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Följande beslut har tagits av förvaltningen med delegation under december månad 2020:
Avtal annan fakturamottagare för VA-avgifter: 6 ärenden.
Avtal annan fakturamottagare för avfallsavgifter: 16 ärendenBeviljat gemensam avfallsbehållare: 55 bifall.
Beviljat uppehåll i sophämtning: 18 bifall.
Beviljat uppehåll i slamtömning: 15 bifall.
Begagnande av offentlig plats uteservering: 2 ärenden.
Begagnande av offentlig plats övrigt: 2 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende vatten: 46 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende: exploatering VA: 4 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende avfall: 20 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende mark: 9 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende: Grannebrev: 17 ärenden.
Vatten och avloppsansökan: 2 ärenden.
Servitutsavtal: 1 ärende.
Arrendeavtal: 1 ärende
Ansökan om lantmäteriförrättning: 2 ärenden.
HR ärenden angående personal: 7 ärenden.
Beslut enligt §9 färdtjänstlagen: 30 bifall.
Färdtjänst: 29 bifall, 6 avslag.
Ledsagare färdtjänst: 27 bifall.
PRH Förare: 13 bifall, 2 avslag.
PRH passagerare: 3 bifall, 7 avslag.
Resekostnadsersättning vid sjukresor: 5 bifall, 2 avslag.
Fastighetsförvaltningen hyreskontrakt: 10 ärenden.

Samtliga beslut fanns att tillgå i pärm på mötet.

Regionstyrelsen

Delegationsbeslut
RS 2021/98
13 januari 2021

Regionstyrelsen

Fria sjukresor i samband med Covid-19 vaccinering
Förslag till beslut

Vaccinering mot Covid-19 under pågående pandemivaccinationsinsats 2021
berättigar till avgiftsfri sjukresa för personer med hemtjänst (ej in-skrivna i
hemsjukvård) samt till personer med LSS-insatser (exkl. personer i LSS-boende)
 Erbjudandet om avgiftsfri sjukresa omfattar även person som är sammanboende
med någon som har hemtjänst eller LSS- insats enligt ovan.
 Kostnaden kommer beräknas senare och finansieras genom statsbidrag för
vaccination mot Covid-19.


Sammanfattning

Vaccinering mot Covid-19 erbjuds kostnadsfritt. Det är angeläget att vaccineringen
får en hög täckningsgrad i befolkningen. Samtidigt ska inte någon enskild individ av
ekonomiska skäl behöva avstå ifrån att ta del av regionens erbjudande om
vaccination mot Covid-19. Mot denna bakgrund föreslås att sjukresor i samband med
vaccinering, under pågående pandemivaccinationsinsats, blir avgiftsfria för personer
med hemtjänst (ej inskrivna i hemsjukvård) samt till personer med LSS-insatser (exkl.
personer i LSS-boende. Erbjudandet om avgiftsfri sjukresa föreslås även omfatta
personer som är sammanboende med personer som har sådana insatser beviljade.
Kostnaden för dessa fria sjukresor i samband med Covid-vaccinering kommer
beräknas senare och finansieras genom statsbidrag.
Ärendebeskrivning

Region Gotland har Bestämmelser för sjukresor. I Bestämmelserna fastslås att
sjukresor inte ersätts i samband med vaccinering.
SKR tolkar lagen om resekostnadsersättning för sjukresor så att även sjukresor kan
omfatta resor i samband med vaccination men att det är upp till regionerna att i så
fall besluta om detta. Med beaktande av bakgrunden till Rekommendation om
kostnadsfrihet av vaccinering mot Covid-19, att inte någon enskild individ av
ekonomiska skäl ska behöva avstå ifrån att ta del av regionens erbjudande om
vaccination mot Covid-19, så anser SKR att det är rimligt att regionerna fattar sådana
beslut. Ytterligare en begränsning är skrivningen i 1 § att skyldigheten endast gäller
”personer som är försäkrade för bosättningsbaserade förmåner enligt 4 och 5 kap.
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socialförsäkringsbalken”, även här tolkar SKR att det finns utrymme för regionerna
att själva bestämma att även andra personer ska omfattas.
Kostnaden för fria sjukresor i samband med Covid-vaccinering kommer att beräknas
senare. Det råder en osäkerhet i hur många i de definierade grupperna som kommer
att utnyttja sjukresa med taxi och taxikapacitet och kapacitet vid beställningscentral
behöver utredas vidare. Det kan även antas att en del personer kommer att
ombesörja resandet på egen hand.
Bedömning

Det är angeläget att vaccineringen får en hög täckningsgrad i befolkningen. Samtidigt
ska inte någon enskild individ av ekonomiska skäl behöva avstå ifrån att ta del av
regionens erbjudande om vaccination mot Covid-19. Mot denna bakgrund föreslås
att sjukresor i samband med vaccinering, under pågående pandemivaccinationsinsats,
blir avgiftsfria för personer med hemtjänst (ej inskrivna i hemsjukvård) samt till
personer med LSS-insatser (exkl. personer i LSS-boende) samt för personer som är
sammanboende med någon som har sådana insatser beviljade. Kostnaden för dessa
fria sjukresor i samband med Covid-vaccinering kommer beräknas senare och
finansieras genom statsbidrag.

Eva Nypelius
ordförande Regionstyrelsen

Karl-Johan Boberg
ordförande Tekniska nämnden

Peter Lindvall
regiondirektör

Patric Ramberg
teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/139
12 januari 2021

Mark- och stadsmiljöenheten

Tekniska nämnden

Framställan om tekniska nämndens godkännande av inlämnat
transportköp berörande fastigheten Gotland Visby Knekten 1
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna inkommen framställan om transportköp
avseende fastigheten Gotland Visby Knekten 1 under förutsättning att de för
beslutet nödvändiga handlingarna har inkommit.

Sammanfattning

Fastighetsbolaget i Visby Innerstaden AB förvärv av fastigheten Gotland Visby
Knekten 1 godkändes av tekniska nämnden vid sammanträde 2020-06-18, § 145,
med tillträde den 2 november i samband med att köpeskillingen betalades.
Fastighetsbolaget i Visby Innerstaden AB har inkommit med en framställan, se bilaga
Framställan, om att få transportera förvärvet av fastigheten till Stjärnkronan AB
genom ett s k transportköp, se bilaga Transportköp, enligt motsvarande villkor som
omfattar Fastighetsbolaget i Visby Innerstaden AB förvärv av berörd fastighet.
Framställan har sin grund i att Fastighetsbolaget i Visby Innerstaden AB inte får
överlåta fastigheten utan Region Gotlands medgivande förrän byggnadsskyldigheten
har uppfyllts.
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Bedömning

Transportköp innebär att köparen inom tre månader från sitt förvärv på oförändrade
villkor överlåter fastigheten som förvärvats till en ny köpare. Under förutsättning att
vidareförsäljningen avser hela köpet, att överlåtelsen sker på oförändrade villkor och
att lagfart söks för köpet inom tre månader från första köpets fullbordande. Poängen
med transportköp är dels att man kan få ordning på lagfartskedjan som måste
upprätthållas dels att man kan sälja en köpt fastighet vidare utan att behöva betala
ytterligare stämpelskatt.
Transportköpet är upprättat av Fastighetsbyrån som även upprättat köpeavtalet med
Fastighetsbolaget i Visby Innerstaden AB för att säkerställa att förvärvet är på
oförändrade villkor. Därutöver ska en bankgaranti on demand i enlighet med
förutsättningarna för det ursprungliga köpet lämnas in. Under förutsättning att alla
handlingar som ska lämnas in enligt det ursprungliga köpets förutsättningar, vilket
var ett villkor för köpets genomförande, kan ett transportköp godkännas.
Barn- och genusperspektiv
Ett medgivande av transportköpet kan inte anses ha någon påverkan på barn- och
genusperspektivet..
Landsbygdsperspektiv
Försäljning av fastigheten är redan genomförd och vid försäljningsbeslutet bedömdes
att försäljningen av fastigheten inte påverkar etableringsmöjligheter inom andra orter
på Gotland. Ett medgivande för transportköp saknar således betydelse ur ett
landsbygdsperspektiv.
Ekonomisk konsekvensanalys
Försäljningen redan genomförd och köpeskillingen är betald varför ett medgivande
för transportköp saknar betydelse ur ett ekonomiskt perspektiv.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-12
Bilaga Framställan
Bilaga Transportköp
Bilaga Bankgaranti
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Stjärnkronan AB
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Ärendenummer Information
2021/9

Teknikförvaltningen
Projektavdelningen

Datum 5 januari 2021

TNau/TN Januari 2021

Upphandlingsplan för Teknikförvaltningen Januari 2021
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

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

TNau

Feb 2021
(Jan 2021)
Mars 2021
(Jan 2021)

Terra Nova skolan
ombyggnad kök

Ä

Hemsebadet

Entreprenad

TKF

Ä

Ny entré reception IFO
Mariahemmet

Entreprenad

TKF

Ramavtal

TKF

Höst 2020
(April 2020)

TN

Oklart
(Juni 2020)

VA-ledningar Garda Ljugarn

Entreprenad

TKF

Jan 2021
(Dec 2020)

TN

Feb 2021
(Jan 2021)

Drift ÅVC:er

Koncession

TKF

Sommar
2020

TN

Oklart
(Dec 2020)

Kross- & sorterverk samt
hjullastare

Ramavtal

TKF

Sommar
2020

TN

Oklart
(Okt 2020)

Slamfordon

Ramavtal

TKF

Sommar
2020

TN

Mars 2021
(Dec 2020)

TNau

Drift/underhåll
högspänningsanl.
Ä

Ä

X

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

TKF

TNau

TNau

TKF

Mars 2021
(Dec 2020)
Nov 2020

TKF

Mars 2021

TN

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

TN

Feb 2021

Entreprenad

TKF

Ramavtal
Entreprenad

TKF

(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

Entreprenad

Affärssystem
kollektivtrafiken

Entreprenad

RSF

Ramavtal

RSF

Transportörsavtal
samhällsbetalda
transporter

TKF/Kollektivtarfik/AUF

Tid för
beslut

RSF

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

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/3226
28 januari 2021

Tommy Grönström

Tekniska nämnden

Upphandling ramavtal konsulter vatten och avlopp
Förslag till beslut

Tekniska nämndens beslutar att teckna ramavtal med följande två företag:
XXXX, organisationsnummer xxxxxxxxx
YYYYY, organisationsnummer yyyyyyyyyyyyy
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Region Gotland genomför många projekt gällande ny- och ombyggnader av skolor,
sjukhus, förvaltningsbyggnader, äldreboenden, fritidsanläggningar, teknikbyggnader,
offentliga lokaler, VA-anläggningar, parker, exploatering av nya bostadsområden och
stadsdelar m.m.
Region Gotland kommer under de närmaste åren vara i behov av konsulter vatten
och avlopp för om- och nybyggnad reningsverk, vattenverk, utredningar/förstudier
VA, projektering av VA-ledningsnät, mark- och anläggning mm.
Konsulten ska fungera som beställarens stöd i projekt där Projektavdelningen och
VA-avdelningen inte har egna interna resurser. Omfattningen varierar utifrån
beställarens behov av konsultstöd och projektens storlek och komplexitet.
Projektarbetet kan innefatta olika skeden och arbetsuppgifter såsom förstudier,
projekteringsskede och produktionsskede i regionens bygg- och anläggningsprojekt.
Befintligt ramavtal konsulter vatten och avlopp (SF 2016/113) löper ut sista februari
2021.
Upphandlingen syftar till att teckna ramavtal med två (2) företag, i rangordning, för
uppdrag som konsulter vatten och avlopp.
Avtalstiden är 2 år med möjlighet för Beställaren att förlänga avtalet med
oförändrade villkor högst 2 gånger med upp till 12 månader per gång. Total avtalstid
kan alltså max bli 4 år.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/3226

Bedömning

x st anbud har inkommit vilka samtliga uppfyllde ställda kvalitetskrav.
Efter utvärdering bedömer teknikförvaltningen att inlämnade anbud från följande två
företag är de för beställaren ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden vad gäller bästa
förhållande mellan pris och kvalitet:
Rangordnad nr 1: XXXXXXX, organisationsnr xxxxxxxxxxx
Rangordnad nr 2: YYYYYYYYY, organisationsnr yyyyyyyyy
Barn- och genusperspektiv -Vid genomgång av uppdrag med konsult ska barnoch genusperspektivet alltid belysa så att allas lika värde beaktas.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet rör hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys - Konsulttjänsterna inom konsulter vatten och
avlopp beräknas till ca 12 000 000 kr/år. Volymen kan dock variera från år till år,
både uppåt och nedåt.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterade 2021-01-07
Anbudsöppningsprotokoll daterad xxxxx
Anbudsutvärdering daterad xxxxx
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, upphandlarna
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/5
4 januari 2021

Ylva Svangren

Tekniska nämnden

Investeringsplan 2022-2032
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna investeringsplan 2022-2032.

Sammanfattning

Tekniska nämnden ska senast den 11 februari lämna en skriftlig investeringsplan för
perioden 2022-2032 till regionstyrelsen. Regionens investeringsplaner ska ge en bild
av investeringsbehoven de kommande tio åren baserat på den demografiska
utvecklingen och övriga förändringar i omvärlden. Planen ligger med som ett
diskussionsunderlag till de dialogmöten som genomförs inför budgetberedningen.
Tekniska nämnden har gjort en beskrivning av de investeringar man ser inom den
kommande tioårsperioden. Investeringsbehoven redovisas per avdelning inom
teknikförvaltningen för såväl taxefinansierad som skattefinansierad verksamhet.
Inom de taxefinansierade verksamheterna finns det beslutade planer som påverkar
investeringsbehoven (VA-planen och avfallsplanen).
Utgångsläget för planen är demografisk utveckling, nuvarande investeringsbudget
och –plan, kompletteringsbudget samt övriga behov av utveckling av
verksamheterna. En fullständig analys av driftskonsekvenserna av föreslagna
investeringar, såsom behov av medarbetare och finansiering av kapitalkostnader har
ännu ej hunnit göras.
Bedömning

Teknikförvaltningen föreslår att investeringsplan 2022-2032 ska utgöra underlag till
dialogmöten i samband med 2021 års budgetberedning.
Barn- och genusperspektiv – Investeringsplanen omfattar verksamhet som
påverkar barn såsom skolor, lekplatser, trafiksäkerhet m.m.
Landsbygdsperspektiv – Investeringsplanen omfattar verksamhet över hela
Gotland och påverkar således landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Flertalet av förslagen till nyinvesteringar kommer
generera merkostnader i form av ökade kapitalkostnader.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-04
Investeringsplan 2022-2032
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, registrator-rs@gotland.se
Ekonomi och styrning, ekonomiostyrning@gotland.se
Ärendenummer RS 2020/1688

2 (2)

PLAN

Investeringsplan
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Teknisk nämnd
Fastställd av tekniska nämnden
Framtagen av teknikförvaltningen
Datum 2021-01-04
Gäller 2021-2025
Ärendenr TN 2021/5
Version 0.1
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Region Gotland
Teknikförvaltningen

Investeringsplan 2022-2032

1. Sammanfattning
Teknikförvaltningens investeringsverksamhet kommer att vara fortsatt hög under perioden
2022-2032. Det totala behovet av investeringar under perioden beräknas till cirka
4 100 miljoner kronor.
Störst investeringsbehov återfinns inom den taxefinansierade verksamheten. VA-programmet innebär omfattande utbyggnad och reinvestering i anläggningar för Gotlands vattenoch avloppsförsörjning. Det totala investeringsbehovet inom VA-verksamheten under perioden uppgår till 2 500 miljoner kronor. För att säkerställa att satsningarna kan finansieras
kommer omfattande prioriteringar att krävas. Programmets ambition ryms idag inte inom
ramen för vad godtagbara höjningar av VA-taxan kan möjliggöra. Även inom avfallsverksamheten finns stora investeringsbehov om 180-195 miljoner kronor. Prioriteringar krävs
sannolikt även här måste för att säkerställa att en godtagbar nivå för avfallstaxan ska kunna
bibehållas.
Även i den skattefinansierade verksamheten finns stora investeringsbehov. Planen omfattar
investeringar kopplade till infrastruktur såsom gator, vägar, parker, lekplatser, kollektivtrafik med mera. Inom fastighetsförvaltningen finns omfattande investeringsbehov för att
tillse att regionens fastigheter uppfyller regelverk och målsättningar avseende ventilation,
energiförbrukning med mera.

2. Inledning
Regionfullmäktige tog i november 2018 beslut om en förändrad investeringsprocess. Som
en del av denna ska tekniska nämnden i februari lämna en skriftlig investeringsplan för en
tidsperiod mellan fem och tio år. Motivet till detta är att ge en bild av regionens kommande
behov baserat på den demografiska utvecklingen och övriga förändringar i omvärlden. Planen ligger med som ett diskussionsunderlag till de dialogmöten som genomförs inför budgetberedningen.
Anvisningar
Nämnden ska beskriva sina större behov av investeringar de kommande tio åren. Behoven
ska framförallt avse utveckling av kärnverksamheten inom den skattefinansierade delen.
Även taxefinansierad verksamhets behov framåt beskrivs, men där finns det också planer
som styr och som är beslutade i annan ordning.
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Utgångsläget för investeringsplanen är demografisk utveckling, nuvarande investeringsbudget och -plan samt kompletteringsbudget. Nämnden ska också göra en bedömning av driftkonsekvenser framåt, såsom behov av medarbetare, och hur dessa kommer att påverka
nämnden. Det kan vara ökade, men också minskade behov.
Nämnden behöver inte beskriva behov av investeringspott eller andra mindre investeringsbehov. Nämnden ska inte heller ge exakta summor för kommande behov då detta inte alltid är möjligt i denna tidiga fas. Nämnden kommer i sin strategiska plan göra ett beloppsbaserat förslag på samma sätt som tidigare år.
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2. Behov av investeringar per avdelning 2022-2032
2.1 Gata-Park avdelningen
Beläggningsprogram
Behovet av investeringar för Region Gotlands tätortsvägar är nu mycket stort. Under 2020
har arbetet inom beläggningsprogrammet startats och kommer att pågå under ett antal år
framöver. Under perioden är investeringsbehovet kopplat mot ett systematiskt beläggningsprogram om cirka 12 miljoner kronor per år fram till 2024 och därefter 9 miljoner kronor
per år. Syftet med investeringarna är att höja standarden från dagens icke godtagbara nivåer
(dokumenterade enligt Rambölls rapport) och därigenom inte äventyra trafiksäkerheten.
Uteblivna investeringar under perioden skulle innebära att driftskostnaderna ökar avsevärt.
I dagsläget kommer förvaltningen inte ifatt med enbart felavhjälpande underhåll utan måste
investera i syfte att inte bygga på den redan befintlig underhållsskulden som idag beräknas
till cirka 75 miljoner kronor. Livslängden för beläggningen på huvudgator och stora delar
av vägnätet i tätorter är cirka sju år. En drifts- och underhållsplan finns framtagen för de
vägar där Region Gotland är väghållare.
Enskilda vägar med statsbidrag
Investeringarna syftar till att bibehålla standarden på enskilda vägar med statsbidrag. De enskilda vägarna ägs av privata fastighetsägare samt av regionen och som har fast boende invånare. Att utföra förbättringar på enskilda vägar med statsbidrag är ett frivilligt åtagande
för regionen så länge Region Gotland på uppdrag av Trafikverket genomför drift- och underhållsåtgärder på enskilda vägar med statsbidrag. De enskilda vägarna med statsbidrag är i
behov av investeringsmedel, som under perioden uppskattas till mellan 10-15 miljoner kronor, i syfte att inte bygga på framtida underhållsskulder.
De kommunala investeringarna kan avvecklas under förutsättning att de enskilda vägarna
återlämnas till sina respektive ägare. En särskild utredning om de enskilda vägarna är rapporterad till tekniska nämnden våren 2020.
Maskinanskaffningar
Investeringsbehovet under perioden för tunga fordon inom förvaltningens skattefinansierade verksamhet uppgår till 60-70 miljoner kronor. Behoven avser lastbilar, väghyvlar, grävmaskiner, sopmaskiner, gräsklippare, kranbilar med mera.
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Driftkonsekvenser

Investeringar i maskinanskaffning inom gata parkavdelningen kommer inte att innebära något
behov av nya medarbetare. Investeringarna kommer att innebära ökade kapitalkostnader inom
den skattefinansierade verksamheten.
Resurser
Avdelningen bedömer att resurser kommer att finnas inom teknikförvaltningen för att genomföra erforderliga investeringar.
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2.2 Mark och trafikavdelningen
Belysning
I projektet för armaturbyten avseende gatubelysning kvarstår cirka 1 400 armaturer och gäller främst i Visby. Investeringen beräknas till cirka 6 miljoner kronor. Därutöver krävs en
årlig budget för reinvesteringar. Under perioden kommer stolpar till belysningen behöva
bytas ut. Årliga investeringar på i genomsnitt 2-3 miljoner kronor kommer att behövas under perioden.
Trafiksäkerhet
Region Gotland arbetar mot nollvisionens mål som innebär att ingen ska dödas eller skadas
allvarligt i trafiken. Fortsatt behov finns framöver för att öka trafiksäkerheten på Gotland
generellt men också ett arbete kvarstår med att öka trafiksäkerheten i anslutning till öns
skolor. Länsplan för transportinfrastruktur gör det möjligt för Region Gotland att ansöka
om statlig medfinansiering upp till 50 procent av totalkostnaden för trafiksäkerhetsåtgärder.
Uppskattat behov för att förbättra trafiksäkerheten är cirka 3,5 miljoner kronor per år.
Cykel
Enligt vision 2025 ska cykelåkande öka med 30 procent över en 15-årsperiod. Antagen cykelplan ligger till grund för de investeringar som behöver genomföras. Investeringarna syftar till att både öka trafiksäkerheten på befintliga gång- och cykelvägar samt till att utveckla
och bygga ut nya cykelvägar i och omkring tätorter. Länsplan för transportinfrastruktur gör
det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig medfinansiering upp till 50 procent av
totalkostnaden för cykelåtgärder. Uppskattat behov av investeringsbudget under perioden
är cirka 2-3 miljoner kronor per år. I samband med att ny översiktsplan ska tas fram kommer en ny cykelplan för Gotland tas fram. När cykelplanen är färdigställd kan investeringsbehovet behöva revideras.
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Enkelt avhjälpta hinder
En tillgänglighetsstrategi togs fram under 2015 vilken ligger till grund för vilka investeringar
som behöver göras. Syftet med investeringen är att öka tillgängligheten i tätorter för bland
annat personer med funktionsvariationer. Länsplan för transportinfrastruktur gör det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig medfinansiering upp till 50 procent av totalkostnaden för tillgänglighetsåtgärder i trafikmiljö. Uppskattat behov av budget under perioden är cirka 0,5-1,0 miljoner kronor per år. Det finns ett behov av att uppdatera tillgänglighetsstrategin och ta fram en tillgänglighetsplan. När det är genomfört kan investeringsbehovet behöva revideras.
Innerstadsutveckling
För att stärka och utveckla världsarvsstaden och dess närområden som ett attraktivt besöksmål och för att öka attraktiviteten för boende på Gotland behövs investeringar framgent. En ny strategi för världsarvet är framtagen och under 2021 kommer arbetet med en
handlingsplan att fortsätta. Strategi och handlingsplan kommer generera investeringar framöver. Uppskattat behov av investeringsbudget under perioden är cirka 1 miljoner kronor
per år.
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Utveckling av serviceorter
För att utveckla trafiksäkerhet, gång- och cykelstråk, tillgänglighet, parker och lekplatser i
våra serviceorter är det bra att det finns separata tilldelade medel som enbart ska användas
på landsbygden. Länsplan för transportinfrastruktur gör det möjligt för Region Gotland att
ansöka om statlig medfinansiering upp till 50 procent av totalkostnaden för tillgänglighetsåtgärder, trafiksäkerhetsåtgärder och cykelåtgärder. Uppskattat behov av budget under perioden är cirka 1,5 miljoner kronor per år.
Parkering
Den beslutade parkeringsstrategin kräver investeringar framöver. Utveckling för att hitta
hållbara parkeringslösningar som exempelvis laddningsplatser för elfordon kräver investeringsinsatser. Exploatering av nya bostadsområden kräver smarta parkeringslösningar. Investering i parkeringsdäcket i kvarteret Dovhjorten krävs i närtid. Uppskattat investeringsbehov är 2-4 miljoner kronor per år under perioden.
Trafiksignaler
Investeringar i trafiksignaler kommer att krävas framöver. Flertalet korsningar kommer behöva göras om under planperioden. I vissa korsningar kan trafiksignalerna tas bort när
korsningarna byggts om. Det gäller följande korsningar:
- Söderväg/Guteväg
- Solbergagatan/Peder Harings väg
- Solbergagatan/Östra Hansegatan
- Solbergagatan/Skolportsgatan
- Solbergagatan/Österväg/Norra Hansegatan
- Norra Hansegatan/Jägargatan/Birkagatan
- Broväg/Hangarvägen
- Hangarvägen/Lummerlundsväg

Ärendenr TN 2021/5 Datum 2021-01-04

Högst prioritet har åtgärder på anläggningarna vid Söderväg/Gutevägen samt vid Sobergatanan/Peder Hardings väg. Exakt investeringsbehov tas fram i kalkyler för korsningarna
framöver. Uppskattat investeringsbehov är cirka 1-2 miljoner kronor under perioden.
Parker
Investeringar behöver göras i våra parker. Syftet är att öka besöksvärdet för fast boende
och besökare samt renovera och restaurera platser i parkerna för att effektivisera driften
och ge ett högre besöksvärde. Med anledning av Coronapandemin har behovet hos våra
medborgare ökat av uteaktiviteter och vi ser en större efterfrågan av våra gröna områden,
utegym och grillplatser. Uppskattat investeringsbehov under perioden är cirka
1 miljoner kronor per år.
Lekplatser
Investeringar behövs för att utveckla och öka tillgängligheten av lekplatser på Gotland. Renovering och anläggning av en central tillgänglig lekplats med högt lekvärde i tätorterna gör
att vi kan ta bort mindre lekplatser som är i dåligt skick och där driftskostnaderna är förhållandevis höga. Arbetet genomförs enligt framtagen lekplatsstrategi. En lekplatsplan är un-
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der framtagande och kommer ge ett mer exakt investeringsbehov. Uppskattat behov av
budget under perioden är 3 miljoner kronor per år. Dagens lekplatser är mycket eftersatta
och har ett stort investeringsbehov.
Bad och besöksplatser
Investeringar behövs i våra bad och besöksplatser där syftet är att öka tillgängligheten,
säkra och byta bryggor vid badplatserna samt genomföra utbyten av toaletter.
Uppskattat behov av budget under perioden är cirka 1 miljoner kronor per år.
Träd
Ett arbete pågår med trädinventering och framtagande av en trädplan. Investeringar kommer behöva genomföras framöver. Mer exakt investeringsbehov kommer framkomma när
trädplanen är färdigställd. I dagsläget är det uppskattade investeringsbehovet cirka 0,5 miljoner kronor per år.
Broar
Investering i ett antal broar kommer behöva genomföras under perioden. Det gäller broar i
Klintehamn samt Slite. Kalkyler kommer att tas fram för dessa broar.
Betonggator
Betonggator i Site och Klintehamn kommer behöva tas om hand under perioden likt det
projekt som Trafikverket genomfört i Hemse under 2020. Kalkyler finns ännu inte framtagna.
Klintkanten i innerstaden
Utredningar kommer behöva genomföras gällande Klintkanten i Visby innerstad. Stora investeringar kommer sannolikt behöva genomföras under perioden.
Kvarnarna
Investeringsbehov finns fortsättningsvis för våra kvarnar. Kalkyler finns ännu inte framtagna för perioden.
Almedalsscenen
En investering kommer krävas i Almedalsscenen. Uppskattat investeringsbehov är cirka
3 miljoner kronor.
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Kryssningskajen
Investeringar i gångbro till kryssningskajen kommer krävas inom kort. En tillfällig brolösning är inte hållbar i längden. En utredning kring lösningar genomförs under 2021 efter det
kan investeringsbehovet specificeras. Investeringsutgiften för en gångbro med hiss från
kryssningskajen beräknades till 25 miljoner kronor år 2015.
Program Klintehamn 2030
Regionfullmäktige beslutade 2019-09-30 att godkänna – Program Klintehamn 2030. Nästa
steg är att en förstudie för genomförande ska tas fram. De åtgärder som beskrivs i det godkända programmet gällande bland annat trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet
kommer kräva stora investeringar fram till 2030. Investeringsmedel måste framöver avsättas årligen i tekniska nämndens budget och i länsplan för transportinfrastruktur. I förstudien för genomförande kommer framtida investeringsbehov att specificeras närmare.
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Ny översiktsplan
Arbetet med en ny översiktsplan pågår. En översiktsplan ska sedan mynna ut i genomförandeplaner vilka i sin tur kommer generera behov av investeringar.
Kollektivtrafiken
Behovet av investeringar och upprustning är mycket stort inom kollektivtrafiken då detta
inte har skett under flertalet år. I trafikförsörjningsprogrammet framgår följande ”Alla bytespunkter och de mest utnyttjade hållplatserna ska vara utrustade med hållplatsstolpe på båda sidorna av vägen, hållplatsnamn, tidtabellsanslag, väderskydd och belysning. Miniminivån på hållplats ska vara hållplatsstolpe på båda sidorna av vägen, hållplatsnamn samt tidtabellsanslag.” Utöver detta finns det behov att tillgänglighetsanpassa ett antal hållplatser för att möjliggöra resande för personer
med funktionsvariationer. För att säkerställa en tillräckligt hög attraktivitet krävs det ett bra
kollektivtrafikutbud. Pendlarparkeringar skulle därför företrädesvis byggas längs stomlinjerna, såsom de redan befintliga parkeringarna vid hållplatserna Lye (linje 11), Takstens och
Othems kors (båda vid linje 20). Det ska utredas ytterligare lägen för pendlarparkeringar,
primärt i Burgsvik och Fårösund.
Tabell: Bytespunkter och hållplatser som ska vara fullt tillgängliga till år 2025.
Bytespunkt

Planeras vara fullt tillgänglig till

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

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

Region Gotland
Tingstäde
Hemse vårdcentral
Dalhems affär
Hemse kyrka
Lye

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

medel)
medel)
medel)
medel)
medel)

År 2023 krävs reinvestering i biljettsystem om 5 miljoner kronor. I övrigt krävs 5 miljoner
kronor per år 2022-2032 vilket innebär ett totalt investeringsbehov på 55-60 mnkr.
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Uteblivna investeringar under planperioden skulle innebära att vi dels inte kan leva upp till
trafikförsörjningsprogrammets mål och dels att attraktiviteten för kollektivtrafiken inte
kommer upp till den nivå som bedöms vara nödvändig för att minska biltrafiken på Gotland.
Driftkonsekvenser
Investeringar inom mark- och trafikavdelningen kommer inte att innebära något behov av nya
medarbetare. Investeringarna kommer att innebära ökade drift- och kapitalkostnader för avdelningen. Avdelningen behöver kompenseras för drift- och kapitalkostnader. Det samma gäller för de exploateringsprojekt som genomförs. Får inte avdelningen ersättning för drift- och
kapitalkostnader kan inte investeringar och exploateringar genomföras.

8 (22)

Region Gotland
Teknikförvaltningen

Investeringsplan 2022-2032

Resurser
Avdelningen bedömer att resurser kommer att finnas inom teknikförvaltningen för att genomföra erforderliga investeringar. Dock är programmet för Klintehamns omfattning av investeringsbehov och tidplaner oklara och därför också resursbehovet. Gällande exploateringar så
krävs stora personella resurser framöver. Rekryteringar och/eller hårdare prioriteringar kommer krävas.

2.3 VA-verksamheten
Under perioden 2022-2032 kommer ett antal projekt, i enlighet med den 2018 antagna VAplanen, att genomföras. VA-planen är framtagen för säkra och utöka Gotlands allmänna
vatten- och avloppsförsörjning. En del av dessa är investeringsprojekt som avser att utöka
verksamhetsområdena. En annan viktig del är att reinvestera i de befintliga anläggningarna
för att hålla dem i användbart skick samt förnya ledningsnätet.
VA-verksamhetens investeringsbehov under perioden 2022-2032 är omfattande och uppgår till cirka 2 500 miljoner kronor.
I VA-planen föreslås ett antal åtgärder utifrån det bedömda VA-läget på Gotland. Dessa åtgärder och önskat exploateringsbehov måste anpassas till VA-verksamhetens resurser, vilka
har till huvuduppgift att säkerställa den dagliga driften och leveransen av dricksvatten samt
rening av avloppsvatten. Prioritering av åtgärder avseende reinvesteringar, investeringar
och arbete med VA-planen görs fortlöpande. Nivåerna i våra grundvattentäkter återhämtar
sig inte eller mycket långsamt. Till följd därav krävs investeringar likt överföringsledningen
mellan Klintehamn och Visby samt att förstärkning av eller nytt dricksvattenverk i Visby
behöver tidigareläggas jämfört med tidigare planer.
Överföringsledningar VA
I och med Kvarnåkershamns bräckvattenverks färdigställande under 2020 uppstår behov
av att anlägga överföringsledningar från verket mot, till exempel, Visby.
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Sanering VA-ledningsnät
Det finns framtida behov av att sanera ledningsnätet. Saneringen av ledningsnätet innebär
att byta ut ledning mot ny ledning eller relining (ledning i ledning eller ”strumpa” i ledning).
VA-infrastrukturen byggdes framför allt ut under 1950-, 60- och 70-talen. Ledningar har en
livslängd på 50-70 år. Med en förnyelsetakt på en procent innebär det att det tar 100 år innan hela VA-infrastrukturen är förnyad. En konsekvens att inte förnya ledningsnätet är
driftproblem i form av leveransavbrott eller otjänligt vatten.
Reinvesteringsprojekt VA (Ombyggnad och nyinvestering VA)
Stora delar av de gotländska kommunala vatten- och avloppsanläggningarna närmar sig slutet av sin tekniska livslängd. Konsekvenserna av tidigare besparingar på underhållssidan är
att investeringsbehoven är stora. Renoveringen ska genomföras för att möta framtida krav
till rening.
Ny- och reinvestering vattenverk
Det finns ett framtida behov av att bygga om och nyinvestera i regionens vattenverk. Syftet
med investeringarna är att uppdatera vattenverken till gällande krav genom om- och till-
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byggnad samt nybyggnation. Nyinvestering av ett eller två nya vattenverk för dricksvattenförsörjning till Visby uppskattas till 550 miljoner kronor. Nya verk behövs för att förstärka
dricksvattenförsörjningen för Visby tätort.
Ny- och reinvestering avloppsreningsverk
Det finns ett framtida behov av att bygga om och nyinvestera i regionens avloppsreningsverk. Syftet med investeringarna är att uppdatera avloppsreningsverken till gällande krav.
Dagvatten
Syftet med investeringarna är att transportera bort dagvatten från fastigheter, gator och allmän platsmark. Investeringsbehovet uppgår till cirka 5,5 miljoner kronor under perioden.
Innovation – Ett investeringsutrymme behövs i syfte att underlätta utvecklingsidéer exempelvis via olika forum/digitala plattformar för olika hållbara perspektiv avseende vattenanvändning med mera kopplat till de investeringsprojekt som genomförs.
Sammanställning nyinvestering Va-anläggningar
Det totala investeringsbehovet för projekten nedan beräknas till cirka 1 500 miljoner kronor under perioden.
 Avloppsreningsverk Fårö
 Fårö vattenverk eller ledning från Fårösund
 Vattenverk Kappelshamn eller ledning från Lärbro/Hangvar
 VA-överföringsledningar Valleviken
 Nytt vattenverk Lärbro
 VA-överföringsledningar vid Stenkyrka
 Visby vattenverk och Tingstäde vattenverk
 Visby råvattenledning
 VA-ledningar för utbyggning
 Förstärkning eller nytt vattenverk Roma
 Dricksvattenledning/överföringsledning Hemse-Ljugarn
 Dricksvattenledning/överföringsledning Klintehamn – Tofta
 Nytt avloppsreningsverk Hemse (inkl syd/östra Gotland)
 VA-överföringsledningar Burs-Stånga
 Visby dricksvattenförsörjning
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Driftkonsekvenser
Nyinvesteringar kommer att innebära ökade kapitalkostnader vilka ska finansieras via VAtaxan. Prioriteringar krävs för att undvika stora taxehöjningar och för löpande anpassningar
av driftsorganisationen.
Resurser
Avdelningen bedömer att resurser kommer att finnas inom teknikförvaltningen för att genomföra erforderliga investeringar.

2.4 Avfallsverksamheten
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Slite deponi
Ett aktivt arbete pågår för att minska behovet av deponering och huvudinriktningen är att
resurser ska återvinnas i allt högre utsträckning. Slite deponi är Gotlands enda aktiva deponi. Syftet med investeringen i Slite deponi är att säkra och utveckla avfallsanläggningen.
Målet är en långsiktigt hållbar avfallshantering där tillgången till en deponi på Gotland säkras. Investeringen rymmer utbyggnad av deponi inom anläggningen för ett långsiktigt behov av deponering av avfall som inte är möjligt eller lämpligt att behandlas på annat sätt.
Investeringsprojekt pågår sen 2020 och beräknas avslutas under 2025. Investeringen för de
pågående investeringsprojekten beräknas till cirka 30 miljoner kronor. Investeringsbehovet
för planperioden är idag svår att beräkna men uppskattas till cirka 50 miljoner kronor inklusive de pågående investeringsprojekten.
Driftkonsekvenser

En effekt av investeringen är möjligheten att öppna deponin för externt mottagande av avfall.
Idag tas enbart avfall från interna verksamheter emot.
Investeringen kommer att innebära ökade kapitalkostnader och behov av nya medarbetare för
att kunna sköta driften av den nya anläggningen. Ökade driftskostnader finansieras via avgiftstaxan.
Återvinningscentraler
Ett genomgripande arbete har gjorts under 2020 i syfte att utreda placering och driftsformer för framtida återvinningscentraler. Vilken väg som väljs påverkar investeringsbehoven
högst väsentligt. Investeringar avser sorteringsytor, ramper, personalutrymmen med mera.
Under perioden beräknas ett investeringsbehov vid Gotlands återvinningscentraler med
cirka till cirka 60 miljoner kronor.
Driftkonsekvenser

Driftkonsekvenserna beror på hur regionen beslutar driva återvinningscentralerna i framtiden.
Ny avfallsplan
Ny avfallsplan kommer gälla från 2021. Avfallsplanen kommer att innebära investeringar
för åren 2021-2025 med följande syften:
 Öka andelen återbruk
 Avfallshantering i offentliga miljöer
 Utveckla användande av slam för biogas och gödsel
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Investeringsbehovet för perioden beräknas till cirka 20 miljoner kronor.
Driftkonsekvenser

Investeringarna förväntas leda till bland annat förändrade inköpsmönster inom regionen
och ökat återbruk på Gotland.
Investeringen kan innebära ett ökat behov av personal.
Fordonsanskaffning
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Avfallsverksamheten har ett behov av att anskaffa tunga fordon till verksamheten. Stora
behov finns avseende utbyte av slambilar. Övriga investeringsbehov avser lastmaskiner,
flakväxlare, grävmaskin, sopmaskin m.m. Investeringsbehovet för perioden beräknas till
cirka 40-50 miljoner kronor.
Driftkonsekvenser

Anskaffningarna innebär ökade kapitalkostnader som ska täckas via avfallstaxan.
Utbyte av containers
Under planperioden finns ett behov av att anskaffa containers till återvinningscentralerna.
Behovet är dels ersättning men även för nya fraktioner. Investeringsbehovet för perioden
2022-2032 beräknas till c:a 10-15 mnkr beroende på nämndens beslut avseende framtidens
återvinningscentraler.
Driftkonsekvenser

Kapitalkostnaderna ska täckas via avfallstaxan.
Avfallsverksamheten påverkas inte av befolkningsprognosen.
Resurser
Avdelningen bedömer att resurser kommer att finnas inom teknikförvaltningen för att genomföra erforderliga investeringar.

2.5 Hamnavdelningen
Hamnverksamhetens investeringsbehov kommer under perioden 2022-2032 att uppgå till
cirka 270 miljoner kronor. Investeringsbehovet finns inom såväl den taxefinansierade som
den skattefinansierade verksamheten.
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Under perioden finns ett investerings- och reinvesteringsbehov inom den affärsdrivande
hamnverksamheten med cirka 210 miljoner kronor. Investeringbehovet består i fortsatt reinvestering i färjeläge 5 och 7 vars livstid förlängs genom korrosionsskydd av spont. Då linjetrafiken numera trafikerar Visby hamn med tre stora fartyg har nyttjandegraden av färjeläge 7 ökat. Därför finns behov av att investera i färjeläge 7 med nya fenderverk och ny
ramp samt utfyllnad av område nordost om oljepiren för att tillskapa nya logistikytor.
Hamnterminalen, som byggdes år 1982 och dimensionerades då för 800 000 passagerare
per år, är i behov av modernisering och om-/tillbyggnad för att hantera dagens stora
mängd passagerare (2019 ~1,8 miljoner passagerare) samt möjliggöra trafik av ett ytterligare
rederi. Vidare kommer det under perioden att krävas reinvestering i hamnbassängen i form
av rensmuddring samt övriga förbättringsåtgärder vilket avser mindre uppkomna reinvesteringar i hamnanläggningen.
Inom den skattefinansierade hamnverksamheten finns investerings- och reinvesteringsbehov med cirka 60 miljoner kronor. Investeringsmedlen kommer dels att nyttjas till fortsatt
iordningställande av logistikytor och toppning med asfalt i Klintehamns hamn och rensmuddring av de mindre hamnarna. I Visby hamn finns behov av att reinvestera i befintliga
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flytbryggor som behöver ersättas och kompletteras samt reinvestering avseende spont och
grundläggande kajkonstruktioner för Holmens nock och östra sida.
Driftkonsekvenser

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

2.6 Fastighetsavdelningen
Region Gotlands fastighetsbestånd består av cirka 170 fastigheter med cirka 500 byggnader,
huvuddelen är byggda under 50- till 70-talen.
Investeringsbehovet för fastighetsförvaltningsavdelningen är under perioden cirka 750 miljoner kronor.
Investeringsutgifter fastighetsägaransvar och planerat underhåll
Rollen som fastighetsägare medför ansvar för att fastigheterna uppfyller myndighets- och lagkrav. Ett årligt investeringsanslag behövs för att kunna agera och för att säkerställa att regionens
fastighetsbestånd förvaltas efter de krav som krävs. Investeringsanslaget omfattar även investeringar för planerat underhåll. Planerat underhåll utförs med periodicitet längre än ett år och syftar till att återställa en byggdelsfunktion. Åtgärderna avser såväl inre- som yttre underhåll.
År 1996 beslutade Gotlands kommun att halvera den dåvarande underhållsbudgeten. Detta har
medfört att visst underhåll har skjutits på framtiden och att en underhållsskuld har uppstått.
Denna halvering pågick fram till 2013. Efter att fastighetsförvaltningsavdelningen erhållit full
underhållsbudget har prioriteringen varit att utföra inre underhåll och investeringar i tekniska
system/anläggningar.
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Behov finns av ett flertal större underhållsåtgärder av bland annat tak och fasader där även
tekniska system behöver ersättas. Ökade krav avseende driftsäkerhet i våra fastigheter innebär att system måste bytas ut då nuvarande lösningar har uppnått eller börjar uppnå slutet
av sin tekniska livslängd. Vissa av underhållsåtgärderna innebär att verksamheter måste evakueras till andra tillfälliga lokaler. Åtgärder som måste genomföras är utbyte av ett antal lågoch högspänningsställverk, renoveringar av fasader, fönster och tak, utbyte av avloppsstammar, dräneringar av husgrunder samt utbyte av brandlarm, passagesystem, hissar, pelletspannor, kylanläggningar med mera.
För perioden 2021-2025 bedöms ett årligt behov på 60 miljoner kronor för fastighetsägaransvar och planerat underhåll. Totalt investeringsbehov under perioden bedöms till 600
miljoner kronor.
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Driftkonsekvenser

Investeringarna innebär ökade kapitalkostnader vilka finansieras solidariskt av regionens verksamheter genom ett generellt påslag på internhyran. Investeringarna innebär inget ökat behov
av personal men kommer kräva ökad kompetens hos avdelningens befintliga personal.
Åtgärder efter OVK samt utbyte av befintlig ventilation.
Det finns idag lagkrav i Plan-och bygglagen som reglerar hur lokalers ventilationssystem ska utformas för att uppfylla ett tillfredställande inomhusklimat. Ventilationsanläggningar kontrolleras
regelbundet, så kallade obligatorisk ventilationskontroller (OVK). Det finns ett ökat behov av
att verksamhetsanpassa och förändra våra lokaler vilket ofta innebär att ventilationen behöver
anpassas för de nya förutsättningarna. Det handlar ofta om att byta ut kanalisation och fläktar
med tillhörande styr och reglerutrustning. De åtgärder som utförs medför generellt att energioch miljöbesparingar görs vilket leder till måluppfyllelse för Eko-kommun Gotland.
Totalt investeringsbehov under perioden beräknas till 150 miljoner kronor.
Driftkonsekvenser

Ökade kapitalkostnader för investeringar finansieras solidariskt av regionens verksamheter genom ett generellt påslag på internhyran. Investeringarna innebär inget ökat behov av personal.
Resurser
Avdelningen bedömer att resurser kommer att finnas inom teknikförvaltningen för att genomföra erforderliga investeringar.
Framtidsspaning
Nya lagar och krav på miljöeffektiva fastigheter kommer att medföra behov av investering i nya
system för möta kraven. Exempel på sådana åtgärder är installation av solceller/solfångare och
ladd infrastruktur. Fastighetsavdelningen ser även ett stort investeringsbehov i form av komfortkyla i lokaler som en konsekvens av klimatförändringar och högre ställda krav på inomhusklimatet. Behov finns bland annat i fastigheten Korpen 5 där ingen komfortkyla idag finns installerad och Visby lasarett där kapaciteten på befintlig komfortkyla inte är tillräcklig.

2.6 Försörjningsavdelningen
Under perioden finns ett investerings- och reinvesteringsbehov med ca 4,5-5 miljoner kronor. Investeringbehovet består i ny- och reinvestering i kontors- och konferensrumsmöbler
på Visborg samt maskiner till städverksamheten.
Som en konsekvens av Coronapandemin kommer behovet av beredskapslager att ses över.
Beroende på resultatet av en sådan översyn kan investeringsbehov uppkomma för att utöka
och anpassa lokalytor för lagerhållning.
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Driftkonsekvenser

De direkta driftskonsekvenserna av investeringarna blir ökade kapitalkostnader som finansieras
via den interndebiteringsmodell som används för avdelningens tjänster. Investeringarna innebär
inget ökat behov av personal.
Resurser
Avdelningen bedömer att resurser kommer att finnas inom teknikförvaltningen för att genomföra erforderliga investeringar.
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Bilaga - Investeringsbudget 2021-2025
I nedanstående tabell redovisas tekniska nämndens investeringsbudget 2021-2022 samt investeringsplan för perioden 2023-2025. Den är beslutad av regionfullmäktige i november
2020.
Investeringsprojekt, tkr

Budget
2021

Budget
2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Investeringar i skattefinansierad verksamhet
Verksamhetsstöd
Pott

300

300

300

300

300

Summa investeringsutgifter verksamhetsstöd

300

300

300

300

300

400

2 400

2 400

1 200

Enkelt avhjälpta hinder

1 000

1 000

500

Säkra skolvägar

1 600

1 600

800

Cykelplan Visby

4 000

3 000

3 000

500

500

500

Mark och stadsmiljö
Trafiksäkerhetsåtg enl LTP

Innerstadsutveckling
Utveckling serviceorter
Upprustning parker

2 500

2 500

2 500

500

500

500

500

Lekutrustning

1 000

1 500

1 500

1 500

1 500

Bad & besökpl uppr & förändrin

1 000

1 000

1 000

500

500

2 000

2 000

4 000

3 000

3 000

200

700

1 700

Utveckling stadsmiljö, kryssning
Reinvestering belysning
Dovhjorten Parkeringshus
Anslutning flygplatsen

3 000

1 000

Parkering

500

500

500

500

Klintehamn 2030

800

1 500

1 500

1 500

Trädplan

300

Trafiksignal o kapf. Solbergagat
Summa mark och stadsmiljö

300

300

300

2 000

1 500

500

7 000

6 000

19 500

21 000

18 500

4 700

4 700

4 700

4 700

4 700

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

1 000

1 500

1 500

1 500

1 500

17 700

18 200

18 200

18 200

18 200

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

1 110

1 110

Gata-Park avd
Fordon o maskiner reinvest Pott
Beläggningsprogram
Enskilda vägar förbättringar
Summa gata parkavdelningen

Kollektivtrafik
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Utveckling kollektivtrafik Visby
Hållplatsstolpar landsbygden
Utveckling Serviceorter inkl hpl
Busstrafik X-kaj
Nytt biljettsystem
Summa kollektivtrafik

5 000
1 110

1 110

6 110
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Budget
2021

Budget
2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Investeringar i affärsdrivande verksamhet
VA-avdelningen
Ledningsutbyggn ospec/serviser
Sanering VA-lednings nät

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

58 575

58 000

58 000

58 000

70 000

Vatten regionala nätet
Reinvesteringar VA-anläggning
Ombyggnad vattenverk

2 000

2 000

2 000

Ombyggnad avloppsreningsverk

2 000

2 000

2 000

Vattenskydd VA-plan

1 000

1 000

2 200

2 200

2 200

Avloppsreningsverk Fårö

5 000

5 000

5 000

5 000

20 000

5 000

9 000

Vattenverk Fårö
Nya anslutningar Fårö

2 000

Vattenverk Kappelshamn

1 000

Ledningsbyggnad Valleviken
Nybyggnation Lärbro vattenverk
Ledningsbyggn norra linan

2 000

1 250

1 250

1 250

5 000

2 000

2 000

2 000

7 500

2 000

500

500

500

18 800

18 800

18 800

18 800

5 000

5 000

5 000

5 000

500

500

500

500

Dricksvattenled Hemse-Ljugarn

2 500

2 500

2 500

2 500

10 000

Nytt Avloppsreningsverk Hemse

7 500

7 500

7 500

7 500

30 000

Visby vattenverk och Tingstäde
Visby råvattenledning
Visby reningsverk, ny placering

Ledningsbyggnad Burs-Stånga

75 000

7 500

Nya anslutningar Åminne
Roma Vattenverk förstärkning

3 000

3 000

2 000

10 000

5 000

5 000

Nya anslutningar Katthammarsv

2 000

Dagvatten

550

550

550

550

Innovation

300

300

300

300

2 500

5 000

2 500

5 000

2 500

124 875

141 400

139 100

129 400

249 350

Återvinningscentraler

6 300

6 000

4 000

4 000

4 000

Maskiner och fordon avfall

6 100

5 000

5 500

3 250

4 000

Avfallsplan

1 300

2 300

2 300

2 300

500

500

500

500

500

7 900

13 800

12 300

10 050

8 500

Förbättringsåtg Visby hamn

2 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Visby rep spont kaj anläggn

3 000

3 500

3 500

3 500

3 500

11 000

16 500

Fordons och maskinanskaffning
Summa VA-avdelningen

Avfallsavdelningen
Slite deponi

Utbyte av containers
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Summa avfallsavdelningen

Hamnverks affärsdrivande

Visby hamn, omb. Fenderv Fl 7
Renovering spont Holmen

4 000
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Budget
2021

Rensmuddring Visby hamn

3 000

Summa hamnavd. affärsdrivande verksamhet

8 000

Budget
2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

4 000

4 000

4 000

22 500

32 000

7 500

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

1 500

1 500

Hamnavdelning skattefinansierad verks
Förbättringsåtgärder Övr hamnar
Servicebyggnad Rone
Logistikyto hamnområdet Klinte

1 000

Renovering Spont Holmen

4 000

Rensmuddring övriga hamnar

2 000

Utveckling Visby Gästhamn
Summa hamnavd. skattefinansierad verksamhet

2 000
2 000

2 000

3 500

3 500

4 000

8 000

7 000

11 500

7 500

26 500

40 000

14 500

OVK

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Investeringar fastighetsansvar

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Summa fastighetsförvaltningsavdelningen

65 000

65 000

65 000

65 000

65 000

450

450

450

Totalsumma hamnavdelningen

Fastighetsförvaltningsavdelningen

Försörjningsavdelningen
Pott

450

450

Partenosterverk varuförsörjningen

1 400

1 400

Summa försörjningsavdelningen

1 850

1 850

450

450

450

TOTALT TEKNIKFÖRVALTNINGEN

237 235

255 160

287 460

285 510

375 910

Varav skattefinansierad verksamhet

96 460

95 960

117 110

114 610

110 110

140 775

163 200

178 400

170 600

272 050
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Varav affärsdrivande verksamhet
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Bilaga - Befolkningsutvecklingen under perioden 20202023
Som stöd för förvaltningarnas planeringsarbete görs varje år en prognos av den framtida
folkmängden. Arbetet görs i samverkan med statistikföretaget Statisticon. Resultatet av beräkningarna ligger till grund för volymskattningar som görs inom olika verksamheter och
som redovisas i nämndernas strategiska planer.
Den prognos som upprättades i mars 2019 underskattade befolkningsutvecklingen och
folkökningen under 2019 var högre än den prognostiserade. Därför har prognosen för de
kommande åren justerats upp något.
Under perioden 2020 - 2023 beräknas Gotlands folkmängd att öka med 1 600 personer,
från 59 686 till 61 286. Flyttnettot förväntas i genomsnitt bli +522 personer och födelsenettot -122 personer per år. Totalt ger detta en befolkningsförändring på +400 personer per år
vilket är 100 fler jämfört med prognosen som gjordes 2019. Differensen mellan prognoserna ses framförallt i antalet inflyttade. Tillväxten beräknas under perioden vara 2,7 procent, att jämföra med 3,4 procent i riket.
Bakom siffrorna ligger ett antagande om att antalet inflyttade i genomsnitt blir 2 742 personer per år medan antalet utflyttade skattas till 2 220 personer. Antalet barn som föds förväntas i genomsnitt vara 535 per år och antalet avlidna skattas till 657 personer. Fortfarande antas alltså flyttnettot vara positivt medan födelsenettot fortsätter att vara negativt.
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I tabell 1: prognostiserad utveckling av antalet barn, vuxna och äldre i regionen 2020 - 2023
below visas den faktiska befolkningen den 31 december år 2019 och den prognostiserade
befolkningen år 2020 - 2023. Av tabellen framgår att de största procentuella ökningarna
sker i åldersgrupperna 13-15 år samt 80 år eller äldre. Procentuell minskning beräknas
främst ske i åldersgruppen 45-64 år. Antalsmässigt minskar också den gruppen mest medan
vi ser den största ökningen i gruppen 80 år eller äldre.
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Åldersklass

0-5 år
6-9 år
10-12 år
13-15 år
16-18 år
19-24 år
25-44 år
45-64 år
65-79 år
80 år eller äldre
Summa

2019

2020

2021

2022

2023

3 458
2 619
1 944
1 838
1 828
3 834
13 022
15 864
11 466
3 813
59 686

3 438
2 621
2 077
1 877
1 840
3 765
13 113
15 752
11 651
3 952
60 086

3 500
2 571
2 096
1 919
1 876
3 810
13 207
15 589
11 833
4 084
60 486

3 511
2 574
2 082
2 005
1 922
3 806
13 317
15 502
11 865
4 303
60 886

3 520
2 605
2 045
2 131
1 956
3 824
13 421
15 364
11 857
4 564
61 286

Förändring
2019-2023,
antal
62
-14
101
293
128
-10
399
-500
391
751
1 600

Förändring
2019-2023,
procent
1,78%
-0,55%
5,19%
15,96%
6,99%
-0,26%
3,06%
-3,15%
3,41%
19,7%
2,7%

Tabell 1: Prognostiserad utveckling av antalet barn, vuxna och äldre i regionen 2020 - 2023

I diagram 1 below visas procentuella volymförändringar per åldersgrupp1 med utgångspunkt från årsskiftet 2019/2020 och med en tioårs horisont såväl bakåt som framåt. Samtliga åldersgrupper har vid årsskiftet 2019/2020 index 100. De historiska värdena visar den
procentuella förändring som varit och värdena från och med 2020 visar den prognostiserade utvecklingen. Här framgår att åldersgruppen 80+ förväntas öka mest procentuellt även
på längre sikt, men också att antalet ungdomar i gymnasieålder, 16-19 år, förväntas öka.
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Diagram 1: Volymförändringar åldersgrupper: utfall 2009-2019, prognos 2020 - 2029

1

Åldersgrupperna representerar regionens planeringsbehov för verksamheterna
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Delområdesprognos

Prognos för befolkningsutvecklingen har beräknats för sju geografiska delområden. Delområdena är desamma som skolans elevupptagningsområden. Liksom prognosen för regionen som helhet är delområdesprognoserna demografiska framskrivningar. Det innebär att
de parametrar som påverkar resultatet är fertilitet, mortalitet samt in- och utflyttning.
I tabell 2 below visas den faktiska befolkningen den 31 december 2019 och den prognostiserade för åren 2020 - 2023, uppdelat per delområde. Av tabellen framgår att delområdet
Visby Södra beräknas växa mer än snittet för Gotland. Övriga områden växer mindre än
snittet. Alla delområden utom Slite väntas växa under perioden.

Delområde

Visby Norra
Visby Södra
Fårösund
Slite
Roma
Klinte
Sudret
Summa

2019

2020

2021

2022

2023

17 243
15 405
3 361
4 926
6 851
4 048
7 852
59 686

17 268
15 728
3 363
4 915
6 870
4 075
7 866
60 086

17 305
16 030
3 368
4 909
6 890
4 101
7 883
60 486

17 352
16 314
3 375
4 906
6 911
4 126
7 902
60 886

17 406
16 584
3 383
4 906
6 933
4 150
7 924
61 286

Förändring
2019-2023,
antal
163
1 179
22
-20
82
102
72
1 600

Förändring
2019-2023,
procent
0,95%
7,65%
0,66%
-0,40%
1,20%
2,52%
0,91%
2,7%

Tabell 2: Prognostiserad utveckling av folkmängden i regionens olika delområden, 2020 - 2023
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I diagram 2 below visas procentuella befolkningsförändringar per delområde med utgångspunkt från årsskiftet 2019/2020, men med en tillbakablick till 2010 och en längre horisont
framåt. Samtliga delområden har vid 2019/2020 index 100. Värdena till och med 2019 visar
den procentuella förändring som varit och värdena från och med 2020 den prognostiserade
utvecklingen. Här framgår att den förväntade ökningen i Visby varit pågående sedan tidigare. Den förväntade expansionen i södra Visby gör att endast det delområdet väntas att
växa mer eller i nivå med Gotland som helhet på längre sikt..
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Diagram 2: Befolkningsförändringar i regionens delområden: utfall 2009-2019, prognos 2020 - 2029

I tabell 3 visas den faktiska befolkningen 31/12 2019 och den prognostiserade befolkningen för åren 2020 - 2023 uppdelat i olika åldersklasser.
Ålder/År
Visby
norra
Visby
södra
Fårösund
Slite

Roma

Ärendenr TN 2021/5 Datum 2021-01-04

Klinte

Sudret

Summa

0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+

2019

2020

2021

2022

2023

Förändring
2019-2023
antal

Förändring
2019-2023
procent

3 205
9 831
4 207
3 333
8 711
3 361
550
1 635
1 176
920
2 638
1 368
1 537
3 747
1 567
853
2 075
1 120
1 289
4 083
2 480
59 686

3 251
9 731
4 286
3 422
8 814
3 492
561
1 621
1 182
900
2 638
1 377
1 551
3 727
1 592
866
2 070
1 139
1 302
4 030
2 534
60 086

3 273
9 675
4 356
3 481
8 923
3 625
566
1 593
1 208
889
2 635
1 384
1 568
3 713
1 609
872
2 074
1 154
1 312
3 992
2 579
60 486

3 293
9 664
4 395
3 558
9 025
3 731
577
1 582
1 216
884
2 610
1 411
1 579
3 701
1 631
886
2 071
1 169
1 316
3 972
2 615
60 886

3 328
9 618
4 460
3 638
9 117
3 828
584
1 581
1 218
880
2 577
1 449
1 605
3 688
1 640
896
2 080
1 174
1 324
3 949
2 651
61 286

123
-213
253
305
406
467
34
-54
42
-40
-61
81
68
-59
73
43
5
54
35
-134
171
1 600

3,8%
-2,2%
6,0%
9,2%
4,7%
13,9%
6,2%
-3,3%
3,6%
-4,4%
-2,3%
5,9%
4,4%
-1,6%
4,7%
5,1%
0,2%
4,8%
2,7%
-3,3%
6,9%
2,7%

Tabell 3: Prognostiserad utveckling av folkmängden i regionens olika delområden, 2019 - 2023, uppdelat på ålder
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Befolkningsutveckling per delområde 2010 - 2029

I diagrammen nedan visas procentuella befolkningsförändringar per delområde med utgångspunkt från årsskiftet 2019/2020, med en tillbakablick till 2010 och prognos till 2029.
Samtliga delområden har vid 2019/2020 index 100. Siffrorna i respektive delområde på kartan visar förväntad utveckling (antal invånare) under perioden 2019 - 2029. Pilarna intill
diagrammen markerar hur utvecklingen för delområdet förhåller sig till den förväntade utvecklingen för hela Gotland.
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1 Sammanfattning
Patric skriver

2 Händelser av väsentlig betydelse
Nytt avtal för kollektivtrafik
I juni 2020 trädde ett nytt avtal för kollektivtrafiken ikraft. Ny operatör är Bergkvara buss.
Avtalet innebär att fler fordon drivs med biogas och att mer kollektivtrafik körs.
Samhällsbyggnadsprocessen
I samband med budgetberedningen juni 2019 fick Regionstyrelsen tillsammans med Miljöoch byggnämnden och Tekniska nämnden i uppdrag att utreda olika alternativa
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organisatoriska lösningar som ger en kostnads- och tidseffektiv och kvalitetssäker
samhällsbyggnadsprocess. Under 2020 har projektet haft ett antal workshops med
medarbetare och arbetat med nuläget samt identifierat våra kunder.
VA - Susanne kommer med text (ev Tobbe m fl)
3 Pandemins effekter på ekonomi och verksamhet
Teknikförvaltningens verksamheter under 2020 har, som resten av Region Gotland och
världen präglats av pandemin. Pandemifrågor har stått i centrum och förvaltningens
verksamheter har mött situationer som man inte tidigare kunnat ana. Även om delar av
grunduppdrag fått stå tillbaka för prioriteringar pga pandemin, kan ändå konstateras att i
princip all verksamhet, i stort sett, har kunnat bedrivas utifrån planering och kunnat möta
förväntningar från medborgare.
En (i princip) utebliven besökssäsong, inställd Almedalsvecka, inställd medeltidsvecka mm
har förstås påverkat intäkter inom flera områden, t ex kryssnings- och linjetrafiken,
kollektivtrafiken, parkeringsavgifter, intäkter från Almedalsveckan. Minimerat underhåll
och i vissa fall tilläggsbudgetar har i viss utsträckning kompenserat detta.
Förvaltningens avdelningar har med kort varsel snabbt kunna ställa om sina verksamheter,
bl a för att möta behov inom hälso- och sjukvården av utrymmen för vård av sjuka och
provtagning, anpassa lokaler, tillfälliga parkeringar mm. Kollektivtrafiken har anpassats till
de restriktioner som gällt för resor för skolelever, chaufförers behov av avskildhet mm.
Gemensamt för alla avdelningar är att vi arbetat mer individuellt än tillsammans, mer
hemma än i invanda grupper och att mindre tid har funnits för återhämtning.
Kompletteras med påverkan på ekonomi – Ylva.
4 Förväntad utveckling
Offentlig plats
*Med anledning av pandemin har vi sett ökade önskemål och utvecklingsförslag för vår
offentliga miljöer, offentlig plats och allmän plats. Upplevelsen är att önskemålen och
kraven på kvalitet för våra utemiljöer ökar. Det rör sig om våra torg, parker, naturreservat,
lekplatser, badplatser, utegym, och grillplatser. Kraven och önskemålen kring att förbättra
infrastrukturen för oskyddade trafikanter och hållbara färdsätt upplevs också ökat. Vi
förväntar oss att utvecklingen kommer fortsätta och att det kommer ställa högre krav på
investeringar och drift och underhållsmedel. *
Stadsbyggnadsprojekt och exploateringsprojekt
*Trycket för stadsbyggnadsprojekt och exploateringsprojekt förväntas fortsätta vilket
kommer kräva prioriteringar. Utöver vårt stora stadsbyggnadsprojekt för Visborg så
kommer projekt som Gråbo, Järnvägen, Inre hamnen och Östercentrum fortsätta även
framgent. *
Patric kompletterar?
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Ny operatör för hushållssopor och nya upphandlingar inom avfallshantering
Den 1 februari 2021 kommer en ny operatör att hämta mat-och restavfall och grovavfall
för Region Gotland. Operatören kommer också att ta över hämtningen av latrin i kärl,
medan regionens medarbetare fortsatt utför slamtömningen från enskilda
avloppsanläggningar.
Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) har fortsatt ansvar för insamlingen och
återvinningen av tidningar och förpackningar.
Visby och Slite återvinningscentraler drivs och sköts av regionen, medan de andra fem
anläggningarna (Fårösund, Hemse, Ljugarn, Klintehamn och Bursvik) idag ligger på
entreprenad. I april 2021 går avtalet i Hemse ut och tekniska nämnden har beslutat att
upphandla entreprenad för denna. Avtalen för de övriga anläggningarna, som idag ligger på
entreprenad, går ut i september och förvaltningen kommer att utreda framtida
förutsättningar för drift och placering samt kundperspektiv. Förvaltningen kommer också
att se över möjligheterna till obemannad återvinningscentral för ökad service till
medborgarna.
5 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
5.1 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.
Mål

Bedömning

01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Kommentar:
Teknikförvaltningen arbetar inom alla förvaltningens verksamheter för att bidra till social hållbarhet. Aktiviteter under
året har dock senarelagts eller av andra orsaker relaterade till Covid-19, inte kunnat genomföras. Att ta emot
praktikanter, i utbildnings- men också i integrationssyfte, aktivt arbete för bra skollokaler och underlätta för transport
till skolor har dock pågått, men med vissa restriktioner. Förvaltningens gata- parkavdelningen tog emot drygt 85
feriearbetare samt c:a 15 handledare under sommaren med mycket bra utfall som kan ge ett fortsatt samarbete 2021.
Även avfallsavdelningen, i samarbete med socialförvaltningen, tog emot ungdomar under sommaren för att hantera
besökstillströmningen på återvinningscentralen.
Utifrån valda aktiviteter och genomförandegrad kan målet anses vara i hög grad uppfyllt.
02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor
Kommentar:
Förvaltningens bidrag till målet omfattar tillgänglighetsanpassningar av offentlig miljö. Honnörsparken med tillhörande
lekplats färdigställdes i december. Tillgänglighetsanpassning av Roma busstation har påbörjats och färdigställs under
2021. Lekplatser har besiktigats utifrån säkerhetssynpunkt och grönytor fått tillsyn och skötsel.
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Med anledning av Covid-19 har anpassningar inom den särskilda kollektivtrafiken genomförts så att säkra
transporteringsmöjligheter har kunnat erbjudas. Resenärer inom skolskjuts, färdtjänst och sjukresor har separerats.
70+ resenärer åker i egna fordon.
Utifrån valda aktiviteter och genomförandegrad kan målet anses vara helt uppfyllt.
03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Kommentar:
Förvaltningen har under året fått pröva krishanteringsplaner i verkligheten. En krisledningsgrupp bildades på ett tidigt
stadium för att stötta chefer att leda verksamheterna i de förutsättningar som ofta förändrades med kort varsel.
Förvaltningens avdelningar har också arbetat aktivt med att uppdatera riskanalyser och genomfört nödvändig
åtgärder.
Utifrån valda aktiviteter och genomförandegrad kan målet anses vara helt uppfyllt.

5.2 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.
Mål

Bedömning

04. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Kommentar:
Förvaltningens övergripande aktivitet "genom god infrastruktur möjliggöra för befolkningen att bo och verka på
Gotland" har initierat aktiviteter inom den offentliga miljön, t ex lekplats i Honnörsparken, byte av bänkar i
"Gravarna", en förstudie för projektet "Anslutning till flygplatsen", men också inom digitalisering t ex utveckling etjänster för privatpersoner.
Ett nytt avtal för kollektivtrafiken trädde i kraft i juni. Inledningen av avtalsperioden var förknippad med vissa
svårigheter, bla restriktioner med anledning av Covid-19. Restriktionerna har under året bidragit till att antalet resande
på bussarna minskat med ca 30 %.
Utifrån valda aktiviteter och genomförandegrad kan målet anses vara helt uppfyllt.
05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela
Gotland
Kommentar:
Förvaltningen har fortsatt det aktiva arbetet med att bidra till ett gott näringslivsklimat. Genom
exploateringsverksamheten medverkar förvaltningen till att ekonomisk hållbar utveckling sker och att lämplig mark
säkerställs för olika verksamheter. Digitalisering är en viktig del av arbetet och utveckling och förbättring av e-tjänster
pågår kontinuerligt, t ex tillstånd för grävning i gata, transporttillstånd och torghandel. Viktigt för att öka dialog och
förståelse är information som förvaltningen förmedlar om processer som är angelägna för företag, t ex
tillståndsprocesser. En effektivisering av logistiken i Klintehamns hamn har genomförts i samband med utvecklingen
och utbyggnaden där.
Utifrån valda aktiviteter och genomförandegrad kan målet anses vara helt uppfyllt.
06. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön
Kommentar:
Förvaltningen är delaktig i arbetet med att utveckla samhällsbyggnadsprocessen, medverkar i detaljplanearbetet och
flera avdelningar arbetar med att genomföra exploateringsprojekt bl a stadsutveckling Visborg, Artilleriet, Järnvägen,
Brodösen och Gråbo. VA är en viktig del i bostadsbyggandet och den nyligen framtagna VA-planen revideras
kontinuerligt samtidigt som den interna organisationen arbetar tvärfunktionellt för bästa resultat. Även
avfallsavdelningen skapar förutsättningar för ett mer hållbart och offensivt bostadsbyggande genom utveckling av
avfallshanteringen.
Utifrån valda aktiviteter och genomförandegrad kan målet anses vara helt uppfyllt.
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5.3 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.
Mål

Bedömning

07. Gotlands klimatavtryck minskar
Kommentar:
Förvaltningens övergripande aktiviteter innebär att bryta ner några av de globala målen till konkreta aktiviteter.
Aktiviteter som genomförts är bl a deltagande i projekt där Region Gotland är huvudman för utredning och sanering
av förorenade områden, medverkar till länsstyrelsens projekt "hållbara transporter", samt länsstyrelsens projekt
"Plastbanta Almedalsveckan". Andra aktiviteter innebär implementering av cykelplan, parkeringsstrategi, trädplan,
medverkan till grönstrukturplan samt genomförande av ett antal ekosystemtjänster t ex låta ängar växa och
restaurering av våtmarker. Genomförande av den nyligen beslutade avfallsplanen har påbörjats. På Roma
avfallsanläggning har lakvattendammar med reningsutrustning installerats för att förhindra breddning ut i ån och
därigenom kunna återanvända vattnet. Inom fastighetsförvaltningen har projekteringsanvisningar utformats som styr
bl.a. energi och materialval.
Avdelningarnas har arbetat med de åtgärder som beslutats i förvaltningens miljöhandlingsplan. Planen syftar
till måluppfyllelse på lång sikt. Men är samtidigt ett sätt för TKF att lyfta fram och ha med de yttre miljöfrågorna på
varje agenda och i det vardagliga arbetet, för att få en levande handlingsplan.
Svårbedömt i vilken utsträckning aktiviteter bidragit till det komplexa med ett minskat klimatavtryck. Målet endast
delvis uppfyllt.
08. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
Kommentar:
Att säkra tillgång till vatten av god kvalitet är prioriterat inom förvaltningen och arbetet med att verkställa VA-planen
pågår. Värt att nämna är att det i de stora vattentäkterna nu finns automatiska nivågivare installerade som gör det
möjligt att per timma/dag följa täkten och därmed optimera/maximera vattenuttag utan konsekvenser för
vattentäktens hållbarhet. Ledningsnätet från Burgsvik till Klintehamn togs i drift under året och dricksvatten från södra
Gotlands bräckvattenverk distribueras över ett stort område på södra ön. Förvaltningen deltar i och får lärdomar från
testbädden vid Storsudret. Uppdrag i form av förstudier inom VA har prioriterats och digitaliseringen av ronder och
analyser inom VA bidrar till utvecklingen. Nytt uppdrag vid byggnation är att säkra att takvatten återförs till
grundvattnet genom "lokalt omhändertagande av dagvatten" (LOD) och säkra omhändertagande av gråvatten på
samma sätt. För regionens existerande dricksvattenanläggningar finns en kontrollplan som är godkänd.
Utifrån valda aktiviteter och genomförandegrad kan målet anses vara I hög grad uppfyllt.
.
09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på
ekosystemen
Kommentar:
Teknikförvaltningen genomför flest upphandlingar av regionens förvaltningar. Hållbarhetsaspekter har sen tidigare
inarbetats i upphandlingsunderlag och kunskapen om hur hållbarhet kan inkluderas förbättras kontinuerligt. Under
året har ytterligare fokus lagts på att projektledare kan styra materialval o dyl samt bidra med kompetens om krav vid
markanvisning så att belastning på ekosystem minskar. Nytt är också krav på förnybara bränslen vid upphandling av
maskiner.
Medarbetare har utbildats i "plastbantning". Plastbantningen var ett av huvudmålen inför Almedalsveckan 2020 och
som förmodligen kommer följa med till 2021 års Almedalsvecka. Målgruppen för denna aktivitet är främst utställare
och arrangörer, för att i ett tidigt skede skapa förutsättningar för en minskad plastkonsumtion. Målet endast delvis
uppfyllt.
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5.4 Prioriterade uppdrag från nämnd

Underhåll av enskilda vägar med statsbidrag
Teknikförvaltningen har tagit fram en rapport om enskilda vägar. Tekniska nämnden
godkände i mars månad rapporten.
Samverkan med näringsliv och föreningar för ett attraktivt Gotland
Teknikförvaltningen ser över den juridiska möjligheten att ta fram riktlinjer utifrån tekniska
nämndens önskemål om en ökad samverkan med näringsliv och föreningar. Ett exempel på
samverkan mellan förening och Region Gotland är skaterampen som satts upp av
Skateföreningen på A7-området.
Belysning på landsbygden
Trafikverket har meddelat landets kommuner att man inte kommer att ta över
belysningsanläggningar från kommunerna. De förslag till övertagande som SKR och
Trafikverket kom överens om i utredningen ”Belysning där det behövs” kommer inte
förverkligas. Som skäl till detta anger Trafikverket brist på medel för genomförandet.
Region Gotland har med anledning av detta kontaktat Trafikverkets Region
Stockholm/Gotland och begärt att en gemensam utredning specifikt för Gotland skall
genomföras. Någon sådan utredning har inte kommit till stånd.
I samband med byggandet av gång- och cykelväg mellan Tofta och Klintehamn
demonterade Trafikverket Region Gotlands belysningsanläggning genom Västergarn. Efter
förhandlingar med Trafikverket har nu Trafikverket satt upp en ny belysningsanläggning på
samma sträcka som tidigare var belyst genom Västergarn. Belysningsanläggningen ägs och
drivs nu av Trafikverket.
I tätorterna på landsbygden är armaturbytena färdiga på de vägar som Regionen är
väghållare för eller som klassats som ”tätortsvägar”. På delar av Trafikverkets vägar där
Region Gotland har belysningsanläggningar har belysningsarmaturer bytts ut. Det har skett
där de kriterier som fastslogs i utredningen ”Belysning där den behövs” har uppfyllts. Vissa
anläggningar som inte uppfyller kriterierna för belysning har demonterats. Armaturbyten i
Visby har pausats under 2020 på grund av brist på medel. Arbetet med att dokumentera alla
anläggningar har dock fortskridit och beräknas vara färdigt under hösten 2020.
Ökad extern medfinansiering
Inför 2020 beviljades statlig medfinansiering för ett antal projekt inom trafiksäkerhet och
tillgänglighet. Statlig medfinansiering och regionala tillväxtmedel har även beviljats för ny
cirkulationsplats i anslutning till flygplatsen.
6 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet
6.1 God ekonomisk hushållning

Teknikförvaltningen tillämpar god ekonomisk hushållning, framför allt genom att ständigt
utveckla processer och rutiner för att säkra effektivitet, tillgänglighet och bemötande. Detta
styrks bl a av samordningen av förvaltningens kundkontakter via kundtjänsten för att säkra
omhändertagandet av kunder samt lättare kunna bygga ett gott professionellt bemötande.
Satsningen på att bygga kompetens inom upphandlingsområdet, för kvalitetssäkring och
ekonomisk återhållsamhet, är ett annat exempel.
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Sedan ett antal år genomförs ledningens genomgång, ett tillfälle för ledningsgruppen att
kartlägga risker, arbeta igenom aktiviteter utifrån handlingsplaner, diskutera nya krav utifrån
lagstiftning m fl verksamhetsövergripande ämnen som inkluderar och ger en övergripande
bild av hur kvalitet på våra tjänster, medarbetare och ekonomi samverkar.
Förvaltningens aktiviteter leder oss mot god måluppfyllelse. Utifrån de områden som
teknikförvaltningen är satt att hantera visar verksamhetsberättelsen i genomförda aktiviteter
och övrigt resonemang att förvaltningens bidrag till måluppfyllelsen är god.
6.2 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.
Mål

Bedömning

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med
berörd verksamhet inom regionen
Kommentar:
Förvaltningen har sedan flera år arbetat med att förenkla och digitalisera våra verksamheter. Målsättningen är att våra
tjänster ska vara lättare att nå, handläggningstider ska kortas och återkoppling ges snabbare. Under året har arbete
fortsatt genom en kontinuerlig förbättring av hemsidor kompletterad med att ett antal e-tjänster har utvecklats eller är
under utveckling, t ex för boendeparkering, grävarbeten, färdtjänst och sjukresor samt avfallstjänster. Förvaltningen
fortsätter också att utveckla felanmälningsapp:en samt planerar att införa sms-avisering för besked av slamtömning.
Ett försök gjordes i december med att skicka ut informationsbrev till kunders digitala brevlådor.
Utifrån valda aktiviteter och genomförandegrad kan målet anses vara I hög grad uppfyllt.
11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta
Kommentar:
Förvaltningen har fortsatt att arbeta för att förbättra våra tjänster och utvecklingsuppdrag genom att inkludera
medborgare och företagare. Förvaltningens hemsidor är i olika stort behov av uppdatering och arbete har gjorts bl a
inom VA-avdelningen för att skapa en hemsida för information om utbyggnadsplaner och ytterligare en för löpande
information om vattenskydd. Kundmöten genomförs löpande inom alla avdelningar och samverkan med torghandlare
har varit extra värdefull under Covid-19-perioden. Covid-19 har också bidragit till att avdelningarna varit tvungna att
se över hur man kommunicerar och kunskap om digitaliserade (och andra) mötesformer har ökat väsentligt. Sveriges
Kommuner och Regioners mätning Insikt visar att NKI för bemötande inom området markupplåtelse har ökat markant
mellan 2019 och 2020.
Den planerade satsningen på bemötandediskussioner, med avsikt att medvetandegöra och förbättra kundbemötande i
verksamheterna, har flyttats till 2021. Utbildningsinsatser inom kundtjänst har flyttats till 2021 pga Covid-19. även
kundundersökningar har skjutits till 2021 pga nya prioriteringar pga Covid-19. Målet endast delvis uppfyllt.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga
förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Kommentar:
Förvaltningens avdelningar har under hösten fortsatt med att kartlägga processer och dokumentera rutiner. Flera
avdelningar har slutfört utbildningstillfällen som påbörjades i våras och därigenom fått gott stöd i arbetet.
Digitalisering av delprocesser t ex grävtillstånd, transporttillstånd, torghandel, trädfällning bidrar till att processerna
också blir mer effektiva. Ledningens genomgång har genomförts under året och har gett en god uppföljning av hur
förvaltningens verksamheter arbetar mot satta mål. Arbetet med att finna relevanta nyckeltal för förvaltningens
verksamheter fortsätter och nyckeltal presenteras vid varje ledningsgruppsmöte. En nyhet har varit
beslutsstödsystemet, som har underlättat för chefer att sprida information om aktuellt ekonomiskt läge och annan
statistik för den egna avdelningen/enheten. Möjligheten används av flera chefer bl a vi APT. Sakta med säkert
fortsätter också E-arkivprojektet.
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Fastighetsförvaltningens serviceenhet Gotland vann regionens Förnyelsepris i mars med bidraget hur de använder
drönare för takkontroller. Även VA-avdelningen hade nominerat bidrag. Utifrån valda aktiviteter och
genomförandegrad kan målet anses vara I hög grad uppfyllt.

6.2.1 Tillgänglighet

Här syns framgången när öppettiderna 2018 ändrades från 09-15 till 07-17. T ex i juni 2017
då kötiden var 5,53 min mot 2018 då kötiden var 1,88 min och 2019 då den var 0,92 min.
Tyvärr kan konstateras att årets kötid har ökat i juni (1,30) samt under de flesta av årets
månader. Kundtjänst har under perioden tagit emot ungefär lika många samtal inkl mail
(drygt 3 100 i snitt per månad) som under motsvarande period 2019. Förändringen i år
innebär att enheten tagit över inkommande samtal och mail från ytterligare verksamheter
och arbetar nu i 17 system. Covid-19 och övrig belastning på medarbetarna har varit hög
vilket syns i den ökade kötiden.
6.2.2 Servicemätningar

6.2.2.1 Servicemätning via telefon och post

Servicemätning 2020 via telefon och e-post visar att Region Gotland i mätningen behåller
värdet som visar ”bättre än snittet” (”grönt”) jämfört med andra kommuner i likvärdig
storlek för frågeområdet Bemötande. Ett annat glädjande resultat är att frågeområdet
Tillgänglighet har förbättrats från ”rött” 2019 till ”gult” 2020 och värdet ligger i nivå med
snittet (skalan är röd=sämre än snittet, gul = i nivå, grön= bättre än). Frågeområdena
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Information samt Intresse och engagemang har mellan 2019 och 2020 minskat från
”grönt” till ”gult”.
För teknikförvaltningen, som i undersökningen deltar inom verksamhetsområdet Gator
och vägar visar värdet för Bemötande en ökning av ”mycket gott bemötande” från 25 %
2019 till 45 % 2020. 90 % uppger att de mötts av ett mycket gott eller gott bemötande.
Tillgänglighet, dvs kontakt inom 60 sek, har ökat från 42 % 2019 till 58 % 2020. Epostmätningen visar en försämring när det gäller Svar inom ett dygn men en förbättring
inom Svarstider i timmar.
Inom Information, dvs ger handläggaren bara svar på frågan eller ges även merinformation,
hänvisningar, tips och idéer har bedömningen av % som svarar ”god” inom området Gator
och vägar minskat med 20 % 2020.
Resultaten för teknikförvaltningen varierar. Glädjande är att bemötande och Tillgänglighet
förbättrats. Resultaten tyder på att tidigare problem med att komma i kontakt har åtgärdats
och att bemötandet är gott när man kommer fram. Detta trots att Kundtjänst haft en
ostadig bemanning under året, beroende på vakanser och sjukskrivningar. De bekymren
kan vara en förklaring till att resultatet för Information försämrats. Varje kund har fått svar,
men inte lika uttömmande som tidigare.
6.2.2.2 Kollektivtrafikbarometern

Jenny återkommer om resultat för 2020 finns.
6.2.3 Verksamhetsmått - avfall

Text från Linda
6.2.4 Verksamhetsmått - vatten och avlopp

Text från Susanne
6.3 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.
Mål

Bedömning

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Kommentar:
Resultatet från medarbetarenkäten 2020 visar på en positiv förflyttning inom samtliga indexvärden.
En viss förflyttning från försiktighet till tillit kan ses bl a genom att en förbättring i samarbetsklimatet i arbetsgrupper
har skett. Värdena för respekt kollegor emellan, samarbete på arbetsplatsen och förmåga i arbetsgruppen att ge
varandra feedback på ett bra sätt har ökat påtagligt. Detta har däremot inte påverkat upplevelsen av att känna att
man fritt kan framföra sina åsikter. Värdet är lika som 2019 – 79. Vilket inte är lågt, men 6 steg under benchmarking.
När det gäller områdena lärande och utveckling har genomförda aktiviteter påverkat upplevelsen av att man lär nytt
och utvecklas i det dagliga arbetet. Värdet har stigit från 2019 (78) till 81 2020.
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Exempel på aktiviteter som genomförs för att öka tillit i organisationen är att ge varandra feedback, införande av
arbetsmodell där medarbetare själv kan styra 10 % av sin arbetstid till utvecklingsarbete inom sin verksamhet, men
som inte nödvändigt är en del i det individuella medarbetarkontraktet, utveckla roller, teamutveckling, arbete i
tvärfunktionella team osv.
Satsningar på ledarutveckling genomförs t ex genom reflekterande team vid chefsträffar.
Fler medarbetare i förvaltningen är 2020 stolta över att arbeta i Region Gotland. Värdet har ökat från 63 (2019) till 71
2020. Den ökade stoltheten kan antas avspeglas i svaren på frågan om man vill rekommendera arbetsgivaren till en
vän. Där har värdet ökat från -26 till -7.
Arbete med att förtydliga mål på övergripande och enhetsnivå har gett utdelning, eftersom medarbetare ger uttryck
för att bättre känna till övergripande mål samt att de ser hur den egna arbetsplatsen bidrar till dessa mål.
Förvaltningen har i flera år arbetat med medarbetardialoger där mål och aktiviteter mot målen har varit i fokus.
Arbetet för att fortsätta skapa en tillitsbaserad kultur kommer att vara viktigt framöver. Målet endast delvis uppfyllt.
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Kommentar:
Förvaltningens kompetensförsörjningsplan utgör basen för kompetensförsörjningsarbetet. Planen sträcker sig över en
flerårsperiod. Ett flertal planerade kompetensutvecklingssatsningar är genomförda 2020. Dock, har pga covid-19,
många planerade utbildningar fått skjutas på framtiden. Förvaltningens chefer har dock deltagit i en
förändringsledningsutbildning i Normas regi och ett mindre antal i Länsstyrelsens chefsutbildning för jämställdhet.
En del av förvaltningens rekryteringsstrategi är att med bredd och i så stor utsträckning som möjligt erbjuda
studerande på olika nivåer praktik i förvaltningen. Dels för att bidra till individernas studieresultat, men också för att
marknadsföra regionen och de tjänster vi har. Exempel på detta är att elever från driftteknikerutbildningen, som
genomförs som en YH-utbildning, fullföljt sina praktikperioder även under pandemin. Elever från den utbildningen
utgör en god och stabil rekryteringsbas för vissa av våra verksamheter. Elever från både grundskole- och
gymnasieutbildningarna har tagits emot som praktikanter innan pandemin. Endast en av tre planerade praoperioder
har kunnat genomföras under året.
För att internt stärka och säkerställa redundansen i organisationen har satsningar på att samutnyttja kompetens
påbörjats. En öppenhet finns för att genom internrekrytering, för kortare eller längre perioder, låta medarbetare
arbeta inom olika avdelningar. Förvaltningen gör årligen analyser för att ha kunskap om vilka yrken/yrkesgrupper som
kategoriseras som bristyrken. Inför arbetet med löneöversyn prioriteras, i möjligaste mån, dessa grupper samt de ev
jämställdhetssatsningar som behöver göras. VA-avdelningen har varit ansvarig för en ingenjörstrainee som under
hösten kunnat anställas som va-ingenjör. En mycket svårrekryterad kategori. Utifrån valda aktiviteter och

genomförandegrad kan målet anses vara I hög grad uppfyllt.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus
Kommentar:
En stor del av planerade aktiviteter för att bidra till målet bygger på samvaro av olika slag. Dessa aktiviteter har pga
risken för smitta inte genomförts.
Dock genomfördes det årliga samkvämet "sommartårtan", men inte som en samling för hela förvaltningen utan på
enhetsnivå för att minska antalet personer som träffades och för att kunna genomföras i lokaler där medarbetarna
kan hålla avstånd. Även medarbetardialogen, som syftar till att engagera medarbetare i arbetet med
verksamhetsplanen för det kommande året genomfördes, men detta år digitalt.
En glädjande förbättring visas i medarbetarenkäten där de arbetsgrupper som upplever den organisatorisk och sociala
arbetsmiljön ”grön” har ökat från 52 % (2019) till 67 %. 65 % av medarbetarna anger att upplevelsen av stressnivån i
arbetet är rimlig, även om värdet varierar kraftigt allt från 33 % till 100 %. Resultatet är i viss utsträckning
motsägelsefullt mot det faktum att förvaltningen under 2020 i stor utsträckning utnyttjat Avonovas tjänster för
sorterande (och andra) samtal. En tänkbar förklaring är att när fler medarbetare getts möjlighet att diskutera med
någon utanför organisationen, uppfattas arbetsmiljön som mer positiv
Trots att värdet för hur stor andel av medarbetarna som varit fria från kränkande särbehandling har ökat sen 2019 till
93, är det en fråga där förvaltningen inte kan vara nöjd. Ingen ska behöva utsättas för kränkande särbehandling i
arbetet. För att informera och om möjligt förhindra kränkande särbehandling, kommer förvaltningen framöver att
lägga tid på att frågan diskuteras i arbetsgrupper, på APT mm.
Teknikförvaltningen har 27 chefstjänster. Därutöver finns arbetsledare som leder den dagliga operativa verksamheten.
Antal medarbetare per chef varierar mellan 3 och ca 20, vilket ger ett snitt på 11,5. Det kan ses som ett hanterbart
antal jämfört med chefer inom andra förvaltningar, men det är värt att notera att chefer inom TKF ofta leder en
medieintensiv och komplex verksamhet, med specialister inom olika områden. Arbetssituationen och belastning för
chefer inom förvaltningen kan med andra ord vara olika, men har vissa gemensamma nämnare. Chefer uppger att de
har ett splittrat uppdrag, där de ofta får vara ledare, men tillika administratör och dessutom ha operativa
arbetsuppgifter. Inga särskilda resurser för administrativt stöd finns avsatta. Det stöd som finns, är på marginalen hos
andra befattningshavare inom avdelningarna och en önskan om mer administrativt närstöd finns. Målet endast delvis
uppfyllt.
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6.4 Ekonomi

Region Gotlands verksamhet ska vara ekonomiskt uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv. Det innebär att vi ger kommande generationer goda förutsättningar
att tillhandahålla offentlig service och välfärd.
Vi använder inte mer resurser än de som finns och sätter oss inte i skuld till framtiden, det
betyder att nettokostnadsutvecklingen inte kan överstiga intäkternas utveckling. Det
innebär också att medel ska avsättas för att täcka kommande utbetalningar av pensioner
samt att det finns tillräckliga marginaler för att parera oförutsedda kostnadsökningar och
intäktsminskningar.
Våra tillgångar ska vårdas och värdesäkras och samtliga resurser ska nyttjas på ett effektivt
och hållbart sätt. Nämndernas verksamhet ska rymmas inom beslutad budget.
Mål

Bedömning

17. Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 1 procent av nettokostnaden
Kommentar:
På grund av besparingskrav och vikten av att ha fokus på ekonomin valde förvaltningen att sätta upp aktiviteter mot
Mål 17, även om det inte krävdes. Avdelningarna har arbetat aktivt med sin aktiviteter, i första hand med att följa
handlingsplan för hantering av besparingar, men också med att se över avtal och ev nya upphandlingar, vara
noggrann med att använda projektmodellen och med kalkyler för kommande projekt. En viktig aktivitet har också varit
att fullfölja hamnstrategin, dvs se över möjligheten och genomföra försäljning av hamnar. Internkontrollplanen
genomfördes i oktober. Målet helt uppfyllt.

7 Väsentliga personalförhållanden
Året har präglats av pandemin som drabbat världen, för Gotlands del skedde detta någon
gång under mars månad. Pandemifrågor har sedan dess stått i centrum, verksamheterna har
genomfört riskbedömningar, förvaltningens krisgrupp aktiverades och regelbundna möten
genomfördes fram till sommaren. Under senhösten aktiverades krisledningsgruppen igen.
Hemarbete ökade, resor och utbildningar sköts på framtiden, sjuktalen steg initialt men låg
i juli lägre än under juli 2019. Under hösten har sjuktalen stigit och ligger i november dryga
2 % över november 2019. Mötesformer ändrades och blev digitala, lunch- och
sammanträdesrum möblerades om, handsprit införskaffades mm. Sammantaget har under
året alltså skett en mängd olika saker som vi inte gjort tidigare eller som vi nu gjort på ett
nytt sätt. Men, trots situationen och ibland krav och förväntningar för att snabbt göra
insatser bl a för sjukvården, har samtliga våra verksamheter fortsatt att leverera resultat
minst i nivå med tiden innan pandemin. Det visar på den samarbetsförmåga, lojalitet,
uppfinningsrikedom och professionalitet som vi vet att våra medarbetare besitter.
7.1 Lönebildning

De särskilda medel som sedan ett par år har funnits för att lyfta fram vissa yrkesgrupper
och satsningar utifrån jämställdhetsanalys har varit avgörande för förvaltningens möjlighet
att kunna behålla redan anställda medarbetare och rekrytera för att kunna tillsätta vakanta
tjänster med nya kollegor. För teknikförvaltningen har det i huvudsak handlat om att satsa
på svårrekryterade grupper men också att ha bevakning utifrån jämställdhetsperspektivet.
Vi ser tydligt hur marknaden styr och påverkar lönenivåerna för de mansdominerade
yrkesgrupperna och risken för att de mer lättrekryterade kvinnodominerade yrkesgrupperna
halkar efter.
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7.2 Personalvolym

Teknikförvaltningen har på helårsbasis från 2019 till 2020 ökat totalt antal
tillsvidareanställda medarbetare med 16 anställda. Antal tidsbegränsat anställda har minskat
i jämförelse med 2019. Totalt har förvaltningen ökat med 14 medarbetare. Den största
ökningen har glädjande nog, tillkommit bl a inom de avdelningar som kräver
ingenjörsexamen för sina tjänster och där man tidigare haft stora svårigheter att rekrytera
kompetenta medarbetare. Inom övriga avdelningar är differensen mellan åren liten och
bedöms ointressanta för vidare analys.
I grafen nedan syns tydligt teknikförvaltningens säsongsbundna uppdrag med fler
medarbetare anställda under perioden april t o m september.
Den nedre tabellen visar relationen mellan 2019 och 2020 för jan-nov. Siffrorna visar på
ovan beskrivna ökning av antal medarbetare. I faktiskt arbetad tid ingår mer- och övertid.
Tabellen visar inte detta men, omräknat i heltidsarbetare, var övertiden 2019 6,7 och 2020
5,1 - ett minskat uttag av övertid med andra ord. Frånvaron, i huvudsak pga av sjukdom
har, inte oväntat, varit högre 2020 än 2019. Övriga frånvaroorsaker, t ex föräldraledighet,
studieledighet, ledighet för fackligt arbete är på samma nivå som 2019.
Organisation: 22 Teknisk nämnd Period: December Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer Vilande: Ej vilande
Antal anställda

Antal anställda
fg år

Antal
årsarbetare
enl. ÖK

Alla anställningsformer

332

318

331.15

Tillsvidare

314

298

313.60

18

20

17.55

Tidsbegränsad
Antal anställda samt antal årsarbetare enligt överenskommelse 2020 och 2019

Organisation: 22 Teknisk nämnd Vilande: Ej vilande Organisation: 22 Teknisk nämnd Datum: 2019-12-01 - 2020-12-31

Antal anställda (trend) Alla anställningsformer (den blåa linjen), Tillsvidare (den röda linjen), Tidsbegränsad (den bruna linjen)

Lönetyp: Faktisk arbetad tid Sysselsättning: Alla sysselsättningar Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer
Vilande: Alla inkl. vilande
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Nov 2020 Jan - Nov 2019
22 Teknisk nämnd

290.3

286.8

8.2

9.0

22002 Projektavdelning

15.0

13.9

22003 Gata/parkavdelning

53.4

55.9

22004 VA-avdelning

71.6

66.8

22001 Förvaltningsledning
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22005 Fastighetsavdelning

69.2

68.2

22006 Hamnavdelning

11.0

11.5

22007 Mark o trafikavdelningen

30.5

30.5

22008 Avfallsavdelning

31.4

31.0

Faktiskt arbetad tid uttryckt i heltidsarbetare

7.3 Sjukfrånvaro

Teknikförvaltningens sjuktal är 4,98 % för perioden jan - nov 2020. För samma period
2019 var sjuktalet 4,09 %. Sjuktalet har alltså ökat med 0,89 % vilket, troligen helt, kan
kopplas till pandemin eftersom ökningen, enligt grafen nedan, är markant från mars till maj
månad samt september till november.
Kvinnornas sjuktal är högre än männens. Ett flertal av de kvinnliga medarbetarna är
deltidsjukskrivna, dvs de arbetar till viss del vilket inte syns i %-talen.
Förvaltningens chefer arbetar aktivt med att följa upp sjukskrivningar och göra
rehabiliteringsplaner. Förutom detta används företagshälsovårdens olika tjänster i både
förebyggande och efterhjälpande syfte.
Sjuktal % Jan - Sjukfrånvaro fg
Nov 2020
år
Alla kön

4.90%

4.09%

Kvinna

6.98%

5.22%

Man

4.29%

3.79%

Sjukfrånvaro uppdelat på kön samt jämförelse föregående år

Sjukfrånvaro månad för månad, 2020 (röda linjen), 2019 (blåa linjen)

8 Ekonomisk uppföljning
8.1 Årets resultat
Budget Jan Dec 2020

Utfall Jan - Dec
2020

Avvikelse Jan Dec 2020

Utfall Jan- Dec
2019

-167 149

-190 099

-22 950

-134 084

11 Nämnd- och styrelseverksa

-1 380

-1 346

34

-1 469

20 Infrastruktur, skydd mm

-4 005

-3 531

474

-2 463

5 469

12 100

6 631

17 592

Verksamhetsstruktur

22 Teknisk verksamhet
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-4 008

2 739

6 747

-2 203

24 Gatu- och Väghållning

-46 412

-51 977

-5 566

-45 111

25 Parkverksamhet

-18 565

-18 558

6

-20 878

28 Räddningstjänst

0

30 Kultur o fritidsverksamh

-3

36 Fritidsverksamhet

0

45 Obligatoriska skolan

-1

-1

46 Gymnasieutbildning

0

0

-9

47 Vuxenutbildning

0

52 Vård och omsorg enl SOL

0

0

0

53 Insatser enligt LSS

0

54 Individ och familjeomsorg
71 Näringsliv och bostäder

-37

-1

-1

-4 639

-4 602

-8 792

72 Hamnverksamhet

-6 121

-7 449

-1 328

-6 510

73 Buss- och biltrafik

-89 311

-103 499

-14 188

-78 733

74 Vatten och avlopp

0

-2 818

-2 818

2 532

-240

-14 878

-14 638

-872

75 Avfallshantering
79 Lövsta Landsbygdscentrum

0

84 Övrig hälso- o sjukvård

0

0

0

86 Försörjningsverksamhet

-4

87 Administrativ service

-2

94 Fastighetsförvaltning, ko

-2 540

3 772

6 312

12 931

97 Försörjningsverksamhet

0

Årets resultat per verksamhet inkl. budgetavvikelse

8.1.1 Kostnader och intäkter med anledning av pågående pandemi

Komplettering sker så snart 2020 års bokföring är färdig.
8.2 Nettokostnadsutveckling

Komplettering sker så snart 2020 års bokföring är färdig.
8.3 Investeringar

Investeringsutgifterna totalt beräknas enligt prognosen 2020 bli totalt 344,6 mnkr (424,3
mnkr). Den totala investeringsbudgeten för år 2020 uppgår till 613,7 mnkr (664,8 mnkr).
Delårsrapport 2 innehåller en väl genomarbetad och uppdaterad investeringsprognos. Inrapportering av investeringsprognos har skett i Budget och prognos.
Det totala investeringsutfallet tom augusti uppgår till 160,5 mnkr (303,1 mnkr).
Investeringsprojekten redovisas i bilaga.
Exploateringsutgifter
Investeringsutgifterna för exploateringsverksamheten beräknas enligt prognosen bli totalt
64,6 mnkr (28,6 mnkr) under 2020. Den totala investeringsbudgeten för exploaterings-
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verksamheten för år 2020 uppgår till 146,0 mnkr (92,1 mnkr). Regionstyrelseförvaltning-en
gör prognoser för de projekt de ansvarar för.
Det totala utfallet för exploateringsprojekten tom augusti uppgår till 19,9 mnkr (16,7
mnkr).
Exploateringsprojekten redovisas i bilaga.
9 Inkomna synpunkter under året
9.1 Inkomna synpunkter
Områden med beröm

Områden med klagomål, förbättringsförslag

Upprustning av lekplatser och skolgårdar (gata/park).

Besvikelse kring nedlagda lekplatser (gata/park).

Beröm när vi gjort i ordning tätortsvägar enligt
beläggningsprogrammet (gata/park).
Kategori tjänst i W3D3, klagomål på dåligt vattentryck och
klagomål på indexreglering av VA-taxan.
Kategori övrigt i W3D3, fyra klagomål på
bevattningsförbudet.
Flera synpunkter över emissioner pga kryssningsfartygen
som använt kryssningskajen som logistiknod under
pandemin.
P-platser för husbilar har fått flera synpunkter om högt
pris och dålig service.
Nytt trafikavtal
Tidtabell i kollektivtrafiken
Debitering på återvinningscentralen

Teknikförvaltningen har ett stort antal kanaler där medborgare, besökare m fl kan framföra
synpunkter på våra tjänster. De flesta synpunkter, i stort och i smått, inkommer via
InfraControl, där förvaltningen nu utarbetar förslag till hur statistik ska presenteras, för att
ge bästa möjliga sammanställning av inkomna synpunkter och därmed ge input till viktiga
förbättringsåtgärder.
Hamnavdelningen har på begäran av Miljö och Hälsa (MoH) lämnat in en rapport
”Konsekvenser av tillfällig uppläggning av fartyg” som visar att hamnverksamheten sker
inom givna villkor och miljökvalitetsnormen för utomhusluft. MoH har därefter svarat de
som lämnat synpunkter kring kryssningsfartygen.
Vid dialog med flera av de som lämnat synpunkter på pris och service för P-platser för
husbilar, har det framkommit att de trott att parkeringsplatserna varit camping/ställplatser,
där man skall få tillgång till service. Flera av synpunkterna kring pris bottnar i otydlighet i
”parkerings-appen”, vilket inneburit att många trott att man måste parkera dygnsvis, 24
tim. Efter dialog kring parkerings-appen har det blivit bättre.
Synpunkter kring nytt trafikavtal tas om hand av förvaltningen och frågor som berör
entreprenör tas med till månatliga uppföljningsmöten för vidare hantering.
Synpunkter på tidtabell tas emot och utvärderas. Eventuella justeringar genomförs vid
nästa uppdatering av tidtabell.
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För att förtydliga debiteringen på återvinningscentralen kommer informationskampanjer att
genomföras samt hemsidan uppdateras.
Fastighetsförvaltningsavdelningen (FFA) har inte genomfört någon kundundersökning i år.
FFA har regelbundna möte med representanter får våra förvaltningar angående våra
lokaler.
Gata- parkavdelningen ser ett tydligt mönster av minskning av felanmälningar på
tätortsvägar i takt med att beläggningsprogrammet fortskrider.
9.1.1 Inkomna ärenden i InfraControl 2020

2 999 inkommande ärenden i Infracontrol, under perioden januari-oktober, har hanterats
av i huvudsak gata- och parkavdelningen, VA-avdelningen och mark och
stadsmiljöenheten. Huvuddelen av ärendena var frågor, men ca 130 utvecklingsförslag
inkom också. Den övervägande delen av ärendena inkom via Infracontol-app:en.
Gata- parkavdelningen har aktivt under 2020 arbetat för att förkorta svarstiderna i
InfraControl. Tydligare strukturer i systemet har utformats vilket skapar förutsättningar för
att ärenden inte blir liggande. Ärendekön som varit lång har betats av och svarstiden har
genom denna struktur kunnat minskas på avdelningen.
10 Bilagor
Färdiggrad i % på förvaltningsövergripande aktiviteter
Social hållbarhet
Aktivitet

Färdiggrad

01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
TKF-aktivitet. Underlätta för elever och utbildningsverksamheten genom att bistå med lokaler,
praktikplatser och möjlighet att transportera sig till skolan. Förvaltningsövergripande aktivitet.
02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor
Möjliggöra rekreation för barn och vuxna.
Tillgänglighetsanpassningar i offentlig miljö.
03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Utöka förvaltningens kompetens kring kommunalteknisk service i kris och beredskap.

Ekonomisk hållbarhet
Aktivitet

Färdiggrad

04. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Genom infrastruktur möjliggöra för befolkningen att bo och verka på Gotland.
05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland
Bidra till ett gott näringslivsklimat.
06. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön
Bidra till en smidig samhällsbyggnadsprocess.
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Ekologisk hållbarhet
Aktivitet

Färdiggrad

07. Gotlands klimatavtryck minskar
Bryta ner de relevanta globala målen till konkreta aktiviteter inom TKF:s verksamhetsområden dvs
Mål 6-Rent vatten och sanitet, Mål 7-Hållbar energi för alla, Mål 11-Hållbara städer och samhällen,
Mål 12-Hållbar konsumtion och produktion samt Mål 13-Bekämpa klimatförändringarna.
Verkställa förvaltningens miljöhandlingsplan 2020.
08. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
Verkställa VA-plan (vatten och avlopp) med prioriterade områden för 2020.
09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen
Vid varje upphandling ska hållbarhetsaspekten tas i beaktande.

Kvalitet
Aktivitet

Färdiggrad

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med berörd
verksamhet inom regionen
Digitalisera fler tjänster inom förvaltningens verksamheter för effektivisering och kundnytta.
11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta
Vid leverantörs- och kundmöten skapa möjlighet för deltagande, ta tillvara synpunkter och ge
tydlig och begriplig information.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar,
digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Kartlägga processer i förbättrings-, effektiviserings- och utvecklingssyfte.
Förvaltningen nominerar bidrag till förnyelsepriset.

Medarbetare
Aktivitet

Färdiggrad

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Utgå från resultat från medarbetarenkät, uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete samt idéer
från medarbetardialog och genomföra nödvändiga aktiviteter för att stärka tilliten i organisationen.
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Följa förvaltningens kompetensförsörjningsplan 2020 - 2024.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet
är i fokus
Genomföra förvaltningsgemensam trivselaktivitet för alla medarbetare.
Genomföra förvaltningsgemensamma hälsoinspirerande aktiviteter.

Ekonomi
Aktivitet

Färdiggrad

17. Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 1 procent av nettokostnaden
Utveckla den ekonomiska styrningen genom att varje avdelning har en handlingsplan som tydligt
visar att budgeten hålls vid året slut.
Fortsatt fokus på Intern kontroll.
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/4192
16 december 2020

Per Seigerlund

Tekniska nämnden

Friköp tomträtt Jasminen 18
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat köpeavtal för Visby Jasminen
18.

Sammanfattning

Innehavaren till tomträtten Visby Jasminen 18 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 761 000 kronor, vilket motsvarar gällande marktaxeringsvärde, och
med tillträdesdagen 2021-03-01.
Bedömning

Barn- och genusperspektiv –inga konsekvenser
Landsbygdsperspektiv – inga konsekvenser
Ekonomisk konsekvensanalys – Gällande avgäld för Jasminen 18 är 22 993
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 30 364
kronor.
Beslutsunderlag

Ansökan om friköp av Visby Jasminen 18 TN 2020/3117
Tjänsteskrivelse 2020-12-16

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 2020/4192

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

2 (2)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/4160
21 december 2020

Per Seigerlund

Tekniska nämnden

Friköp tomträtt Visby Blixten 3
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat köpeavtal för Visby Blixten 3.

Sammanfattning

Innehavarna till tomträtten Visby Blixen 3 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 703 000 kronor, vilket motsvarar gällande marktaxeringsvärde, och
med tillträdesdagen 2021-03-01.
Bedömning

Barn- och genusperspektiv –inga konsekvenser
Landsbygdsperspektiv – inga konsekvenser
Ekonomisk konsekvensanalys – Gällande avgäld för Jasminen 18 är 15 360
kronor/år. Vid försäljning av fastigheter som upplåts med tomträtt förlorar
teknikförvaltningen en årligen återkommande intäkt. Nästa avgäldsperiod börjar
2028-01-01 och löper t.o.m. 2047-12-31 och med dagens taxeringsvärden och nu
gällande lagstiftning och regionala riktlinjer skulle den årliga avgälden bli 28 050
kronor.
Beslutsunderlag

Ansökan om friköp av Visby Blixten 3 TN 2020/3117
Tjänsteskrivelse 2020-12-21

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 2020/4160

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

2 (2)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/4224
18 december 2020

Per Seigerlund

Tekniska nämnden

Friköp tomträtt Visby Salladen 14
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat köpeavtal för Visby Salladen
14.

Sammanfattning

Innehavarna till tomträtten Visby Salladen 14 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 920 000 kronor, vilket motsvarar gällande marktaxeringsvärde, och
med tillträdesdagen 2021-07-01.
Bedömning

Barn- och genusperspektiv –inga konsekvenser
Landsbygdsperspektiv – inga konsekvenser
Ekonomisk konsekvensanalys – Gällande avgäld för Salladen 14 är 16 610
kronor/år. Vid försäljning av fastigheter som upplåts med tomträtt förlorar
teknikförvaltningen en årligen återkommande intäkt. Nästa avgäldsperiod börjar
2029-01-01 och löper t.o.m. 2048-12-31 och med dagens taxeringsvärden och nu
gällande lagstiftning och regionala riktlinjer skulle den årliga avgälden bli 36 708
kronor.
Beslutsunderlag

Ansökan om friköp av Visby Salladen 14 TN 2020/3117.
Tjänsteskrivelse 2020-12-18

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 2020/4224

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

2 (2)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/4118
18 december 2020

Per Seigerlund

Tekniska nämnden

Friköp av tomträtt Visby Kantarellen 7
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat köpeavtal för Visby
Kantarellen 7.

Sammanfattning

Innehavarna till tomträtten Visby Kantarellen 7 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 607 000 kronor, vilket motsvarar gällande marktaxeringsvärde, och
med tillträdesdagen 2021-06-01.
Bedömning

Barn- och genusperspektiv –inga konsekvenser
Landsbygdsperspektiv – inga konsekvenser
Ekonomisk konsekvensanalys – Gällande avgäld för Salladen 4 är 12 410
kronor/år. Vid försäljning av fastigheter som upplåts med tomträtt förlorar
teknikförvaltningen en årligen återkommande intäkt. Nästa avgäldsperiod börjar
2025-07-01 och löper t.o.m. 2035-06-30 och med dagens taxeringsvärden och nu
gällande lagstiftning och regionala riktlinjer skulle den årliga avgälden bli 24 219
kronor.
Beslutsunderlag

Ansökan om friköp av Visby Kantarellen 7 TN 2020/3117.
Tjänsteskrivelse 2020-21-18

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 2020/4118

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/4297
16 december 2020

Per Seigerlund

Tekniska nämnden

Friköp tomträtt Visby Harven 1
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat köpeavtal för Visby Harven 1.

Sammanfattning

Innehavaren till tomträtten Visby Harven 1 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 705 000 kronor, vilket motsvarar gällande marktaxeringsvärde, och
med tillträdesdagen 2021-04-01.
Bedömning

Barn- och genusperspektiv –inga konsekvenser
Landsbygdsperspektiv – inga konsekvenser
Ekonomisk konsekvensanalys – Gällande avgäld för Harven 1 är 4 400 kronor/år.
Vid försäljning av fastigheter som upplåts med tomträtt förlorar teknikförvaltningen
en årligen återkommande intäkt. Nästa avgäldsperiod börjar 2022-07-01 och löper
t.o.m. 2032-06-30 och med dagens taxeringsvärden och nu gällande lagstiftning och
regionala riktlinjer skulle den årliga avgälden bli 28 130 kronor.
Beslutsunderlag

Ansökan om friköp av Visby Jasminen 18 TN 2020/3117
Tjänsteskrivelse 2020-12-16
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2020/4062
7 januari 2021

Karin Svensson

Tekniska nämnden

Avsiktsförklaring del av Sproge Snoder 1:78
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner avsiktsförklaring mellan Region Gotland och Johan Asplund med syftet att överlåta del av fastigheten Sproge Snoder 1:78 för
verksamhet inom ljud, bild och film.

Sammanfattning

Avsiktsförklaringen syftar till att klarlägga förutsättningar och fördelning av ansvar
för att genom direktförsäljning överlåta ca 1,6 ha av Sproge Snoder 1:78 till Johan
Asplund. Fastigheten är ej planlagd, området ska avstyckas till egen fastighet. Avsikten med förvärvet är att etablera verksamhet för professionellt ljud, bild och filmverksamhet. Två byggnader, 400 kvm och 300 kvm ska uppföras och huvudsakligen
inrymma lokaler. Verksamheten kommer att ge åretruntanställningar och bidra till
övrig näringsverksamhet på södra Gotland.
Sökande har framställt önskemål om direktöverlåtelse och önskar teckna en avsiktsförklaring inför de utredningar och projekteringar som behövs för bygglov, fastighetsbildning och övriga tillstånd.
Ärendebeskrivning

Förfrågan och bakgrund
Johan Asplund, Sproge Snoder, har ställt en förfrågan om förutsättningar för att
förvärva del fastigheten Sproge Snoder 1:78 genom direktförsäljning. Avsikten är att
uppföra byggnader med studio och ateljéer för verksamhet knutet till ljud-, bild- och
filmproduktion. Sökanden planerar för två större byggnader, 400 kvm respektive 300
kvm, huvudsakligen produktionslokaler, inriktat på inspelning och bearbetning av
ljud, bild och film och därmed sammanhängande tjänster. Anläggningen planeras ge
ca 10 åretruntanställningar kombinerat med projekt som kräver större insatser i antal
personer och tid.
Platsen är vald med hänsyn till närliggande service för bland annat boende och matservering. Byggnaderna ska placeras avskilt för att inte störa omgivning och boende.
Planerad verksamhet kan tidvis pågå dygnet runt och avge ljud och ljus. Utsikt och
naturskönt läge gör anläggningen attraktiv och erbjuder stimulerande arbetsmiljö och
inspiration i kombination med avskildhet.
Förfrågan gäller nu ett område om ca 1,6 hektar av regionens fastighet Sproge Snoder 1:78, se bild nedan. Sökanden har i samråd med teknikförvaltningen ändrat sin
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ansökan till ett mindre område och avgränsningen stämmer därför inte överens med
sökandens skrivelse. Områdets storlek motiveras av hur de relativt stora byggnaderna
kan placeras med hänsyn till markförhållanden, anpassning till landskapsbilden och
önskvärda avskildhet med insynsskydd.

Aktuellt område är markerat

Översikt med område inlagt

Sökande presenterar i sin ansökan hur byggnaderna kan värmas upp och energiförsörjas utan yttre energitillskott.
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Beredning
Första kontakt och inledande beredning av ärendet har utförts av Regionstyrelseförvaltningen, Regional utveckling, enheten för samhällsplanering i samråd med samhällbyggnadsförvaltningen och Regionens näringslivsstrateg.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör i sitt yttrande för de planmässiga förutsättningar som gäller för fastigheten och området. Marken berörs av ett flertal riksintressen (friluftsliv, högexploaterad kust och totalförsvar) och är utpekat som odlingslandskap. Angränsande vattendrag rinner ut i Storån och utgör ”värdefullt vatten”. Landskapsbilden för Sprogekusten är upptagen i Region Gotlands Kulturmiljöprogram.
Sproge Snoder 1:78 omfattas av ett pågående planuppdrag för fritidstomter och campingplats. Planuppdraget är för närvarande ej aktivt och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det efterfrågade området kan undantas utan att påverka planuppdraget. Den planerade verksamheten får enligt samhällsbyggnadsförvaltningen prövas
vid lokaliseringsprövning för förhandsbesked eller bygglov.
Regionens näringslivsstrateg anser att Gotland har goda förutsättningar med miljö,
kompentens, stöd och service som efterfrågas av aktuell bransch. Sökanden har lämnat referenser på tidigare uppdrag och visat ett stort nätverk inom ljud- och filmproduktion. En etablering på södra Gotland skapar jobb och efterfrågan på andra tjänster och service.
Planerad verksamhet är enligt sökande beroende av anslutning till regionens va-nät.
Tänkt fastighetsgräns ligger ca 175 meter utanför nuvarande verksamhetsområde och
ca 330 meter från befintliga stamledningar. VA-enheten har vid muntlig förfrågan
uppgivit att anslutning ej är möjlig för dagen eftersom avståndet från huvudledning
till den planerade fastighetsgränsen överstiger 100 m. Sökanden har för närvarande
ingen alternativ lösning av va-frågor men avser att närmare utreda förutsättningarna.
Överlåtelse av området förutsätter avstyckning. Teknikförvaltningen bedömer att avstyckning kan medges efter att lokalisering prövats vid förhandsbesked eller bygglovsansökan.
Regionstyrelseförvaltningen har låtit värdera den planerade fastigheten vilket resulterade i ett bedömt marknadsvärde på 2,8 miljoner. Efter att arealen minskats och osäkerhet uppkommit gällande va-frågor ska värdeutlåtandet justeras. Justerat värdeutlåtande bilägges denna skrivelse.
En avsiktsförklaring ger sökande förutsättningar att utreda och ta fram handlingar för
bygglov och eventuella andra tillstånd. Med laga kraftvunnet bygglov eller förhandsbesked kan ansökan om avstyckning prövas av lantmäterimyndigheten. Fastigheten
överlåtes med villkor om att bygglov och avstyckning beviljas. Regionen saknar efter
överlåtelsen möjlighet att påverka hur fastigheten används, undantaget myndighetsbeslut för bygglov och planläggning. Fastigheten kan fritt överlåtas, med nytt bygglov
kan fastighetens användning ändras. Överlåtelsen kan förvisso villkoras med tex
byggnadsskyldighet av specifik byggnad mot vite. I det fall att villkoret ej uppfylls
kvarstår äganderätten hos köparen, vitesbeloppet utfaller och köparen förfogar därefter över fastigheten utan inskränkningar.
Teknikförvaltningen har erbjudit sökanden att förvärva tomträtt till fastigheten efter
avstyckning. Vid upplåtelse av tomträtt är Region Gotland fortsatt lagfaren ägare till
fastigheten och kan i tomträttsavtalet reglera till vilket ändamål fastigheten får nyttjas.
Tomträttshavaren (köparen) äger sina byggnader men behöver medgivande från fas3 (4)
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tighetsägaren för att ändra nyttjandet eller ändra fastighetsindelningen. Sökanden vill
inte teckna avtal om tomträtt.
Bedömning

Landsbygdsperspektivet: Förutsättningar finns för att den planerade verksamheten
gynnar utvecklingen av arbetstillfällen, sysselsättning och därmed näringslivet på
södra Gotland.
Barn och genusperspektivet: Den planerade produktionen av ljud, bild och film är en
kulturell gärning som kan vändas mot olika målgrupper.
Ekonomiskt perspektiv: Intressen för att utveckla området där Sproge Snoder 1:78
ingår behöver inte påverka eller försvåras av att verksamheten etableras inom del av
nuvarande fastighet.
För att klarlägga om genomförande är möjligt krävs omfattande utredningar och underlag inför prövning för bland annat bygglov och fastighetsbildning. Sökande har
förklarat sig villig att utföra detta på egen bekostnad.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-07
Avsiktsförklaring
Förfrågan om direktförsäljning
Yttrande samhällsbyggnadsförvaltningen
Yttrande näringslivsstrateg
Marknadsvärdering
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Avsiktsförklaring
Mellan parterna
Region Gotland (Regionen)
Org.nr. 212000-0803
Visborgsallén 19
621 81 VISBY
och
Johan Asplund (Sökanden)
Sproge Snoder 886
623 43 HAVDHEM
1. Parternas avsikt
Parterna har inlett förhandlingar i syfte att träffa köpeavtal avseende del av Sproge Snoder 1:78 som ägs av Regionen. Parterna är överens om att följande förutsättningar måste
vara uppfyllda för att försäljningen ska vara möjlig.
1.1. Bygglov beviljas för planerad byggnation och ett markområde om ca 1,6 hektar
avstyckas från Sproge Snoder 1:78.
1.2. Lösning för hantering av vatten- och avloppsförsörjning är genomförbar och
godkänd av miljömyndigheten.
1.3. Marknadsvärdering ska ligga till grund för försäljningspriset.
1.4. Sökanden svarar för alla kostnader för bygglov, fastighetsbildning och va-lösning.
1.5. I det fall bygglov/förhandsbesked beviljas upprättas köpeavtal som ska godkännas av tekniska nämnden.
2. Bakgrund
Sutherland Studios genom Johan Asplund hemställde i juli 2020 om att få förvärva del
av fastigheten Sproge Snoder 1:78. Syftet är att på området uppföra byggnader omfattande 400+300 kvm för professionellt arbete inom ljud, bild och film. Området omfattar cirka 1,6 ha och valet av mark bygger enligt Johan Asplund ”på läget i förhållande till
bostäder, tillfälliga såväl som fasta, utsikten och känslan i området med enskildhet och
möjligheter till avkoppling. Att området är naturskönt, underlättar för att locka till arbetsro och inspiration. Viktigt är att anläggningen kan nyttjas dygnet runt, utan att störa
omkringboende.”
Regionen har anlitat en oberoende värderingsman som har genomfört en marknadsmässig värdering av del av Sproge Snoder 1:78. Kostnader för framtagande av värdering och
hantering av rättigheter bekostas av Regionen.
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3. Giltighet
3.1. Denna avsiktsförklaring är endast giltig efter beslut om godkännande i tekniska
nämnden.
3.2. 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 innan samarbetet ska avbrytas.
3.3. För det fall bindande köpeavtal träffas upphör denna avsiktsförklaring att gälla.
3.4. 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.
3.5. 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 stånd,
eller på annan grund med anledning av denna avsiktsförklaring. Om samarbetet
avbryts svarar respektive part för nedlagda kostnader.
4. Överlåtelse
Denna avsiktsförklaring får ej överlåtas utan båda Parternas skriftliga medgivande. Sökande äger dock rätt att sätta sitt eget bolag eller stiftelse som köpare när köpeavtal upprättas.
5. 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.
_____________________________________
Denna avsiktsförklaring har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav Parterna tagit
var sitt
Visby den

/

2021

För Region Gotland

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

Sproge den

/

Patric Ramberg

2021

……………………………………
Johan Asplund

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/3974
18 januari 2021

Jyrki Vainio

Tekniska nämnden

Remiss Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk förändring
av strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden är positiva till de förslag som framförs i regionstyrelsens
beslut och i utredningen.

Sammanfattning

Regionfullmäktige har i sitt beslut 2020-11-16, RF § 199 begärt remissyttrande från
tekniska nämnden angående förslaget att flytta över det strategiska ansvaret för
framtagande av regionalt trafikförsörjningsprogram från tekniska nämnden till
regionstyrelsen. I förslaget ingår även att en tjänst som kollektivtrafikstrateg tillsätts
på regionstyrelseförvaltningen.
Ur beslutet kan läsas bland annat följande:
”Region Gotland är regional kollektivtrafikmyndighet i Gotlands län. Idag fullgör
tekniska nämnden Region Gotlands uppgifter som regional kollektivtrafikmyndighet
enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. På tjänstemannanivå ligger ansvaret under
teknikförvaltningens kollektivtrafikenhet. I rapporten Kollektivtrafiken på Gotland
framgår att upplevd resursbrist inom trafikplanering och trafikutveckling gör att
arbetet med strategiska frågor nedprioriteras. Genom en resursförstärkning och en
renodling av arbetsuppgifterna kan såväl de operativa som de strategiska frågorna ges
mer utrymme.
Förvaltningen föreslår att ansvaret för all trafik samlas i teknikförvaltningen, där även
resurserna kring skolskjuts och sjukresor ska organiseras. Tekniska nämnden föreslås
ansvara för de uppdrag som ankommer på Gotlands kommun som regional
kollektivtrafikmyndighet utöver framtagande av regionalt trafikförsörjningsprogram,
där ansvaret föreslås flyttas till regionstyrelsen.
En tjänst som kollektivtrafikstrateg föreslås tillsättas på regionstyrelseförvaltningen.
Tjänstens huvudsakliga ansvarsområde ska utgöras av att i samverkan och dialog med
näringsliv och intresseorganisationer ta fram, genomföra och följa upp det regionala
trafikförsörjningsprogrammet. Programmet är ett strategiskt viktigt dokument som
ska fungera som en länk mellan den regionala utvecklingsstrategin och det operativa
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kollektivtrafikarbetet. I tjänsten ska en nära dialog med tekniska nämnden och den
operativa enheten för kollektivtrafik ingå, för att tillse en god förankring av mål och
strategier.”
Förvaltningen ser positivt på förslaget att flytta det strategiska ansvaret för
framtagande av regionalt trafikförsörjningsprogram till regionstyrelsen med
tillsättande av en tjänst som kollektivtrafikstrateg på regionstyrelseförvaltningen.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att den föreslagna förändringen i kombination med de
åtgärder som redovisas i rapporten ”Kollektivtrafiken på Gotland”, kommer att ge den
positiva effekt som eftersträvas.
Rapporten redovisar en ökning av resurser för hantering av den taktiska och
operativa delen av kollektivtrafiken. Rapporten föreslår 10 + 1 personer permanent
samt ytterligare 2 vid införandet av förändringen. Det motsvarar en ökning med 4
personer från dagens 6 + 1.
Rapporten gör det även tydligt att man bör samla ihop de funktioner som arbetar
med taktiska och operativa delar inom kollektivtrafiken som idag finns utspridda på
olika förvaltningar. Främst är det fråga om att skolskjutsplanerare flyttas från UAF
till teknikförvaltningen. Då rapporten framhåller ett samlat ansvar för de operativa
och taktiska delarna skapar man också ett beställare/utförare förhållande mellan
operativa/taktiska delen av kollektivtrafiken och de behov som framställs av de olika
nämnderna. För att ytterligare tydliggöra respektive dels ansvar bör ekonomiska
ansvaret bäras av den nämnd som har behovet av transporten.
Myndighetsansvaret som respektive nämnd har idag bör vara kvar där den är idag.
Detta innebär även att respektive nämnd bör skriva sina reglementen där
förutsättningar och regler för resor som berör kollektivtrafik och som utförs av
teknikförvaltningen tydligt framgår. Teknikförvaltningen har därefter att ombesörja
förutsättningar och möjlighet för trafik så att de regler och reglementen respektive
nämnd har tagit fram kan följas och uppfyllas. Exempel på detta kan nämnas
sjukresereglementet som idag tas fram vi teknikförvaltningen och tekniska nämnden
men framöver bör skrivas fram av hälso- och sjukvårdsförvaltningen och hälso och
sjukvårdsnämnden då dessa resor är medicinskt betingade och teknikförvaltningen
inte har kompetens inom området..
Teknikförvaltningen vill också vara tydlig med att någon förflyttning av resurser från
kollektivtrafikenheten till regionstydelseförvaltningen inte är möjlig i samband med
inrättande av tjänsten som kollektivtrafikstrateg. Det krävs en nyrekrytering.
Teknikförvaltningen förbehåller sig rätten att besluta hur organisationen ska se ut
internt för att kunna genomföra sina uppdrag på bästa sätt.
Barn- och genusperspektiv –påverkas inte av förslaget.
Landsbygdsperspektiv - påverkas inte av förslaget.
Ekonomisk konsekvensanalys – De tillkommande 4 +2 tjänsterna som
framkommer av förslaget och utredningen innebär ökade kostnader, ett tilläggsanslag
i budget krävs för dessa tjänster.
Beslutsunderlag

Regionfullmäktige 2020-11-16 , RF § 199
Regionstyrelsen 2020-10-22, RS § 304
Tjänsteskrivelse 2021-01-18
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Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen

3 (3)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/968
22 september 2020

Maja-Malin Ekelöf

Regionstyrelsen

Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk förändring av
strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken
Förslag till beslut

1) Förslag under rubriken Bedömning i föreliggande tjänsteskrivelse remitteras
till tekniska nämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden och
barn- och utbildningsnämnden. Remissyttranden ska lämnas till
regionstyrelsen senast den 1 februari 2021.
2) Förslag till organisation beslutas i budgetberedningen maj 2021.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att till budgetberedningen hösten 2020
ta fram förslag till samlad organisation för den allmänna och särskilda
kollektivtrafiken och att redovisa modell, roll och uppdrag för en funktion som
strateg för kollektivtrafiken. Förslaget har tagits fram i dialog med
teknikförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen och
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och med utgångspunkt i rapporten
Kollektivtrafiken på Gotland.
Region Gotland är regional kollektivtrafikmyndighet i Gotlands län. Idag fullgör
tekniska nämnden Region Gotlands uppgifter som regional kollektivtrafikmyndighet
enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. På tjänstemannanivå ligger ansvaret under
teknikförvaltningens kollektivtrafikenhet. I rapporten Kollektivtrafiken på Gotland
framgår att upplevd resursbrist inom trafikplanering och trafikutveckling gör att
arbetet med strategiska frågor nedprioriteras. Genom en resursförstärkning och en
renodling av arbetsuppgifterna kan såväl de operativa som de strategiska frågorna ges
mer utrymme.
Förvaltningen föreslår att ansvaret för all trafik samlas i teknikförvaltningen, där även
resurserna kring skolskjuts och sjukresor ska organiseras. Tekniska nämnden föreslås
ansvara för de uppdrag som ankommer på Gotlands kommun som regional
kollektivtrafikmyndighet utöver framtagande av regionalt trafikförsörjningsprogram,
där ansvaret föreslås flyttas till regionstyrelsen.
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En tjänst som kollektivtrafikstrateg föreslås tillsättas på regionstyrelseförvaltningen.
Tjänstens huvudsakliga ansvarsområde ska utgöras av att i samverkan och dialog med
näringsliv och intresseorganisationer ta fram, genomföra och följa upp det regionala
trafikförsörjningsprogrammet. Programmet är ett strategiskt viktigt dokument som
ska fungera som en länk mellan den regionala utvecklingsstrategin och det operativa
kollektivtrafikarbetet. I tjänsten ska en nära dialog med tekniska nämnden och den
operativa enheten för kollektivtrafik ingå, för att tillse en god förankring av mål och
strategier.
Förvaltningen föreslår att förslagen i denna tjänsteskrivelse remitteras till tekniska
nämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden. Remissinstanserna föreslås komma med synpunkter på förslag
till organisation och ansvarsfördelning liksom behov av förändringar av nämndernas
reglementen, senast den 1 februari 2021. Regionstyrelsen föreslås behandla ärendet
om förändrad organisation och förändring av reglementen i budgetberedningen maj
2021. Reglementsändringar beslutas slutgiltigt i regionfullmäktige.
Ärendebeskrivning

Bakgrund
Regionstyrelsen gav 2019-05-28, § 164, regiondirektören i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att föra över det strategiska uppdraget för kollektivtrafiken från
tekniska nämnden till regionstyrelsen från och med 1 januari 2020 och återkomma
med förslag till beslut till budgetavstämningen i oktober 2019. Bakgrunden till
beslutet var synen på kollektivtrafikens betydelse för den regionala utvecklingen och
därmed behovet av att se på förutsättningarna för en förändring av det strategiska
ansvaret.
Uppdraget redovisades i regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-23. I
skrivelsen görs bedömningen att regionstyrelsen bör ha det strategiska ansvaret
avseende trafikförsörjningsprogram, beslut om allmän trafikplikt samt integrering av
kollektivtrafikkompetens i processerna för regional utveckling.
Regionstyrelsen behandlade redovisningen av uppdraget 2019-10-23, § 317, och
beslutade att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen 2020
ta fram en genomförandeplan för en överföring av det strategiska ansvaret för
kollektivtrafiken, från tekniska nämnden till regionstyrelsen. I genomförandeplanen
ingår förslag till resurssättning samt rollfördelning mellan regionstyrelsen och
tekniska nämnden, i syfte att stärka den regionala utvecklingen.
För uppdraget bildades en arbetsgrupp med representanter från utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, teknikförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen, och en
rapport har tagits fram av konsult, Kollektivtrafiken på Gotland, förslag på
organisation och ansvarsfördelning. Trivector, 2020-04-09.
I rapporten föreslås att det på teknikförvaltningen inrättas en ny avdelning för
kollektivtrafik, där ansvaret för linjetrafik, anropsstyrd trafik, färdtjänst, sjukresor och
skolresor samlas. Avdelningen föreslås ha följande struktur och funktioner:
 Avdelningschef, med personalansvar, stöd i övergripande frågor och ansvar
gentemot nämnd.
 Stab med ansvar för stödfunktioner som berör både den allmänna och den
särskilda kollektivtrafiken.
 Kollektivtrafikutvecklare och trafikplanerare. Ansvar för den taktiska
planeringen av kollektivtrafiken på 1-3 års sikt däribland tidtabeller och linjer,
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yttre miljö (hållplatser, stationer, samhällsplanering) samt den operativa
dagliga driften.
Handläggare för färdtjänst, sjukresor och PRH-kort
Skolskjutskoordinatorer.

Det föreslås också att en ny strategisk tjänst med ansvar för transport- och
mobilitetsfrågor samt frågor kopplade till rollen som regional
kollektivtrafikmyndighet inrättas på regionstyrelseförvaltningen.
Regionstyrelsen mottog rapporten 2020-05-27, § 167, och beslutade vid samma
tillfälle att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att med utgångspunkt i rapporten
och i samverkan med teknikförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen,
socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen ta fram förslag till samlad
organisation för den allmänna och särskilda kollektivtrafiken vad gäller ansvar, roller
och ekonomi. Regionstyrelseförvaltningen fick också i uppdrag att tillsammans med
teknikförvaltningen, redovisa modell, roll och uppdrag för en funktion som strateg
för kollektivtrafiken med utgångspunkt från det regionala utvecklingsansvaret och
med placering på regionstyrelseförvaltningen. Redovisningen av uppdragen ska göras
till budgetberedningen hösten 2020.
Nuvarande organisation
Idag ansvarar tekniska nämnden för linjetrafik, färdtjänsthandläggning och
framtagande av regionalt trafikförsörjningsprogram. Frågorna hanteras inom
teknikförvaltningen av en enhet som består av en enhetschef och fem medarbetare.
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för skolskjuts, vilket hanteras av en
försörjningschef och en koordinator organiserade inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen. I jämförelse med andra regioner är organisationen som
hanterar kollektivtrafikfrågor på Region Gotland förhållandevis liten.
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Nu gällande reglementen för nämnderna
Enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska det i varje län finnas en regional
kollektivtrafikmyndighet. I Gotlands län anger lagstiftaren att det är kommunen som
är regional kollektivtrafikmyndighet.
I dag är det inom Region Gotland den tekniska nämnden som enligt reglementet är
trafiknämnd och handhar uppgifter avseende regional kollektivtrafik enligt
regionfullmäktiges riktlinjer. Nämnden ska enligt reglementet bland annat tillse att
teknikförvaltningens verksamhetsplanering baseras på regionens gemensamma
planeringsförutsättningar och samordnas med den regionala planeringen i övrigt.
Vidare ska nämnden handha de uppgifter som ankommer regional
kollektivtrafikmyndighet, handlägga ärenden om färdtjänst, om parkeringstillstånd
och om resekostnadsersättning för sjukresor inom länet samt svara för övergripande
frågor inom området, dock ej besluta i ärenden som ankommer på regionfullmäktige.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar enligt reglementet för att vid sjukresor
utom länet handlägga frågor om resekostnadsersättning enligt lagen (1991:419) om
resekostnadsersättning vid sjukresor och fullmäktiges riktlinjer.
Reglementena för socialnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden
innehåller inget om tillhandahållande av trafik. Skolskjuts regleras förutom i
Skollagen genom barn- och utbildningsnämndens riktlinjer för skolskjuts.
Koordinator med ansvar för skolskjuts enligt delegation av barn- och
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utbildningsnämnden är ansvarig för planering och utvärdering av skolans
skolskjutsverksamhet enligt delegationsordningen (Punkt D 1.6 och D 1.7).
Regionstyrelsen ska ansvara för de uppgifter som följer av lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2016:613). Det regionala utvecklingsansvaret
innebär att regionstyrelsen ska
1. ansvara för övergripande regionala utvecklingsfrågor,
2. utarbeta och fastställa en strategi för Gotlands utveckling och samordna
insatser för genomförande av strategin,
3. besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete,
4. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det
regionala tillväxtarbetet (SFS 2007:713),
5. utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram,
6. upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur,
7. samverka med länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter samt
med företrädare för berörda organisationer och näringslivet i länet och
8. ha ansvaret för näringslivs- och turismfrågor.
Bedömning

Region Gotland är regional kollektivtrafikmyndighet i Gotlands län. Idag fullgör
tekniska nämnden Region Gotlands uppgifter som regional kollektivtrafikmyndighet
enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. På tjänstemannanivå ligger ansvaret under
teknikförvaltningens kollektivtrafikenhet. I rapporten Kollektivtrafiken på Gotland
framgår att upplevd resursbrist inom trafikplanering och trafikutveckling gör att
arbetet med strategiska frågor nedprioriteras. Genom en resursförstärkning och en
renodling av arbetsuppgifterna kan såväl de operativa som de strategiska frågorna ges
mer utrymme.
Förvaltningen föreslår att delar av ansvaret för fullgörandet av uppdraget som
regional kollektivtrafikmyndighet flyttas till regionstyrelsen. En tjänst som
kollektivtrafikstrateg föreslås tillsättas på regionstyrelseförvaltningen. De operativa
frågorna som rör själva verkställigheten av trafiken föreslås även fortsättningsvis
organiseras inom teknikförvaltningen. Vi bedömer att detta kommer att kräva
ändringar i nämndernas reglementen.
Förslag till samlad organisation för den allmänna och särskilda kollektivtrafiken
Genom att koncentrera resurser på ett och samma ställe istället för att sprida dem
inom olika förvaltningar kan kompetensen inom upphandling och uppföljning höjas.
Förvaltningen föreslår att ansvaret för all trafik samlas i teknikförvaltningen, där även
resurserna kring skolskjuts och sjukresor ska organiseras. Tekniska nämnden föreslås
ansvara för de uppdrag som ankommer på Gotlands kommun som regional
kollektivtrafikmyndighet utöver framtagande av regionalt trafikförsörjningsprogram,
där ansvaret föreslås flyttas till regionstyrelsen.
De bestämmelser som reglerar respektive verksamhet gentemot
kommunmedborgarna bör respektive nämnd ansvara för, men tillämpningen av de
olika regelverken bör hanteras inom teknikförvaltningen.
Strateg för kollektivtrafiken
Regionstyrelsen ansvarar för regionala utvecklingsfrågor och de uppgifter som ligger
inom det regionala utvecklingsansvaret. Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen ska
ha det strategiska ansvaret avseende trafikförsörjningsprogram och integrering av
kollektivtrafikkompetens i processerna för regional utveckling. En tjänsteperson med
denna kompetens föreslås anställas vid regionstyrelseförvaltningen.
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Samhällsbehoven ska vara i fokus vid planering av kollektivtrafik och samplanering
med infrastruktur, näringsliv, miljö och fysisk planering av bostäder m.m. är därför
viktig. Planeringen ska bygga på en helhetssyn på de olika trafikslagen. Tjänstens
huvudsakliga ansvarsområde ska utgöras av att i samverkan och dialog med näringsliv
och intresseorganisationer ta fram, genomföra och följa upp det regionala
trafikförsörjningsprogrammet. Programmet är ett strategiskt viktigt dokument som
ska fungera som en länk mellan den regionala utvecklingsstrategin och det operativa
kollektivtrafikarbetet. I programmet fastställs strategiska mål för kollektivtrafikens
utveckling.
I tjänsten som kollektivtrafikstrateg ingår en nära dialog med tekniska nämnden och
den operativa enheten för kollektivtrafik för att tillse en god förankring av mål och
strategier. I uppdraget ingår också att utifrån strategier, program, policys och planer
antagna av regionfullmäktige och/eller regionstyrelsen samt i förekommande fall
nationella myndigheter och EU att:
 Strategiskt analysera omvärld, nuläge och utvecklingsbehov.
 Samordna, implementera och följa upp utvecklingsarbete relaterat till
ansvarsområdet.
 Leda och delta i relevanta nätverk.
 Handlägga motioner och medborgarförslag samt bistå med underlag till
förtroendevalda i samband med exempelvis interpellationssvar.
 Som sakkunnig föredra ärenden inför regionstyrelsen och tekniska nämnden.
Processen framåt
Förvaltningen föreslår att förslagen i denna tjänsteskrivelse remitteras till tekniska
nämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden. Remissinstanserna föreslås komma med synpunkter på förslag
till organisation och ansvarsfördelning liksom behov av förändringar av nämndernas
reglementen. Remissyttrandena ska lämnas till regionstyrelsen senast den 1 februari
2021. Synpunkterna kommer därefter att sammanställas och regionstyrelsen föreslås
behandla ärendet om förändrad organisation och förändring av reglementen i
budgetberedningen maj 2021. Reglementsändringar beslutas slutgiltigt i
regionfullmäktige.
Beslutsunderlag



RS 2019-05-29, § 164, Regional utveckling – resurser och gränssnitt



RSF, tjänsteskrivelse, 2019-09-23 Uppdrag – Förutsättningar för
organisatorisk förändring av strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken



RS 2019-10-23, § 317, Uppdrag – Förutsättningar för organisatorisk
förändring av strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken



Kollektivtrafiken på Gotland, förslag på organisation och ansvarsfördelning.
Trivector, 2020-04-09



RSF, tjänsteskrivelse, 2020-05-06 Uppdrag - Förutsättningar för
organisatorisk förändring av strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken



RS 2020-05-27, § 167, Uppdrag – Förutsättningar för organisatorisk
förändring av strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken
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Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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RS § 304

Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk
förändring av strategiskt uppdrag för
kollektivtrafiken

RS 2019/968
AU § 269

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Förslaget remitteras för yttrande till tekniska nämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Remissyttrande ska lämnas regionstyrelsen senast den
1 februari 2021.
x Förslag till organisation beslutas på budgetberedningen i maj 2021.
x

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att till budgetberedningen hösten 2020
ta fram förslag till samlad organisation för den allmänna och särskilda kollektivtrafiken och att redovisa modell, roll och uppdrag för en funktion som strateg för
kollektivtrafiken. Förslaget har tagits fram i dialog med teknikförvaltningen, hälsooch sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och med utgångspunkt i rapporten Kollektivtrafiken på Gotland.
Region Gotland är regional kollektivtrafikmyndighet i Gotlands län. Idag fullgör
tekniska nämnden Region Gotlands uppgifter som regional kollektivtrafikmyndighet
enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. På tjänstemannanivå ligger ansvaret under
teknikförvaltningens kollektivtrafikenhet. I rapporten Kollektivtrafiken på Gotland
framgår att upplevd resursbrist inom trafikplanering och trafikutveckling gör att
arbetet med strategiska frågor nedprioriteras. Genom en resursförstärkning och en
renodling av arbetsuppgifterna kan såväl de operativa som de strategiska frågorna ges
mer utrymme.
Förvaltningen föreslår att ansvaret för all trafik samlas i teknikförvaltningen, där även
resurserna kring skolskjuts och sjukresor ska organiseras. Tekniska nämnden föreslås
ansvara för de uppdrag som ankommer på Gotlands kommun som regional
kollektivtrafikmyndighet utöver framtagande av regionalt trafikförsörjningsprogram,
där ansvaret föreslås flyttas till regionstyrelsen.
En tjänst som kollektivtrafikstrateg föreslås tillsättas på regionstyrelseförvaltningen.
Tjänstens huvudsakliga ansvarsområde ska utgöras av att i samverkan och dialog med
näringsliv och intresseorganisationer ta fram, genomföra och följa upp det regionala
trafikförsörjningsprogrammet. Programmet är ett strategiskt viktigt dokument som
forts
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ska fungera som en länk mellan den regionala utvecklingsstrategin och det operativa
kollektivtrafikarbetet. I tjänsten ska en nära dialog med tekniska nämnden och den
operativa enheten för kollektivtrafik ingå, för att tillse en god förankring av mål och
strategier.
Förvaltningen föreslår att förslagen i denna tjänsteskrivelse remitteras till tekniska
nämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Remissinstanserna föreslås komma med synpunkter på förslag till
organisation och ansvarsfördelning liksom behov av förändringar av nämndernas
reglementen, senast den 1 februari 2021. Regionstyrelsen föreslås behandla ärendet
om förändrad organisation och förändring av reglementen i budgetberedningen maj
2021. Reglementsändringar beslutas slutgiltigt i regionfullmäktige.
Region Gotland är regional kollektivtrafikmyndighet i Gotlands län. Idag fullgör
tekniska nämnden Region Gotlands uppgifter som regional kollektivtrafikmyndighet
enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. På tjänstemannanivå ligger ansvaret under
teknikförvaltningens kollektivtrafikenhet. I rapporten Kollektivtrafiken på Gotland
framgår att upplevd resursbrist inom trafikplanering och trafikutveckling gör att
arbetet med strategiska frågor nedprioriteras. Genom en resursförstärkning och en
renodling av arbetsuppgifterna kan såväl de operativa som de strategiska frågorna ges
mer utrymme.
Förvaltningen föreslår att delar av ansvaret för fullgörandet av uppdraget som
regional kollektivtrafikmyndighet flyttas till regionstyrelsen. En tjänst som kollektivtrafikstrateg föreslås tillsättas på regionstyrelseförvaltningen. De operativa frågorna
som rör själva verkställigheten av trafiken föreslås även fortsättningsvis organiseras
inom teknikförvaltningen. Vi bedömer att detta kommer att kräva ändringar i
nämndernas reglementen.
Förslag till samlad organisation för den allmänna och särskilda kollektivtrafiken
Genom att koncentrera resurser på ett och samma ställe istället för att sprida dem
inom olika förvaltningar kan kompetensen inom upphandling och uppföljning höjas.
Förvaltningen föreslår att ansvaret för all trafik samlas i teknikförvaltningen, där även
resurserna kring skolskjuts och sjukresor ska organiseras. Tekniska nämnden föreslås
ansvara för de uppdrag som ankommer på Gotlands kommun som regional
kollektivtrafikmyndighet utöver framtagande av regionalt trafikförsörjningsprogram,
där ansvaret föreslås flyttas till regionstyrelsen.
De bestämmelser som reglerar respektive verksamhet gentemot kommunmedborgarna bör respektive nämnd ansvara för, men tillämpningen av de olika
regelverken bör hanteras inom teknikförvaltningen.
forts
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Strateg för kollektivtrafiken
Regionstyrelsen ansvarar för regionala utvecklingsfrågor och de uppgifter som ligger
inom det regionala utvecklingsansvaret. Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen ska
ha det strategiska ansvaret avseende trafikförsörjningsprogram och integrering av
kollektivtrafikkompetens i processerna för regional utveckling. En tjänsteperson med
denna kompetens föreslås anställas vid regionstyrelseförvaltningen.
Samhällsbehoven ska vara i fokus vid planering av kollektivtrafik och samplanering
med infrastruktur, näringsliv, miljö och fysisk planering av bostäder m.m. är därför
viktig. Planeringen ska bygga på en helhetssyn på de olika trafikslagen. Tjänstens
huvudsakliga ansvarsområde ska utgöras av att i samverkan och dialog med näringsliv
och intresseorganisationer ta fram, genomföra och följa upp det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Programmet är ett strategiskt viktigt dokument som ska
fungera som en länk mellan den regionala utvecklingsstrategin och det operativa
kollektivtrafikarbetet. I programmet fastställs strategiska mål för kollektivtrafikens
utveckling.
I tjänsten som kollektivtrafikstrateg ingår en nära dialog med tekniska nämnden och
den operativa enheten för kollektivtrafik för att tillse en god förankring av mål och
strategier. I uppdraget ingår också att utifrån strategier, program, policys och planer
antagna av regionfullmäktige och/eller regionstyrelsen samt i förekommande fall
nationella myndigheter och EU att:
-

Strategiskt analysera omvärld, nuläge och utvecklingsbehov.
Samordna, implementera och följa upp utvecklingsarbete relaterat till
ansvarsområdet.
Leda och delta i relevanta nätverk.
Handlägga motioner och medborgarförslag samt bistå med underlag till
förtroendevalda i samband med exempelvis interpellationssvar.
Som sakkunnig föredra ärenden inför regionstyrelsen och tekniska nämnden.

Processen framåt
Förvaltningen föreslår att förslagen i denna tjänsteskrivelse remitteras till tekniska
nämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Remissinstanserna föreslås komma med synpunkter på förslag till
organisation och ansvarsfördelning liksom behov av förändringar av nämndernas
forts
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reglementen. Remissyttrandena ska lämnas till regionstyrelsen senast den 1 februari
2021. Synpunkterna kommer därefter att sammanställas och regionstyrelsen föreslås
behandla ärendet om förändrad organisation och förändring av reglementen i
budgetberedningen maj 2021. Reglementsändringar beslutas slutgiltigt i regionfullmäktige.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-22
Skickas till
Tekniska nämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Återremiss. Motion. Skyltning och hastighet
på Strandvägen i Slite

TN 2018/1341
TN AU § 191

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden ger teknikförvaltningen i uppdrag att genomföra en ny
trafikmätning under sommaren 2019 enligt ordförande Tommy Gardells (S)
yrkande.

En motion har inkommit från Lena Celion (M) angående trafiksituationen på
Strandvägen i Slite med önskemål om att tekniska nämnden ska se över skyltningen
beträffande parkområdet, att bättre skyltning beträffande maximal hastighet
genomförs, att någon form av fartreducerande hinder placeras på lämpliga platser.
Frågan har tidigare behandlats i tekniska nämnden TN 2011/1838 TN § 49 2012-0328. Hastighetsmätningar har utförts och teknikförvaltningen har bedömt att några
hastighetsbegränsande åtgärder inte behöver genomföras.
Bedömning

Hastighetsbegränsningen på Strandvägen är 30 km/tim och de hastighetsmätningar
som gjorts vid två tillfällen 2013 visar att den skyltade hastigheten hålls med några få
undantag. Den tunga trafiken är obefintlig. Vid prioritering av hastighetsdämpande
åtgärder prioriteras olycksdrabbade platser först tillsammans med gator som ligger i
anslutning till skolor och som är skolvägar för barn. Att övervaka
hastighetsöverträdelser är en polisiär fråga. Upplevs det att hastigheten överskrids
kan detta anmälas till polismyndigheten. Med anledning av ovan sagda har
teknikförvaltningen i enlighet med delegation från Tekniska nämnden beslutat att
inte genomföra några ytterligare åtgärder vad avser trafiken på Strandvägen i Slite.
Teknikförvaltningen har i oktober 2017 kontrollerat att de skyltar som ska vara längst
Strandvägen finns på plats, både för hastighetsbegränsningen och för
campingförbudet.
Teknikförvaltningen har anlitat NTF, (nationalföreningen för trafiksäkerhetens
främjande) för att utföra trafikmätningen på Strandvägen. NTF anser att
trafikräkningen är utförd på ett korrekt sett. Teknikförvaltningen delar NTFs
uppfattning.
Förvaltningens tidigare bedömning från 2017-10-16 kvarstår.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-24

TN § 218

TN § 218

Resultat av trafikmätning på Strandvägen i
Slite

TN 2018/1341
TN AU § 183

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden återremitterar ärendet med uppdrag till teknikförvaltningen att
utreda kostnaden för hastighetsdämpande åtgärder på platsen samt att barn- och
genusperspektivet tydliggörs enligt ordförande Karl-Johan Bobergs (C) yrkande.

En motion inkom från Lena Celion (M) 2016-09-26 angående trafiksituationen på
Strandvägen i Slite med önskemål om att tekniska nämnden skulle se över
skyltningen beträffande parkområdet, att bättre skyltning beträffande maximal
hastighet genomförs, att någon form av fartreducerande hinder placeras på lämpliga
platser.
Frågan har tidigare behandlats i tekniska nämnden TN 2011/1838 TN § 49 2012-0328. Hastighetsmätningar har utförts och teknikförvaltningen har bedömt att några
hastighetsbegränsande åtgärder inte behöver genomföras.
Ärendet återremitterades från Regionfullmäktige 2018-05-14 (§ 67).
Tekniska nämnden beslutade 2018-10-24 (§ 253) :
Tekniska nämnden ger teknikförvaltningen i uppdrag att genomföra en ny
trafikmätning under sommaren 2019 enligt ordförande Tommy Gardell (S) yrkande.
En ny trafikmätning har utförts på platsen av Nationalföreningen för
trafiksäkerhetens främjande, NTF 2019-06-26—2019-07-06.
Bedömning

Teknikförvaltningen anser att trafikmätningen är korrekt utförd och att resultatet
motsvarar trafiksituationen på andra platser med liknande karaktär. Ansvaret för att
bevaka att hastighetsbegränsningar efterlevs ligger hos polismyndigheten.
Barn- och genusperspektiv –Trafikmätningen bidrar till en tryggare trafiksituation i
området för alla trafikanter.
Landsbygdsperspektiv – mätningen rör endast området kring Strandvägen i Slite.
Ekonomisk konsekvensanalys –Ingen budget finns för att täcka kostnaderna för den
genomförda mätningen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-24

TN § 218

Yrkanden:
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) yrkar på att ärendet återremitteras med uppdrag
till teknikförvaltningen att utreda kostnaden för hastighetsdämpande åtgärder på
platsen samt att barn- och genusperspektivet tydliggörs.
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och förvaltningens förslag och
finner att ordförandes yrkande vinner bifall.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner informationen och överlämnar den till regionstyrelsen
för beslut.
Beslutsunderlag

Motion 2016-09-26
Tjänsteskrivelse 2019-09-25
Presentation på sammanträde
Skickas till
Regionstyrelsen, polismyndigheten Gotland.

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/3886
16 december 2020

Emma Öjefors

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Avsedd Parkering för motorcykel/moped
klass 1 på lasarettet för personal
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit. Där förslagsställaren föreslår -Fullt på
personalparkering. Tar därmed moped klass 1 till jobbet. Finns ej avsedd parkering. Finns plats
vid cykelparkering bredvid personalparkering söder om akuten. Bara att sätta upp skylt bredvid
cykelgarage där det idag finns cykelparkering under tak. Finns rejäl asfalterad yta bredvid att
använda för ändamålet.
Bedömning

Teknikförvaltningens (TKF) bedömning är att det är ett bra förslag. Parkering för
motorcyklar/mopeder klass 1 kommer att markeras upp bredvid cykelgaragen på den
norra delen av sjukhusområdet under januari 2021. Parkeringen kommer att vara
avgiftsfri. Den nya parkeringen kommer att kommuniceras i Lasarettets veckoblad.
Barn- och genusperspektiv – Inte relevant.
Landsbygdsperspektiv – Skapar fler parkeringsplatser för de som inte har någon
annan rimlig möjlighet att ta sig till lasarettet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Genomförandet kommer rymmas inom befintlig
driftbudget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag: 2020-08-29
Tjänsteskrivelse: 2020-12-16

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 2020/3886

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren.
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Datum
2020-08-29 12:54

Ärendenummer
#26666

Sida
1(1)

Inskickat av: YLVA NILSARVE

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Avsedd Parkering för motorcykel/moped klass 1 på lasarettet för personal
Beskrivning och motivering
Nyanställd på lasarettet. Fullt på personalparkering. Tar därmed moped klass 1 till jobbet. Finns ej avsedd parkering. Finns plats vid
cykelparkering brevid personalparkering söder om akuten. Bara att sätta upp skylt brevid cykelbås där det idag finns cykel parkering
under tak. Finns rejäl asfalterad yta brevid att använda för ändamålet.

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
YLVA NILSARVE
Adress
VÄSTERHEJDE GÅSHAGEN 518

Postnummer och ort
621 99 Visby

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

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/3881
23 november 2020

Karin Stephansson

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Lekplats i Slite
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser att medborgarförslaget avseende en ny och större
lekplats i Slite är besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren efterfrågar en ny och större
lekplats i Slite.
Bedömning

Region Gotland har i uppdrag att anlägga och förvalta lekplatser på regionens
allmänna platsmark. Dokumentet Strategi för lekplatser och utomhusgym tillhörande
Region Gotland (https://gotland.se/96151) innehåller målsättningar och riktlinjer
som styr utveckling, nyanläggning, och ibland också avveckling av lekplatser.
Region Gotland strävar mot att det ska finnas en större temalekplats i de utpekade
tätorterna Hemse, Slite, Burgsvik, Klintehamn, Fårösund och Roma.
Temalekplatserna är tänkta att fungera som ett utflyktsmål även för skolor, förskolor,
familjer och besökare från ett större geografiskt område. Dessa lekplatser får gärna
kombineras med aktiviteter för unga och vuxna. På temalekplatserna bör det, utöver
sandlåda, rutschkana och gungor, även finnas redskap som vippar eller snurrar, samt
en utformning som uppmuntrar till rollekar med ett tema. Temalekplatserna ska i
möjligaste mån vara tillgänglighetsanpassade.
I Hemse finns redan temalekplatsen Cirkus, i Burgsvik Båt och hav, i Klintehamn
Djungel och i Fårösund Trafik. I Roma finns en befintlig lekplats vid torget. Den
behöver kompletteras och finna sitt tema. Även i Slite ska en temalekplats anläggas i
ett central läge. För närvarande pågår ett arbete med att aktualisera och uppdatera
lekplatsstrategin och dess handlingsplan. Fleråriga besparingar har gjort att
lekplatserna inte har utvecklats i önskad takt men tanken är att även Slite på sikt ska
få en stimulerande och rolig temalekplats.
Barn- och genusperspektiv – En ny och större lekplats skapar förutsättningar för
utvecklad lek och en plats där barn och deras vuxna kan mötas över ålders- och
genusgränser.
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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 2020/3881

Landsbygdsperspektiv – Förslaget rör i första hand Slite men lekplatsen är också
tänkt att gynna besökare från ett större geografiskt område som i detta fall utgörs av
landsbygd.
Ekonomisk konsekvensanalys – Kostnaden för genomförandet uppgår
uppskattningsvis till 1,5 miljoner kronor. Förhoppningen är att projektet kan ges
utrymme i investeringsbudgeten för 2022.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-07-14
Tjänsteskrivelse 2020-11-23
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Datum
2020-07-14 23:46

Ärendenummer
#24274

Sida
1(1)

Inskickat av: AMANDA STRIDH

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Lekplats i slite
Beskrivning och motivering
Jag anser att man bör göra en större lekplats i slite i samma stuk som tallunden/Almedalen. Varför inte försöka samarbeta med
företagen i slite och anlägga en större lekplats vid parken eller vid stranden.

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
AMANDA STRIDH
Adress
STORGATAN 63 LGH 1201

Postnummer och ort
624 48 Slite

E-postadress
Amandastridh@live.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 2020/3889
26 november 2020

Claes Friberg

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Ändrade regler vid besök på
återvinningscentralen
Förslag till beslut

• Tekniska nämnden anser förslaget besvarat.

Sammanfattning

Medborgarförslaget går ut på att införa ett antal fria besök per år vid
återvinningscentralerna, ÅVC, och då ska det som lämnas kunna lämnas utan
debitering.
Bedömning

Förslaget bygger på att det vid varje ÅVC kan statistikföras vem som kommer och
lämnar avfall och när det görs, vilket är teknik som ännu inte är i bruk vid ÅVC, eller
ens beslutad att införas.
Inskaffas sådan teknik, vilket är en del av det förslag som tekniska nämnden har att
fatta beslut om gällande ÅVC i framtiden, kan saken komma i annat läge. Dock
kommer detta att kräva en egen utredning för att se hur detta ska kunna anpassas till
de Gotländska förutsättningarna på bästa sätt. Förslaget kommer att beaktas i
kommande utredning.
Barn- och genusperspektiv –återvinning handlar om ett hållbart leverne och
därmed påverkar det våra barn.
Landsbygdsperspektiv – berör hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – ej utrett då det i dagsläget inte är ett alternativ på
grund av avsaknad av teknisk lösning
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-09-16
Tjänsteskrivelse 2020-11-26
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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 2020/3889

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Datum
2020-09-16 09:42

Ärendenummer
#28139

Sida
1(1)

Inskickat av: Ann-Sofie Margareta Elmborg

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Till Tekniska nämnden: Ändrade regler vid besök på återvinningscentralerna
Beskrivning och motivering
Som vi alla vet går debatten hög kring priser, regler, bemötande och godtycklig bedömning av avfall vid våra återvinningsstationer.
Många gotlänningar är frustrerade och återvinningspersonalen får oförtjänta kommentarer som bidrar till en undermålig psykosocial
arbetsmiljö. Den personal jag mött upplever jag är oerhört reserverade och rädda för kommentarer och påhopp, näst intill obehagligt
att se. Allt detta bidrar till minskad motivation hos gotlänningarna och dessutom är det många som istället eldar upp både det ena och
andra hemma med onödiga utsläpp som följd.
För en tid sedan tecknade jag ett nytt sophämtningsavtal och den hög med papper, broschyrer och buntvis med regler som skickades ut
var helt omöjlig att förstå och ta till sig. För att vara uppriktig gick det mesta i papperskorgen. Som tidigare Södertäljebo häpnar man
över detta förfarande, särskilt när det går att göra så mycket enklare.
Nu är det dags för Region Gotland att göra om och göra rätt och lära av andra kommuner. Vid Telge återvinning har du som
privatperson 25 fria besök på en återvinningsstation per år, därefter kostar det. Du får slänga max 3 kbm vid varje tillfälle och du
blippar ditt körkort vid en bom vid infarten. Du kan även lämna saker och möbler för återbruk. Företag har lite andra regler.
Fördelar med denna modell:
1. Rättvisa - inga godtyckliga bedömningar av avfallet.
2. Enkel modell ger ökad motivation till återvinning.
3. Miljövinst med ökade återvinningsvolymer, mindre skräp i skog och minskad hemmaeldning.
4. Förbättrad psykosocial arbetsmiljö för personalen.
Såklart har allt ett pris och jag överlåter till Tekniska nämnden att utreda hur Telge återvinning har lagt upp sin prismodell, men min
utgångspunkt är att kan de så kan vi här på ön.
Min uppmaning till Region Gotland är att lägga undan piskan och ta fram morötterna.
Se hemsidan: https://www.telge.se/atervinning/atervinningscentraler/
MVH Ann-Sofie Elmborg
Västergarn

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
Ann-Sofie Margareta Elmborg
Adress
VÄSTERGARN SNAUVALDS 907

Postnummer och ort
622 30 Gotlands tofta

E-postadress
annsofie.elmborg@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

