundnummer, mejladresser. Även foton på personer
och ljudinspelningar som lagras digitalt kan
vara personuppgifter.
Observera att begreppet är mycket vidare än
identifikationsuppgifter.

engelska: personal data
Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Två eller flera personuppgiftsansvariga som
tillsammans bestämmer varför personuppgifterna ska behandlas, när, var och hur de ska behandlas.
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Personuppgiftsansvarig, PuA
engelska: controller

Personuppgiftsbiträde, PuB
engelska: processor

Personuppgiftsbiträdesavtal, PuB-avtal
engelska: personal data processor agreement,
PDP Agreement

Personuppgiftsincident
engelska: personal data breach

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder
engelska: technical and organisational measures

Ärendenr RS 2000/1365 Datum 2020-09-11

Ändamål med behandling av personuppgifter

Den som bestämmer varför något ska göras,
när, var och hur något ska göras med personuppgifter eller som det utrycks i dataskyddsförordningen den som bestämmer ändamålen och
medlen med behandlingen är personuppgiftsansvarig.
Den personuppgiftsansvarige är bl.a. ansvarig
för att förordningen efterlevs och att den registrerade får sina rättigheter tillgodosedda.
Den som behandlar personuppgifter för en
personuppgiftsansvarigs räkning.
Det ska finnas ett avtal upprättat mellan en
personuppgiftsansvarig och ett personuppgiftsbiträde.
Avtal mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde som reglerar hur personuppgiftbiträdet får hantera personuppgifter för
den personuppgiftsansvariges räkning.
Personuppgiftsbiträdesavtalet är normalt en
bilaga till affärs- eller som det även kallas huvudavtalet.
En säkerhetsincident som leder till oavsiktlig
eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till personuppgifter som överförs. En
personuppgiftsincident ska anmälas till Datainspektionen och dokumenteras.
Olika sätt att se till att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå. Tekniska åtgärder är exempelvis
behörighetsstyrning i ett IT-system. Organisatoriska åtgärder är exempelvis riktlinjer, rutiner
eller andra dokument som beskriver vad och
hur jag som medarbetare ska göra.
Varför behandlingen av personuppgifter ska
göras. Varje behandling ska ha ett tydligt och
definierat ändamål. Den personuppgiftsansvarige ska alltså redan nr personuppgifter samlas
in tydligt ha klargjort de specifika ändamål som
uppgifter samlas in för. För att ett ändamål ska
anses vara ett berättigat ändamål måste det
också finnas minst en laglig grund som kan
kopplas till angivna ändamål.
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Tekniska nämnden

Sanda Valskvarn – förfrågan om huvudmannaskap
Förslag till beslut



Tekniska nämnden, Region Gotland, åtar sig huvudmannaskap för
avhjälpandeåtgärder vid objektet Sanda Valskvarn i Sanda (Sanda Petarve
1:20) från och med 2021. Förfrågan avser huvudmannaskap för arbetet med
saneringsåtgärder vid objektet.



Förutsatt att huvudmannaskapet och det fortsatta arbetet till fullo finansieras
med hjälp av statliga bidrag från Länsstyrelsen/Naturvårdsverket.

Sammanfattning

Länsstyrelsen har till Region Gotland inkommit med en förfrågan (Dnr: 577-35952020) om Region Gotland kan åta sig huvudmannaskap för det fortsatta arbetet med
avhjälpandeåtgärder vid objektet Sanda Valskvarn i Sanda. På fastigheten har det
tidigare bedrivits betning av utsäde. Byggnaden uppfördes 1908 och har byggts om i
flera omgångar. Några år efter byggnationen startade betningsverksamheten och
pågick fram till slutet av 1980-talet. Som betningsmedel har man använt
kvicksilverbaserade produkten Panogen. Preparatet är klassat som mycket farligt.
Föroreningsnivåerna kan utgöra en långsiktig risk för människors hälsa på plats. Det
kan heller inte uteslutas att grundvattnet har påverkats och att föroreningarna kan
spridas till dricksvattenuttag i området. Länsstyrelsen bedömer att något
värdeökningsansvar eller fastighetsägaransvar inte är aktuellt. Länsstyrelsen menar att
ansvar för att bekosta åtgärd avseende förorening på fastigheten således saknas.
Finansiering sker med statligt bidrag från Länsstyrelsen.
Teknikförvaltningen ser ett behov av att åtgärda föroreningen för att undanröja
risken för spridning till yt- och grundvattnet samt undanröja risken för hälsa och
miljö. Föroreningarnas farlighet bedöms som mycket hög och det finns risk i dag för
stor spridning till Varbosån som mynnar i Klinteviken vilket är skyddsvärd.
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Ärendebeskrivning
Bakgrund

I Sverige pågår ett omfattande utrednings- och saneringsarbete för att komma tillrätta
med förorenade markområden. I de fall där den som orsakat föroreningen finns kvar
är det i första hand denne som ska åtgärda problemen. I vissa fall kan det vara
fastighetsägaren som är ansvarig. För äldre nedlagda verksamheter där ingen ansvarig
finns kvar kan man få bidrag till undersökningar och åtgärder från Naturvårdsverket.
Bidragssystemet bygger till stor del på att kommunerna hjälper till med
undersökningar och åtgärder genom att agera som huvudman. Bidrag söks hos
Länsstyrelsen som i sin tur söker bidragen hos Naturvårdsverket. Närmare
bestämmelser om när och hur stora bidrag som kan ges regleras i en särskild
förordning (2004:100) om statsbidrag till åtgärder för utredning och efterbehandling
av förorenade områden. Gotlands kommun (nuvarande Region Gotland) har tidigare,
i protokoll KS § 284 den 28 november 2002, ställt sig positiva att åta sig uppdrag
som huvudman för sanering av förorenade områden. Enligt protokollet fick Tekniska
nämnden detta uppdrag men huvudmannaskapet ska prövas i varje enskilt ärende
som aktualiseras, liksom finansieringen av uppdraget.
Föroreningssituation

På fastigheten har det tidigare bedrivits betning av utsäde. Byggnaden uppfördes
1908 och har byggts om i flera omgångar. Några år efter byggnationen startade
betningsverksamheten och pågick fram till slutet av 1980-talet. Minst fyra olika
betningsmaskiner har använts i processen och vissa av dem står fortfarande kvar i
byggnaden idag. Deras placering har troligtvis varierat i byggnaden efter behov och
renoveringar men på vissa ställen kan man se tydlig rödfärgning av underlaget.
Rödfärgningen är ett resultat av den kvicksilverbaserade produkten Panogen som
användes. I snitt har det betats cirka 34 ton utsäde/år under de 20 mest aktiva åren.
Under dessa mest aktiva år användes totalt cirka 17 kg 2 Metoxietylkvicksilveracetat.
Preparatet är klassat som mycket farligt. Vid betning uppkommer kvicksilverhaltigt
damm och det är osäkert vart det blåstes ut. Damm och skräp har dock förts ut på
marken utanför och det kol- och asklager som påträffades vid en provpunkt kommer
troligen från en skorsten till en gammal ångpanna som tidigare fanns där.
Efter betningsverksamheten upphörde har kvarnen mestadels stått tom men för
några år sedan malde en bonde i grannlaget sin säd i den norra delen av byggnaden.
Idag är byggnaden delvis förfallen och är försedd med lås. Omkringliggande
fastigheter består av jordbruksfastigheter med åkrar och skog samt tvärs över vägen
en mindre småhusfastighet med trädgård. Flera av fastigheterna har egen brunn som
används till dricksvatten både för människor och djur. Även ån som passerar strax
söder om kvarnen används som dricksvatten för boskap.
Utredningar

2008 genomfördes en inledande miljöteknisk markundersökning. Inom ramen för
den provtogs marken kring byggnaden, resultatet var att man hittade förhöjda halter
av framförallt kvicksilver och zink.
2011 genomfördes en förstudie av Sanda valskvarn. Förekomsten av framför allt
kvicksilverföroreningar har i huvudsak undersökts i ytligare jordlager (ned till cirka
0,5 meters djup). Där prov från olika nivåer har analyserats visar resultaten att
halterna avtar med djupet. I rapporten konstateras att markföroreningar återfinns i
förorenade fyllnadsmassor. Föroreningsinnehåll i byggnadsmaterial har undersökts
(sex träprover och fyra betongprover). Genomförda analyser av byggnadsmaterial
(betong och trä) har visat på väldigt varierande halter av kvicksilver. Generellt har
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höga halter påvisades i såväl trä som betong. Halterna var dock lägre i betong som
inte är missfärgad.
2016 genomfördes en kompletterande förstudie i form av en miljöteknisk
markundersökning. Målet var att komplettera med provtagning från byggnaden.
2019 genomfördes en huvudstudie. Prov uttogs av jord, grundvatten, betong och
växter (nässlor) samt även uppsamlat skräp från golv inne i kvarnbyggnaden
bestående av framförallt kvarlämnat utspritt spannmål blandat med löv och damm.
Barium, bly, kadmium, koppar, kvicksilver och zink påvisas över de nationella
bakgrundshalterna i jord i 15 prov. De förhöjda halterna återfinns framförallt
lokaliserat till två delar av undersökningsområdet. Dels söder om kvarnbyggnaden
och dels öster om kvarnbyggnaden, i båda områdena sammanfaller de förhöjda
halterna med förekomst av fyllning med avvikande material, i form av aska/kol i det
östra området och avfall och utsäde i söder om kvarnbyggnaden. PAH över MKM
(Mindre Känslig Markanvändning) har påvisats i ett område öster om
kvarnbyggnaden. Kvicksilver påvisades inte i grundvattenproven som uttogs 2020.
Samlingsprov av löst material, i form av kvarvarande utsäde samt löv, utsäde och
damm, från golv i kvarnbyggnaden har analyserats med avseende på kvicksilver.
Kvicksilver påvisades i samtliga prov.
Sammanfattning av föroreningssituationen

Jordprovtagning påvisade kvicksilverhalter överskridande MKM i ytlig jord mellan
kvarnbyggnaden och ån. Halter överskridande KM fanns i jord ned till ca en meter. I
en provtagningspunkt fanns rester av vad som bedömdes vara aska och kol och
resultaten visade PAH-halter överskridande MKM. Analysresultaten av grundvatten
har tidigare påvisat detekterbara halter av kvicksilver vid två provtagningsplatser.
Halterna nedströms byggnaden, i anslutning till det förorenade området visade på
högre halter än referenspunkten. Inga halter i grundvattnet överskred Svenska
Livsmedelsverkets gränsvärde för tjänligt dricksvatten. Prover tagna under den
kompletterande huvudstudien påvisade inga halter över detektionsgräns, dock
återfanns inte alla provpunkter. I ytvattnet från Varbosån påvisades detekterbara
halter av kvicksilver, dock fanns det ingen skillnad i halter uppströms och nedströms
kvarnbyggnaden. I de dricksvattenprover som togs ur enskilda vattentäkter kunde
inget kvicksilver påvisas över detektionsvärdet. Det provtagna byggnadsmaterialet
påvisade förhållandevis höga halter av kvicksilver. Högst halter fanns i det rödfärgade
träet men även det underliggande, ofärgade träet påvisade höga halter. Halterna i
trämaterialet varierade mellan 3–125 mg/kg TS. Även betongen påvisade ganska
höga halter av kvicksilver där halterna varierade mellan 3–12 mg/kg TS.
Totalt beräknas att 405 ton massor är i behov av åtgärd. Objektet har riskklass 1
enligt MIFO-modellen.
Ansvar

Inom fastigheten Sanda Petarve 1:20, Gotlands kommun bedrevs kvarnverksamhet
med betning av säd av en rad olika privatpersoner. Det finns inga säkra uppgifter om
när överlåtelsen av verksamheten mellan dessa personer har skett. 1960 övertog Tore
Karlsson verksamheten och bedrev den fram till runt 1989. Tore Karlsson avled
1996 och bouppteckningen avslutades 96-12-02.
Då bouppteckningen avslutades för mer än 20 år sedan finns det enligt Länsstyrelsen
inga förutsättningar att utkräva ansvar från dödsbot.
Bengt-Åke Karlsson och Monica Åslund förvärvade fastigheten den 22 november
1989. Monica Åslund är numera avliden varför halva fastigheten ägs av Monica
Åslunds dödsbo.
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Länsstyrelsen bedömer att något värdeökningsansvar eller fastighetsägaransvar inte är
aktuellt. Länsstyrelsen menar att ansvar för att bekosta åtgärd avseende förorening på
fastigheten således saknas.
Det fortsatta arbetet

Arbetet med undersökning och sanering av förorenade områden följer
Naturvårdsverkets kvalitetsmanual. Manualen delar in arbetet i olika faser. Det
fortsatta arbetet sker lämpligen i följande ordning:
1. Ärendet lämnas till Region Gotland för ställningstagande om kommunalt
huvudmannaskap från och med årsskiftet 2020/2021 (förfrågan Dnr-5773595-2020)
2. Vid positivt besked från Region Gotland planeras kommande åtgärder
inledningsvis gemensamt mellan länsstyrelsen och Region Gotland.
3. En ansökan för åtgärdsmedel skickas in till Naturvårdsverket.
4. Om åtgärdsmedel erhålls genomförs samt rapporteras åtgärderna.
Om ytterligare medel behöver sökas hos Naturvårdsverket görs detta enligt
gällande praxis.
Ovanstående punkter sker i nära samråd mellan länsstyrelsen och Region Gotland.
Området

Sanda Valskvarn (Sanda Petarve 1:20) ligger ca 8 km nordost om Klintehamn och ca
2 km öster om Sanda kyrka. Fastigheten gränsar i söder mot Varbosån och i övriga
väderstreck omges fastigheten av jordbruk och bostadsmark. Kvarnbyggnaden
uppfördes 1908 och har därefter byggts om i omgångar. Själva byggnaden är förfallen
och även försvagad i byggnadskonstruktionen då bärande konstruktioner (stolpar)
verkar ha sågats av strax under taknocken i norra delen. Byggnaden antas inte
användas för någon framtida verksamhet utan förr eller senare vara föremål för
rivning.

Sanda Valskvarn (Sanda Petarve 1:20
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Bedömning

Teknikförvaltningen ser ett behov av att åtgärda föroreningen för att undanröja
risken för spridning till yt- och grundvattnet samt undanröja risken för hälsa och
miljö. Föroreningarnas farlighet bedöms som mycket hög och det finns risk i dag för
stor spridning till ån.
Ansvarsfrågan är utredd och funnit att ansvar finns men inte kan utkrävas av de
ansvariga beroende på grund av ekonomiska skäl. Något fastighetsansvar föreligger
inte. Man kan därför söka statligt bidrag för sanering hos Naturvårdsverket via
Länsstyrelsen.
Teknikförvaltningen anser att huvudmannaskap bör antas för objektet Sanda
Valskvarn i Sanda (Sanda Petarve 1:20).
Relevanta konsekvensanalyser för sammanhanget;
Barn- och genusperspektiv – Objektet kan på sikt påverka de exponerade
grupperna som antas vara besökande barn, vuxna och äldre som lever inom området
Det bedöms vara stora hälsorisker vid vistelse inom objektet. Den intilliggande ån
inbjuder dessutom barn till lek. En sanering av området kan påsikt vara positivt för
alla!
Landsbygdsperspektiv - Beslutet rör markmiljö och ytvattenekosystem i Varbosån
samt grundvatten i jord och berg inom närbeläget område och bör skyddas.
Känsligheten för grundvattnet bedöms som stor till mycket stor då grundvattnet i
området används som dricksvatten. Känsligheten för ytvatten och sediment bedöms
som stor till mycket stor eftersom boskap dricker vattnet i ån precis nedströms. Ån
skulle dock kunna erbjuda fina habitat, och har (enligt uppgifter) förut haft lekande
fisk och ett rikare liv. Varbosån mynnar i Klinteviken som är skyddsvärd.
Ekonomisk konsekvensanalys - Projektet finansieras till fullo med hjälp av statliga
bidrag från Länsstyrelsen/Naturvårdsverket och kommer inte medföra kostnader för
Region Gotland.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Förfrågningsunderlag, Länsstyrelsen 577-3595-2020

2020-11-17
2020-11-05

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Länsstyrelsen, Miljö- och vattenenheten
Sara Florén
Miljöskyddshandläggare
Förorenade områden
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Sanda Valskvarn – förfrågan om huvudmannaskap
Förfrågan
Länsstyrelsen i Gotlands län översänder härmed en förfrågan om Region Gotland,
Tekniska nämnden kan åta sig huvudmannaskap för avhjälpandeåtgärder vid
objektet Sanda Valskvarn i Sanda (Sanda Petarve 1:20) från och med 2021.
Förfrågan avser huvudmannaskap för arbetet med saneringsåtgärder vid objektet.

Bakgrund
I Sverige pågår ett omfattande utrednings- och saneringsarbete för att komma
tillrätta med förorenade markområden. I de fall där den som orsakat föroreningen
finns kvar är det i första hand denne som ska åtgärda problemen. I vissa fall kan
det vara fastighetsägaren som är ansvarig. För äldre nedlagda verksamheter där
ingen ansvarig finns kvar kan man få bidrag till undersökningar och åtgärder från
Naturvårdsverket.
Bidragssystemet bygger till stor del på att kommunerna hjälper till med
undersökningar och åtgärder genom att agera som huvudman. Bidrag söks hos
Länsstyrelsen som i sin tur söker bidragen hos Naturvårdsverket. Närmare
bestämmelser om när och hur stora bidrag som kan ges regleras i en särskild
förordning (2004:100) om statsbidrag till åtgärder för utredning och
efterbehandling av förorenade områden.
Gotlands kommun (nuvarande Region Gotland) har tidigare, i protokoll KS § 284
den 28 november 2002, ställt sig positiva att åta sig uppdrag som huvudman för
sanering av förorenade områden. Enligt protokollet fick Tekniska nämnden detta
uppdrag men huvudmannaskapet ska prövas i varje enskilt ärende som
aktualiseras, liksom finansieringen av uppdraget.

Föroreningssituation
Bakgrund
På fastigheten har det tidigare bedrivits betning av utsäde. Byggnaden uppfördes
1908 och har byggts om i flera omgångar. Några år efter byggnationen startade
betningsverksamheten och pågick fram till slutet av 1980-talet. Minst fyra olika
betningsmaskiner har använts i processen och vissa av dem står fortfarande kvar i
byggnaden idag. Deras placering har troligtvis varierat i byggnaden efter behov
och renoveringar men på vissa ställen kan man se tydlig rödfärgning av
underlaget. Rödfärgningen är ett resultat av den kvicksilverbaserade produkten
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Panogen som användes. I snitt har det betats cirka 34 ton utsäde/år under de 20
mest aktiva åren. Under dessa mest aktiva år användes totalt cirka 17 kg 2
Metoxietylkvicksilveracetat. Preparatet är klassat som mycket farligt. Vid betning
uppkommer kvicksilverhaltigt damm och det är osäkert vart det blåstes ut. Damm
och skräp har dock förts ut på marken utanför och det kol- och asklager som
påträffades vid en provpunkt kommer troligen från en skorsten till en gammal
ångpanna som tidigare fanns där.
Efter betningsverksamheten upphörde har kvarnen mestadels stått tom men för
några år sedan malde en bonde i grannlaget sin säd i den norra delen av
byggnaden. Idag är byggnaden delvis förfallen och är försedd med lås.
Omkringliggande fastigheter består av jordbruksfastigheter med åkrar och skog
samt tvärs över vägen en mindre småhusfastighet med trädgård. Flera av
fastigheterna har egen brunn som används till dricksvatten både för människor
och djur. Även ån som passerar strax söder om kvarnen används som dricksvatten
för boskap.

Utredningar
2008 genomfördes en inledande miljöteknisk markundersökning. Inom ramen för
den provtogs marken kring byggnaden, resultatet var att man hittade förhöjda
halter av framförallt kvicksilver och zink.
2011 genomfördes en förstudie av Sanda valskvarn. Förekomsten av framför allt
kvicksilverföroreningar har i huvudsak undersökts i ytligare jordlager (ned till
cirka 0,5 meters djup). Där prov från olika nivåer har analyserats visar resultaten
att halterna avtar med djupet. I rapporten konstateras att markföroreningar
återfinns i förorenade fyllnadsmassor. Föroreningsinnehåll i byggnadsmaterial har
undersökts (sex träprover och fyra betongprover). Genomförda analyser av
byggnadsmaterial (betong och trä) har visat på väldigt varierande halter av
kvicksilver. Generellt har höga halter påvisades i såväl trä som betong. Halterna
var dock lägre i betong som inte är missfärgad.
2016 genomfördes en kompletterande förstudie i form av en miljöteknisk
markundersökning. Målet var att komplettera med provtagning från byggnaden.
2019 genomfördes en huvudstudie. Prov uttogs av jord, grundvatten, betong och
växter (nässlor) samt även uppsamlat skräp från golv inne i kvarnbyggnaden
bestående av framförallt kvarlämnat utspritt spannmål blandat med löv och damm.
Barium, bly, kadmium, koppar, kvicksilver och zink påvisas över de nationella
bakgrundshalterna i jord i 15 prov. De förhöjda halterna återfinns framförallt
lokaliserat till två delar av undersökningsområdet. Dels söder om kvarnbyggnaden
och dels öster om kvarnbyggnaden, i båda områdena sammanfaller de förhöjda
halterna med förekomst av fyllning med avvikande material, i form av aska/kol i
det östra området och avfall och utsäde i söder om kvarnbyggnaden. PAH över
MKM har påvisats i ett område öster om kvarnbyggnaden. Kvicksilver påvisades
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inte i grundvattenproven som uttogs 2020. Samlingsprov av löst material, i form
av kvarvarande utsäde samt löv, utsäde och damm, från golv i kvarnbyggnaden
har analyserats med avseende på kvicksilver. Kvicksilver påvisades i samtliga
prov.

Sammanfattning av föroreningssituationen
Jordprovtagning påvisade kvicksilverhalter överskridande MKM i ytlig jord
mellan kvarnbyggnaden och ån. Halter överskridande KM fanns i jord ned till ca
en meter. I en provtagningspunkt fanns rester av vad som bedömdes vara aska och
kol och resultaten visade PAH-halter överskridande MKM.
Analysresultaten av grundvatten har tidigare påvisat detekterbara halter av
kvicksilver vid två provtagningsplatser. Halterna nedströms byggnaden, i
anslutning till det förorenade området visade på högre halter än referenspunkten.
Inga halter i grundvattnet överskred Svenska Livsmedelsverkets gränsvärde för
tjänligt dricksvatten. Prover tagna under den kompletterande huvudstudien
påvisade inga halter över detektionsgräns, dock återfanns inte alla provpunkter.
I ytvattnet från Varbosån påvisades detekterbara halter av kvicksilver, dock fanns
det ingen skillnad i halter uppströms och nedströms kvarnbyggnaden. I de
dricksvattenprover som togs ur enskilda vattentäkter kunde inget kvicksilver
påvisas över detektionsvärdet.
Det provtagna byggnadsmaterialet påvisade förhållandevis höga halter av
kvicksilver. Högst halter fanns i det rödfärgade träet men även det underliggande,
ofärgade träet påvisade höga halter. Halterna i trämaterialet varierade mellan 3–
125 mg/kg TS. Även betongen påvisade ganska höga halter av kvicksilver där
halterna varierade mellan 3–12 mg/kg TS.
Totalt beräknas att 405 ton massor är i behov av åtgärd.
Objektet har riskklass 1 enligt MIFO-modellen.

Det fortsatta arbetet
Länsstyrelsen ser ett behov av att åtgärda föroreningen enligt åtgärdsförslag för att
undanröja risken för spridning till yt- och grundvattnet samt undanröja risken för
hälsa och miljö. Föroreningarnas farlighet bedöms som mycket hög och det finns
risk i dag för stor spridning till ån.
Länsstyrelsen vänder sig nu till Region Gotland med en förfrågan om man kan
agera huvudman från årsskiftet 2020/2021.

Ansvar
Inom fastigheten Sanda Petarve 1:20, Gotlands kommun bedrevs
kvarnverksamhet med betning av säd av en rad olika privatpersoner. Det finns
inga säkra uppgifter om när överlåtelsen av verksamheten mellan dessa personer
har skett. 1960 övertog Tore Karlsson verksamheten och bedrev den fram till runt
1989. Tore Karlsson avled 1996 och bouppteckningen avslutades 96-12-02.
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Då bouppteckningen avslutades för mer än 20 år sedan finns det enligt
Länsstyrelsen inga förutsättningar att utkräva ansvar från dödsbot.
Bengt-Åke Karlsson och Monica Åslund förvärvade fastigheten den 22 november
1989. Monica Åslund är numera avliden varför halva fastigheten ägs av Monica
Åslunds dödsbo. Länsstyrelsen bedömer att något värdeökningsansvar eller
fastighetsägaransvar inte är aktuellt.
Länsstyrelsen menar att ansvar för att bekosta åtgärd avseende förorening på
fastigheten således saknas.

Det fortsatta arbetet
Arbetet med undersökning och sanering av förorenade områden följer
Naturvårdsverkets kvalitetsmanual. Manualen delar in arbetet i olika faser. Det
fortsatta arbetet sker lämpligen i följande ordning:
1) Ärendet lämnas till Region Gotland för ställningstagande om kommunalt
huvudmannaskap från och med årsskiftet 2020/2021 (denna förfrågan)
2) Vid positivt besked från Region Gotland planeras kommande
åtgärder inledningsvis gemensamt mellan länsstyrelsen och Region
Gotland.
3) En ansökan för åtgärdsmedel skickas in till Naturvårdsverket.
4) Om åtgärdsmedel erhålls genomförs samt rapporteras åtgärderna.
Om ytterligare medel behöver sökas hos Naturvårdsverket görs detta enligt
gällande praxis.
Ovanstående punkter sker i nära samråd mellan länsstyrelsen och Region Gotland.
Med vänlig hälsning
Sara Florén
Miljöskyddshandläggare
Förorenade områden
Kopia:
Fastighetsägare till Sanda Petarve 1:20

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/3223
19 oktober 2020

Bengt-Olof Grahn

Tekniska nämnden

Handlingsplan miljöarbete inom Teknikförvaltningen
Förslag till beslut

•

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna
miljöhandlingsplanen.

Sammanfattning

Nu har teknikförvaltningen arbetat efter en ”Handlingsplan för Miljö” utifrån Region
Gotlands Miljöprogram sedan 2017. Handlingsplanen utgör en del av det ansvar
TKF har att vara med och uppfylla målen i Regionens Miljöprogram. I den
kommande reviderade handlingsplanen har också de Globala hållbarhetsmålen lagts
till.
Handlingsplanen är ett sätt att jobba med måluppfyllelse på lång sikt men och ett sätt
för TKF att lyfta fram och ha med de yttre miljöfrågorna på varje agenda och i det
vardagliga arbetet. Det ska vara en levande handlingsplan. I den senaste planen är det
fokus på 2021 och det som vi hinner göra under ett år. Två nya arbetsområden har
lagts till och det är ”Stadsplanering och övrig infrastruktur” samt ”Parker och andra
grönområden” Hittills har TKF lyckats genomföra många bra saker de år vi arbetat
med handlingsplanen, vi har till exempel:


Inventerat utbildningsbehovet på avdelningarna, planerat och genomfört
utbildning om de svenska och globala hållbarhetsmålen för chefer FC, AC
och EC, sex medarbetare från TKF deltog i länsstyrelsens utbildning om
hållbar upphandling i oktober 2020. Avdelningarna har arrangerat egna
utbildningsinsatser.



Fört upp Miljöfrågan på alla våra agendor inom TKF samt i den strategiska
planeringen



Inspirerat medborgarna att vara med och spara vatten, med gott resultat



Tagit fram och antagit en ny avfallsplan med inriktning på en ökad
återvinning och avfallsminskning



Lyckats med att använda fossilfria drivmedel i hög grad i förvaltningens
fordon och tjänsteutbud
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Sparat mer energi inom fastighetsbeståndet



Erbjudit fastighetsskötare på FFA utbildning i energieffektivisering



Efterfrågat laddstationer för elbilar på Visborg och fått se dem etablerade



Tagit fram en dagvattenstrategi



Deltagit i forskningsprojektet med testbädden och grundvattenlösningar på
Sudret som är i full gång

Detta var några av många bra saker som TKF har arbetat, och arbetar med inom
miljöområdet
Ärendebeskrivning
I den kommande uppdaterade och reviderade handlingsplanen har också de Globala
hållbarhetsmålen lagts till. Handlingsplanen är ett sätt att jobba med måluppfyllelse
på lång sikt men och ett sätt för TKF att lyfta fram och ha med de yttre
miljöfrågorna på varje agenda och i det vardagliga arbetet. Det ska vara en levande
handlingsplan. I den senaste reviderade planen är det fokus på 2021 och det som vi
hinner göra under ett år. Två nya arbetsområden har lagts till och det är
”Stadsplanering och övrig infrastruktur” samt ”Parker och andra grönområden”.
Bedömning

Barn- och genusperspektiv – Det är mycket viktigt att TN/TKF jobbar aktivt med
miljöutveckling så att kommande generationer kan få en trygg och hållbar framtid på
Gotland och i världen.
Landsbygdsperspektiv – I en hållbar framtid på Gotland ska det vara balans mellan
ett leva på landsbygden och i tätorterna, det ska vara möjligt att leva på hela Gotland
på ett hållbart sätt
Ekonomisk konsekvensanalys – Miljöarbete och miljöinvesteringar kan ibland
upplevas som dyra för en offentlig verksamhet. Men i många fall sparar
organisationen på lång sikt till exempel att effektivisera energianvändningen. Det är
också fastställt vetenskapligt att om vi hela tiden skjuter på miljöåtgärder till
framtiden så blir det i de flesta fall dyrare än att göra nåt idag. I den Regionala
budgeten bör det finnas ett praktiskt användbart miljöbokslut som är direkt kopplat
till ekonomin.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-10-19
Miljöhandlingsplan TKF 2021
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Helena Andersson, RSF
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Handlingsplan för miljöarbete inom teknikförvaltningen.
1. Bakgrund
Ett miljöprogram finns för Region Gotland som ett steg i målet att få Gotland till ett ekologiskt
hållbart samhälle enligt visionen år 2025. Regionstyrelsen har huvudansvaret för att miljöprogrammet verkställs, följs upp, revideras och återrapporteras till regionfullmäktige.
Varje nämnd och styrelse har ansvar för att uppfylla miljöprogrammets övergripande mål till
mål och åtgärder (aktiviteter) inom de egna verksamheterna. Nämnder och styrelser ska bryta
ned övergripande mål till mål och åtgärder som är anpassade till respektive ansvarsområde.
Programmet har övergripande mål inom fyra fokusområden; Energi och klimat, Vatten, Hållbara val samt Naturens mångfald. De valda åtgärderna ställs samman i en handlingsplan per
mandatperiod. Teknikförvaltningens (TKF) handlingsplan är framtagen utifrån regionens övergripande miljöprogram, https://www.gotland.se/17907 .
1.1 Omfattning
Då miljöprogrammet omfattar all verksamhet där Region Gotland har arbetsgivaransvar samt
verksamheter som helt eller delvis finansieras av Region Gotland så skall miljöpolicy och miljöprogrammet även omfatta våra upphandlade verksamheter.
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2. Handlingsplan för teknikförvaltningen 2020-2021
Region Gotlands miljöprogram, https://www.gotland.se/17907, utgår ifrån följande fyra fokusområden, som här kopplas till de 17 globala hållbarhetsmålen:
UPPDATERADE TEXTER I DENNA VERSION = GRÅ

1.

ENERGIKLIMAT

2.

VATTEN

3.

HÅLLBARA VAL

4.

NATURENS
MÅNGFALD

Med hänsyn till miljöprogrammets fyra fokusområden har TKF efter en genomgång av förvaltningens olika avdelningar prioriterat fem miljöområden (a-g) som de viktigaste att arbeta med
i detta handlingsprogram.
a. Hur arbetar vi med delområdena miljö- och energifrågor i upphandlingar
b. Personalens kompetens och miljömedvetenhet i miljöfrågor
c. Avfall
d. Energieffektivisering
e. Vatten- och avloppsförsörjning
f. Stadsplanering och övrig infrastruktur
g. Parker och andra grönområden

Ärendenr TN: TN 2020/3223 Datum 2020-12-01

Inom TKF:s ansvarsområden och verksamheter är miljön mycket viktig och ofta helt naturligt
förknippad med verksamheten. I handlingsplanen anges de miljömål och åtgärder som TKF: s
verksamheter ska sträva efter och genomföra för att bidra till att målen i Miljöprogram för
Region Gotland uppnås. Övergripandes ansvar för handlingsplanens genomförande har förvaltningschef och ledningsgruppens avdelningschefer. De ansvarar även för att miljöarbetet framgår i budget, styrkort/strategiska planen för TKF och årliga redovisningar enligt förvaltningens
nyckeltal.

2.1 Mål och åtgärder för alla ansvarsområden inom teknikförvaltningen
2.1.1 Hur arbetar vi med delområdena miljö- och energifrågor i upphandlingar
Inom förvaltningen köps varor och tjänster in i stor omfattning från olika leverantörer, företag
och angränsande verksamheter. Vid upphandling av varor och tjänster ska kvalitet, säkerhet,
pris, miljöpåverkan, och energieffektivisering utgöra kriterium för val av produkt eller tjänst.
Den nationella Upphandlingsmyndigheten (http://www.upphandlingsmyndigheten.se/ ), utvecklar och förvaltar kriterier som beaktar miljö- och sociala hänsyn i offentliga upphandlingar.
Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier består av färdigformulerade krav med tillhörande motiv och förslag på verifikat. Hållbarhetskraven finns i tre nivåer – basnivå, avancerad
nivå och spjutspetsnivå. Kraven ska vara drivande vilket innebär att de är mer långtgående än
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lagstiftningen inom det aktuella området. För områden där Upphandlingsmyndigheten inte tagit fram krav, finns en checklista som hjälp för att ta fram egna miljökrav. Teknikförvaltningen
strävar ständigt efter att förbättra sina miljökrav för att nå nästa nivå i myndighetens hållbarhetskrav.
I särskilda fall kan de krav förvaltningen bör och vill ställa komma i konflikt med regionens
övergripande mål, att ekonomi alltid ska prioriteras framför andra områden i verksamheten.
Det är då extra viktigt med en handlingsplan där förvaltningen kan planera framåt och ta med
miljöarbetet på ett tydligare sätt i budgetarbetet.

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

TKF ställer hållbarhetskrav på
basnivå men arbetar mot en
högre nivå på
sikt

Miljöprogrammets Fokusområden (1-4)
1-4

Aktivitet/Åtgärd

Nyckeltal

Finansiering

Ansvarig
avdelning

Tidplan

STATUS

Vi inventerar 4 stycken ramavtal och 4 entreprenadavtal under första halvåret
2021. Vi ansvarar för detta
på projektavdelningen och
gör jobbet tillsammans
med verksamheten.

Minst 4 genomgångna ramavtal
och 4 entreprenadavtal inventerade

TLG

Projektavdelningen
ansvara
men samarbetar
med berörd
verksamhet

Klar
juni
2021

RÖD

10-20 medarbetare som jobbar
med upphandling
har utbildats

TLG

TLG

Klart
dec
2021

RÖD

Sedan kan det bli aktuellt
att omsätta vad vi kommer
fram till under år 2022.
TKF:s avdelningar har god
kompetens i
upphandling
med miljökrav

1-4

Utbilda verksamheterna i
Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterium
m.m.

Ärendenr TN: TN 2020/3223 Datum 2020-12-01

2.1.2 Personalens kompetens och medvetenhet i miljöfrågor
I regionens miljöpolicy anges det att ”Miljöansvar och hållbar utveckling för att förverkliga Gotland som ekokommun ska konsekvent och medvetet integreras och tydliggöras i samtliga våra
verksamheter. Detta ska framgå av budget, styrkort och årlig redovisning.
Utöver miljökrav enligt lagstiftning ska teknikförvaltningens medarbetare ha kunskap om Region Gotlands Miljöpolicy, Miljöprogram och andra miljöstyrande dokument. För att uppnå det
krävs informations- och utbildningsinsatser.
Avdelningarna kan på egen hand eller med hjälp av miljösamordnare eller informationsstrateg
genomföra informationsinsatser. Avdelningarna bör därefter se över vad man kan göra ur miljösynpunkt för att nå Vision 2025. Handlingsplanen kan användas som stöd i processen och utbildningar. I teknikförvaltningens uppdrag ingår också att delta i nätverk och medborgarsamverkan samt bidra till ökad kunskap om miljö- och klimatfrågor bland medborgare, besökare
och näringsliv.
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Inte påbörjat = RÖD, Påbörjat = GUL, Klart = GRÖN
Mål

Miljöprogrammets
Fokusområden (1-4)
1-4

Aktivitet/Åtgärd

Nyckeltal

Finansiering

Ansvarig
avdelning

Tidplan

STATUS

Kartlägga verksamhetens behov av miljöutbildning, t.ex.
Miljöbalken, tillstånd, egenkontroll eller kemikaliehantering
samt anordna
utbildningar

Avdelningens
behov utrett

Avdelningarna

Respektive avdelningschef.

Juni 2021

GUL

Miljöutbildningar planeras kontinuerligt
inom TKF

1-4

Minst 2 utbildningar
planerade.

TLG

TLG

Mars 2021

GUL

Miljöarbetet inom tkf
drivs på ett tydligt och
planerat sätt

1-4

TLG
Respektive avdelningschef

Jan 2021

GUL

1-4

Yttre miljöarbete finns nu
med i samtliga agendor
till APT, TLG
m.fl.
Infört i TKF
Strategisk
plan & budget

TLG och
avdelningarna

Miljöarbetet inom tkf
finns med i den strategiska planeringen

TLG

TLG

Jan 2021

GUL

TKF arbetar med att
bidra till ökad kunskap
om miljö-, klimatfrågor bland medborgare

1-4

Planera och
budgetera utbildningsinsatser
Förtydliga miljöarbetet i agendor. Yttre miljöfrågor ska finnas med i agendor
Ta med miljöarbetet i strategiska planer,
budgetar & styrande dokument
Inventera och
utveckla TKF:s
medborgarinformation på
miljöområdet
inom förvaltningens områden.

Minst 5 aktiviteter planerade för 2021

TLG

TLG

Feb 2021

GUL

Chefer och medarbetare har lämplig miljökompetens, på olika
kunskapsnivåer

2.1.3 Avfall; behandling, minskning, sortering, återbruk, material/energiåtervinning.
Att förebygga uppkomsten av avfall är det första steget i avfallshierarkin och det är prioriterat i
både den europeiska och i den svenska avfallslagstiftningen. Förebyggande innebär både att
minska mängden avfall och innehållet av farliga ämnen i produkter och avfall.

Ärendenr TN: TN 2020/3223 Datum 2020-12-01

Avfallshierarkins prioritetsordning för behandling av avfall är:
I. Förberedelse för återanvändning
II. Materialåtervinning
III. Annan återvinning, ex energiåtervinning
IV. Bortskaffande
TKF har tagit fram en avfallsplan enligt Avfallsdirektivet och Miljöbalken där Region Gotlands
arbete med avfall ska beskrivas. Avfallsplanen beslutad av TN §32, 19 februari 2020 och antagen av RF, §65, 9 maj 2020. Teknikförvaltningen, liksom regionens alla förvaltningar, bedriver
verksamhet där avfall uppkommer. Det åligger varje förvaltning inom region Gotland att utveckla sin avfallshantering och bidra till hållbar konsumtion.
Teknikförvaltningen har ansvar för avfallshantering som verksamhetsutövare och avfallsproducent av verksamhetsavfall, exempelvis vid byggnation eller rivningar. På Gotland finns också ett
antal deponier som behöver sluttäckas.
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Inte påbörjat = RÖD, Påbörjat = GUL, Klart = GRÖN
Mål*

Miljöprogrammets
fokusområden (1-4)
1&3

Aktivitet/Åtgärd*

Nyckeltal

Finansiering

Ansvarig
avdelning

Tidplan

STATUS

Öka insamlad mängd matavfall till framställning av biogas och
biogödsel

Avfallsavd

Avfalls-avdelningen

Dec
2021

GUL

Klimatpåverkan från deponier har minskat

1&3

Sluttäcka Visby deponi

Andelen hållbar energi
som produceras från avfall
har ökat jämfört med 2020
Visby deponi
är helt sluttäckt

Avfallsavd.

Avfalls-avd.

20202025

RÖD

Gamla deponier är sluttäckta och säkerställda

1&3

Sluttäcka nedlagda deponier
enligt plan (totalt 40 deponier)

Vid 1 nedlagd
deponi (Visby)
har sluttäckning påbörjats

Avfallsavd.

Avfallsavd.

Dec
2021
(Resten av
tipparna.
2025)

GUL

Klimatpåverkan från avloppsreningsverk och
slam/latrin har minskat
jämfört med 2020

1 &2

Certifiera avloppsreningsverk REVAQ för att få bra
kvalitet på slam och genomföra slamrevisioner, som
granskar kvaliteten och
främja slam på åkermark.

Förundersökning att
REVAQ certifiera ytterligare
ett avloppsreningsverk har
tagits fram

VAavd.

VA-avd.

Dec
2021

GUL

Latrinavfall tas om hand
lokalt på Gotland

1-4

Utreda hur latrinavfallet ska
tas om hand .

Avfallsavd.

Avfall

Jan
2021

GUL

Uppkomsten av avfall
har minskat jmf med
2020

3

Se över Region Gotlands
egen verksamhet, inköp,
möjligheten till återanvändning.

Alla

Dec
2021

GUL

Återanvändning av
material och restprodukter genomförs generellt

3

Alla återvinningscentraler på
Gotland utvecklas till mötesplatser för återbruk och
kommunikation kring kretslopp
och hållbarhet.

Det färdiga
förslaget presenteras
Mängden avfall minskar
fortlöpande år
efter år per
capita jämför
2020
Minst 1 ÅVC
har utvecklats
till mötesplats
sedan 2020

Avfalls-avd.

Dec
2021

RÖD

Avfall-avd.

Dec
2021

RÖD

TLG

Dec
2021

GUL

Avfall blir hållbar energi
inom avfallshanteringen

Ärendenr TN: TN 2020/3223 Datum 2020-12-01

Avfallshantering samt
släckvattenshantering
ingår vid framtagande av
nya planer samt vid
bygglovshandläggning
Kretsloppet är hållbart
jmf i tkf verksamheter

1-4

Kontakt tas med bygglovsavdelningen och rutiner upprättas

1-4

Ta fram Kretsloppsstrategi,
inkluderat vid nybyggnation.

Arbetet pågår
till dess att
något annat
beslutas
Nya plan och
bygglovsrutiner på området har tagits
fram
1 övergripande kretsloppsstrategi
är framtagen

Avfallsavd.

TLG

*Mål
Målen utgår från avfallstrappan, där högst upp i hierarkin är att förhindra uppkomsten av avfall.
*Aktivitet/Åtgärd
Framtagna från RG Avfallsplan 2020-2030, Delmål och aktiviteter.

5 (9)

Handlingsplan för miljöarbete inom teknikförvaltningen.

Region Gotland
Teknikförvaltningen

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

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

Alla avloppsreningsverk och vattenverk har energieffektiviserats.
Mål 100 kWh/ansluten/år.

Miljöprogrammets
fokusområden (1-4)
1&2

Plan för införande
av solenergi solceller och/eller
solfångare varmvatten på fastigheter inom TN:s
ansvarsområden
finns *)

1

TKF har bara miljöfordon och maskiner sina
Verksamheter.

1

Aktivitet/Åtgärd

Nyckeltal

Finansiering

Ansvarig
avdelning

Tidplan

STATUS

Minska elanvändning och klimatanpassa alla vattenverk och avloppsreningsverk.

5 st. ARV och
Va-verk. har
energieffektiviserats 10% mot
Svenskt Vatten
HBI 2018

VA avdelningen

VA-avdelningen

Dec 2021

GUL

Redovisning av
uppdraget nedan till RF gör
under 2021

Alla avdelningarnas
egna budgetar
Investeringsmedel saknas
i investeringsbudgeten för
2021
TLG

Alla avdelningar
på TKF och sedan bör
alla nämnder
främja detta
inom Region
Gotland

DEC 2021

GUL

TLG

Dec 2021

GUL

Läget 2018
ARV 171 och Vaverk 122
kWh/ansl/år.
Kontinuerligt arbeta
med införande av
solceller/solpaneler
på Regionens fastigheter
Underhållsarbete av
tak viktigt innan
montering av solenergi monteras.
Byta ut fossilbränsledrivna fordon och
maskiner inom förvaltningen mot miljöfordon och maskiner (biogas, HVO,
etanol och eldrift)

75 % av alla fordon och maskiner inom TKF är
miljö- och klimatanpassade.

Ärendenr TN: TN 2020/3223 Datum 2020-12-01

*) RF § 315 Motion. Investering i solceller på Region Gotlands hus för minskad klimatpåverkan
RS 2019/435, nytt uppdrag oktober2019
Regionfullmäktiges beslut
x Motionen bifalls genom att uppdrag ges till tekniska nämnden att utarbeta plan för
införande av solceller för fastigheter inom nämndens ansvarsområden.
Resurser för uppdraget får äskas internt eller ansökas om i annan ordning. Samverkan med
Energimyndigheten ska vara en del i genomförandet.
x Uppdraget redovisas till regionfullmäktige senast december 2021
Kontaktpersoner TKF Michael Modin och Willy Modin

2.1.5 Vattenförsörjning och avloppshantering
VA-avdelningens uppdrag är teknisk service i syfte att bibehålla värde, funktion och säkerställande av vattenleveranser av godkänd kvalitet. Avloppsreningsverken och tillhörande ledningssystem skall hålla den standard som anges i miljötillstånden. Anläggningarna skall ge god arbetsmiljö för medarbetarna. Underhållet blir alltmer viktigt och kommer att kräva omfattande
investeringar i framtiden. VA-avdelningen är fördelad på; 1. Abonnent- och ekonomienheten,
2-3 Projekterings- och utvecklingsenheterna, verk och ledningar, 4. Dricksvattenenheten, 5.
Avloppsenheten och 6. Underhållsenheten.
Avloppsenheten sköter Regionens samtliga avloppsreningsanläggningar, pumpstationer med
tillhörande ledningsnät, dagvattenomhändertagande samt tar emot och omhändertar kommunens brunnsspillvatten. Verksamheten klassas som miljöfarlig och lyder under Miljöbalken, Naturvårdsverkets föreskrifter samt regeringsförordningar och största vikt läggs vid att följa de
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Teknikförvaltningen

styrande reglementen som finns samt följa de villkor som ställs på verksamheten. Anläggningarna är av skiftande kvalitet och funktionen varierar, och underhållet av anläggningarna kommer kräva investeringar i framtiden.
Vattenenheten sköter Regionens samtliga kommunala vattenverk, tryckstegringsstationer,
brunnar m.m. Vattenenhetens huvuduppdrag är att säkerställa drift på grund och ytvattenverk
på enheten. Vattnet som produceras är ett livsmedel och lyder under livsmedelsförordningen.
Stor vikt på god kvalitet och leveranssäkerhet ställs på enheten.
VA-underhållsenheten arbetar med reinvesteringar och underhåll av ledningsnätet, reparationer inom VA-verken samt i viss mån investeringsprojekt.

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

Ärendenr TN: TN 2020/3223 Datum 2020-12-01

Förenklad eller fullständig
MBA (Mikrobiologisk
barriäranalys, tidigare kallad
GDP) är utförd är för samtliga vattenverk.
Vattenkvaliteten är bra. Andelen rutinprov på nät och
vid verken är tjänligt
Handlingsplan Klimatanpassning finns framtagen och beslutad för TKF

Miljöprogrammets fokusområden (1-4)
2

2

1

Aktivitet/Åtgärd

Nyckeltal

Finansiering

Ansvarig

Tidplan

STATUS

Analys har ut i
samtliga vattenverk. Förstudier
görs i Tofta och
Visby VV
Utföra provtagning och analyser

Minst 2 st.
förstudier
är klara
Tofta och
Visby
Minst 95%
av proven
godkända
1 handlingsplan är
klar och beslutad

Va-avdelningen

Dricksvattenenheten

Dec 2021

GUL

VA avdelningen

Dricksvattenenheten

Dec 2021

RÖD

TLG

TLG

Dec 2021

RÖD

Andelen
återvunnen
fosfor ökar
till 45 % på
Gotland
Minst 50 %
av de identifierade
områdena
är klara
Arbete med
att minska
bräddningar har
påbörjats

VA avdelningen

Avloppsenheten

Dec 2021

GUL

VA avdelningen

VA avdelningen

Dec 2025

RÖD

VA avdelningen

Va avdelningen

Dec 2021

GUL

Åminne,
Ava skyddsområden
blir klara
och Stånga
påbörjas

VA avdelningen

Va avdelningen

Dec 2021

GUL

”Utredning med
handlingsplan om
Visbys sårbarhet
till följd av mer
extrema skyfall
samt stigande nivåer i hav, vattendrag och sjöar”
tas fram under
2021
Revaqarbetet vid
Visby reningsverk
fortsätter som
vanligt

Andelen återvunnen fosfor
från Visby ARV till åkermark
är 60 % enligt nationella
mål.

2&3

Andelen direktavledning
utan behandling av
dagvatten från förorenade
ytor till känslig
recipient är bästa möjliga.
Bräddning/nödavledning
som påverkar sjö,
vattendrag eller kustområde
som myndigheterna
har klassificerat som övergött, är låg.
Fastställda vattenskyddsområden finns för Regionens
vattentäkter

1&2

Identifiera ytor
och recipienter i
en plan

1&2

En kartläggning
med åtgärdsplan
tas fram

1&2

Allt fler vattenskyddsområden
färdigställs och
beslutas
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2.1.6 Stadsplanering och Infrastruktur
Inte påbörjat = RÖD, Påbörjat = GUL, Klart = GRÖN
Mål

Miljöpro-

Aktivitet/Åtgärd

Nyckeltal

Finansiering

Ansvarig

Tidplan

gram-

STATUS

mets fokusområden (1-4)
Regionens hamn i

1&4

Visby är fossilfri
TKF arbetar syste-

1,3

Ta fram en utredning eller

En utred-

Hamnavdel-

Hamnavdel-

förundersökning om hur

ning pre-

ningen

ningen

det ska gå till

senteras

Arbeta med investeringar

Fyra avslu-

Tekniska

Mark- och trafi-

matiskt med inve-

utifrån länsplan för trans-

tade inve-

nämndens

kavdelningen

steringar för att

portinfrastruktur för att

sterings-

budget, stat-

förbättra trafiksä-

förbättra trafiksäkerheten

projekt

lig medfinan-

kerhet och öka

och öka ett hållbart re-

som bidrar

siering, reg-

det hållbara re-

sande.

till målet.

ionala tillväxt-

sandet
Trafikförsörjnings-

Dec 2021

GUL

Dec 2022

GUL

RÖD

medel
Arbeta med att verkställa

Delar av

Tekniska

Mark- och trafi-

2023

programmet har

1

trafikförsörjningsprogram-

trafikför-

nämndens

kavdelningen

(hela

verkställts

met

sörjnings-

budget under

program-

program

förutsättning

met

har verk-

att medel till-

2030)

ställts in-

delas

nan kommande
upphandling av kollektivtrafiken
Cykelplanen har

I samband med att ny

En färdig-

Tekniska

Mark- och trafi-

reviderats och

1,3

översiktsplan tas fram skall

ställd cykel-

nämndens

kavdelningen

2022

GUL

kompletterats

cykelplan revideras och

plan

budget

Delta i projektet Hållbara

Ett slutrap-

Länsstyrelsen

transporter som drivs av

porterat

via bidrag

Mark- och trafi-

Dec.

GUL

kavdelningen

2021

Länsstyrelsen

projekt.

Bedriva projekt där Region

Antal avslu-

områden saneras

Gotland tagit på sig huvud-

tat projekt

Bidrag från

Mark och trafi-

Dec 2021

staten

kavdelningen

(Pågår

systematiskt

mannaskapet för utred-

dock

ning och sanering av föro-

kontinu-

kompletteras med fler orter än Visby
TKF har deltagit i

1,3

projektet hållbara
transporter
Förorenade mark-

1,2

Ärendenr TN: TN 2020/3223 Datum 2020-12-01

renade markområden
Laddstolpar för el-

1-3

GUL

erligt)

TKF bidrar i arbetet i olika

Genom-

Mark och trafi-

bilar på strate-

pilotprojekt (RF 2019/110).

förda pro-

kavdelningen &

giska platser på

TKF arbetar utifrån parke-

jekt där

FFA

Regionens fastig-

ringsstrategin. TKF bevakar

ledstolpar

heter finns på

att ladd platser byggs i in-

ingår

Gotland

vesterings och exploate-

Dec 2021

GUL

ringsprojekt.
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2.1.7 Parker och andra grönområden
Inte påbörjat = RÖD, Påbörjat = GUL, Klart = GRÖN
Mål

Miljöpro-

Aktivitet/Åtgärd

Nyckeltal

Finansiering

Ansvarig

grammets

Tid-

STA-

plan

TUS

2022

GUL

fokusområden (1-4)
En trädvårdsplan finns

Inventera Region Gotlands
3.4

framtagen

träd och därefter ta fram
en trädvårdsplan

Färdigställd
trädvårdsplan

Tekniska
nämndens
budget

Mark och trafikavdelningen

Ett systematiskt arbete
med naturens

Arbeta aktivt med eko-

ekosystem-

systemtjänster och att be-

Uppföljning

vara den biologisk mång-

av projekt

tjänster och

4

biologisk

fald

Tekniska
nämndens
budget

Mark och trafikavdelningen

Kontinuer-

GUL

ligt

mångfald genomförs
TKF har ett
webbaserat
Kemikaliesystem så att
avdelningarna
lättare håller
ordning på,
hanterar, och
riskbedömer
kemikalier
som används i

3&4

Upphandla ett kemikalie-

Ett förvalt-

hanteringssystem och ut-

ningsövergri-

bilda verksamheterna i

pande kemi-

detta. Exempel på system

kaliehante-

är EcoOnline, iChemistry

ringssystem

och KLARA Kemikaliehan-

finns och an-

tering LiU, det finns också

vänds på alla

fler exempel

avdelningar.

Projektavdelningen TKF:s uppTekniska

handlingsansva-

nämndens

riga tillsammans

budget

med andra upp-

20212022

RÖD

handlare i verksamheterna

verksamhet-

Ärendenr TN: TN 2020/3223 Datum 2020-12-01

erna

9 (9)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/2799
9 december 2020

Ingalill Gerber Lindgren

Tekniska nämnden

Upphandling av sorteringsverk för materialåtervinning
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att ärendet skall gå vidare till upphandling.

Sammanfattning

Avfallsavdelningen behöver köpa ett mobilt sorteringsverk samt krossverk som en
del av verksamhets utveckling inom ramen för investeringsprojekt för Slite
avfallsanläggning. Avfallsavdelningen behöver även köpa in en lastmaskin med
kapacitet 20ton med anpassning till kompaktering för mottagning av
verksamhetsavfall. I dagsläget går avfall till största del förbränning, med dessa
maskiner kan förvaltningen få renare fraktioner som går till återvinning istället.
Investeringen kommer även gynna andra projekt relaterade till avfallsplanen.
Ärendebeskrivning

Maskinerna skall ersätta de nuvarande/kommande inhyrda maskinerna samt skall
kunna behandla avfall och massor i fler fraktioner för att ge ett materialflöde som ger
minskade kostnader i materialinköp och minskade transporter av avfall till fastlandet.
De tekniska kravspecifikationerna vid upphandling har fokus på maskiner som har
möjlighet till service på Gotland för att förhindra långa stopp. Maskinerna skall också
vara mobila. Med lastmaskinkapacitet 20 ton menas att maskinen väger 20 ton och
den har då en kapacitet att komprimera större och tyngre last.
Maskinerna har för avsikt att användas i följande projekt kopplade till Region
Gotlands Avfallsplan 2020-2030.
•
•
•
•

Slite avfallsanläggning projekt 12703
Efterbehandling av deponier kan både innebära sluttäckning och
återanvändning av materialet i deponin.
Materialflöde inom Region Gotland
Framtida avfallshantering.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/2799

SLITE AVFALLSANLÄGGNING/AKTIV DEPONI
• Hyr hjullastare för cirka 60 000 kronor/månad
• Köper samtligt material.
• 1 November ämnade att förvaltningen ta över hanteringen av behandlat trä.
Hyra av kross 1200 kronor/timme.
•

Betalar för att bli av med material som kan betinga ett värde med viss nivå av
bearbetning

SLUTTÄCKNING DEPONIER
• Flera deponier skall sluttäckas
• Vid sluttäckning krävs minst 2 ton material per kvadrat meter.
• För att erhålla ett perspektiv på vilken mängd massor som behövs, så
motsvarar det ca 7000 lastbilstransporter.
• Hur säkerställs tillgång till alla dessa massor?
AVFALLSAVDELNINGEN MATERIALFLÖDE/AVFALL ÅVC
Avfallshanteringen

Behandlat trä
Egen regi ger en besparing
på 390 000kr/år

100

Grov/Brännbart
Egen regi skulle ge en
besparing på 865 000kr/år

2000

50

1000

0

0

-50
-100
-150

-1000
-2000

Kompost
idag en utgift på
662 000kr/år kan vändas till
förtjänst 307 000kr

200
100
0
-100

RÖD kostnad inhyrd regi/maskiner
BLÅ Kostnad egen regi/maskiner
GRÖN Pris vid försäljning
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/2799

KOSTNADSKALKYL HYRA IN MASKINER VS INKÖP EGEN REGI
TKF/ Region Gotland har arbete för maskinerna i minst 10 år framöver.
Sorteringsverk
Inköpspris*: 1 500 000 kronor
Driftkostnad per timme egen regi*: 100 kronor
Timmar i bruk /månad: 120 (vid 75% beläggning)
Hyra/månad: 60 000 kronor
Driftkostnad* per timme vid hyra: 700 kronor
Kapacitet ton per timme: 50-150
Total månadskostnad: 144 000 kronor
Kostnad hyra 1år*: 1 440 000 kronor
Avfallskross
Inköpspris*: 3 500 000 kronor
Timmar i bruk /månad: 120 ( vid 75 % beläggning)
Driftkostnad per timme egen regi*: 780 kronor
Hyra/månad: 74 000 (Avfallskrossar hyrs generellt endast ut på korttid.)
Driftkostnad* per timme vid hyra: 1200 kronor
Kapacitet ton per timme: 60 ( behandlat virke)
Total månadskostnad: 218 000 kronor
Kostnad hyra 1år*: 2 180 000 kronor
Lastmaskin
Inköpspris*: 3 500 000 kronor
Timmar i bruk /månad: 160 ( Vid dagsläget 100% beläggning)
Driftkostnad per timme egen regi*: 200 kronor
Hyra/månad: 60 000 kronor
Driftkostnad per timme vid hyra*: 700
Kapacitet ton per timme: 50-150
Total månadskostnad hyr: 172 000 kronor
Kostnad hyra 1år*: 1 720 000 kronor
*Inköpspris: Upphandling ej klar, angivna inköpspris är max tak dvs det dyraste
alternativet.
*Kostnad hyra 1år: Beräknat på 10 månader i drift/år samt i drift 75% kapacitet.
*Driftkostnad per timme vid hyra: Uppgifterna är hämtade från uthyrare och
inkluderar en satt service/underhållskostnad. Det inkluderar inte bränsle.
*Driftkostnad per timme egen regi: Innefattar bränsle samt en genomsnittlig
beräknad servicekostnad. Information från återförsäljare. Vid avfallskrossen är
driftkostnader beräknade på högsta kapacitet då den bearbetar 60ton per timme.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/2799

OMVÄRLDSANALYS

Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att ett inköp av denna maskin kombination i
avfallshantering, kan skapa en cirkulär masshantering, minska utgifter samt bidra till
att avfall blir till en resurs.
Barn- och genusperspektiv – Detta är en del av avfallsplanens mål som är satta med
långsiktiga mål att främja våra barns framtid med bättre miljö.
Landsbygdsperspektiv - Skall främst användas i Slite men också på andra ställen så
som Pampas i Visby.
Ekonomisk konsekvensanalys - Investeringen ryms inom den beslutade budgeten för
projekt Slite avfallsanläggning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-12-09
Presentation på sammanträde
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Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-10-21

TN § 237

TN § 237

Framtidens ÅVC-utformning

TN 2020/1692
TN AU § 224

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet för att förvaltningen ska utreda
de totala kostnaderna inkluderande till exempel personal och maskiner för att
driva ÅVC i egen regi.

På kommunernas bemannade återvinningscentraler (ÅVC) runt om i landet lämnar
hushållen själva in sitt grovavfall, el-avfall och farliga avfall. Det finns 580
återvinningscentraler i hela landet och sammantaget får de årligen 27 miljoner besök.
För Gotland är det sju st som tillsammans tar emot nästan 500 000 besök årligen.
Mängden grovavfall och farligt avfall som lämnas till återvinningscentralerna har ökat
stadigt de senaste åren. Många kommuner har därför anpassat och moderniserat sina
återvinningscentraler. Flera kommuner satsar på en eller ett fåtal större anläggningar
och lägger ner anläggningar som är för gamla, för små, eller därför att
anläggningarnas logistik och personalens arbetsmiljö inte motsvarar de behov som
finns idag. Likaså är trenden att entreprenader hämtas hem när avtalen löper ut.
(Avfall Sverige)
Avtalen för drift av de fem ÅVC på Gotland som är utlagda på entreprenad går ut
2021; Hemse den 30/4 och Vamlingbo, Klintehamn, Ljugarn samt Fårösund den
30/9.
En ny lösning behöver arbetas fram för att tillgodose de krav och förväntningar som
finns på återvinningscentralerna, något som till viss del saknas idag. Att driva ÅVC är
kostsamt, och samtliga ÅVC behöver modifieras på något sätt för att anpassas till de
krav som utveckling av exempelvis miljö, fraktionshantering och –separation kräver.
Grundavgiften i avfallstaxan är det som finansierar ÅVC-driften. Sett till ekonomin
måste vi se över ÅVC-utbudet då grundavgiften inte täcker dagens driftlösning.
Egentligen behöver ÅVC-utbudet som sådant kraftigt decimeras för att mer
balansera intäkter och utgifter, men det har i denna skrivelse lämnats därhän med
tanke på kravet att följa serviceortsutredningen.
Det finns tre huvudspår att välja på:
Fortsätt med dagens lösning med sju ÅVC på de platser där de redan finns, gör ett
nytt upphandlingsförfarande av driften på någon eller samtliga av de ÅVC som är
utlagda på entreprenad idag. Bygg om dem så att miljökrav möts och återbruk
tillgodoses.
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Fördel: samtliga ÅVC fortsätter i för kunderna bekant omfattning, systemet är väl
inarbetat.
Nackdel: Kostsamt. Många ställen att bygga om för att möta krav. Större upphov till
olika tolkningar av taxa och föreskrifter än om allt drivs i egen regi. Ej fullgoda
lösningar på ÅVC med liten yta.
Gör om systemet helt. Minska bemannade ÅVC till tre stycken, driv dessa i egen regi,
gör övriga till obemannade ÅVC där debiteringsfria fraktioner kan lämnas. Kräver
ombyggnad och installation av motorgrindar, inpasserings- och
kameraövervakningssystem. Behöver kompletteras med ambulerande personal som
kommer till resp obemannad ÅVC på fasta dagar då debiterbart avfall kan lämnas.
Bygg om de bemannade till att spegla varandra, med utgångspunkt på Visby ÅVC
som är den klart största i både besökarantal och fraktionsmängder. Inför
återbrukslösning på de bemannade.
Fördel: Mer kostnadseffektiv drift av ÅVC-systemet, ökad tillgänglighet då tillträde
kan ges dygnet runt, året runt. De ÅVC som tar emot alla fraktioner byggs om så att
samtliga krav tillgodoses.
Nackdel: Initiala investeringskostnader och inkörningsperiod. Omställning för
kunder med en obemannad ÅVC som närmaste ÅVC. Utökning av dagens
personalstyrka för att driva ytterligare ÅVC samt eventuell ambulerande verksamhet i
egen regi.
En medelväg. Gör någon eller några av de ÅVC som nu är utlagda på entreprenad till
obemannade, ta eventuellt hem någon och lägg ut resterande på ny entreprenad.
Här kan de ÅVC som är sämst lämpade för fortsatt fulldrift väljas till obemannade
och en ny upphandling med förtydligande av krav och förväntningar på entreprenör
och drift som bättre speglar behoven som finns.
Fördel: Testperiod för att se och lära inför nästa steg. Försiktig omställning både för
kunder, entreprenörer och Region Gotland.
Nackdel: Fortfarande för kostsamt mot vad intäkterna medger.
Bedömning

Alt 1: Behåll dagens lösning, gå ut med en ny driftupphandling
Ett kostsamt alternativ som inte ger bättre tillgänglighet än dagens lösning. Kvar är
problemen med för små ytor på ÅVC i Ljugarn och Vamlingbo för att kunna ha
behållare för alla fraktioner.
Likaså kvarstår risken med stora skillnader i debitering mellan respektive ÅVC.
Även om tillgängligheten ökas genom att samtliga ÅVC anpassas till att medge
åtkomst utanför öppettiderna är det fortfarande ett kostsamt alternativ med
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kvarstående problematik kring olika fraktionshantering på olika ÅVC pga
utrymmesbrist för samtliga behållare.
Dåliga personalutrymmen som kräver ny- om- eller tillbyggnad ökar kostnadsbasen.
Kostnad: 5 312 – 5 672 000 kronor per år.
Intäkt: som tidigare år, runt 2 500 000 kronor per år.
Sett till SWOT-analysen är det mesta oförändrat med idag, med möjligheter till bättre
styrning av entreprenör genom bättre kravställan och tydligare möjligheter till
sanktioner i ny upphandling.
Kvar är problemet med otillräckliga ÅVC, främst då Ljugarn och Vamlingbo vars
område inte medger någon större ombyggnad eller utökning av fraktioner för att fylla
de krav som ställs.
Likaså kvarstår kostsamma investeringar för att tillgodose de krav som ställs på miljö
och arbetsmiljö, och det på samtliga fem ÅVC som idag är utlagda på entreprenad.
Ett icke tillfredställande alternativ som bibehåller den problematik som finns idag
med otillräcklighet och höga kostnader då ändringar ska göras på sju ÅVC.
Lösningen är undermålig och saknar finansiering och infrastrukturellt utrymme för
att kunna bli helt tillfredställande.
Alt 2: Förändra systemet, ha tre bemannade ÅVC i egen regi och fyra obemannade
I detta alternativ ökas tillgängligheten på samtliga ÅVC och kostnaderna förväntas
minska. Där det i dagsläget är öppet tre dagar per vecka kan det istället teoretiskt
hållas öppet dygnet runt, året runt. Rent praktiskt är det kanske bättre att hålla
öppettider även där, enligt erfarenheter från regioner som infört denna typ av
inpassering.
De befintliga ÅVC som görs om till obemannade har redan det mesta av
infrastrukturen klar, det som behövs är som beskrivits tidigare passersystem, kameror
och eventuellt större och högre ramper för att kunna ta samtliga fraktioner i så stora
behållare som möjligt för att ha en så rationell logistik som möjligt.
Vad gäller alternativen ambulerande personal i lastbil mot ambulerande personal i
personbil är det isåfall en driftanpassning som verksamheten behöver göra under
fattat beslut om vald inriktning. För att erbjuda mottagning av samtliga fraktioner på
samtliga ÅVC, även debiterbara, är denna typ av lösning dock nödvändig.
Att driva samtliga bemannade ÅVC i egen regi medger bättre kontroll och mer
likställighet mellan ÅVC i både service, bemötande och debitering. För att verkligen
minimera skillnaderna kan personal exempelvis rotera på de olika ÅVC så att alla kan
och har jobbat på samtliga ställen med samtliga kollegor.
Sett till intäktsbiten verkar det finnas vinster med att samtliga bemannade ÅVC
bemannas av personal som är anställd av Region Gotland. Sett till debiterade kronor
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per ton är intäkterna större för Regions Gotlands ÅVC än för de utlagda på
entreprenad, Fårösund undantaget från och med i år. Tyvärr finns det anledning att
tro att det är på nedåtgående, då personer som tidigare inte blivit debiterade nu blir
det och då på sikt hittar andra sätt att bli av med sitt avfall. Det är därför rimligt att
anta att debiteringsgraden på den tredje bemannade ÅVC:n ligger i nivå med Slite
och Visby.
För de obemannade fås inga intäkter om det ej kombineras med ambulerande
verksamhet. Rimligtvis bör intäkterna ändå sjunka, då mängden insamlat avfall på
respektive ÅVC också minskar. Förskjutning till de tre bemannade ÅVC är att anta,
men även till privata alternativ så länge lagstiftningen medger detta. Debitering per
ton ökar rimligtvis till samma nivå som för de bemannade, då den ambulerande
verksamheten i så fall sköts av egen personal.
Renhet i fraktionerna är en annan anledning till att driva ÅVC i egen regi. De
behållare som kommer från Slite och Visby är i snitt fraktionsmässigt mer renodlade
än de som kommer från någon av de ÅVC som är utlagda på entreprenad. Sett till
hur omvärlden gör är det denna linje som verkar vara den förhärskande, att lägga ut
på entreprenad är på nedåtgående enligt Avfall Sverige.
Detta alternativ innebär att investeringar för att säkerställa miljö, arbetsmiljö och
antal fraktioner hålls nere till endast tre ÅVC, och då göra dessa riktigt bra istället.
Att bygga om övriga, där vissa är för små för att ha plats för allt som behöver finnas
är helt enkelt irrationellt och innebär en dålig kompromiss mellan miljö, arbetsmiljö
och antal fraktioner, där inget uppfylls tillräckligt.
Om samtliga ÅVC medger tillträde utanför bemannade tider ökas tillgängligheten
ytterligare, och exempel från fastlandet visar att det fungerar väl, något som även
räknats in i totalsumman för detta alternativ.
Kostnad: 2 787 – 4 500 000 kronor/år.
Intäkt: minst bibehållen, troligare ökad i och med högre debiteringsgrad.
SWOT-analysen visar på risker med ökade mängder avfall där det inte hör hemma,
antingen inne på respektive ÅVC eller utanför i terrängen eller genom ökad
avfallsförbränning hemma. Exempel från regioner som redan infört helt eller delvis
obemannade ÅVC visar dock på raka motsatsen. Mängden avfall där är minst
densamma och ligger minst lika rätt på obemannade som på bemannade ÅVC. En
förutsättning till detta är dock utbildning av kunder på plats, väl fungerande
kameraövervakning och inpasseringskontroll i kombination med tydliga och
verkställda sanktioner mot överträdelse om och när så sker.
Genom att komplettera lösningen med en ambulerande verksamhet som besöker
respektive obemannad ÅVC på fasta tider varje vecka ges alltjämt möjlighet för
kunder som har behov av att lämna sitt debiterbara och/eller farliga avfall så nära
hemmet som möjligt att göra det. Denna komplettering är dock relativt kostsam och
kräver utökning av den fasta personalstyrkan, utöver den utökning som återtagandet
av Hemse redan innebär.
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De relativt höga kostnader som exempelvis KSRR har för sina obemannade ÅVC
kommer främst av att de byggt de obemannade på ställen som tidigare varit utan
ÅVC helt, samt att infrastrukturen på dessa är utan ramper och därmed körs
fraktionerna i låga flak, vilket i deras fall ger större transportkostnader och även
miljöbelastning. Då Region Gotland redan har ett utbyggt ÅVC-bestånd och endast
omformar finns goda förutsättningar för att göra kostnadsreduceringar, även om det
hot att underskattning av omställning eller ren felräkning föreligger.
Även detta alternativ är egentligen för kostsamt med den grundavgiftsnivå som finns
idag. Alternativet tros tillgodose utveckling av ÅVC-strukturen, bland annat med
ökad tillgänglighet, minskade kostnader och en fungerande lösning för återbruk, men
även för att uppfylla de krav som finns på miljö och arbetsmiljö.

Alt 3: En medelväg; gör om någon ÅVC till obemannad och lägg ut bemannade på
entreprenad.
I detta alternativ kombineras de två övriga. Behåll de två som är i egen regi i egen
regi. Någon av de två ÅVC som är sämst lämpade för fulldrift görs om till
obemannad, övriga ÅVC läggs ut på ny entreprenad. Givetvis går det att ändra dessa
förutsättningar med fler eller färre omgjorda, utlagda och/eller hemtagna.
Tanken är att förena de två tidigare alternativen och på så sätt få fram en mer
gångbar lösning som tillgodoser fler aspekter än något av de två andra ensamt kan
göra. Genom att förena de två alternativen bibehålls i stort även de styrkor,
svagheter, möjligheter och hot som respektive alternativ har.
Det är få saker i SWOT-analysen från övriga alternativ som förändras och tar ut
varandra i detta alternativ. Det som är starkt förblir starkt och så vidare. Det som
tillkommit är att omställningen blir mildare, och därmed förmodligen även eventuella
negativa konsekvenser av omställningen. Till det negativa hör att detta alternativ tar
med de kostsamma förändringarna från båda övriga alternativ, såsom ökad
entreprenörskostnad och dyr ambulering vid de obemannade om ambitionsnivån
skall hållas hög. Är det endast en ÅVC som görs om bör denna vara en ÅVC som
endast städas, då det inte är försvarbart att ha ambulerande verksamhet enbart dit.
Om ambulerande verksamhet ändå befinns nödvändig kan denna möjligen äved
nyttjas för att bedriva än mer kundnära insamling genom att åka ut och finnas på
andra ställen än endast vid nuvarande ÅVC, ett koncept som även det används lite
varstans på fastlandet, både i städer och på landsbygd.
Detta alternativ är det dyraste alternativet men det som möjliggör att prova ett nytt
arbetssätt, utvärdera och lära inför en fortsättning där fler ÅVC görs till obemannade.
Barn- och genusperspektiv – Återvinning är för att skapa en bättre framtida miljö,
och det berör våra barn i allra högsta grad.
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Landsbygdsperspektiv – Berör hela Gotland, serviceortsutredningen beaktas oaktat
alternativ
Ekonomisk konsekvensanalys – Dagens ÅVC-lösning är för dyr för det lilla
avfallskollektiv som finns, en annan lösning behövs för en bättre ekonomisk
förutsättning och beakta serviceortsutredningen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Linda Vonstad och enhetschef Claes Friberg.
Yrkanden:
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) yrkar på att Ljugarn ÅVC görs om till
obemannad och att övriga ÅVC upphandlas.
Tommy Gardell (S) yrkar på att en ÅVC görs om till obemannad och att övriga ÅVC
behålls i egen regi.
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) yrkar på återremiss för att förvaltningen ska
utreda kostnaderna för att driva ÅVC i egen regi.
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att
ärendet ska återremitteras.
Votering:
Votering begärs och genomförs.
JA röst för återremiss och NEJ röst för att ärendet ska avgöras idag.
JA röster:
Gabriella Hammarskjöld (C)
Lina Runander (M)
Lars-Erik Benneck (M)
Lars Engelbrektsson (SD)
Karl-Johan Boberg (C)
Niklas Olsson (C)
NEJ röster:
Tommy Gardell (S)
Katarina Krusell (MP)
Per Edman (V)
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Tony Johansson (S)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Med sex stycken JA röster mot fem stycken NEJ röster beslutar tekniska nämnden
att återremittera ärendet.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till tekniska nämnden utan eget
yttrande.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-10-16
Presentation på sammanträde
Skickas till
Regionstyrelsen
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Per Seigerlund

Tekniska nämnden

Avsiktsförklaring Fleringe Smiss 1:5 samt del av Fleringe Smiss
1:9
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättad avsiktsförklaring avseende
överlåtelse av Fleringe Smiss 1:5 samt del av Fleringe Smiss 1:9 mellan Region
Gotland och Uppsala Akademiförvaltning KB.

Sammanfattning

Stiftelsen BalticWaters2030 i nära samarbete med Uppsala Universitet och i
samverkan med Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) har
erhållit medel för ett forskningsprojekt (ReCod) med syfte att öka torskbeståndet i
Östersjön.
Projektet ska drivas på forskningsstationen i Ar som ägs av Region Gotland med
Uppsala Universitet som hyresgäst. För att möjliggöra projektet krävs en om- och
tillbyggnad av forskningsstationen. Då forskningsstationen inte inrymmer någon av
Region Gotlands verksamheter ser inte regionen sig som en långsiktig ägare till
aktuell del av fastigheten och har inte heller budgeterade medel för en om- och
tillbyggnad. Uppsala Universitet har kontaktat Uppsala Akademiförvaltning KB som
ställer sig positiva till att tillse att forskningsstationen anpassas för projektet och till
att förvärva forskningsstationen med tillhörande markområde, d.v.s. del av Fleringe
Smiss 1:9 samt fastigheten Fleringe Smiss 1:5 i sin helhet.
Då forskningsprojektet ReCod är måna om att starta upp projektet inom kort kan
detta innebära att investeringar är nödvändiga inom fastigheten innan en
fastighetsaffär är genomförd. Det är därför angeläget att tydliggöra parternas
intentioner kring en förestående fastighetsöverlåtelse.
Regionstyrelseförvaltningen har därför tagit fram en avsiktsförklaring vilken i korthet
reglerar att en direktförsäljning av fastigheten Fleringe Smiss 1:5 samt del av Smiss
1:9 ska genomföras till Uppsala Akademiförvaltning KB. Köpeskillingen ska
fastställas utifrån snittet av två oberoende värderingar. Området förvärvas i befintligt
skick.
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Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/3994

Dialog emellan regionstyrelseförvaltningen och Naturvårdsverket pågår rörande
försäljning av resterande del av Fleringe Smiss 1:9, exklusive området runt de
befintliga byggnaderna i sydöstra hörnet av Smiss 1:9 som föreslås bilda egen
fastighet att säljas på öppna marknaden.

Område med blå begränsningslinje som föreslås säljas till Uppsala Akademiförvaltning
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Bedömning

I syfte att tydliggöra parternas intentioner avseende en överlåtelse av del av
fastigheten Fleringe Smiss 1:5 samt del av Fleringe Smiss 1:9 har
regionstyrelseförvaltningen med Uppsala Akademiförvaltning KB upprättat förslag
till en avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen tydliggör förutsättningarna för
förestående direktförsäljning.
En köpeskilling ska fastställas utifrån två oberoende fastighetsvärderingar och
bedöms därför vara marknadsmässig. Regionen bedriver ingen verksamhet i aktuell
del av fastigheten. Teknikförvaltningen föreslår därför Tekniska nämnden att
godkänna upprättad avsiktsförklaring. Ett överlåtelseavtal ska slutligen godkännas av
Tekniska nämnden.
Barn- och genusperspektiv- Ingen påverkan.
Landsbygdsperspektiv – En överlåtelse av aktuell del fastigheten Uppsala
Akademiförvaltning bedöms öka möjligheter till utveckling av forskningsstationen
och den aktuella platsen i Ar.
Ekonomisk konsekvensanalys- Fastighetsavdelningen bär kostnader för förvaltning
av objektet samtidigt som lokalerna genererar hyresintäkter. Resultatet för de senaste
året uppgår till cirka 130 000 kr per år. Ett fortsatt ägande kräver investeringar för
om- och tillbyggnad vilket det inte finns budgeterade medel för.
Beslutsunderlag

Avsiktsförklaring del av Fleringe Smiss 1:9
Tjänsteskrivelse 2020-11-19
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
RSF/Regional utveckling/Samhällsplanering
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Avsiktsförklaring
Avsiktsförklaring avseende överlåtelse av del av fastigheten Gotland Fleringe Smiss 1:9

1. Parter
1.1. Region Gotland
Org.nr. 212000-0803
Visborgsallén 19
621 81 VISBY
1.2. Uppsala Akademiförvaltning KB
Org.nr./Pers.nr. 969647-9212
Box 121
751 04 Uppsala
1.3. Region Gotland och Uppsala Akademiförvaltning KB (tillsammans ”Parterna”
och var för sig ”Parten”) har inlett förhandlingar i syfte att träffa köpeavtal där
Uppsala Akademiförvaltning KB förvärvar del av fastigheten Gotland Fleringe
Smiss 1:9.
2. Bakgrund
2.1. Stiftelsen BalticWaters2030 i nära samarbete med Uppsala universitet och i
samverkan med Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) har
erhållit medel för ett forskningsprojekt (ReCod) med syfte att öka
torskbeståndet i Östersjön.
Projektet ska drivas på forskningsstationen i Ar som ägs av Region Gotland
med Uppsala Universitet som hyresgäst. För att möjliggöra projektet krävs en
om- och tillbyggnad av forskningsstationen. Då forskningsstationen inte
inrymmer någon av Region Gotlands verksamheter ser inte regionen sig som
en långsiktig ägare till aktuell del av fastigheten och har inte heller budgeterade
medel för en om- och tillbyggnad. Uppsala Akademiförvaltning KB ställer sig
positiva till ett förvärv och att därefter tillse att forskningsstationen anpassas
för projektet.
3. Syfte
3.1. Syftet med denna avsiktsförklaring är att tydliggöra Parternas intentioner
rörande Gotland Fleringe Smiss 1:5 samt aktuell del av fastigheten Gotland
Fleringe Smiss 1:9. Det område som avses överlåtas, inklusive Smiss 1:5,
framgår av karta nedan och benämns fortsättningsvis ”fastigheten”.
Avgränsningen kan komma att ändras vid lantmäteriförrättning.
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Parterna är överens om att


Fastigheten ska säljas till Uppsala Akademiförvaltning KB till
marknadspris.



Marknadspriset dvs köpeskillingen ska bestämmas utifrån ett
genomsnitt av marknadsvärden bedömt av två oberoende
fastighetsvärderingar där vardera Parten handlar upp och bekostar
varsin värdering. De båda värderarna ska besiktiga fastigheten samtidigt
och underlag samt information ska vara lika till båda.



Fastigheten köps i befintligt skick och eventuella investeringar som
utförts inom ramen för forskningsprojektet ReCod ska bortses ifrån vid
fastställandet av köpeskillingen.



Överlåtelsen ska genomföras så snabbt som möjligt för att underlätta
hyresgästernas forskningsprojekt.

4. Giltighet
4.1. Denna avsiktsförklaring är endast giltig efter beslut om godkännande i Tekniska
Nämnden.
4.2. Parternas avsikt är att samarbetet enligt denna avsiktsförklaring ska fortgå till
dess endera part informerar om att avbryta samarbetet. Denna information ska
meddelas den andra Parten senast 1 månad före samarbetet ska avbrytas.
4.3. För det fall bindande avtal träffas upphör denna avsiktsförklaring att gälla och
det samarbete som omfattas av sådant avtal regleras av de bestämmelser som
överenskommits i detsamma.
4.4. Denna avsiktsförklaring är inte juridiskt bindande för någon av Parterna utan
dess syfte är att tydliggöra Parternas intentioner inför ett eventuellt formaliserat
samarbete.
4.5. Ingen av Parterna har något ansvar mot den andra Parten för det fall
samarbetet skulle avbrytas eller upphöra utan att ett bindande avtal kommer till
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stånd, eller på annan grund med anledning av denna avsiktsförklaring. Om
samarbetet avbryts svarar respektive part för nedlagda kostnader.

5. Överlåtelse
5.1. Denna avsiktsförklaring får ej överlåtas utan båda Parternas skriftliga
medgivande.
6. Ändring och tillägg
6.1. Ändringar och tillägg till denna avsiktsförklaring kan endast ske genom en
skriftlig handling som hänvisar till denna avsiktsförklaring och är undertecknad
av behöriga företrädare för Parterna.
_____________________________________
Denna avsiktsförklaring har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav Parterna
tagit var sitt

Visby den
För Region Gotland

…………………………………… ……………………………………
Karl-Johan Boberg

Patric Ramberg

Visby den
För Uppsala Akademiförvaltning KB

…………………………………… ……………………………………
Kent Berg

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/2349
28 oktober 2020

Per Seigerlund

Tekniska nämnden

Ansökan om friköp av tomträtt Visby Jasminen 21
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat köpeavtal för Visby Jasminen
21.

Sammanfattning

Innehavarna till tomträtten Visby Jasminen 21 har ansökt om att få friköpa
fastigheten. Enligt Region Gotlands riktlinjer för ”Försäljning och köp av fastigheter,
tomträtt och arrende” ska tomträttsinnehavare efter ansökan och regionens
medgivande få friköpa tomträtten till ett pris motsvarande gällande taxeringsvärde på
marken.
Teknikförvaltningen har därför upprättat ett förslag på köpekontrakt med
köpeskillingen 872 000 kronor, vilket motsvarar gällande marktaxeringsvärde, och
med tillträdesdagen 2021-02-01.
Bedömning

Barn- och genusperspektiv –inga konsekvenser.
Landsbygdsperspektiv – inga konsekvenser.
Ekonomisk konsekvensanalys –Gällande avgäld för Jasminen 21 är 27 447
kronor/år. Vid försäljning av fastigheter som upplåts med tomträtt förlorar
teknikförvaltningen en årligen återkommande intäkt. Nästa avgäldsperiod börjar
2024-07-01 och löper t.o.m. 2034-06-30 och med dagens taxeringsvärden och nu
gällande lagstiftning och regionala riktlinjer skulle den årliga avgälden bli 34 793
kronor.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/3722
2 november 2020

Per Seigerlund

Tekniska nämnden

Friköp av tomträtten Visby Salladen 4
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat köpeavtal för Visby Salladen
4.

Sammanfattning

Innehavarna till tomträtten Visby Salladen 4 har ansökt om att få friköpa fastigheten.
Enligt Region Gotlands riktlinjer för ”Försäljning och köp av fastigheter, tomträtt
och arrende” ska tomträttsinnehavare efter ansökan och regionens medgivande få
friköpa tomträtten till ett pris motsvarande gällande taxeringsvärde på marken.
Teknikförvaltningen har därför upprättat ett förslag på köpekontrakt med
köpeskillingen 891 000 kronor, vilket motsvarar gällande marktaxeringsvärde, och
med tillträdesdagen 2021-02-01.
Bedömning

Barn- och genusperspektiv –inga konsekvenser
Landsbygdsperspektiv – inga konsekvenser
Ekonomisk konsekvensanalys – Gällande avgäld för Salladen 4 är 21 250
kronor/år. Vid försäljning av fastigheter som upplåts med tomträtt förlorar
teknikförvaltningen en årligen återkommande intäkt. Nästa avgäldsperiod börjar
2030-01-01 och löper t.o.m. 2049-12-31 och med dagens taxeringsvärden och nu
gällande lagstiftning och regionala riktlinjer skulle den årliga avgälden bli 35 550
kronor.
Beslutsunderlag

Ansökan om friköp av Visby Salladen 4 TN 2020/3117.
Tjänsteskrivelse 2020-11-02

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 2020/3722

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/2176
2 november 2020

Per Seigerlund

Miljö- och Byggnämnden

MBN Remiss - Utställning/granskning av förslag till detaljplan
för Othem Strandridaregården 1 m.fl., Region Gotland.
Normalt förfarande MBN 2019/1207 (BN 2013/2073)
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att föreslå Miljö- och byggnadsnämnden att
planbestämmelsen ”Startbesked får inte ges för bostadsbyggnad förrän öppen
anläggning för infiltration och/eller fördröjning av dagvatten har kommit till stånd.”
ska gälla alla slags byggnader och inte endast bostadsbyggnad.

Sammanfattning

Ifrågavarande detaljplanförslag har tidigare överlämnats för samråd och är nu ute för
granskning. Planområdet omfattar ca 3 400 kvm och utgörs av merparten av
fastigheten Othem Strandridaregården 1 och del av Othem Slite 4:17, båda i
regionens ägo. Planområdet ligger i Slite och omgärdas av Badhusgatan i söder,
Storgatan och Kronbrunnsgatan i väster, Lotsbacken i i norr och Åldermansgränd i
sydost.
Syftet med planen är att möjliggöra en försäljning av Strandridaregården 1 genom att
ändra användningen från allmänt ändamål till bostäder. Användningen har i
granskningsförslaget utökats till att omfatta även hotell och kontor vilket torde
underlätta försäljningen av fastigheten.
För en bättre arrondering av fastigheten föreslås ca 370 kvm av Slite 4:17 överföras
till Strandridaregården 1 och ca 30 kvm av Strandridaregården 1 till Vägmarken 1:1.
Fastigheten kan styckas av.
Tekniska nämndens synpunkter på samrådsförslaget var att det skulle tydliggöras
vilka ytor som ska regleras mellan fastigheterna Strandridaregården 1 och Vägmarken
1:1 samt att Badhusgatans nordvästra hörn vid korsningen Storgatan ska fasas av.
Båda synpunkterna har beaktats i granskningsförslaget.
Planbeskrivningens avsnitt om dagvatten har utökats med krav enligt regionens
dagvattenstrategi och likaså har en planbestämmelse tillkommit att startbesked för
bostadsbyggnad inte får ges förrän öppen anläggning för infiltration och/eller
fördröjning av dagvatten har kommit till stånd.
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Tjänsteskrivelse
TN 2020/2176

Regionens rätt att ha VA-ledningar inom planområdet ska säkerställas innan
försäljning med servitut alternativt ledningsrätt.

Bedömning

Planbestämmelsen ”Startbesked får inte ges för bostadsbyggnad förrän öppen
anläggning för infiltration och/eller fördröjning av dagvatten har kommit till stånd.”
bör gälla alla slags byggnader och inte endast bostadsbyggnad.
Barn- och genusperspektiv –inga konsekvenser
Landsbygdsperspektiv – inga konsekvenser
Ekonomisk konsekvensanalys – Detaljplaneändringen medför att region Gotland
kan avyttra fastigheten på den öppna marknaden.
Beslutsunderlag

Förslag till detaljplan för Othem Strandridaregården 1 mfl MBN 2019/1207 (BN
2013/2073)
Tjänsteskrivelse 2020-11-02
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
förvaltningschef
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/894
2 november 2020

Karin Svensson

Tekniska nämnden

Hemställan om förvärv av fastigheten Gumbalde
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner avsiktsförklaring mellan Region Gotland och
Gumbalde Resort AB med syftet med att överlåta fastigheten Stånga Gumbalde
1:89 till nämnda bolag.

Sammanfattning

Avsiktsförklaringen syftar till att klarlägga förutsättningarna för att genom
direktförsäljning överlåta Stånga Gumbalde 1:89 som ägs av Region Gotland.
Fastigheten är sedan 1995 utarrenderat till Gumbalde Resort AB, nuvarande namn.
Arrendeavtalet gäller tre år med förlängning. Bolaget äger Stånga Gumbalde 1:96,
golfbanan är sedan länge anlagd på de båda fastigheterna.
I samband med planer för en investering i golfanläggningen har bolaget framställt
önskemål om att förvärva Stånga Gumbalde 1:89. Avsikten är att säkerställa ett
långsiktigt förfogande av marken för investeringsunderlag och utveckling av
verksamheten.
Ärendebeskrivning

Gumbalde Resort AB äger golfbanan i Stånga som ligger på två fastigheter. Bolaget
äger Stånga Gumbalde 1:96 och arrenderar Stånga Gumbalde 1:89 av Region
Gotland sedan 1995. På kartbilden nedan är Stånga Gumbalde 1:89 markerad med
blå linje.
Bolaget planerar nu för en omfattande investering i golfbanan och tillhörande
anläggningar och har därför önskemål om att förvärva Regionens fastighet.
Stånga Gumbalde 1:89 är av väsentlig betydelse för golfbanan. Gumbalde golfklubb
driver med stöd av ett nyttjanderättsavtal sin verksamhet på golfbanan. För klubben
är målsättningen att fortsätta utveckla en livlig ungdomsverksamhet tillsammans med
spel och tävlingsverksamhet för aktiva och nybörjare.
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Bedömning

Stånga Gumbalde 1:89 ligger utanför gällande detaljplan i Stånga och omfattar ca 5
ha. Regionen äger andra fastigheter i Stånga inom detaljplan reserverade för både
industri och bostäder. Regionen har därför inget direkt intresse av att reservera mer
mark för framtida behov av nämnda ändamål. Fastigheten kan överlåtas efter
marknadsmässig värdering som får ligga till grund för köpeskillingen.
Barn- och genusperspektiv - överlåtelsen medverkar till ekonomisk stabilitet och
ger ägaren förutsättningar till långsiktiga beslut vilket bland annat gynnar den redan
befintliga ungdoms- och kursverksamheten.
Landsbygdsperspektiv – golfanläggningen är ett besöksmål för såväl boende på
Gotland som besökare till ön. Verksamheten bidrar till därmed till sysselsättning i
Stånga med omnejd och är en aktivitet som är positiv för Gotlands hela
besöksnäring.
Ekonomisk konsekvensanalys – överlåtelsen ger minskade kostnader för
förvaltning och administration för Regionen.
Beslutsunderlag

-

Avsiktsförklaring Region Gotland och Gumbalde Resort AB

-

Hemställan om förvärv från Gumbalde Resort AB

-

Tjänsteskrivelse 2020-11-02

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen
621 81 Visby

Hemställan om förvärv av fastigheten Gumbalde 1:89
Yrkande
Gumbalde hotell och konferens AB (bolaget) hemställer härmed om att få
förvärva fastigheten Gumbalde 1:89.
Bolaget önskar inleda förhandlingar med region Gotland om att få förvärva
fastigheten Gumbalde 1:89 för att säkerställa förfogandet av området för den
befintliga golfbanan (del av nuvarande hål 7 och 8) samt området i anslutning till
driving-rangen för att tillsammans med golfklubben, Gumbalde gk (klubben)
utveckla området för träningsverksamhet för dess medlemmar och
ungdomsverksamhet.
Ärendebeskrivning
Gumbalde 1:89 ägs av region Gotland. Sedan den 18/7 1995 arrenderas
fastigheten av bolaget som äger Gumbalde golfbana, idag med namnet
Gumbalde hotell och konferens AB. Av arrendeavtalet framgår att ändamålet
med arrendet är att bedriva golfverksamhet. Så är också fallet eftersom marken
utgör en del av golfbanans spelområde, hål 7 och 8 samt del av nuvarande
driving-range. Arrendeavtalet ger bolaget (och indirekt klubben) en nyttjanderätt
till området via ett arrende som förnyas tre år i taget. På lång sikt skapar detta
emellertid viss osäkerhet. Eftersom verksamheten står inför en omfattande
investering via en nyemission vore det fördelaktigt om marken kan förvärvas av
bolaget.
Av gällande detaljplan för området framgår att marken är av låg prioritet för
regionen. Markområdet är ej avsatt för bostadsändamål eller annat väsentligt
samhällsändamål. Däremot är marken av helt vital betydelse för golfbanan som i
sin tur är av central betydelse för Stångas profil som sport- och idrottscentrum
på den södra delen av ön.
För att stärka verksamhetens position och konkurrenskraft planeras för
närvarande en investering i golfbanan med ca 6 miljoner kr. Till grund för
investeringen ligger en ny masterplan för golfbanan som tagits fram av Pierre
Fulke design AB. l detta nu (våren 2020) pågår arbetet med att få till stånd en
nyemission samt upptagande av kompletterande lån via ALMI med syfte att
säkerställa finansieringen av planerade investering. Nyemissionen samt
planerna för en utveckling av anläggningen sker i nära samarbete med

Gumbalde golfklubb som via ett nyttjanderättsavtal erhåller spelrätt på banan.
(Medlemsavgiften i Gumbalde gk är indelad i en avgift till klubben samt en
spelrättsavgift som tillfaller bolaget enligt de standardavtal som regleras av
Svenska Golfförbundet.)
Med investeringen är ambitionen att antalet medlemmar och greenfee-gäster
ska öka för att på det sättet stärka anläggningens ekonomiska förutsättningar
framåt och därmed verksamhetens fortlevnad. För klubben är ambitionen att
vidareutveckla en redan livlig ungdomsverksamhet som bedrivs höst och vår i
form av golfskola samt sommartid i form av Gotland summercamp, i samarbete
med Gotlands golfförbund och övriga klubbar på ön.
Med Pierre Fulke designs masterplan kommer golfbanans design att förändras
med avsikt att öka spelupplevelsen och attraktionskraften för den breda
golfpubliken. Tre nya greener kommer att anläggas, banans design att
förändras och ett antal investeringar göras för att höja anläggningens
helhetsintryck.
En av de förändringar som planeras är att omlokalisera området för
teknikträning från nuvarande plats bredvid anläggningens maskin- och
verkstadsbyggnad till en mer central plats av området, d v s ytan mellan drivingrangen och cementfabriken. På detta sätt kommer träningsområdet att ges en
mer sammanhållen karaktär med driving-range, putting-green, bunker- och
teknikträning på samma plats. Detta kommer att vara till gagn för anläggningen
som helhet men alldeles särskilt gynna klubbens ungdomsverksamhet som
därmed kan bedrivas på en koncentrerad plats i direkt närhet till
omklädningsrum samt klubb- och instruktionsrum.
Gumbalde 1:89 består verksamhetsmässigt i praktiken av två delar, dels den del
som omfattar nuvarande hål 7 och 8 (området bortom driving-rangen ned mot
bäcken), dels området mellan driving-rangen och cementfabriken som är tänkt
som nytt träningsområde, l Fulkes plan liggeratt "vrida" driving-rangen några
grader mot norr genom ta delar av skogspartiet i den bortre delen av området i
anspråk. Därmed blir det möjligt att skapa en från spelsynpunkt säker korridor
öster om driving-rangen för det nya träningsfältet avsett för teknikträning.
Föreliggande investeringsplan för Gumbalde tar höjd för en utveckling av de
anläggningsarbeten som behöver utföras på det nya träningsfältet. Däremot
finns inga medel avdelade för inköp av marken. Dessa måste således täckas av
bolagets befintliga ekonomi. För att bereda regionen ett tillfredsställande
underlag för sitt ställningstagande om villkor för en försäljning ställer Gumbalde
hotell & konferens det senaste årets bokslut till regionens förfogande och från
klubbens sida aktuell verksamhetsplan som belyser planerna för området och
klubben som helhet.
Bolaget och klubben ber således regionen att vid beredning av ärendet och
fastställande av pris för den aktuella marken dels värdera områdets ringa värde
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för regionens egna ambitioner, dels göra en samlad bedömning av Gumbaldes
betydelse för den lokala ekonomin, för Stånga som sport- och idrottscentrum, för
den turism som golfbanan och dess hotell möjliggör samt Stångas betydelse4iir
som stödjepunkt i de centrala delarna av landsbygden på södra Gotland.
Med förhoppningar om en för Stånga välvillig beredning.
2020

Lennart Lindberc
Gumbalde hotell & konferens

Lennart Weiss
Gumbalde gk

Bilaga 1: Bokslut från Gumbalde hotell & konferens, 2018
Bilaga 2: Verksamhetsplan 2020 för Gumbalde gk (under påg. arbete)
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Avsiktsförklaring
Mellan
Region Gotland, organisationsnummer 212000-0803 (”Region Gotland”)
Visborgsallén 19
621 81 VISBY
och
Gumbalde Resort AB, organisationsnummer 556552-4666 (”Bolaget”)
Stånga Gumbalde 610
623 60 STÅNGA
har idag träffats följande avsiktsförklaring.

1. Parternas avsikt
Region Gotland och Bolaget (tillsammans ”Parterna”) har inlett förhandlingar i syfte att träffa köpeavtal
avseende fastigheten Stånga Gumbalde 1:89, Gotlands kommun och län. Parterna är överens om att
följande förutsättning för att försäljning av Stånga Gumbalde 1:89 ska vara möjlig.
1.1 Köpeskillingen ska sättas efter en marknadsmässig värdering. Värderingen kommer att ligga till grund
för försäljningspriset.

2. Bakgrund
Gumbalde golfbana ligger på två fastigheter, Stånga Gumbalde 1:96 och Stånga Gumbalde 1:89. Ägare till
Stånga Gumbalde 1:96 är Gumbalde Resort AB. Bolaget arrenderar sedan 1995 Stånga Gumbalde 1:89 som
ägs av Region Gotland. Av arrendeavtalet framgår att ändamålet med arrendet är att bedriva
golfverksamhet. Stånga Gumbalde 1:89 utgör en del av golfbanans spelområde, hål 7 och 8, samt del av
nuvarande driving-range. Arrendeavtalet ger bolaget en nyttjanderätt till område med en arrendetid om tre
år.
Bolaget planerar nu för en omfattande investering i golfanläggningen och har önskemål om att säkerställa
tillgången till hela golfbanan för mer långsiktig planering. Bolaget därför framfört önskemål om att förvärva
Gumbalde 1:89.
Marken är av väsentlig betydelse för golfbanan. Gumbalde golfklubb har genom ett nyttjanderättsavtal
spelrätt på banan. För klubben är ambitionen att vidareutveckla en redan livlig ungdomsverksamhet
tillsammans med spel och tävlingsverksamhet för aktiva och nybörjare.
Stånga Gumbalde 1:89 ligger utanför gällande detaljplan i Stånga och omfattar ca 5 ha. Regionen äger
andra fastigheter i Stånga inom detaljplan reserverade för industri och bostäder samt ej planlagd mark
söder om samhället. Regionen har inte något direkt intresse av att reservera fastigheteten för andra
ändamål.
Bolagets hemställan om förvärv med närmare bakgrund se bilaga 1, kartbild Stånga Gumbalde 1:89 se
bilaga 2.

3. Syfte
Avsiktsförklaringen syftar till att åstadkomma en direktförsäljning av Stånga Gumbalde 1:89 till nuvarande
arrendator som investerat i anläggningar och ansvarar för pågående verksamhet på fastigheten.

4. Giltighet
4.1. Denna avsiktsförklaring är endast giltig efter beslut om godkännande i Tekniska nämnden.
4.2. För det fall bindande köpeavtal träffas upphör denna avsiktsförklaring att gälla.

Region Gotland
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4.3. Avsiktsförklaringen visar på parternas intention att åstadkomma en direktförsäljning av Stånga
Gumbalde 1:89. Parterna binds först när slutligt avtal undertecknats och godkänts av Tekniska
nämnden.
4.4. Ingen av Parterna har något ansvar mot den andra Parten för det fall samarbetet skulle avbrytas eller
upphöra utan att ett bindande avtal kommer till stånd, eller på annan grund med anledning av denna
avsiktsförklaring. Om samarbetet avbryts svarar respektive part för nedlagda kostnader.

5. Överlåtelse
Denna avsiktsförklaring får ej överlåtas utan båda Parternas medgivande.

4. Ändring och tillägg
Ändringar och tillägg till denna avsiktsförklaring kan endast ske genom en skriftlig handling som hänvisar till
denna avsiktsförklaring och är undertecknad av behöriga företrädare för Parterna.
Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit var sitt.

För Region Gotland
Ort och datum
Underskrift

Underskrift

Karl-Johan Boberg

Patric Ramberg

För Gumbalde Resort AB
Ort och datum
Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2017/1247
8 december 2020

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Motion Laddplatser för elektriska fordon
Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen och överlämnar den till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Regionfullmäktige gav 2019-02-25 (§ 110) Tekniska nämnden i uppdrag att till
regionfullmäktige innan utgången av 2019 redovisa förslag till en successivt utbyggd
ladd infrastruktur med betallösningar för fordon inom regionägda fastigheter, för att
möta behov från allmänhet, medarbetare och laddning av fordon inom regionens
egna verksamheter. Tekniska nämnden ska i samband med årsredovisningar, till
regionfullmäktige, redovisa status för ladd platser på de parkeringar som regionen
råder över, enligt parkeringsstrategins förslag.
Bedömning

Länsstyrelsen leder ett övergripande arbete om Hållbara transporter på Gotland där
Region Gotland är delaktiga.
(https://www.lansstyrelsen.se/gotland/foretag/miljo/energi-och-klimat/hallbaratransporter.html)
Länsstyrelsen har haft ett uppdrag från regeringen att tillsammans med
Energimyndigheten ta fram en ”Plan för infrastruktur för elfordon och förnybara
drivmedel”. Planen färdigställdes av Länsstyrelsen i december 2019. Denna är tänkt
att ligga till grund för fortsatt arbete inom organisationerna. Region Gotland har varit
delaktiga i att ta fram denna plan och kommer att arbeta enligt den framtagna planen.
Regionfullmäktige har tidigare beslutat om ny parkeringsstrategi 2018-12-17 §74. I
nya exploateringsprojekt, stadsbyggnadsprojekt, detaljplaner och investeringsprojekt
bevakas frågan enligt parkeringsstrategin. I strategin anges att ”alla offentliga
parkeringsytor ska ha laddpunkter för elfordon samt vara förberedda för utökning av
dessa platser i framtiden”. Där det anges också att regionstyrelseförvaltningen är
ansvariga för utbyggnaden av ladd-infrastruktur under perioden 2019-2025. Energi
Centrum Gotland har upphandlat en pilotstudie inom ”Smart laddning på Gotland”.
Det är organisationen ”Power Circle” som skall genomföra piloten.
Den nya parkeringsplatsen vid Greta Arvidssons gata är förberedd för laddinfrastruktur och kan ganska enkelt förses med ladd-platser. Det finns i dagsläget
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inget beslut om vad det skall kosta att ladda fordon på Regionens kvartersmark eller
på allmän plats. Det finns för närvarande en ladd-plats vid Cramérgatan och en vid
Skeppsbron som är tillgängliga för allmänheten. Båda dessa ladd-platser ligger på
Regionens kvartersmark. Laddningen tillhandahålls av GEAB och är gratis. Båda
dessa ladd-platser har tillkommit i samband med Almedalsveckan och har sedan
blivit kvar. Region Gotland har i dagsläget inga ladd-platser på allmän plats.
Fastighetsförvaltningsavdelningen sätter redan nu upp ladd-stolpar för Regionens
verksamheter när det behövs för tjänstebilar. Det finns en ladd-plats på Korpen och
en vid Visby lasarett för tjänstebilar. Fastighetsförvaltningsavdelningen har
medverkat till att det finns ladd-stolpar på den stora parkeringen på Visborgsområdet
genom dialog med hyresvärden.
Sedan den 15 maj 2020 är laddning av elfordon ett nytt egenskapskrav i plan- och
bygglagen (PBL). Reglerna säger följande:
Krav i samband med uppförande av nya byggnader.
Kraven på laddning av elfordon i samband med uppförande av byggnader ska
tillämpas om man söker bygglov eller gör en anmälan efter den 10 mars 2021.
- Nya bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha
ledningsinfrastruktur (förberedelse med tomrör eller liknande) till alla
parkeringsplatser.
- Övriga nya uppvärmda byggnader med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden
eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur till 20 % av parkeringsplatserna och
minst en laddningspunkt för elfordon.
För ouppvärmda byggnader ställs inga krav
Därutöver ställs retroaktiva krav på befintliga byggnader som ska vara
genomförda före den 1 januari 2025.
- Uppvärmda byggnader som inte är bostadshus med fler än 20 parkeringsplatser i
byggnaden eller på tomten ska ha minst en laddningspunkt för elfordon.
- För ouppvärmda byggnader och bostadshus ställs inga retroaktiva krav.
Fastighetsförvaltningsavdelningen kommer att utreda vilka byggnader som omfattas
av ovan nämnda regler för ladd infrastruktur.
Teknikförvaltningen bedömer att ytterligare initiativ av Region Gotland än de som
beskrivs ovan skulle resultera i dubbelarbete.
Barn- och genusperspektiv –inte

relevant.

Landsbygdsperspektiv – förslaget

rör platser på hela Gotland.

Ekonomisk konsekvensanalys – Teknikförvaltningen

ladd infrastruktur.

har inte budget för utbyggnad av

Beslutsunderlag

Rf § 110 (2019-02-25)
TKF tjänsteskrivelse 2020-12-08
Motion 2016-11-21
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Motion Regionfullmäktige 2016-11-21

Laddplatser för elektriska bilar

Gotland är en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor. Det är ett av våra visionsmål för år
2025.
Nationellt har vi målet att persontransporter med bilar, skall ske utan koldioxidutsläpp år 2030.
Det finns i dag två huvudsakliga tekniker för att vi skall nå målen, vilka är biogas och elektriskt drivna fordon.
Det finns inga motsättningar mellan dessa två tekniker, båda behövs.
För att underlätta och stimulera till ett ökat användande av elektriska fordon behövs det tillgängliga laddplatser
både vid hemmet, arbetsplatsen och på serviceorterna.
-Därför yrkar jag att:
Regionen skapar förutsättningar för operatörer att anlägga laddplatser på regionens parkeringsplatser.

Vibble 2016-11-21

Claes Nysell (L)

Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-02-25

RF § 110

Motion. Laddplatser för elektriska fordon

RS 2016/772

Regionfullmäktiges beslut

Tekniska nämnden får i uppdrag att till regionfullmäktige innan utgången av 2019
redovisa förslag till en successivt utbyggd laddinfrastruktur med betallösningar för
fordon inom regionägda fastigheter, för att möta behov från allmänhet,
medarbetare och laddning av fordon inom regionens egna verksamheter.
x Tekniska nämnden ska i samband med årsredovisningar, till regionfullmäktige,
redovisa status för laddplatser på de parkeringar som regionen råder över, enligt
parkeringsstrategins förslag.
x

Claes Nysell (L) har i en motion yrkat att det ska skapas förutsättningar för
operatörer att anlägga laddningsplatser på Region Gotlands parkeringsplatser.
I sitt beredningsförslag anför regionstyrelseförvaltningen att motionens yrkande att
ge förutsättningar för operatörer att anlägga laddplatser på regionens parkeringsplatser, föreslås bli hanterat i en strategi som ska redovisas av tekniska nämnden
2019, i samband med pågående arbete om laddinfrastruktur. Förslaget är i överensstämmelse med parkeringsstrategin, antagen i regionfullmäktige 2018-12-17.
Regionstyrelseförvaltningen har bedömt att tekniska nämnden äger frågan om att
skapa förutsättningar för operatörer att anlägga laddplatser på de parkeringsplatser
där Region Gotland är fastighetsägare. Laddplatser för elfordon på allmänna
parkeringar finns med i regionens parkeringsstrategi som antogs 2018. För 2018 och
2019 har också varje länsstyrelse fått i uppdrag enligt villkorsbrevet för 2018 att i
dialog med lokala aktörer och Energimyndigheten ta fram en länsvis regional plan för
infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. På Gotland görs detta arbete i
samverkan med regionen och i utkastet till planen (som kommer på remiss under
2019) anges, bl.a. med hänvisning till dessa motioner: Då politiken inom Region
Gotland efterfrågat en strategi för infrastruktur för el och förnybara drivmedel så har
dessa två uppdrag slagits ihop till en gemensam och länsövergripande process.
Regiondirektören ingår i styrgrupp och medarbetare från samhällsbyggnadsrespektive teknikförvaltningen deltar i arbetsgruppen för detta arbete.
I och med att detta arbete pågår, bedömer regionstyrelseförvaltningen att regionfullmäktige, med en mycket begränsad extra arbetsinsats från teknikförvaltningen bör
kunna få en redovisning av hur laddinfrastruktur för fordon inom regionens egna
fastigheter ska utvecklas, för att möta behov från allmänhet, medarbetare och
laddning av fordon inom regionens egna verksamheter.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-02-25

RF § 110 forts
RS 2016/772

Tekniska nämndens svar på denna motion hänvisade till arbetet med den nya
parkeringsstrategin. Parkeringsstrategin kap 6.7: ”Det finns dock ingen tydlig strategi
kring hur utbyggnaden ska se ut framöver, men kommunen bör sträva efter att
fortsätta ligga i framkant för laddpunkter på allmän plats. Samtliga nya och befintliga
parkeringar som kommunen råder över bör därför sträva efter att minst 10 procent
av platserna är utrustade med laddpunkter. Det bör också genomföras informationssatsningar mot hyres- och bostadsföreningar i syfte att hjälpa dessa att införa
laddpunkter. För att uppmuntra användande av hållbara transportmedel kan laddning
vara avgiftsfritt initialt, men bör på sikt avgiftsbeläggas. Tydligare riktlinjer kring
laddning kan tas fram i takt med att fler laddpunkter skapas.”
I strategins kap 8.5 hänskjuts övriga frågor om laddinfrastruktur till regionstyrelseförvaltningen:
”Region Gotland bör ansvara för fortsatt satsning, men också se till att utbilda
fastighetsägare, arbetsgivare och andra tänkbara investerare. Ansvar: Regionstyrelseförvaltningen, Tidplan: 2019-2025”
Föreslagen redovisning från teknikförvaltningen behövs därför även som underlag till
regionstyrelseförvaltningen, för att hantera uppdrag enligt parkeringsstrategin.
I arbetet inför parkeringsstrategin, där konsultfirman Ramböll arbetade med underlaget, hålls även ett antal arbetsmöten om laddinfrastruktur med berörda inom
teknikförvaltningen. Ramböll fick även underlag från projektet Elbilslandet, ett
projekt där Region Gotland medverkade, om än i mycket begränsad omfattning . En
avsikt var att parkeringsstrategins delar rörande laddplatser skulle ha kunnat redovisas
inom ramen för projekt Elbilslandet, men arbetet med parkeringsstrategin blev
fördröjt. Mycket tack vare projektet Elbilslandet finns redan ett femtiotal publikt
tillgängliga laddplatser på Gotland, många av dem på besöksmål. S.k. snabbladdare
finns i Fårösund, Hemse och i Visby. Det är möjligen för besökare och för fastboende utan egen parkering vid bostaden som behovet av laddning på allmän
parkering är störst. Här kommer teknikförvaltningens förhållningssätt till laddplatser
att få betydelse.
Från teknikförvaltningen behövs, i samarbete mellan avd. för fastighetsförvaltning
och utveckling, inriktningsbeslut om var det är lämpligast att sätta upp laddplatser på
regionens fastigheter, både på allmänna parkeringar och på personalparkeringar och
hur betalningen enklast löses för att använda dessa. Om konkurrens uppstår mellan
olika prioriterade grupper, behöver det beskrivas och hanteras. På platser med få
laddningar kan laddplatser utan betallösningar vara mest kostnadseffektivt.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-02-25

RF § 110 forts
RS 2016/772

Trots det har det i arbetsmöten om laddinfrastruktur, bland annat ur ett likabehandlingsperspektiv, lyfts från tekniska förvaltningen att laddplatser på offentligt
ägd mark inte ska erbjuda fri laddning av elbilar.
Vidare måste det skaps incitament på P-platser som erbjuder laddning att flytta
fordon när de laddat färdigt, så att de inte blockeras av redan laddade fordon.
Teknikförvaltningen har också påpekat att ansvarsfrågor för skador kopplade till
laddning ska vara utredda. Inom dessa frågor bedömer regionstyrelseförvaltningen att
regionfullmäktige bör uppdra till teknikförvaltningen att redovisa ställningstaganden i
en strategi för laddinfrastruktur inom regionägda fastigheter. Stöd för uppdraget kan
bland annat inhämtas i Energimyndighetens SOFT-utredning, i samarbetet med
länsstyrelsen som beskrivs ovan och i pågående arbete hos Energimyndigheten inom
deras gotlandsuppdrags delprojekt för transporter.
Arbetsutskottet har begärt att ärendet kompletteras med en skrivning om Region
Gotlands samarbete med länsstyrelsen angående en klimatstrategi. Ärendet överlämnades därför till regionstyrelsen utan eget yttrande. Reviderat underlag har
bifogats kallelse till regionstyrelsen.
Regionstyrelsen har, i likhet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att tekniska
nämnden ges i uppdrag att till regionfullmäktige innan utgången av 2019 redovisa
förslag till en successivt utbyggd laddinfrastruktur för fordon inom regionägda
fastigheter, för att möta behov från allmänhet, medarbetare och laddning av fordon
inom regionens egna verksamheter.
Tekniska nämnden ska i samband med årsredovisningar, till regionfullmäktige,
redovisa status för laddplatser på regionens parkeringar.
Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Claes Nysell (L).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2016-11-21
Tekniska nämnden 2018-08-29, § 209
Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-18, rev 2019-01-23
Regionstyrelsen 2019-01-30, § 25
Skickas till
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/1236
3 december 2020

Michael Schwertner

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Busstider
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser förslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där föreslår förbättrad kvällstrafik i
landsbygdstrafiken främst på lördagar. Det önskas ankomst i Visby kring kl. 19.30
istället för kl. 18.30 och avgång från Visby mot landsbygden kring kl. 00.45 istället för
kl. 23.45.
Ett medborgarförslag har inkommit där trafiken med linjebussar till och från Visby
anses som otillräcklig främst på lördagskvällar.
Busstiderna på helger är i första hand anpassade till färjorna till och från Nynäshamn.
Kollektivtrafikenhetens bedömning är att redan befintlig trafik möjliggör besök i
Visby kvällstid. En utökning av busstrafiken på kvällar är i nuläget inte möjligt på
grund av resursbrist. Kollektivtrafikenheten föreslår därför tekniska nämnden att
avslå medborgarförslaget. Förslaget kommer dock att beaktas i den framtida
tidtabellplaneringen om kollektivtrafikens resurser skulle tillåta det.
Bedömning

Människornas resebehov är olika och samtidigt är kollektivtrafikens resurser
begränsade. Det krävs en prioritering inom planeringen, en tidtabell är därför alltid
en kompromiss och kan inte uppfylla alla individuella resebehov. Helgens tidtabell på
linjerna 10, 11 och 20 är i första hand anpassad till anslutningarna till och från
färjorna. Utöver det ska den möjliggöra vissa fritidsresor under dagtid, till exempel
inköpsresor till Visby.
Kvällsbussarna mot landet är anpassade till färjans ankomst från Nynäshamn vid kl.
23.20. I nuläget ankommer linje 11 (linjen nämndes som exempel av förslagsställaren)
från Hemse på lördagar, sön- och helgdagar kl. 19.10 till Visby busstation, alltså 40
minuter senare än tidigare. Avgångstiden mot landet är kl. 0.00 och alltså 15 min
senare. En senareläggning av denna avgång med en timme skulle göra den oattraktivt
för båtresenärer. Att införa en ytterligare avgång kl. 01.00 är tyvärr inte möjligt på
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grund av resursbrist. Kollektivtrafikenheten föreslår därför Tekniska nämnden att
avslå medborgarförslaget.
Vid en framtida ökning av kollektivtrafikens resurser kommer kollektivtrafikenheten
att se över tidtabellen. I samband med detta kan – som en början försöksvis – även
nattrafikens omfattning utökas.
Barn- och genusperspektiv

Ett utökat kollektivtrafikutbud bidrar till jämställdheten genom att erbjuda fler
resmöjligheter för alla dem som inte har tillgång till bil. Dessvärre är
kollektivtrafikens resurser begränsade, varför en utökning av kvällstrafiken inte kan
prioriteras i nuläget.
Landsbygdsperspektiv

Kollektivtrafikenheten anser att bussanslutningen från färjeankomsten bör prioriteras
framför andra önskemål. Den nuvarande tidtabellen gör det möjligt att besöka Visby
under några timmar på kvällstid och åka tillbaka till landsbygden vid midnatt.
Ekonomisk konsekvensanalys

En utökad nattrafik på lördagar (antagande: en ytterligare avgång på linjerna 10, 11
och 20 samt tillhörande turer åt motsatt håll) skulle leda till en ökning av trafiken
med ca 22 000 km, motsvarande en merkostnad av ca 700 000 kronor per år.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag, registrerat 2020-04-08
Tjänsteskrivelse 2020-12-03
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Datum
2020-02-23 14:38

Ärendenummer
#19818

Sida
1(1)

Inskickat av: MALIN LUNDGREN

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Busstider
Beskrivning och motivering
Vi som bor på landsbygden ( Stånga bl.a) och vill åka till Visby och roa oss en lördagkväll har följande alternativ att ta oss:
11:ans busslinje kör från Stånga kl 17 och 19.25. Hem kl 23.45.
För många av oss blir det att fixa skjuts hem om man vill besöka krogarna senare än 23.45 eller ta dyr taxiresa alternativt åka bussen
och därmed "missa" när de flesta Visbybor börjar röra på sig i natten, många går inte ut förren 23 tiden..
Sen hade det även varit bättre om bussen går från Stånga ( tar det som exempel) kl 18.30 istället, mer lagom att vara i Visby 19.30.
Igår d 22 februari åkte jag o min sambo till Visby kl. 19.25 från Stånga, det var endast vi och 1 person till som åkte hela vägen till
Visby. Hemresan 23.45 var det max 5 pers inkl. oss två.
Är inte det ett tecken på att bussarna går "fel" tider? Har en kompis i Roma som ville åka in oxå, men avstod pga busstiderna o hade
blivit dyr taxiresa hem isf.
Låt sommartidens senarelagda busstur gå även på vintern så vi gotlänningar kan nyttja Visbys uteliv även vintertid!!
Mvh/ Malin Lundgren, Stånga

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
MALIN LUNDGREN
Adress
STÅNGA TJÄNGVIDE 460

Postnummer och ort
623 60 Stånga

E-postadress
balloon-dance@telia.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 2019/3214
11 november 2020

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Cirkulationsplats (rondell) vid korsningen
Lundbygatan-Slitevägen
Förslag till beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår en ny
cirkulationsplats vid Lundbygatan/Slitevägen i syfte att förbättra trafiken i Visby.
Förslaget innehåller en rastplats för lastbilschaufförer och husbilar samt nya av- och
påfarter till cirkulationsplatsen. Medborgarförslaget innehåller också förslag på
nybyggnation av höghus på tomten mellan kv Melonen och kv Dillen på den tomt
där det tidigare låg ett växthus.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att det i nuläget inte finns kapacitetsproblem i
korsningen 147 och Lundbygatan som motiverar en anläggning av cirkulationsplats.
Om behov uppstår behöver en ny detaljplan för området tas fram och finansieringen
lösas. Trafikverket är väghållare för länsväg 147 och är därmed ansvariga för
trafiksäkerheten. Vad beträffar nybyggnation av bostäder på tomten där växthuset
tidigare låg är det ingen fråga som förvaltningen råder över. Förslagsställarens förlag
har därför skickats för kännedom till Samhällsbyggnadsförvaltningen som hanterar
detaljplaner och bygglov.
Barn- och genusperspektiv – Perspektivet

berörs inte.

Landsbygdsperspektiv - Medborgarförslaget

berör enbart Visby.

Ekonomisk konsekvensanalys - Perspektivet

berörs inte.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag TN 2019/3214 2019-09-18
Bilaga
Tjänsteskrivelse 2020-11-11
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/3214

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, förlagställaren

2 (2)

Datum
2019-09-18 08:18

Ärendenummer
#15854

Sida
1(2)

Inskickat av: Elof Robert Yngve Winarve

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Rondell korsningen lundbygatan/sliteväg och höghus på gamla växthusområdet mellan melonen och dillen.
Beskrivning och motivering
Hej Region gotland! Jag är en stolt gotlänning som trivs på ön och har mina tankar och planer om ön. Jag tror att dessa 2 planer som
jag har skulle ha förbättrat både trafiken och bostadsbristen på ön och framförallt i Visby. På bild nummer ett som jag bifogar så är det
ett förslag på en ny rondell i korsningen lundbygatan/Slitevägen. Där ser ni hur jag har målat (väldigt dåligt målat) en rondell i vitt,
tillfartsvägar till rondellen i rött, utfarter som bordevara kvar i gult OCH en helt ny rastplats för alla trötta lastbilschaufförer och
husbils/husvagnsåkare i blått. Det hade förbättrat trafiken där då man oftast får vänta väldigt länge när man kör ett tungt fordon, och
även ibland i personbil. Rastplatsen hade varit perfekt där då det står många lastbilar och husbilar på shellmackens platta redan och
sover/vilar. Självklart så ska rastplatsen ha anslutning till macken för bränsle och kanske en god chokladbit eller dylikt.
Nu till bild 2. Där ser ni där det gamla växthuset låg mellan melonen och dillen. Där har jag kommit på en plan om 3 stycken höghus.
Jag har ritat 3 stycken prickar på bilden som jag bifogar som jag tycker att det borde vara. Här kommer en förklaring om den bilden.
Den gröna pricken ska symbolisera ett höghus på mellan 10-13 våningar, den blåa pricken symboliserar ett höghus mellan 12-15
våningar och den röda pricken symboliserar ett höghus med 14-17 våningar. Det vita är parkeringar, det svarta/gråa är tillfartsväg och
det gula är park/lekplats/grillplats/tvättstuga. Tanken bakom den här planen är bostadsbristen som råder på ön nu. Det här hade tillsatt
måååångaa lägenheter i området och även gett bingeby ett lyft. Visst, alla ska ha solnedgång i Visby och bla bla bla. Folk hade blivit
väldigt sura över detta höghusen och dylikt, men det är dags att börja o bygga på höjden. Detta hade varit en bra start och även gett
visby ett nytt landmärke!
Jag bifogar bilder på tänkta designer på huset som passar in på bingeby. Jag hoppas att ni läser dessa förslag och tar åt er av det. Om
jag skall skicka det till någon stadsplanerare så tar jag gärna dennes mail adress!
Tack för att ni tog er tid att läsa igenom detta! Mvh Elof.
Bifogar nu bilderna.
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
20190917_134318.jpg (1,34 MB)
20190917_134543.jpg (1,05 MB)
Screenshot_20190917-134658_Gallery.jpg (318 KB)
Screenshot_20190917-134705_Gallery.jpg (309 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

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

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

Datum
2019-09-18 08:18

Ärendenummer
#15854

Inskickat av
Elof Robert Yngve Winarve

Sida
2(2)

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Elof Robert Yngve Winarve
Adress
HEJDEBY MATTISE 122

Postnummer och ort
621 76 Visby

E-postadress
elof.winarve@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 2019/3831
12 november 2020

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Medborgarförslag , Farthinder på Smedjegatan
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget är besvarat.

Sammanfattning

Förslagsställaren vill att det anläggs fartgupp vid Smedjegatan 11-15. Som skäl anges
att hastigheten på sträckan överskrids rejält av alla bilister samtidigt som barn leker
och vuxna promenerar längs vägen. Raksträckan förbi Smedjegatan 11-15 används
som accelerationssträcka och där skulle fartgupp vara till stor nytta.
Bedömning

Vid de trafikmätningar som gjorts på Smedjegatan har inte medelhastigheten
överskridit skyltad hastighet 30 kilometer i timmen. I det trånga gaturummet kan
dock 30 kilometer i timmen upplevas som snabbt. Tidigare prov med tillfälliga
trafikbulor resulterade i att förvaltningen fick ta bort farthindren eftersom
bullerstörningen från dessa åtgärder blev större än utan dessa åtgärder. En ny
trafikmätning bör göras på platsen för att se om förhållandena har ändrats sedan
föregående mätning.
Barn- och genusperspektiv –Påverkas inte.
Landsbygdsperspektiv – Påverkar inte landsbygden.
Ekonomisk konsekvensanalys – påverkar inte ekonomin mer än kostnaden för en
ny trafikmätning.
Beslutsunderlag

TN 2019/3831
Tjänsteskrivelse 2020-11-12

1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/3831

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren

2 (2)

Datum
2019-10-27 19:53

Ärendenummer
#16866

Sida
1(1)

Inskickat av: Maja Ingrid Elisabeth Allard

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Fartgupp för Smedjegatan
Beskrivning och motivering
Smedjegatan som löper från norderport är en av visbys mest trafikerade gator. Hastigheten överskrids rejält av de allra flesta bilisterna
samtidigt som barn leker och vuxna promenerar längs vägen. Raksträckan förbi Smedjegatan 11-15 användas som accelerationssträcka
och här skulle fartgupp vara till stor nytta. Får vi ned hastigheten till den tillåtna gränsen minskar både buller, utsläpp och trafikfaran
för alla som vistas i närområdet.

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
Maja Ingrid Elisabeth Allard
Adress
SMEDJEGATAN 13 A

Postnummer och ort
621 55 Visby

E-postadress
Majaallard@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 2019/3832
12 november 2020

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Inställelsetid trasiga gatlyktor
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget är besvarat.

Sammanfattning

Förslagsställaren uppger att hon har felanmält trasiga gatlyktor i minst fem år. Hon
tycker att åtgärdstiden på 30 dagar för GEAB att laga felanmälda lyktor är alldeles för
lång tid. Det är en säkerhetsfråga för barn, unga, kvinnor, synsvaga och äldre. Hon
vill därför att inställelsetiden ändras till sju eller fjorton dagar. Det ser också väldigt
illa ut för besökare när Region Gotland inte kan byta ut ljuskällor i sina gatlyktor.
Bedömning

I Region Gotlands avtal med GEAB angående drift- och underhåll av gatubelysning
finns en bilaga som reglerar åtgärdstider för olika fel på gatubelysningen.
Åtgärdstiderna är anpassade i förhållande till trafikmängd, trafiksäkerhet och
trygghet. Huvudvägar i Visby har åtgärds tid 14 dagar för enstaka fel på ljuskällor och
7 dagar vid större fel som tex kabelfel. Bostadsgator i tätort har 30 dagar och 14
dagar vid kabelfel. Gång- och cykelvägar har 14 dagar för enstaka fel på ljuskällor och
7 dagar för kabelfel. Det samma gäller för Visby innerstad. Att korta ner dessa
åtgärdstider är resurskrävande och kostsamt. I takt med att belysningsarmaturerna
byts till led-armaturer ökar brinntiden på ljuskällorna mycket. De nya moderna
armaturerna är ofta utrustade med hårdvara så att de kan skicka meddelanden om
status och felanmälan digitalt. I Visby återstår en del vägar där armaturerna inte är
utbytta men på övriga Gotland är alla armaturer som sitter vid vägar som Regionen
är väghållare för utbytta. Med anledning av ovanstående anser förvaltningen att det
inte finns skäl för att ändra i det gällande avtal som reglerar underhåll av Regionens
gatubelysning.
Barn- och genusperspektiv –Armaturbyten till led har inneburit höjd trafiksäkerhet
och ökad trygghet.
Landsbygdsperspektiv – Gotlands landsbygd har bättre status på gatubelysningen
där Region Gotland är väghållare än vägar i Visby eftersom armatur bytet inte är klart
i Visby.
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/3832

Ekonomisk konsekvensanalys – Det saknas driftmedel för korta ner
inställelsetiden för enstaka byten av ljuskällor.
Beslutsunderlag

TN 2019/3832
Tjänsteskrivelse 2020-11-12
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen Förslagsställaren

2 (2)

Datum
2019-11-10 18:23

Ärendenummer
#17209

Sida
1(1)

Inskickat av: Anna Karimo

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Inställelsetid trasiga gatlyktor
Beskrivning och motivering
Jag har systematiskt felanmält trasiga gatlyktor i minst fem år. Vad jag kan minnas har GEAB trettio dagar på sig att byta felanmälda
lyktor. Detta är för lång tid, särskilt under den mörka årstiden.
Som jag ser det är det en säkerhetsfråga framför allt för barn, unga, kvinnor, synsvaga och äldre. Befolkningen blir äldre och därmed
synsvagare.
Därför anser jag att man bör korta ner inställelsetiden, för entreprenören GEAB, till sju eller fjorton dagar. Trettio dagar är alldeles för
länge. Särskilt om man räknar arbetsdagar i stället för kalenderdagar.
Det ser också väldigt illa ut för besökare när Region Gotland inte kan byta ut ljuskällor i sina gatlyktor.
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
IMG_20191110_165115.jpg (1,3 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

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

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Anna Karimo
Adress
SPECKSGRÄND 8 LGH 1001

Postnummer och ort
621 55 Visby

E-postadress
anna.karimo@telia.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 2020/96
16 november 2020

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Belysning och skyltning ICA Maxi Arena
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget är besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren skriver:
Belysningen från ICA Maxi Arena, Idrottsgatan 4, och norrut mot Langs väg, är obefintlig. Stor
risk för olyckor den mörka årstiden. Det är en relativt kort sträcka som behöver få belysning varför
det inte är någon större investering. Om man åker 142 från Visby är belysningen också eftersatt.
Totalmörkret sista sträckan utgör en stor risk för olyckor. Skyltningen från 148/142 anger endast
Arenahallen och måste förbättras. Redan vid Terra Novas södra rondell vid Burgsviks skylten bör
finnas skylt mot ICA Maxi Arena och/eller Arenahallen. Jag vet att det är Vägverkets ansvar
men Regionen bör kunna drivafrågan, särskilt som man verkar vilja undvika genomfartstrafik
med bil på Langs Väg.
Bedömning

Från Idrottsgatan och fram till villakvarteren vid Djuplunda saknas gatubelysning och
separat gång- och cykelväg på Langs väg. Vid anläggningen av Arenahallen byggdes
en helt ny belyst separerad gång- och cykelväg väster om Arenahallen. Den ansluter
till Visborgsområdet och även till tunnlarna norr ut och öster ut under Visbyleden.
En separerad gång- och cykelväg bör på sikt byggas utmed Langs väg till Arenahallen
men för närvarande finns inga medel avsatta till det. Länsväg 142 är en statlig väg där
Trafikverket är väghållare. Det är väghållaren som har ansvaret för trafiksäkerheten.
Region Gotland sätter inte upp ny gatubelysning där man inte är väghållare.
Förvaltningen har för avsikt att se över hänvisningsskyltningen till Arenahallen i
samråd med Trafikverket.
Barn- och genusperspektiv –Anläggningen av en ny separerad och belyst gångoch cykelväg till Arenahallen från centrala Visby har varit positivt ur trafiksäkerhets
synpunkt och i upplevd trygghets känsla.
Landsbygdsperspektiv - Påverkar inte landsbygden.
Ekonomisk konsekvensanalys - Påverkar inte ekonomin förrän medel för
utbyggnad av belysning och gång- och cykelväg budgeteras.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/96

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-11-18
Tjänsteskrivelse 16 november 2020
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren

2 (2)

Datum
2019-11-18 18:39

Ärendenummer
#17445

Sida
1(1)

Inskickat av: Anna Karimo

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Belysning och skyltning ICA Maxi Arena
Beskrivning och motivering
Belysning och skyltning
Belysningen från ICA Maxi Arena, Idrottsgatan 4, och norrut mot Langs väg, är obefintlig. Stor risk för olyckor den mörka årstiden.
Det är en relativt kort sträcka som behöver få belysning varför det inte är någon större investering. Jag känner till att en cykelolycka
inträffade, efter en Visby IBK-match, förra året.
Om man åker 142 från Visby är belysningen också eftersatt. Totalmörkret sista sträckan utgör en stor risk fr olyckor. Särskilt som det
är modernt med svarta ytterkläder och många slarvar med reflexer. (Föräldrar bör utrusta sina barn bättre och sätta reflexer på barnens
cykelekrar.)
Skyltningen från 148/142 anger endast Arenahallen och måste förbättras. Redan vid Terra Novas södra rondell vid Burgsviksskylten
bör finnas skylt mot ICA Maxi Arena och/eller Arenahallen. Jag vet att det är Vägverkets ansvar men Regionen bör kunna driva
frågan, särskilt som man verkar vilja undvika genomfartstrafik med bil på Langs Väg.

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
Anna Karimo
Adress
SPECKSGRÄND 8 LGH 1001

Postnummer och ort
621 55 Visby

E-postadress
anna.karimo@telia.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 2019/3833
12 november 2020

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Enkelrikta gator på A7-området för bättre
möjligheter att parkera
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att avslå förslaget.

Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Ada Blocks och Wilhelmina
Skogs Gata enkelriktas så att parkering kan tillåtas på ena sidan.
Bedömning

Gatorna på Artilleriet är projekterade för dubbelriktad trafik. Att införa
enkelriktningar som föreslås skulle innebära att trafikarbetet i området skulle öka
eftersom man då ofta får köra omvägar för att nå sitt mål. Enligt Region Gotlands
parkeringsstrategi skall parkering för boende och besökare ordnas på kvartersmark.
Kantstensparkering försvårar även gaturenhållningen. Region Gotland har anlagt en
ny parkering i området. Syftet med den nya parkeringen är att tillgodose behovet av
parkering för besökare till den nya parken och den nya lekplatsen i området.
Parkeringen kan även nyttjas av andra besökare till området.
Barn- och genusperspektiv –Dubbelriktad trafik ger oftast lägre hastigheter vilket
är positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Landsbygdsperspektiv – Påverkas inte.
Ekonomisk konsekvensanalys – Medför inga nya kostnader.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-11-14
Tjänsteskrivelse 2020-11-12

1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/3833

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren

2 (2)

Datum
2019-11-14 21:14

Ärendenummer
#17367

Sida
1(1)

Inskickat av: RIKARD VON ZWEIGBERGK

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Enkelrikta gator på A7-området för att förbättra parkeringsmöjligheterna
Beskrivning och motivering
A7-området expanderar och snart kommer ännu fler flytta in på området. Det finns idag mycket begränsade parkeringsmöjligheter och
även när byggarbetena är klara kommer det var svårt med platser.
En enkel lösning på problemet skulle vara att enkelrikta Ada blocks gata och Wilhelmina Skoghs Gata åt varsitt håll och tillåta
parkering på ena sidan. Gatorna är idag tillräckligt breda för att tillåta trafik trots att bilar skulle parkera där. Det skulle dessutom skapa
goda möjligheter för besökare att kunna parkera intill det tilltänkta koloniområdet som enligt detaljplanen ska ligga utmed Wilhelmina
Skoghs Gata.
Konsekvensen skulle i princip vara obefintlig för trafikflödet.

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
RIKARD VON ZWEIGBERGK
Adress
STORGATAN 24 LGH 1001

Postnummer och ort
624 48 Slite

E-postadress
rikardvz@grindpost.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 2020/1235
16 november 2020

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Belyst gång/cykelväg vid Langs väg Sporthallen
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget är besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår: När sporthallen i
södra Visby byggdes förväntades en god och säker kommunikation för gående och cyklister mellan
Visby och sporthallen. Denna har ännu idag inte kommit till stånd. Jag föreslår att en sådan,
direkt i anslutning till Langs väg, snarast projekteras och utföres. Sannolikt väster om vägen
Samtidigt bör den gamla cykelvägen längs med östra sidan av Langs väg iordningställas, ev
avskiljas med räcke och förses med lämplig skyltning. Idag upplevs den som en del av körbanan.
Bedömning

Från Idrottsgatan och fram till villakvarteren vid Djuplunda saknas gatubelysning och
separat gång- och cykelväg på Langs väg. Vid anläggningen av Arenahallen byggdes
en helt ny belyst separerad gång- och cykelväg väster om Arenahallen. Den ansluter
till Visborgsområdet och även till tunnlarna norr ut och öster ut under Visbyleden.
En separerad gång- och cykelväg bör på sikt byggas utmed Langs väg till Arenahallen
men för närvarande finns inga medel avsatta till det.
Barn- och genusperspektiv – Anläggningen av en ny separerad och belyst gångoch cykelväg till Arenahallen från centrala Visby har varit positivt ur trafiksäkerhets
synpunkt och i upplevd trygghetskänsla.
Landsbygdsperspektiv – Påverkar inte landsbygden.
Ekonomisk konsekvensanalys - Påverkar inte ekonomin förrän medel för
utbyggnad av belysning och gång- och cykelväg budgeteras.
Beslutsunderlag

TN 2020/1235
Tjänsteskrivelse 16 november 2020

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 2020/1235

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren

2 (2)

Datum
2020-02-20 10:51

Ärendenummer
#19737

Sida
1(1)

Inskickat av: KJELL MAGNUS WIMAN

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Belyst gång/cykelväg vid Langs väg - Sporthallen
Beskrivning och motivering
När sporthallen i södra Visby byggdes förväntades en god och säker kommunikation för gående och cyklister mellan Visby och
sporthallen.
Denna har ännu idag inte kommit till stånd. Jag föreslår att en sådan, direkt i anslutning till Langs väg, snarast projekteras och
utföres. Sannolikt väster om vägen
Samtidigt bör den gamla cykelvägen längs med östra sidan av Langs väg iordningställas, ev avskiljas med räcke och förses med
lämplig skyltning.
Idag upplevs den som en del av körbanan.

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
KJELL MAGNUS WIMAN
Adress
STRANDGATAN 19

Postnummer och ort
621 56 Visby

E-postadress
mw@strandhotel.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 2020/721
16 november 2020

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Övergångsställe på Skarphällsgatan
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget är besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren skriver:
Att ta sig över Skarphällsgatan vid cykelvägen som kommer ut mellan Skarphällsgatan 11 och
Skarphällsgatan 13 är näst intill omöjligt och förenat med livsfara. Ett övergångsställe behövs där
och även en hastighetsbegränsning till 30 km/tim på sträckan där det nu är 50. Nu när det blir
fler och fler affärer längs gatan blir det ännu större behov av ovanstående.
Bedömning

I gällande detaljplan för Skarphäll skall en gångpassage anläggas. Eftersom
detaljplanen inte är genomförd vad beträffar vilka in/utfarter som skall vara kvar har
inte passagen kunnat genomföras. Trafikplanerarna har haft trafiksituationen på
Skarphällsgatan under uppsikt i många år. Det har inte funnits något ställe där
behovet att korsa gatan för gående har varit så stort att det har bedömts som säkert
att anlägga ett övergångsställe. På senare tid har trafikplanerare sett att behovet att
korsa Skarphällsgatan på det ställe som förslagsställaren anger har ökat. Det kan
därför vara motiverat att anlägga ett nytt övergångsställe på den platsen. På den östra
sidan kommer i så fall det nya övergångsstället att ansluta i en befintlig utfart som
enligt gällande detaljplan skall vara kvar. Fastighetsägaren har idag blockerat utfarten
med stora stenar och den används följaktligen inte i dagsläget. Om utfarten kommer
att öppnas kan inte övergångsstället vara kvar. Förvaltningen skall därför under 2021
anlägga ett tillfälligt övergångsställe som kan tas bort när passagen som anges i
detaljplanen byggs eller när fastighetsägaren vill öppna sin utfart igen. Under
sommaren 2020 har förvaltningen efter samråd med Polismyndigheten sänkt
hastigheten på del av Skarphällsgatan till 40 kilometer i timmen. Någon ytterligare
sänkning av gällande hastighet till 30 kilometer i timmen är inte aktuellt.
Barn- och genusperspektiv –Förbättrar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.
Landsbygdsperspektiv – Påverkar inte landsbygden.
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 2020/721

Ekonomisk konsekvensanalys – Medel tas från budget 2021 för trafiksäkerhets
ökande åtgärder
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-01-18
Tjänsteskrivelse 16 november 2020
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren

2 (2)

Datum
2020-01-18 19:57

Ärendenummer
#18836

Sida
1(1)

Inskickat av: INGRID GOTHÄLL

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Övergångsställe på Skarphällsgatan.
Beskrivning och motivering
Att ta sig över Skarphällsgatan vid cykelvägen som kommer ut mellan Skarphällsgatan 11 och Skarphällsgatan 13 är näst intill
omöjligt och förenat med livsfara. Ett övergångsställe behövs där och även en hastighetsbegränsning till 30 km/tim på sträckan där det
nu är 50.
Nu när det blir fler och fler affärer längs gatan blir det ännu större behov av ovanstående.

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
INGRID GOTHÄLL
Adress
CIKORIAVÄGEN 10

Postnummer och ort
622 66 Gotlands tofta

E-postadress
ingrid.gothall@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 2020/725
16 november 2020

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Fler övergångsställen på Skarphäll
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget är besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren skriver:
Det har blivit tre daglig verksamheter för vuxna funktionshindrade på Skarphäll den senaste tiden.
Flera nya affärer. Många som bor i Bingeby området som handlar på Willys. Det finns cykelbanor
på båda sidor av gatan, en längs med och på andra sidan rakt in i området, men det finns inget
övergångsställe mer än det som är vid rondellen vid Rusta. Ökad trafik när PMU flyttade till
Skarphäll, och nästa omöjligt att ta sig över gatan som fotgängare vid vissa tillfällen. Man ser flera
yngre som springer över, men har du rullator kan du få vänta hur länge som helst.
Bedömning

I gällande detaljplan för Skarphäll skall en gångpassage anläggas. Eftersom
detaljplanen inte är genomförd vad beträffar vilka in/utfarter som skall vara kvar har
inte passagen kunnat genomföras. Trafikplanerarna har haft trafiksituationen på
Skarphällsgatan under uppsikt i många år. Det har inte funnits något ställe där
behovet att korsa gatan för gående har varit så stort att det har bedömts som säkert
att anlägga ett övergångsställe. På senare tid har trafikplanerare sett att behovet att
korsa Skarphällsgatan på det ställe som förslagsställaren anger har ökat. Det kan
därför vara motiverat att anlägga ett nytt övergångsställe på den platsen. På den östra
sidan kommer i så fall det nya övergångsstället att ansluta i en befintlig utfart som
enligt gällande detaljplan skall vara kvar. Fastighetsägaren har idag blockerat utfarten
med stora stenar och den används följaktligen inte i dagsläget. Om utfarten kommer
att öppnas kan inte övergångsstället vara kvar. Förvaltningen skall därför under 2021
anlägga ett tillfälligt övergångsställe som kan tas bort när passagen som anges i
detaljplanen byggs eller när fastighetsägaren vill öppna sin utfart igen. Under
sommaren 2020 har förvaltningen efter samråd med Polismyndigheten sänkt
hastigheten på del av Skarphällsgatan till 40 kilometer i timmen. Någon ytterligare
sänkning av gällande hastighet till 30 kilometer i timmen är inte aktuellt.

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 2020/725

Barn- och genusperspektiv –Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanterökar i och
med åtgärden.
Landsbygdsperspektiv – Påverkar inte landsbygden.
Ekonomisk konsekvensanalys – Medel tas från budget 2021 för trafiksäkerhets
höjande åtgärder.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-01-31
Tjänsteskrivelse 16 november 2020
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren

2 (2)

Datum
2020-01-31 10:30

Ärendenummer
#19174

Sida
1(1)

Inskickat av: EVA GARDELL ROLF

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Två eller flera övergångsställen på Skarphäll.
Ex Skarphällsgatan 8 och 10
Beskrivning och motivering
Det har blivit tre daglig verksamheter för vuxna funktionshindrade på Skarphäll den senaste tiden.
Flera nya affärer.
Många som bor i Bingebyområdet som handlar på Willys.
Det finns cykelbanor på båda sidor av gatan, en längs med och på andra sidan rakt in i området, men det finns inget övergångsställe
mer än det som är vid rondellen vid Rusta.
Ökad trafik när PMU flyttade till Skarphäll, och nästa omöjligt att ta sig över gatan som fotgängare vid vissa tillfällen.
Man ser flera yngre som springer över, men har du rullator kan du få vänta hur länge som helst

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
EVA GARDELL ROLF
Adress
KASTANJEGATAN 136

Postnummer och ort
621 44 Visby

E-postadress
evagardell@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 2020/728
17 november 2020

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Uppvärmda vägar
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren beskriver följande.
I backar som under vintertid är omöjliga för många yrkeschaufförer att både ta sig uppför och nedför
utan att behöva utgöra en säkerhetsfara i trafiken kan ni väl antingen sanda rikligt så man får
fäste eller överväga uppvärmda vägar. Pratar framför allt innanför murarna. Rackarbacken är en
sådan, likaså residensgränd. Typiska backar där fordon helt enkelt inte får fäste och bara fryser
ovanpå och blir en säkerhetsfara.
Bedömning

Halkbekämpning utförs enligt de kriterier som fastslagits för drift av gator och vägar.
Uppvärmda ytor är dyrt och används bara där det är svårt att komma fram med
halkbekämpningsfordon. Värmeslingor ställer till problem och kostnader när vägen
av någon anledning behöver schaktas. Det finns många ledningar i våra gator- och
vägar såsom vatten- och avlopp, el, gatubelysning och bredband som gör att det
uppstår behov av att schakta i våra gator och vägar.
Barn- och genusperspektiv –En god halkbekämpning bidrar till högre
trafiksäkerhet.
Landsbygdsperspektiv – Förslaget berör främst Visby innerstad.
Ekonomisk konsekvensanalys – Kostnaden för halkbekämpning hanteras i
gällande driftsbudget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-12-11
Tjänsteskrivelse 12 november 2020

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 2020/728

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren

2 (2)

Datum
2019-12-11 01:29

Ärendenummer
#18126

Sida
1(1)

Inskickat av: Dennis Wilhelm Leonard Söderström

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Uppvärmda vägar
Beskrivning och motivering
I backar som under vintertid är omöjliga för många yrkeschaufförer att både ta sig uppför och nedför utan att behöva utgöra en
säkerhetsfara i trafiken kan ni väl antingen sanda rikligt så man får fäste eller överväga uppvärmda vägar. Pratar framför allt innanför
murarna. Rackarbacken är en sådan, likaså residensgränd. Typiska backar där fordon helt enkelt inte får fäste och bara fyser ovanpå
och blir en säkerhetsfara.

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
Dennis Wilhelm Leonard Söderström
Adress
BOGEGATAN 33 LGH 0902

Postnummer och ort
621 42 Visby

E-postadress
feffe1988@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 2020/1241
18 november 2020

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Slutarbeten vid cykelväg Tofta Södra Kronholmen
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget är besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren framför följande
synpunkter.
När cykelvägen Tofta Södra - Kronholmen anlades slutfördes aldrig arbetet helt. Man lämnade
kvar ett antal jordhögar väster om Cykelbanan vilket skämmer intrycket av denna sträcka av väg
140. Jag föreslår att detta åtgärdas. Samtidigt förutsätter jag att motsvarande lapsus inte kommer
att inträffa på den nya delen av cykelvägen Västergarn - Klintehamn.
Bedömning

Cykelbanan mellan Tofta Södra till Kronholmen och söder ut till Klintehamn är ett
projekt som Trafikverket är ansvariga för. Region Gotland är inte inblandade i
bygget. Förvaltningen vidarebefordrar därför förslagsställarens synpunkter till
Trafikverket.
Barn- och genusperspektiv –Påverkas inte.
Landsbygdsperspektiv – Påverkas inte.
Ekonomisk konsekvensanalys – Påverkas inte.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-02-20
Tjänsteskrivelse 18 november 2020
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/1241

Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren

2 (2)

Datum
2020-02-20 10:40

Ärendenummer
#19731

Sida
1(1)

Inskickat av: KJELL MAGNUS WIMAN

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Slutarbeten vid cykelväg Tofta Södra -Kronholmen
Beskrivning och motivering
När cykelvägen Tofta Södra -Kronholmen anlades slutfördes aldrig arbetet helt. Man lämnade kvar ett antal jordhögar väster om
cykelbanan
vilket skämmer intrycket av denna sträcka av väg 140. Jag föreslår att detta åtgärdas.
Samtidigt förutsätter jag att motsvarande lapsus inte kommer att inträffa på den nya delen av cykelvägen Västergarn - Klintehamn.

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
KJELL MAGNUS WIMAN
Adress
STRANDGATAN 19

Postnummer och ort
621 56 Visby

E-postadress
mw@strandhotel.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 2020/4061
25 november 2020

Björn Sandqvist

Tekniska nämnden

Avyttring fastighet
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att i första hand direktförsälja Halla Hallegårde 1:47
till nuvarande hyresgäst efter det att värdering skett.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen fick i uppdrag av tekniska nämnden att ta fram förslag på
avyttringsbara fastigheter och tomter samt förbereda försäljning av dessa enligt
gällande rutiner. Ärendet behandlades 2020-09-16 (§189) följande beslut antogs,
”Tekniska nämnden ger teknikförvaltningen i uppdrag att påbörja process för
försäljning av fastigheter enligt redovisad bilaga.” man tog även beslutet att i ”första
hand direktförsälja Klinte Sicklings 1:16 och 1:17 till sociala kooperativet Suderviljan
efter det att värdering skett, enligt ordförande Karl-Johan Boberg (C)
tilläggsyrkande.”
Teknikförvaltningen har nu påbörjat processen med försäljningar och då framkom
att även den befintliga hyresgästen i fastigheten Halla Hallegårde 1:47 är intresserad
av möjligheten att få köpa fastigheten för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet.
Bedömning

Förvaltningens bedömning och motivering av förslaget till beslut att det är lämpligt
att erbjuda hyresgästen att i första hand möjlighet att får köpa fastigheten efter
värdering skett. Detta för att de skall kunna fortsätta bedriva sin verksamhet.
Barn- och genusperspektiv – berör inte denna försäljning då det är en fastighet
som Region Gotland inte bedriver verksamhet i.
Landsbygdsperspektiv – Halla Hallegårde 1:47 är en fastighet som Region Gotland
inte bedriver verksamhet i.
Ekonomisk konsekvensanalys – Att försälja de föreslagen fastighet innebär sänkta
nettokostnader.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-11-25
TN 2020/1684
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8 december 2020

Marianne Ardin

Tekniska nämnden

Politisk referensgrupp inför upphandling Trafik 2023
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att utse Karl-Johan Boberg (C), Lina Runander (M),
Tommy Gardell (S) och Per Edman (V) till Politisk referensgrupp inför
upphandling Trafik 2023.

Sammanfattning

Inför projekt Trafik-23 har Regionstyrelsen beslutat att en politisk referensgrupp
skall inrättas. Syftet är att tillsammans med delar av projektgruppen och inhyrda
experter öka kunskapen om kollektivtrafik, skolskjutsar, LUF, hållbara transporter,
Bus Nordic mm. Referensgruppens uppgift är att delta i ett antal sammankomster
som kan innehålla utbildningar, föreläsningar, info från projektets delprojekt, info
från upphandlingen och reaktioner från tänkbara leverantörer.
Beslut tas via de ordinarie nämnderna.
För projektet finns en styrgrupp och en projektorganisation som har till uppgift att
genomföra alla de aktiviteter som är behövliga.
Då mycket av arbetet faller under upphandlingssekretess så blir det svårt för
deltagarna att kommunicera i sina partigrupper och nämnderna måste hitta vägar för
att hantera detta.
Enligt rekommendation från RS via styrgruppen skall referensgruppen bestå av
följande medlemmar:
- Samtliga gruppledare från RS
- 4 ledamöter från tekniska nämnden
- 4 ledamöter från barn- och utbildningsnämnden
- 4 ledamöter från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kallelser skicks så snart som det är klart vem som skall deltaga. Varje träff beräknas
till ca 2 timmar.
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Träff #1 planeras i januari och som förslag på tema föreslås:
Sekretess, varför, vad innebär det, påskrift av behövliga sekretessdokument.
LUF, Lagen om Upphandling inom Försörjningssektorerna (Ej samma sak som
LOU, Lagen om Offentlig Upphandling, som är det vanliga vid upphandlingar)
Bus Nordic, hur ser en buss ut enligt den standard som de nordiska
kollektivtrafikmyndigheterna enats om? Varför är standard viktigt? Vilka val och
optioner finns inom standarden?
Träff #2 planeras i februari och som förslag på tema föreslås:
Genomgång av projekt Trafik-23
Rapport från delprojekten
Vilka frågor behöver besvaras innan upphandlingsunderlagen publiceras.
Träff #3 planeras i mars och som förslag på tema föreslås:
Konsekvenser av genomförande av regionala trafikförsörjningsprogrammet
Rapport från projektet med delprojekt
Upphandlingsunderlagen
Bedömning

Tekniska nämnden föreslås utse Karl-Johan Boberg (C), Lina Runander (M), Tommy
Gardell (S) och Per Edman (V) till Politisk referensgrupp inför upphandling Trafik
2023.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-12-08
Teknikförvaltningen
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