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Följande beslut har tagits av förvaltningen med delegation under januari månad 2021:
Avtal annan fakturamottagare för avfallsavgifter: 11 ärenden.
Beviljat gemensam avfallsbehållare: 8 bifall.
Beviljat uppehåll i sophämtning: 31 bifall.
Beviljat uppehåll i slamtömning: 3 bifall.
Begagnande av offentlig plats: 7 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende vatten: 33 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende avfall: 35 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende mark: 1 ärende.
Vatten och avloppsansökan: 3 ärenden.
Serviceanmälan: 1 ärende.
VA-ändringsanmälan: 2 ärenden.
Transporttillstånd: 1 ärende.
Nyttoparkeringskort: 3 bifall, 1 avslag.
Grävtillstånd juli-december 2020: 40 bifall, 2 avslag.
Grävtillstånd januari 2021: 10 bifall.
Beslut enligt §9 färdtjänstlagen: 40 bifall.
Färdtjänst: 38 bifall.
Ledsagare färdtjänst: 34 bifall.
PRH Förare: 15 bifall.
PRH passagerare: 3 bifall, 1 avslag.
Resekostnadsersättning vid sjukresor: 5 bifall.
Fastighetsförvaltningen hyreskontrakt: 13 ärenden.

Samtliga beslut fanns att tillgå i pärm på mötet.

Ärendenummer Information
2021/9

Teknikförvaltningen
Projektavdelningen

Datum 18 januari 2021

TNau/TN Februari 2021

Upphandlingsplan för Teknikförvaltningen Februari 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
Ä

Ä

Projekt

Typ av
upphandling

Verksamhet

FFU

Beslut i

Tid för beslut

Entreprenad

TKF

Feb 2021
(Jan 2021)

TN

April 2021
(Mars 2021)

Ramavtal projekt- och
byggledning

Ramavtal

TKF

Oklart
(Juni)

TN

Oklart
(Sept 2020)

Besiktningsmän
Entreprenadbesiktningar

Ramavtal

TKF

Oklart

TNau el TN

Oklart

Hemsebadet

Entreprenad

TKF

TNau

Ny entré reception IFO
Mariahemmet

Entreprenad

TKF

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

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

Ramavtal

TKF

Höst 2020
(April 2020)

TN

Oklart
(Juni 2020)

Terra Nova skolan
ombyggnad kök

Drift/underhåll
högspänningsanl.

TNau

Ä

VA-ledningar Garda Ljugarn

Entreprenad

TKF

Feb 2021
(Jan 2021)

TN

Mars 2021
(Feb 2021)

Ä

Kross- & sorterverk samt
hjullastare

Entreprenad

TKF

Sommar
2020

TN

Mars 2021
(Okt 2020)

Ramavtal

TKF

Sommar
2020

TN

Mars 2021
(Dec 2020)

TNau

TN

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

TN

Feb 2021

TN

April 2021

Slamfordon
Handläggningssystem för
särskild kollektivtrafik
Ljugarn ARV
utloppsledning
VA ledning Sanda
Stenhuse - Västergarn
Paviljonger Visby lasarett
X

Drift ÅVC Hemse

TKF
Entreprenad

TKF

Entreprenad

TKF

Mars 2021
(Dec 2020)
Mars 2021

TKF
Entreprenad

TKF

Feb 2021

TNau

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

Upphandlingar som beslutas av annan nämnd men som berör TKF
Rev

Projekt

Typ av
upphandling

Verksamhet

FFU

Beslut i

Tid för
beslut
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Trafikupphandl.
kollektivtrafiken

Entreprenad

Affärssystem
kollektivtrafiken

Entreprenad

RSF

Ramavtal

RSF

Transportörsavtal
samhällsbetalda
transporter

TKF/Kollektivtarfik/AUF

RSF

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

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/4281
22 januari 2021

Anders Flodman

Tekniska nämnden

Förhyrning paviljonger, Visby lasarett
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden beslutar att anta anbud från x AB
Org nr: xxxxxx-xxxx och begär samtidigt finansiellt igångsättningstillstånd från
Regionstyrelseförvaltningen.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen har av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) fått i uppdrag
att uppföra en paviljongsbyggnad på sjukhusområdet för att inrymma verksamheter
som behöver evakueras för att möjliggöra för utökad akutmottagning samt PCIverksamhet i befintlig byggnad. Behovet omfattar 10 år med möjlighet att förlänga
med maximalt 5 år. Vilket är den tid man bedömer att det kommer att ta innan
permanenta lokaler har utretts och uppförts.
Paviljongerna ska placeras på sjukhusets havssida, i området mellan södra rundeln
hus 24 och hus 01 med anslutning till havskorridoren. Denna placering påverkar
ingen patientverksamhet, men barn- och ungdomsavdelningens trädgård/lekplats tas
i anspråk. Placeringen innebär möjlighet till ca 2 100 kvadratmeter paviljong.
Mot bakgrund av viktiga faktorer som att snarast möjligt kunna få paviljonger på
plats, investeringsrisk med att Regionen själva äger paviljonger som byggts för
specifikt behov under begränsad tid samt för att minimera risken för överklagande
har bedömningen gjorts att paviljonger ska avropas via SKL Kommentus ramavtal
för hyresmoduler (förnyad konkurrensutsättning).
I lokalerna ska inrymmas sjukvårdsverksamhet i form av patientmottagningar, jourrum (övernattning) samt administrativa lokaler i enlighet med framtaget avdelningsoch rumsfunktionsprogram.
Efter uppförandet ska lokalerna förhyras av beställaren på 10 år med möjlighet till
förlängning om maximalt 5 år.
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Ärendebeskrivning

Bakgrund
I samband med att Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-06-16 § 89 beslutade att
avbryta projekt Nya Akuten fick Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att
snarast planera för utökning av akutmottagningens lokaler. Utökning av
akutmottagningens lokaler påverkar omkringliggande verksamheter som behöver
utrymmas för att frigöra lokalyta till akutmottagningen. Påverkad verksamhet är
främst opererande mottagningar (kirurg-, urologi-, stomi-, uroterapi-, bröst- samt
ortopedi- och bentäthetsmottagning) som planeras få långsiktigt tillfälliga lokaler i
paviljong.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har sedan tidigare beslutat om införande av PCIverksamhet (Percutan Coronar Intervention). Det saknas lokaler för verksamheten. I
samband med att temporära lokaler i form av paviljonger tillskapas för opererande
mottagningar som behöver lämna sina lokaler till förmån för akutmottagningen så
föreslås, i ett tilläggsuppdrag, att paviljongen utökas med ytterligare ett våningsplan.
Till detta våningsplan ska expeditioner, jourrum, rondrum m.fl. flytta från plan 4 i
hus 23 på lasarettet för att frigöra yta till förmån för PCI-verksamhet.
Uppdrag
Teknikförvaltningen har av HSF fått i uppdrag att uppföra en paviljongsbyggnad på
sjukhusområdet för att inrymma verksamheter som behöver evakueras för att
möjliggöra för utökad akutmottagning samt PCI-verksamhet i befintlig byggnad.
Behovet omfattar 10 år med möjlighet att förlänga med max 5 år. Vilket är den tid
man bedömer att det kommer att ta innan permanenta lokaler har utretts och
uppförts.
Projektägare är Björn Sandqvist, fastighetschef. Projektledare är Anders Flodman
teknikförvaltningen och programansvarig projektledare är Kajsa Holmström hälsooch sjukvårdsförvaltningen.
Budget för projektet ligger hos HSF. Investeringsmedel har beviljats med 15 mnkr
för etablering av paviljonger. Medel för hyra av paviljonger kommer HSF att ta inom
sin driftbudget och är upptaget i strategisk plan och budget för 2021-2023.
Paviljongerna ska placeras på sjukhusets havssida, i området mellan södra rundeln
hus 24 (vårdavdelningar C2, C3, C4) och hus 01 (vårdavdelningar A2, A3, A4) med
anslutning till havskorridoren. Denna placering påverkar ingen patientverksamhet,
men barn- och ungdomsavdelningens trädgård/lekplats tas i anspråk. Placeringen
innebär möjlighet till paviljongslösning i 3 plan med ca 700 kvadratmeter per plan
totalt ca 2100 kvadratmeter.
För verksamheten på barn- och ungdomsavdelningens fyller utemiljön och lekplatsen
en mycket viktig funktion. I projektet ingår det att se på en lösning för att ersätta
den förlorade utomhusytan.
En första diskussion har påbörjats med bygglovsenheten om möjligheten att erhålla
tillfälligt bygglov för paviljongerna och det finns kvarstående utredningspunkter men
föreslagen placering är den placering som påverkar lasarettsområdet minst och
ianspråktar inga parkeringsplatser. Parkeringsplatser är ett välkänt problem runt
lasarettsområdet både för patienter, personal och besökare och ianspråktagande av
parkeringsplatser för paviljongerna skulle försvåra situationen ytterligare och också
försvåra möjligheten till bygglov. Föreslagen placering har även minimal påverkan för
sjukhusets framtida expansionsmöjligheter.
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Upphandling av paviljonger
TKF har tillsammans med HSN tittat på olika alternativ för att införskaffa
paviljonger på Visby lasarett. Alternativen som tittats på är köp via öppen
upphandling respektive hyra paviljonger via ramavtal framtaget av SKR (SKL
kommentus ramavtal hyresmoduler 2018).
I det här fallet är det för beställaren av största vikt att omgående få fram lokaler för
att evakuera avdelningar och på så sätt frigöra yta för akutens behov av utökade
lokaler. Önskemålet från HSF är att paviljonger ska vara tillgängliga att tas i bruk
under juni 2021.
Bedömningen är att vid förhyrning av paviljonger via SKL ramavtal så kan
paviljongerna tas i bruk till årsskiftet 2021/2022 och vid inköp av moduler kan
paviljonger tas i bruk tidigast sommaren 2022.
De paviljonger som avses handlas i detta projekt kommer att anpassas för de
försörjningssystem som finns på Visby lasarett, t.ex. gas, värme, kyla, el-försörjning
m.m.. Dessa anpassningar av paviljongerna gör att TKF bedömer möjligheten till att
återanvända dem för eget behov inom Region Gotland eller till ett betydande värde
på eftermarknaden som låg.
Risken för överklagande bedöms som mycket liten vid användandet av SKL ramavtal
jämfört med att gå ut med en öppen upphandling på marknaden. Vid t.ex.
upphandling av evakueringslokaler inför för ombyggnation av Säve huset
överklagades upphandlingen vilket inte är ovanligt inom denna bransch.
Mot bakgrund av ovanstående faktorer d.v.s. att snarast möjligt kunna få paviljonger
på plats, investeringsrisk med att Regionen själva äger paviljonger som byggts för
specifikt behov under begränsad tid samt för att minimera risken för överklagande är
den sammanvägda bedömningen att den bästa lösningen är att avropa paviljonger via
SKL Kommentus ramavtal för hyresmoduler 2018.
Förfrågningshandlingar har tagits fram tillsammans med HSF och
ramavtalsupphandlad konsult, handlingarna inkluderar bland annat
avdelningsfunktionsprogram, rumsfunktionsprogram samt teknisk beskrivning.
Utformningen av lokalerna kommer att tas fram tillsammans med tilldelad leverantör
Leverantörens åtagande är uppdelat i två faser där fas1 innefattar utredning,
planering och projektering. Fas2 innefattar etablering innebärandes montage och
installationer till färdiga lokaler. Efter etablering ska leverantören upplåta lokalerna
till beställaren på 10 år med möjlighet till årsvis förlängning om maximalt fem år.
Efter avslutat Hyresperiod ska avetablering ske och marken återställas.
Paviljongsleverantören ersätts enligt följande:
 Projektering: Löpande räkning
 Etablering: Fastpris utan indexreglering
 Hyreskostnad år 1-10: Fastpris med indexreglering
 Hyreskostnad år 11-15: Fastpris med indexreglering
 Avetablering: Löpande räkning
För Region Gotland ska hyresavtalet signeras av TKF:s förvaltningschef samt av
TN:s ordförande då avtalet sträcker sig över minst 10år.
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Bedömning

Vid anbudstidens utgång 4 februari 2021 hade x (x) anbud inkommit.
Anbudssumman ryms inom HSF:s budget för projektet.
Teknikförvaltningens bedömning är att x AB:s anbud är det ekonomiskt mest
fördelaktiga anbudet se bilaga anbudsutvärdering daterad 2021-02-xx
Barn- och genusperspektiv – Genom att tillskapa lokaler i paviljong möjliggörs
utökning av akutmottagningen. I den utökade akutmottagningen tillskapas möjlighet
för separerat väntrum och flöde för barn. För verksamheten på barn- och
ungdomsavdelningens fyller utemiljön och lekplatsen en mycket viktig funktion. I
projektet ingår det att se på en lösning för att ersätta den förlorade utomhusytan.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet rör hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – Etablering av paviljong ger en
investeringskostnad om X mkr. Hyreskostnaden för paviljonger ger en ökad
driftkostnad för HSF om X mkr/år.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-22
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Registrator-HSN
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Tjänsteskrivelse

TN 2021/7
19 januari 2021

Ylva Svangren

Tekniska nämnden

Beslutsattestanter 2021
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner beslutsattestanter för 2021.

Sammanfattning

Nämnden ansvarar för att det finns en aktuell förteckning över befattningshavare
med beslutsattest samt ersättare för dessa.
Ärendebeskrivning

Förteckningen ska innehålla befattningsbenämning, ansvarskod enligt gällande
kodplan, namn på personen samt personens namnteckning. Vid aktualisering av
förteckningen ska det framgå från när förändringar ska gälla.
Beslutsattest innebär kontroll av beslut, kontering och finansiering. Den utförs i
normalfallet av budgetansvarig.
Beslutsattesten innebär en bekräftelse av:




Att prestationer och transaktioner och dess underlag stämmer med beslut
eller planer.
Att behöriga personer har agerat.
Att priser och villkor är riktiga.

I attesten ingår att kontrollera att transaktionen ryms inom beslutad budget.
Beslutsattest ska i normalfallet ske vid beställningstillfället. Det är beslutsattestanten
som ansvarar för att verifikationen är fullständig och innehåller fullgod information
om vad som föranlett den ekonomiska händelsen samt att övriga attestmoment är
utförda.
Beslutattestanter redovisas i bifogad bilaga.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att attestförteckningen är aktuell och komplett.
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Region Gotland

Barn- och genusperspektiv –Beslutet har ingen påverkan på barn- och
genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet har ingen påverkan på landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet får ekonomiska konsekvenser då det
säkerställer en god kontroll av de ekonomiska transaktionerna.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-19
Bilaga Beslutsattestanter 2021
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till
Teknikförvaltningarnas avdelningar
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2021-01-21

Leif Tofftén

Område

Ansvar

Ansvar_text

Beslutsattestant

Ersättare 1

Ersättare 2

TN
FÖRVL
FÖRVL
FÖRVL
FÖRVL
FÖRVL
FÖRVL
FÖRVL
PROJAVD
PROJAVD
PROJAVD
PROJAVD
PROJAVD
PROJAVD
PROJAVD
PROJAVD
PROJAVD
PROJAVD
PROJAVD
PROJAVD
PROJAVD
PROJAVD
PROJAVD
PROJAVD
PROJAVD
PROJAVD
PROJAVD
PROJAVD
GATA/PARK
GATA/PARK
GATA/PARK
GATA/PARK
GATA/PARK
GATA/PARK
GATA/PARK
GATA/PARK
GATA/PARK
GATA/PARK
GATA/PARK
GATA/PARK
GATA/PARK
GATA/PARK
GATA/PARK
VA-AVD
VA-AVD
VA-AVD
VA-AVD
VA-AVD
VA-AVD
VA-AVD
VA-AVD

2010
2111
2113
2131
2143
2121
2151
2152
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2711
2720
2721

Tekniska nämnden
TKF Förvaltn. Ledn o gem
Projektledning
Lokalansvarig
Servicetjänster från SF
TKF Verks stöd, Pers chef
Pers Adm o Info-tjänster
Gemensam tjänster fr SF
Projektavd, ledn o gem
Projektledare 1, Anläggn Patrik Viggeby
Projektledare 2, Bygg Anders Flodman
Projektledare 3, Bygg Ulf Ingmansson
Projektledare 4,Bygg AnnaMaria Englund
Projektledare 5, Anl Marcus Björklund
Projektledare 6, Bygg Anders Fagerberg
Projektledare 7, El Peter Eklöf
Projektledare 8, El Erik Livén
Projektledare 9, VVS Malin Pettersson
Projektledare 10, VVS Therese Kallas
Projektledare 11, MASK Joakim Stumle
Projektledare 12, BY Martin Jonsson
Projektledare 13, BY (Anne Nygren)
Projektledare 14, VA Per Östman
Projektledare 15, VA Tommy Grönström
Projektledare 16,EL Jonas Sundgren
Projektledare 17, Bygg Ingemar Britts
Projektledare 18, Bygg Måns Jonsson
Projektledare 19, upphan Birgitta Lidman
Gata/Park avd, ledn o gem
Gata Vägenhet ledn o gem
Huvudmaskinstation
Transport-Leasingbilar
Trafikledare transport
Försäljning fordon
Gatuområde, Visby
Vägområde, Gotland
Fordon-/Mekanisk verkstad
Skyltverkstad
Oljedepå/verkstadsdepå
Parkenhet ledn o gem
Park Norr
Botaniska trädgården
Parkverkstad
Avdelningschef, ledn o gem
Säkerhetssamordnare
Miljösamordnare
Dricksvattenenhet, ledn o gem
Vatten söder
Vatten norr
Vatten Visby
Avloppsvattenenhet, ledn o gem

Marianne Ardin
Patric Ramberg
Harald Gröttvik
Ylva Svangren
Ylva Svangren
Lena Köhn
Lena Köhn
Lena Köhn
Torbjörn Ihse
Torbjörn Ihse
Torbjörn Ihse
Torbjörn Ihse
Torbjörn Ihse
Torbjörn Ihse
Torbjörn Ihse
Torbjörn Ihse
Torbjörn Ihse
Torbjörn Ihse
Torbjörn Ihse
Torbjörn Ihse
Torbjörn Ihse
Torbjörn Ihse
Torbjörn Ihse
Torbjörn Ihse
Torbjörn Ihse
Torbjörn Ihse
Torbjörn Ihse
Torbjörn Ihse
Isak Malm
Simon Hoffman
Andreas Olsson
Andreas Olson
Andreas Olson
Andreas Olson
Ulf Almgren
Ulf Almgren
Lars-Håkan Lindberg
Lars-Håkan Lindberg
Simon Hoffman
Christian Strängborn
Thomas Lundblad
Christian Strängborn
Thomas Lundblad
Susanne B-Pettersson
Susanne B-Pettersson
Susanne B-Pettersson
Patrik Johansson
Patrik Johansson
Patrik Johansson
Patrik Johansson
Linda Bohman

Ylva Svangren
Ylva Svangren
Ylva Svangren
Lena Köhn
Lena Köhn
Ylva Svangren
Ylva Svangren
Ylva Svangren
AnnaMaria J-Englund
AnnaMaria J-Englund
AnnaMaria J-Englund
AnnaMaria J-Englund
AnnaMaria J-Englund
AnnaMaria J-Englund
AnnaMaria J-Englund
AnnaMaria J-Englund
AnnaMaria J-Englund
AnnaMaria J-Englund
AnnaMaria J-Englund
AnnaMaria J-Englund
AnnaMaria J-Englund
AnnaMaria J-Englund
AnnaMaria J-Englund
AnnaMaria J-Englund
AnnaMaria J-Englund
AnnaMaria J-Englund
AnnaMaria J-Englund
AnnaMaria J-Englund
Christian Strängborn
Andreas Olsson
Simon Hoffman
Simon Hoffman
Simon Hoffman
Simon Hoffman
Simon Hoffman
Simon Hoffman
Simon Hoffman
Simon Hoffman
Andreas Olsson
Thomas Lundblad
Christian Strängborn
Isak Malm
Christian Strängborn
Henrik Nygren
Henrik Nygren
Henrik Nygren
Linda Bohman
Linda Bohman
Linda Bohman
Linda Bohman
Patrik Johansson

Patric Ramberg
Lena Köhn
Patric Ramberg
Patric Ramberg
Patric Ramberg
Patric Ramberg
Patric Ramberg
Patric Ramberg
Tommy Grönström
Tommy Grönström
Tommy Grönström
Tommy Grönström
Tommy Grönström
Tommy Grönström
Tommy Grönström
Tommy Grönström
Tommy Grönström
Tommy Grönström
Tommy Grönström
Tommy Grönström
Tommy Grönström
Tommy Grönström
Tommy Grönström
Tommy Grönström
Tommy Grönström
Tommy Grönström
Tommy Grönström
Tommy Grönström
Simon Hoffman
Ulf Almgren
Ulf Almgren
Isak Malm
Isak Malm
Isak Malm
Git Fischer
Git Fischer
Andreas Olsson
Isak Malm
Isak Malm
Isak Malm
Isak Malm
Simon Hoffman
Isak Malm
Leif Thomsson
Leif Thomsson
Leif Thomsson
Leif Thomsson
Leif Thomsson
Leif Thomsson
Leif Thomsson
Leif Thomsson

6404
6405
6415
2725
2727
2753
2754
2756
2730
2740
2742
2750
2911
2912
2913
2921
2922
2923
2924
2931
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2021-01-21

Leif Tofftén

Område

Ansvar

Ansvar_text

Beslutsattestant

Ersättare 1

Ersättare 2

VA-AVD
VA-AVD
VA-AVD
VA-AVD
VA-AVD
VA-AVD
VA-AVD
VA-AVD
VA-AVD
VA-AVD
VA-AVD
VA-AVD
VA-AVD
VA-AVD
VA-AVD
FAST-AVD
FAST-AVD
FAST-AVD
FAST-AVD
FAST-AVD
FAST-AVD
FAST-AVD
FAST-AVD
FAST-AVD
FAST-AVD
FAST-AVD
FAST-AVD
HAMN-AVD
HAMN-AVD
HAMN-AVD
HAMN-AVD
HAMN-AVD
HAMN-AVD
HAMN-AVD
HAMN-AVD
HAMN-AVD
HAMN-AVD
HAMN-AVD
HAMN-AVD
HAMN-AVD
HAMN-AVD
HAMN-AVD
HAMN-AVD
HAMN-AVD
HAMN-AVD
HAMN-AVD
MARK O TR
MARK O TR
MARK O TR
MARK O TR
MARK O TR
MARK O TR
MARK O TR
MARK O TR

2932
2933
2934
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2951
2952
2953
2211
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2241
2242
2243
2311
2312
2313
2314
2315
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
1411
1430
1432
1433
1434
1435
1436
1440

Avlopp norr
Avlopp söder
Avlopp Visby
VA-underhålls enheten, ledn o gem
VA-verkstad
Elverkstad
Ledn.nät underhållsgrp
Maskinbrukare underh.grp
Ledn.nät nya anläggningar
Maskinbrukare nya anläggningar
Underhåll utredning
Maskinbrukare underhåll utredning
Projektering o utveckling ledningar
Projektering o utveckling VA verk
Abonnent och ekonomienhet
Avdelningschef, ledn o gem
Förvaltnings enheten, ledn o gem
Förvaltare UAF/BUN
Förvaltare SOF
Förvaltare KFF, Kom lok mm
Förvaltare HSF
Förvaltare UAF/GVN
Förvaltare RT
PU planerat underhåll
Fastighetsservice, Gotland
Fastighetsservice, Visby
Fastighetsservice, Sjukvård
Kryssningsverksamhet
Avdelningschef, ledn o gem
Visby hamn
Lickershamn, hamn
Slite hamn
Klintehamn, hamn
Fårösund hamn
Botvaldevik, hamn
Katthammarsvik, hamn
Herrvik, hamn
Ronehamn, hamn
Vändburg, hamn
Burgsvik, hamn
Flundreviken, hamn
Hallshuk, hamn
Gnisvärd, hamn
Lännahamnen
Sjuströmmar, hamn
Kalkugnskajen, hamn
Mark- och Trafik.avd ledn o gem
Mark o stadsmiljö, ledn o gem
Exploatering
Markreserv
Skogsförvaltning
Köp o Försäljning av fastighet
Sanering mark
Offentlig platsmark

Linda Bohman
Linda Bohman
Linda Bohman
Leif Thomsson
Leif Thomsson
Leif Thomsson
Leif Thomsson
Leif Thomsson
Leif Thomsson
Leif Thomsson
Leif Thomsson
Leif Thomsson
Carin Fredriksson
Henrik Nygren
Susanne B-Pettersson
Björn Sandqvist
Michael Modin
Susanne Sjöqvist
Åsa Larsson
John Herlitz
Emma Öjefors
Stefan Hellström
Susanne Sjöqvist
Conny Pettersson
Thord Sundstrand
Johan Andersson
Göran Thomasson
Mats Eriksson
Mats Eriksson
Mats Eriksson
Mats Eriksson
Mats Eriksson
Mats Eriksson
Mats Eriksson
Mats Eriksson
Mats Eriksson
Mats Eriksson
Mats Eriksson
Mats Eriksson
Mats Eriksson
Mats Eriksson
Mats Eriksson
Mats Eriksson
Mats Eriksson
Mats Eriksson
Mats Eriksson
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Roger Möller
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Ingela Söderdahl

Patrik Johansson
Patrik Johansson
Patrik Johansson
Patrik Johansson
Patrik Johansson
Patrik Johansson
Patrik Johansson
Patrik Johansson
Patrik Johansson
Patrik Johansson
Patrik Johansson
Patrik Johansson
Henrik Nygren
Carin Fredriksson
Carin Fredriksson
Michael Modin
Björn Sandqvist
Stefan Hellström
Emma Öjefors
Elisabeth Alvåg
Åsa Larsson
Susanne Sjöqvist
Åsa Larsson
Michael Modin
Johan Andersson
Thord Sundstrand
Johan Andersson
Fredrik Wallerström
Fredrik Wallerström
Fredrik Wallerström
Fredrik Wallerström
Fredrik Wallerström
Fredrik Wallerström
Fredrik Wallerström
Fredrik Wallerström
Fredrik Wallerström
Fredrik Wallerström
Fredrik Wallerström
Fredrik Wallerström
Fredrik Wallerström
Fredrik Wallerström
Fredrik Wallerström
Fredrik Wallerström
Fredrik Wallerström
Fredrik Wallerström
Fredrik Wallerström
Camilla Sandelin
Camilla Sandelin
Jenny Iversjö
Camilla Sandelin
Camilla Sandelin
Camilla Sandelin
Camilla Sandelin
Jenny Iversjö

Leif Thomsson
Leif Thomsson
Leif Thomsson
Linda Bohman
Linda Bohman
Linda Bohman
Linda Bohman
Linda Bohman
Linda Bohman
Linda Bohman
Linda Bohman
Linda Bohman
Leif Thomsson
Leif Thomsson
Leif Thomsson
Stefan Hellström
Stefan Hellström
John Herlitz
Stefan Hellström
Stefan Hellström
Stefan Hellström
John Herlitz
Stefan Hellström
Stefan Hellström
Göran Thomasson
Göran Thomasson
Thord Sundstrand
Patric Ramberg
Patric Ramberg
Patric Ramberg
Patric Ramberg
Patric Ramberg
Patric Ramberg
Patric Ramberg
Patric Ramberg
Patric Ramberg
Patric Ramberg
Patric Ramberg
Patric Ramberg
Patric Ramberg
Patric Ramberg
Patric Ramberg
Patric Ramberg
Patric Ramberg
Patric Ramberg
Patric Ramberg
Jyrki Vainio
Patric Ramberg
Camilla Sandelin
Patric Ramberg
Patric Ramberg
Patric Ramberg
Patric Ramberg
Camilla Sandelin
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2021-01-21

Leif Tofftén

Område

Ansvar

Ansvar_text

Beslutsattestant

Ersättare 1

Ersättare 2

MARK O TR
MARK O TR
MARK O TR
MARK O TR
MARK O TR
MARK O TR
MARK O TR
MARK O TR
MARK O TR
MARK O TR
MARK O TR
MARK O TR
MARK O TR
MARK O TR
MARK O TR
MARK O TR
MARK O TR
MARK O TR
MARK O TR
MARK O TR
MARK O TR
MARK O TR
MARK O TR
AVFALLSAV
AVFALLSAV
AVFALLSAV
AVFALLSAV
AVFALLSAV
AVFALLSAV
AVFALLSAV
AVFALLSAV
AVFALLSAV
AVFALLSAV
FÖRS.AVD
FÖRS.AVD
FÖRS.AVD
FÖRS.AVD
FÖRS.AVD
FÖRS.AVD
FÖRS.AVD
FÖRS.AVD
FÖRS.AVD
FÖRS.AVD
FÖRS.AVD
FÖRS.AVD
FÖRS.AVD
FÖRS.AVD
FÖRS.AVD
FÖRS.AVD
FÖRS.AVD
FÖRS.AVD
FÖRS.AVD
FÖRS.AVD

1441
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1460
1461
1470
1471
1472
1473
1474
1480
1481
1482
1483
1485
1486
1420
1421
1498
1490
1494
1495
1496
2728
2761
2762
2763
2764
2765
6401
6403
6406
6407
6408
6414
6460
6461
6410
6411
6412
6413
6456
6452
6455
6451
6453
6454
6457
6458

Almedalen
Salutorg o marknader
Ledningar i mark
Jordbruksarrende
Tomträtter, bostäder
Tomträtter, övrigt
Övriga arrenden
Parkeringsplatser
Parkeringsbevakning
Gator o Vägar, gem
Gator o Vägar, Visby
Gator o Vägar, innerstaden
Gator o Vägar, Gotland
Grävtillstånd
Park, gem
Park, Visby
Depåträdgården
Park, innerstaden
Park, Gotland
Semesterby o camping
Kollektivtrafik
Samhällsbetalda resor
Kundtjänstenheten
Avfallsavdelningen, ledn o gemensam
Administration- o utvecklingsenhet avfall
Återställning gamla deponier
Drift gamla deponier
"Pampas"
ÅVC-Slam, ledn o gem
Maskinbrukare
Återvinningscentraler
Deponier
Slam
Försörjning gemensamt
Vaktmästeri
Kommuntransport
Bårhusverksamhet
Utrust. boenden nyanlända
Porto
Kontorsmaterial Visborg
Möbler Visborg
Varuförsörjning S2
Varuförsörjning
Hjälpmedelscentralen
HMC, Hemhjälpmedel
Städomr SJV
Städomr Gotland Norr
Städomr Visby söder
Städ gemensamt
Städomr Gotland Söder
Städomr Visby norr
Visborgsköket
Pausrum Visborg

Ingela Söderdahl
Ingela Söderdahl
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Lennart Klintbom
Lennart Klintbom
Lennart Klintbom
Lennart Klintbom
Lennart Klintbom
Lennart Klintbom
Lennart Klintbom
Pernilla Johansson
Pernilla Johansson
Pernilla Johansson
Pernilla Johansson
Pernilla Johansson
Pernilla Johansson
Jyrki Vainio
Jyrki Vainio
Camilla Sandelin
Linda Vonstad
Tobias Vestergren
Tobias Vestergren
Linda Vonstad
Linda Vonstad
Linda Vonstad
Linda Vonstad
Linda Vonstad
Linda Vonstad
Linda Vonstad

Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Camilla Sandelin
Camilla Sandelin
Camilla Sandelin
Camilla Sandelin
Camilla Sandelin
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Tobias Vestergren
Linda Vonstad
Linda Vonstad
Linda Vonstad
Tobias Vestergren
Kurt Ylander
Kurt Ylander
Kurt Ylander
Kurt Ylander
Kurt Ylander

Camilla Sandelin
Camilla Sandelin
Patric Ramberg
Patric Ramberg
Patric Ramberg
Patric Ramberg
Patric Ramberg
Camilla Sandelin
Camilla Sandelin
Camilla Sandelin
Camilla Sandelin
Camilla Sandelin
Camilla Sandelin
Camilla Sandelin
Camilla Sandelin
Camilla Sandelin
Camilla Sandelin
Camilla Sandelin
Camilla Sandelin
Camilla Sandelin
Camilla Sandelin
Camilla Sandelin
Jyrki Vainio
Christina Höjland Nielsen
Christina Höjland Nielsen
Christina Höjland Nielsen
Christina Höjland Nielsen
Christina Höjland Nielsen
Tobias Vestergren
Tobias Vestergren
Tobias Vestergren
Tobias Vestergren
Tobias Vestergren

Patrik Vesterlund
David Franzén
David Franzén
David Franzén
David Franzén
David Franzén
David Franzén
David Franzén
Sven-Åke Håkansson
Sven-Åke Håkansson
Sven-Åke Håkansson
Sven-Åke Håkansson
Sonny Westerlund
Sonny Westerlund
Lena Stenström
Lena Stenström
Ann-Chatrin Simander
Ann-Chatrin Simander
Ann-Chatrin Simander
Ann-Chatrin Simander

Sven-Åke Håkansson
Patrik Vesterlund
Patrik Vesterlund
Patrik Vesterlund
Patrik Vesterlund
Patrik Vesterlund
Patrik Vesterlund
Patrik Vesterlund
Patrik Vesterlund
Patrik Vesterlund
Patrik Vesterlund
Patrik Vesterlund
Ann-Chatrin Simander
Ann-Chatrin Simander
Sonny Westerlund
Sonny Westerlund
Lena Stenström
Lena Stenström
Lena Stenström
Lena Stenström

Lena Stenström
Sven-Åke Håkansson
Sven-Åke Håkansson
Sven-Åke Håkansson
Sven-Åke Håkansson
Sven-Åke Håkansson
Sven-Åke Håkansson
Sven-Åke Håkansson

Lena Stenström
Lena Stenström
Ann-Chatrin Simander
Ann-Chatrin Simander
Sonny Westerlund
Sonny Westerlund
Sonny Westerlund
Sonny Westerlund
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2021-01-21

Övergripande regler beslutsattest
Förvaltningschef och ekonomichef har beslutsattesträtt på Teknikförvaltningens samtliga ansvar.
Avdelningschef, Enhetschef har beslutsattesträtt på samtliga budgetansvar inom sin verksamhet/sitt
verksamhetsområde.
Verksamhetscontrollern vid förvaltningsledning har rätt att beslutsattestera rättningar på Teknikförvaltningens
samtliga ansvar.
Ekonomichef har rätt att beslutsattestera på samtliga balanskonton där transaktionen tillhör Teknikförvaltningen.
Fastighetsekonomen vid Fastighetsförvaltningsavdelningen fungerar som beslutsattestant i systemet Inköp- och
fakturas objektregister för el fakturor med användare ID: EKOCHEF
Beloppsgräns Förvaltningschef och ekonomichef, 20 miljoner för beslutsattest i Inköp- och Faktura.
Beloppsgräns Avdelningschef, 10 miljoner för beslutsattest i Inköp- och Faktura.
Beloppsgräns Enhetschef, 5 miljoner för beslutsattest i Inköp- och Faktura.
Beloppsgräns övrig beslutsattestant, 3 miljoner för beslutsattest i Inköp- och Faktura.
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2021-01-21

Här nedan finns förteckning på namnteckningsprover samt vilka beloppsgränser som gäller för respektive person.

Namnunderskrifter

Beloppsgräns Befattning

Patric Ramberg …………………………………

20 mnkr

Förvaltningschef

Ylva Svangren …………………………………

20 mnkr

Ekonomichef

Marianne Ardin …………………………………

3 mnkr

Nämndsekreterare

Lena Köhn ………………………………………

10 mnkr

Avdelningschef

Harald Gröttvik …………………………………

5 mnkr

Processchef

Torbjörn Ihse …………………………………….

10 mnkr

Avdelningschef

Tommy Grönström ………………………………

3 mnkr

Miljösamordnare

AnnaMaria J-Englund …………………………...

3 mnkr

Projektledare

Isak Malm ……………………………………….

10 mnkr

Avdelningschef

Simon Hoffman …………………………………….

5 mnkr

Enhetschef

Ulf Almgren ……………………………………….

3 mnkr

Arbetsledare

Christian Strängborn …………………………………

5 mnkr

Enhetschef

Andreas Olsson …………………………………

3 mnkr

Arbetsledare

Git Fischer ……………………………………….

3 mnkr

Arbetsledare

Thomas Lundblad ……………………………………

3 mnkr

Arbetsledare

Lars - Håkan Lindberg ……………………………….

3 mnkr

Arbetsledare

Susanne B-Pettersson …………………………………

10 mnkr

Avdelningschef

Patrik Johansson ……………………………………..

5 mnkr

Enhetschef

Leif Thomsson ………………………………………

5 mnkr

Enhetschef

Henrik Nygren …………………………………….........

5 mnkr

Enhetschef

Linda Bohman ……………………………………..........

5 mnkr

Enhetschef

Carin Fredriksson ……………………………………...

5 mnkr

Enhetschef

Björn Sandqvist ……………………………………..

10 mnkr

Avdelningschef

Michael Modin ………………………………………

5 mnkr

Enhetschef
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2021-01-21

Namnunderskrifter

Beloppsgräns Befattning

Stefan Hellström …………………………………….

3 mnkr

Förvaltare

Susanne Sjöqvist …………………………………….

3 mnkr

Förvaltare

Emma Öjefors ……………………………………….

3 mnkr

Förvaltare

John Herlitz ………………………………………….

3 mnkr

Förvaltare

Åsa Larsson …………………………………………..

3 mnkr

Förvaltare

Elisabeth Alvåg ………………………………………

3 mnkr

Förvaltare

Conny Pettersson …………………………………….

3 mnkr

Planeringsingenjör

Thord Sundstrand ……………………………………

5 mnkr

Enhetschef

Göran Thomasson ……………………………………

5 mnkr

Enhetschef

Johan Andersson …………………………………….

5 mnkr

Enhetschef

Mats Eriksson ……………………………………….

10 mnkr

Avdelningschef

Fredrik Wallerström ………………………………......

3 mnkr

Hamningenjör

Jenny Iversjö ………………………………………..

10 mnkr

Avdelningschef

Ingela Söderdahl ……………………………………...

3 mnkr

Handläggare

Lennart Klintbom …………………………………….

3 mnkr

Trafikplanerare

Pernilla Johansson ……………………………………

3 mnkr

Stadsträdgårdsmästare

Jyrki Vainio …………………………………………..

5 mnkr

Enhetschef

Roger Möller …………………………………………

3 mnkr

Markingenjör

Camilla Sandelin ………………………………………

5 mnkr

Enhetschef

Linda Vonstad ………………………………………….

10 mnkr

Avdelningschef

Tobias Vestergren ……………………………………….

5 mnkr

Enhetschef

Kurt Ylander …………………………………………

3 mnkr

Arbetsledare

Patrik Vesterlund……………………………………

10 mnkr

Avdelningschef

David Franzén………………………………………..

5 mnkr

Enhetschef

Sven-Åke Håkansson………………………………...

5 mnkr

Enhetschef

Sonny Westerlund……………………………………

5 mnkr

Enhetschef
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Namnunderskrifter

Beloppsgräns Befattning

Lena Stenström………………………………………

5 mnkr

Enhetschef

Ann-Chatrin Simander………………………………..

5 mnkr

Enhetschef
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Susanne Pettersson

Tekniska nämnden

Samråd om vattenförvaltning 2021-2027
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att lämna synpunkter till Vattenmyndigheten vid
samråd om förvaltningsplan, åtgärdsplan och miljökvalitetsnormer 2021-2027 för
Södra Östersjöns vattendistrikt.
Tekniska nämnden stödjer åtgärdsprogrammet, men anser dock att tiden för
genomförande av åtgärden är för kort.

Sammanfattning

Den 1 november 2020 – 30 april 2021 genomför Vattenmyndigheten för Södra
Östersjöns vattendistrikt samråd om hur sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära
vatten ska förvaltas de kommande åren. Vattenmyndigheterna föreslår sextio åtgärder
och fokus i denna skrivelse har varit på Förslag till åtgärdsprogram och endast kapitel
som berör kommunernas åtgärder samt endast ur konsekvenser för den allmänna
vatten- och avloppsverksamheten.
De åtgärder som tas upp i detta avsnitt innebär en del konsekvenser för Region
Gotland och TN.
1.Vattenplanering
Avdelningen ska delta i kommunens förvaltningsövergripande Vattenplan, vilket inte
är samma sak som VA-plan. Många kommuner kallar idag sina vattenplaner som
även innefattar naturens vattenförekomster för Blå översiktsplaner.
2.Miljötillsyn
Det kan befaras att tillsynsmyndigheten kommer ställa villkor på bättre rening och att
förnyelsetakten av ledningsnätet ska öka.
3.Dricksvattenskydd
Om resterande täkters skyddsområden ska genomföras inom en tre-årig period
kräver det flera tillgängliga resurser i form av tid och pengar. Enligt VA-planen ska
det vara genomfört innan 2030 och nu troligen tidigare.
4. VA-plan inklusive dagvatten
I Region Gotlands gällande VA-plan och dagvattenplan används inte
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miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten. Detta är något som ska ingå i dessa
planer enligt Vattenmyndighetens åtgärdersförslag.

Ärendebeskrivning

Den 1 november 2020 – 30 april 2021 genomför Vattenmyndigheten för Södra
Östersjöns vattendistrikt samråd om hur sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära
vatten ska förvaltas de kommande åren. Samrådshandlingarna finns att ladda ner från
vattenmyndigheternas webbplats från och med den 1 november:
www.vattenmyndigheterna.se/samrad.

Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 20212027 från Vattenmyndigheten består den av 3 delar:

Del 1. Förslag till förvaltningsplan, 202 sidor för Södra Östersjöns vattendistrikt
Del 2. Förslag till åtgärdsprogram, 207 sidor för Södra Östersjöns vattendistrikt
Del 3. Förslag till föreskrifter om miljökvalitetsnormer, 13 sidor för Södra Östersjöns
vattendistrikt.

Förvaltningsplanen beskriver i stora drag hur vattnet i Södra Östersjöns vattendistrikt
mår, hur de övervakas och förvaltas. Vattenmyndigheterna föreslår sextio åtgärder
och fokus i denna skrivelse har varit på Förslag till åtgärdsprogram och endast kapitel
som berör kommunernas åtgärder samt endast ur konsekvenser för den allmänna
vatten- och avloppsverksamheten.
1.Vattenplanering
Kommunerna ska genomföra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en
helhetssyn utifrån ett avrinningsområdesperspektiv.
Vilken ska innehålla en plan för vattenanvändning i ett förändrat klimat med
utgångspunkt i den regionala vattenförsörjningsplanen.
Vilken ska säkerställa att miljökvalitetsnormerna beaktas och tillämpas i:
- Översiktsplan och Detaljplan
- VA-plan
- Tillsynsplan och behovsutredning för miljöfarlig verksamhet, små avlopp,
vattenskyddsområden, förorenade områden och jordbruk.
Åtgärden ska vara vidtagen senast två år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
Planeringen för vatten inom kommunerna kan med fördel ingå som tematiska tillägg
till kommunens översiktsplanering, vanligen kallade ”vattenplaner” eller ”blå planer”.
2. Miljötillsyn
Kommunerna ska särskilt utöka och prioritera sin tillsyn av:
- Miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken (avloppsreningsverken)
- Förorenade områden
- Jordbruk och annan verksamhet
Avloppsreningsverk och ledningsnät ska förbättras inom:
- Reningsgrad av fosfor och kväve
- Bräddning av avloppsvatten
- Ovidkommande vatten i ledningsnätet
- Kombinerade avloppssystem (spillvatten och dagvatten)
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3. Dricksvattenskydd
Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida
dricksvattenförsörjningen.
- Vattenskyddsområden
- Säkerställa tillstånd för vattenuttag
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
4. VA-plan inklusive dagvatten
Kommunerna ska upprätta eller revidera plan för dricksvatten, spillvatten och
dagvatten (VA-plan) och genomföra åtgärder i enlighet med planen så att
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. Denna ska bland annat
innehålla:
a) en beskrivning hur vattenförekomsternas status kan komma att påverkas av vattenoch avloppshanteringen i kommunen
b) en riskanalys för de vattenförekomster som riskerar att inte följa
miljökvalitetsnormerna
Samverkan ska ske med berörd länsstyrelse.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.
Bedömning
Alla åtgärd som föreslås i åtgärdsprogrammet finns med i Regionens VA-plan eller i
de Globala målen. Konsekvensen är att genomförandetiden blir kortare än fastställd i
VA-planen. Detta innebär följande konsekvenser för Region Gotland/TKF/VA:
1.Vattenplanering
Avdelningen ska delta i kommunens förvaltningsövergripande Vattenplan, vilket inte
är samma som VA-plan.
2.Miljötillsyn
Det kan befaras att tillsynsmyndigheten kommer ställa villkor på bättre rening och att
förnyelsetakten av ledningsnätet ska öka.
3.Dricksvattenskydd
Nedanstående tabell visar status 2020-01-21 för Regions vattentäkter.
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Statusuppdatering 2021-01-20 för Regionens vattentäkter
Ava: Rådighet finns och tillstånd är inlämnat till Mark- och miljödomstolen (MMD)
Roma Klosterbrunnen: Vattenskyddsområde och tillstånd finns
Åminne: Vattenskyddsområde sökas för tillfället vid MMD
Vibble: Tillstånd sökas för tillfället vid MMD
Stängda täkter: Övide, Loggarve, Mölner och Alva
Om resterande täkters skyddsområden genomförs inom en tre-årig period kräver det
flera tillgängliga resurser i form av tid och pengar. Enligt VA-planen ska det vara
genomfört innan 2030 och nu troligen tidigare.
4. VA-plan inklusive dagvatten
I Region Gotlands gällande VA-plan och dagvattenplan används inte
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten. Detta är något som ska ingå i dessa
planer enligt Vattenmyndighetens åtgärdersförslag.
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Barn- och genusperspektiv - En hållbar vattenförvaltning är en del i de viktiga
miljömålen i Sverige och EU. Det är mycket viktigt att hållbar vattenförvaltning
uppnås med tanke på kommande generationers möjlighet att få leva samma liv som
generationer hittills har gjort.
Landsbygdsperspektiv – En hållbar vattenförvaltning är viktig för såväl stad som
landsbygd men i synnerhet landsbygden och de areella näringarna.
Ekonomisk konsekvensanalys – Vattenresurserna i vår miljö utgör många av de
”gratistjänster” som naturen står för på jorden - fungerande ekosystem. En hållbar
vattenförvaltning innebär att vi möjliggör att dessa ”gratistjänster” kan upprätthållas.
Alternativet är mycket höga framtida kostnader för att återskapa förstörda
ekosystem. På kort sikt behövs det ökade resurser för att säkra upp denna utveckling
men det kommer att löna sig på lång sikt.

Beslutsunderlag

Samråd om vattenförvaltning 2021-2027 (TN 2020/3843)
Tjänsteskrivelse 2021-02-10
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Missiv

Samråd om vattenförvaltning
i Södra Östersjöns vattendistrikt
Vad behöver göras för att det i framtiden ska finnas tillräckligt med vatten av god kvalitet?
Det är en fråga för både ekosystemen och för samhället. Vi vill veta vad ni tycker. Välkommen
att lämna synpunkter på våra förslag!
Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt har tagit fram förslag till
förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med
åtgärder mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021–2027. Dessa förslag samråds
under sex månader, 1 november 2020–30 april 2021. Synpunkter på samrådsdokumenten ska
ha inkommit till Vattenmyndigheten senast den 30 april 2021.
Alla länder i Europeiska unionen arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik, som
styrs av det så kallade vattendirektivet. Syftet med direktivet är att skydda och förbättra
vattenkvaliteten i vattendrag, sjöar, grundvatten och kustnära havsområden. En viktig del i
arbetet är att alla berörda, såväl myndigheter som organisationer, företag och privatpersoner,
ska kunna vara delaktiga. Samrådet syftar till att samla in synpunkter från olika aktörer så att
beslut kan fattas utifrån ett så brett underlag som möjligt. Med väl underbyggda och
förankrade beslut har vi bättre förutsättningar att bevara och förbättra Sveriges vatten.
Det samråd som nu börjar har kungjorts i dagstidningar inom hela vattendistriktet.
Samrådshandlingarna och mer information om samrådet finns på vattenmyndigheternas
gemensamma webbplats: www.vattenmyndigheterna.se/samrad. Handlingarna finns också
tillgängliga hos samtliga kommuner och länsstyrelser inom distriktet.
Under samrådsperioden genomförs andra samråd som berör Vattenmyndighetens arbete.
Havs- och vattenmyndigheten samråder om förslag till åtgärdsprogram enligt
havsmiljöförordningen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (se information på
www.havochvatten.se/remiss-åph2020).

Kortare samrådstid för vatten med påverkan från vattenkraft
Regeringen beslutade om ”Nationell plan för omprövning av vattenkraft” (NAP) 25 juni 2020.
Vattenmyndighetens arbete med översyn av vattenkraftens påverkan inklusive eventuella
KMV-utpekanden och undantag följer prioriteringsordningen i den nationella
prövningsplanen. För vissa vattenförekomster kommer därför samråd om
miljökvalitetsnormer att starta senare och pågå kortare tid, från och med 1 mars 2021 till och
med 30 april 2021. Denna kortare samrådstid gäller bara de vattenförekomster, både kraftigt
modifierade (KMV) och naturliga, i avrinningsområden som påverkas av vattenkraft och som
ska omprövas åren 2022–2024 enligt NAP. Normer för dessa vatten kommer att uppdateras
och ingå i samrådet från den 1 mars 2021. En separat kungörelse gällande samrådstiden för
dessa vattenförekomster kommer att publiceras februari 2021.
För de vattenförekomster som påverkas av vattenkraftsverksamheter som ska prövas senare
än 2024 kommer översynen att göras senare. Det kommer att ske i god tid innan respektive
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prövningstillfälle. Därför finns det i detta samråd bara schabloniserade förslag för de
vattenförekomsternas miljökvalitetsnormer och KMV-utpekanden.

Detta material ingår i samrådet
Förslag till förvaltningsplan för Södra Östersjöns vattendistrikt
Förvaltningsplanen beskriver tillståndet hos vattnen i distriktet, hur vattnet övervakas och
används. Vattnets kvalitet bedöms med hjälp av många faktorer och det samlade resultatet
redovisas i Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Förvaltningsplanen ger en bra överblick
av vilka problem och risker som behöver åtgärdas i Södra Östersjöns vattendistrikt. Den
blickar också framåt och pekar ut riktningen för förvaltningen av vattenmiljön i distriktet på
både kort och lång sikt. Förvaltningsplanen för 2021–2027 är indelad i tio kapitel och nio
bilagor.

Förslag till miljökvalitetsnormer för Södra Östersjöns vattendistrikt
Miljökvalitetsnormer säger vilken kvalitet ett vatten ska ha vid en viss tidpunkt och är målet
för förbättringsåtgärderna i åtgärdsprogrammet. Normalt sett ska en vattenförekomst nå
minst ”god status”. Ibland finns det dock anledning att göra undantag och tillåta att vattnet
inte behöver nå upp till god status, eller att god status ska nås vid en senare tidpunkt.
Förslagen till miljökvalitetsnormer som nu samråds finns i VISS: viss.lansstyrelsen.se.
Kapitel 7 i förvaltningsplanen beskriver hur miljökvalitetsnormerna tagits fram.

Förslag till åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt
I Åtgärdsprogrammet lämnar vi förslag på vad myndigheter och kommuner ska göra för att
miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Dessa åtgärder är av administrativ art, vilket ofta
innebär att myndigheter och kommuner i sin tur ställer krav på olika aktörer att vidta fysiska
åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Åtgärdsprogrammet beskriver även de
samhällsekonomiska konsekvenserna av åtgärderna liksom de förväntade resultaten i miljön.
Miljökonsekvensbeskrivningen finns i ett särskilt dokument och identifierar och beskriver den
betydande miljöpåverkan som det kan medföra att genomföra åtgärdsprogrammet.
Synpunkter som gäller miljökonsekvenserna kommer att beaktas vid beslut om att fastställa
åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer.

Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka
för Södra Östersjöns vattendistrikt
Delförvaltningsplanen innehåller en beskrivning av de tilltagande problemen med vattenbrist.
Vad är det som orsakar vattenbrist och vilka effekter ger det i samhället? Planen beskriver vad
som sker för att åtgärda och förebygga problemen och innehåller förslag till ytterligare
åtgärder, utöver de som finns i distriktets åtgärdsprogram för vatten. Vi beskriver även kort
på vilket sätt vi hoppas kunna utveckla dokumentet och därför är vi särskilt angelägna om att
få synpunkter och förslag på förbättringar som hjälp i det arbetet.

Underlagsmaterial till samrådet
I Vatteninformationssystem Sverige (VISS) kan du hitta mycket av det underlag som
Vattenmyndigheten har använt för att ta fram samrådshandlingarna. Bland annat finns
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förslag på vilka fysiska åtgärder som kan vidtas var, men det är viktigt att tänka på att även
andra åtgärder mycket väl kan vara aktuella. Huvudsaken är att normerna följs.

Samrådsmöten
Vattenmyndigheten planerar att anordna samrådsmöten. På www.vattenmyndigheterna.se
finns mer information. På grund av pandemisituationen som råder när detta skrivs så är
planen att Vattenmyndigheten genomför de flesta samrådsmöten digitalt. Det kan bli aktuellt
att kombinera digitala möten med fysiska. Mer information om detta kommer senare.

Lämna synpunkter digitalt
Alla som vill får lämna synpunkter på våra förslag!
Vattenmyndigheten kommer att sammanställa alla inkomna synpunkter och bedöma vilka
eventuella förändringar som behöver göras. Exempelvis kan det vara någon fråga vi behöver
arbeta mer med, eller om något behöver förtydligas. Vattendelegationen inom respektive
distrikt kommer sedan att besluta om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021–2027.
Era synpunkter ska ha inkommit till Vattenmyndigheten senast 30 april 2021. Information om
hur ni lämnar synpunkter hittar du på www.vattenmyndigheterna.se/samrad. Följ
instruktionerna på websidan. Under varje rubrik finns handlingar för alla fem
vattendistrikten. Klicka vidare in på Södra Östersjöns vattendistrikt. Ni kan tycka till om hela
eller delar av samrådsmaterialet.
I slutet av detta missiv finns en lista över samrådsinstanser som har fått särskild inbjudan att
delta i samrådet. Samrådet skickas även för kännedom till universitet och högskolor samt
större bransch- och intresseorganisationer i distriktet.
Har du inte tillgång till internet går det bra att skicka in dina handlingar med vanlig post. Det
är viktigt att du anger diarienumret så att vi vet att ditt svar gäller just vårt vattendistrikt. Vi
uppskattar om dina synpunkter kan följa samrådsdokumentets disposition. Adressen är:
Länsstyrelsen Kalmar län
Samrådssvar dnr 537-9478-2020
Att: Vattenmyndigheten i Södra Östersjön
391 86 Kalmar
Tillsammans värnar vi vattnets värden!

Peter Sandwall
Ordförande i vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt

4

Sändlista
Regeringskansliet
Finansdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet

Domstolar
Högsta domstolen
Högsta förvaltningsdomstolen
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt
Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, Nacka tingsrätt och Vänersborgs tingsrätt

Centrala myndigheter
Naturvårdsverket
Naturhistoriska riksmuseet
Riksantikvarieämbetet
Sametinget
Sjöfartsverket
Skogsstyrelsen
SMHI
Socialstyrelsen
Statens geotekniska institut
Svenska Kraftnät
Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut (SMHI)
Tillväxtverket
Trafikverket
Transportstyrelsen

Bergsstaten
Boverket
Energimyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Försvarsinspektören för hälsa och miljö
Försvarsmakten, Högkvarteret
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Jordbruksverket
Kammarkollegiet
Kemikalieinspektionen
Kustbevakningen
Lantmäteriet
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB)

Länsstyrelser
Länsstyrelsen Kronobergs län
Länsstyrelsen Skåne län
Länsstyrelsen Östergötlands län

Länsstyrelsen Blekinge län
Länsstyrelsen Gotlands län
Länsstyrelsen Jönköpings län
Länsstyrelsen Kalmar län

Regioner
Region Kronoberg
Region Östergötland
Region Skåne
Region Kalmar

Region Blekinge
Region Gotland
Regionförbundet Jönköpings Län
Region Örebro län
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Kommuner
Alvesta kommun
Aneby kommun
Askersunds kommun
Bjuvs kommun
Borgholms kommun
Boxholms kommun
Bromölla kommun
Burlöv kommun
Eksjö kommun
Emmaboda kommun
Eslövs kommun
Finspångs kommun
Gotlands kommun
Habo kommun
Hallsbergs kommun
Helsingborgs kommun
Hjo kommun
Hultsfreds kommun
Hässleholms kommun
Höganäs kommun
Högsby kommun
Hörby kommun
Höör kommun
Jönköpings kommun
Kalmar kommun
Karlsborgs kommun
Karlshamns kommun
Karlskrona kommun
Kinda kommun
Kristianstad kommun

Kävlinge kommun
Landskrona stad
Laxå kommun
Lessebo kommun
Linköpings kommun
Ljungby kommun
Lomma kommun
Lund kommun
Malmö stad
Markaryds kommun
Mjölby kommun
Motala kommun
Mullsjö kommun
Mönsterås kommun
Mörbylånga kommun
Norrköpings kommun
Nybro kommun
Nyköpings kommun
Nässjö kommun
Olofströms kommun
Osby kommun
Oskarshamns kommun
Oxelösund kommun
Perstorps kommun
Ronneby kommun
Simrishamns kommun
Sjöbo kommun
Skurups kommun
Staffanstorps kommun
Svalövs kommun

Svedala kommun
Sävsjö kommun
Söderköping kommun
Sölvesborg kommun
Tibro kommun
Tidaholms kommun
Tingsryds kommun
Tomelilla kommun
Torsås kommun
Tranås kommun
Trelleborg kommun
Töreboda kommun
Uppvidinge kommun
Vadstena kommun
Vaggeryds kommun
Valdemarsviks kommun
Vellinge kommun
Vetlanda kommun
Vimmerby kommun
Värnamo kommun
Västerviks kommun
Växjö kommun
Ydre kommun
Ystad kommun
Åtvidabergs kommun
Älmhults kommun
Ödeshög kommun
Örkelljunga kommun
Östra Göinge kommun

Vattenråd
Höjeå vattenråd
Kävlingeåns vattenråd
Ljungbyåns vattenråd
Marströmmens vattenråd
Mieåns vattenråd
Mörrumsåns vattenråd
Nedre Motala Ströms och Bråvikens
vattenråd
Nordvästra Gotlands vattenråd
Norra Möre vattenråd

Alsteråns vattenråd
Blekingekustens vattenråd
Botorpsströmmens vattenråd
Bräkneåns vattenråd
Emåförbundet
Finspångsåarnas vattenråd
Gothems vattenråd
Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten
Hagbyåns och Halltorpsåns vattenråd
Helgeå vattenråd
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Rååns vattenråd
Saxån- Braåns vattenråd
Segeåns vattendragsförbund och
vattenråd
Skräbeåns vattenråd
Skärgårdens vattenråd
Snoderåns vattenråd
Storån
Stångåns vattenråd
Svarteåns vattenråd
Svartån-Sommens vattenråd
Söderköpingsån och Slätbaken
Tjust vattenråd
Vattenråd Bruatorpsån-GrisbäckenBrömsebäcken
Vattenråd för Sydvästra Skåne

Vattenrådet för Lyckebyån, Sillertorpsån,
Nättrabyån m fl mindre vattendrag
Vattenrådet Nybroån, Kabusaån och
Tygeå
Vindåns vattenråd
Viråns vattenråd
Vätternvårdsförbundet
Ölands vattenråd
Österlens vattenråd
Östra Gotlands vattenråd
Övre Motala ströms vattenråd
Norra Gotlands vattenråd
Västra Gotlands vattenråd
Södra Gotlands vattenråd
Närsåns vattenråd
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Jessica Kruse

Tekniska nämnden

Revidering av avfallsföreskrifter
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden godkänner informationen och justeringar gjorda efter
synpunkter inkomna under samråd och utställning av avfallsföreskrifter.
Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att anta nya
avfallsföreskrifter för Region Gotland.

Sammanfattning

Region Gotlands renhållningsordning består av avfallsplan och avfallsföreskrifter.
Avfallsplan antogs av regionfullmäktige 2020-04-27 och gällande avfallsföreskrift
antogs 2014-02-20. Avfallstaxa har reviderats och antogs 2020-12-14.
I avfallsföreskrifterna framgår vad som gäller för avfallshanteringen inom Region
Gotland. Med stöd av 15 kap. 39 och 41 §§ miljöbalken och 9 kap. 1 och 2 §§,
avfallsförordningen (2020:614) får kommunala föreskrifter meddelas avseende
avfallshantering. Avfallsföreskrifterna föreslås träda ikraft så snart de antagits av
regionfullmäktige.
Region Gotlands avfallsföreskrifter har justerats med anledning av ny taxa, ändring
av miljöbalken vad gäller definition av kommunalt avfall samt för att förenkla och
förtydliga regelverket.
Ärendebeskrivning

De nuvarande avfallsföreskrifterna började gälla 1 april 2014. Mycket har hänt inom
avfallsområdet sedan dess, både på Gotland och i omvärlden. Region Gotland har en
ny avfallsplan från 2020, taxan har reviderats och även föreskrifterna behöver
förnyas.
Förslaget bygger på Avfall Sveriges och SKR:s mall för lokala avfallsföreskrifter samt
Miljö & Avfallsbyrån ABs erfarenheter i arbete med andra kommuner gällande den
nya avfallsförordningen.
Avfallsföreskrifterna har efter samråd och utställning reviderats. Inkomna synpunkter
och genomförda ändringar presenteras i bilaga Sammanställning synpunkter.
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Förslaget till nya avfallsföreskrifter innebär i huvudsak mindre förändringar som,
tillsammans med föreslagna ändringar i avfallstaxan, syftar till att på olika sätt nå
målen i Region Gotlands nya avfallsplan. Föreslagna föreskrifter har skapats utifrån
en ny mall och struktur så jämförelser med nuvarande föreskrifter är därför svåra att
tydliggöra. Istället är förändringar och justeringar belysta nedan.
Följande punkter har justerats eller tillkommit:


1 och 2 §§ Den nya avfallsförordningen, där begreppet ”kommunalt avfall” i
viss mån ersätter tidigare ”hushållsavfall”, trädde ikraft 1 augusti 2020 och
föranleder en ändring av den inledande paragrafen och av definition av
hushållsavfall. Begreppet ”hushållsavfall” behålls tillsvidare trots ny
lagstiftning, i brist på annat samlande begrepp som täcker in samma
fraktioner, då ”kommunalt avfall” inte omfattar exempelvis latrin, slam från
enskilda avlopp eller bygg- och rivningsavfall. ”Hushållsavfall” ges i de nya
föreskrifterna samma betydelse som kommunalt avfall men föreskrifterna
gäller samtliga avfallsslag som kommunen ansvarar för enligt 20 § 15 kap.
miljöbalken.
Tillagt i definitionerna är begreppen farligt avfall, trädgårdsavfall, restavfall, byggoch rivningsavfall, permanentbostad, fritidshus, betalsopsäck, små avloppsanläggningar
samt tätort.



12 och 24 §§ Hänvisning till Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen”
för dimensionering av utrymmen och vägar läggs in.



14 § Tömning av kranbil regleras. Denna typ av hämtning är ofta att föredra
ur arbetsmiljösynpunkt och kan komma att öka framöver.



17 § Förtydligat att latrinkärl inte får väga mer 15 kg. I gällande föreskrifter
anges att ”behållare som ska lyftas” inte får väga mer än 15 kg.



19 § Klockslag anges för när tömning kan ske och kärlet ska stå på plats
hämtningsplatsen.



20 § Lock till slamavskiljare etc. som öppnas genom att locket dras åt sidan
regleras och tillåts väga upp till 25 kg, då detta ofta är en mindre belastning på
avfallshämtaren än de lock som öppnas genom att lyftas.



21-22 §§ Sluttömning regleras.



24 § Dragväg för slang förtydligas.



27 § Endast ordinarie hämtningsintervall anges i föreskrifterna. För andra
intervall och enstaka hämtningar hänvisas till taxa.



29 § Tömningsintervall för slutna tankar ändras till en gång per år.
Fosforfällor och minireningsverk regleras.



30 § Sortering, emballering och överlämnande samlas i tabell. Där förtydligas
att rest- och matavfall ska hämtas av Renhållaren, avfallskvarn ansluten till
allmänna VA-ledningsnätet och enskilt avlopp inte är tillåtet inom Region
Gotland, samt att invasiva växtarter måste hanteras separat. Bygg- och
rivningsavfall tas upp med anledning av lagändring som träder ikraft 2023.



34-44 §§ Undantag: Flertalet förändringar föreslås för att underlätta för såväl
abonnenter som regionens administration. Andra förändringar påför
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/3493

arbetsuppgifter då dispenser tidsbegränsas men innebär istället större kontroll
och lättnader i tillsynen. Utan tidsbegränsning ställs mycket stora krav på
tillsynsmyndigheten att upptäcka när exempelvis en tidigare sparsamt
utnyttjad fastighet börjar användas mer flitigt.
-

Egen kompostering av latrin och liknande gäller i tio år, därefter behövs en
ny anmälan (i gällande föreskrift inte tidsbegränsad). (38 §)

-

Beslut om hantering av slam och dylikt på annan jordbruksfastighet än den
där avfallet uppkommer gäller i högst tio år. (i gällande föreskrift inte
tidsbegränsad). (40 §)

-

Förlängt hämtningsintervall för enskilda avlopp gäller i tio år (i gällande
föreskrift inte tidsbegränsad). På tio år kan stora förändringar ske beträffande
nyttjandegrad och det är inte rimligt att anta att tillsynsmyndigheten kan
fånga upp detta. (41 §)

-

Beslut om gemensam avfallsbehållare/avfallslösning gäller i högst fem år.
Tidigare angavs eventuell tidsbegränsning endast i beslutet, inte i
föreskrifterna. I förslaget kan också fler än tre hushåll dela en gemensam
avfallslösning vilket inte reglerats i tidigare föreskrift men framkom på
ansökningsblankett. Detta kan uppmuntra gemensamma lösningar i områden
där det är svårframkomligt för hämtningsfordon. (42 §)

-

Uppehåll i hämtning av avfall blir möjligt från när som helst i månaden och
när som helst på året för permanentboende (för fritidshus ska uppehåll gälla
hela säsongen). Ansökan ska lämnas in minst en månad i förväg. Detta
underlättar administrationen och tillmötesgår abonnenternas behov bättre än
tidigare. Beslutet gäller i högst tre år, tidigare ett år. (43 §)

-

Möjligheten till befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall
förtydligas till att gälla endast om inget behov av kommunal renhållning
föreligger (alltså inte heller grovavfall till återvinningscentral). Detta är den av
miljöbalken lagstadgade möjligheten att söka befrielse, medan den tidigare
skrivningen snarare beskrev förutsättningar för uppehåll. (44 §)



Bilaga 1, Sorteringsbilaga, är borttagen. Informationen återfinns istället i
tabellform i 30 § (se ovan). Mer detaljerade sorteringsanvisningar behöver
inte regleras i föreskrifterna utan kan finnas som information på hemsidan;
föreskrifterna anger dock fortfarande vad som ska sorteras ut.



Bilaga 2, ordlista och begreppsförklaringar, är också borttagen. Begreppen
har antingen lagts till i 2 § Definitioner, tagit upp i tabellen i 30 §, tagits bort
då de inte förekommer i dokumentet eller då förklaring anses överflödig.

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att en översyn av avfallsföreskrifterna bör göras med
ett femårsintervall eller efter behov vid exempelvis ändringar i lagstiftning som berör
de lokala föreskrifterna.
Barn- och genusperspektiv - Avfallstaxa- och föreskrift reglerar regionens
renhållning av avfallshantering. De ska utformas enligt likställighetsprincipen och
främja en långsiktigt hållbar framtid, vilket är speciellt viktigt för barnens hälsa och
välmående.
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Landsbygdsperspektiv - Avfallstaxa- och föreskrift gäller alla abonnenter, både
stad och landsbygd.
Ekonomisk konsekvensanalys - Avfallsverksamheten finansieras av en avfallstaxa
som ska täcka avfallsverksamhetens kostnader. Avfallsföreskrifterna reglerar hur
taxan tillämpas och i vilka fall avgift ska tas ut samt med vilket intervall.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-18
Sammanställning synpunkter
Miljöbalken (1998:808)
Avfallsförordningen (2020:614)
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Avfallsföreskrift
2 § Definitioner
1. Med hushållsavfall menas i dessa föreskrifter det avfall som regionen ansvarar
för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, det vill säga avfall som kommer från hushåll
och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
I
begreppet avfall från hushåll inryms avfall som kan uppkomma i bostäder och
som kallas kommunalt avfall i 15 kap. 3 § miljöbalken. Det är till exempel
matavfall, restavfall (städsopor, hygienavfall), slam, grovavfall, trädgårdsavfall,
samt små döda sällskapsdjur.

Synpunkt

Ändring

I och med att begreppet hushållsavfall inte finns med i Miljöbalken Ingen
längre så tycker jag det bästa vore att hålla sig till definitionerna
”kommunalt avfall” och ”avfall som faller under kommunalt
ansvar”. OM man ändå vill använda termen hushållsavfall, borde
den inte då motsvara 15:3 som den tidigare gjort i miljöbalken,
innan termen ”kommunalt avfall” infördes?.

Kommentar
Formulering i föreskrift kommer från Avfall Sveriges
rekommendation. Bedömningen från Avfall Sverige och
SKR är att denna formulering är tillämplig som definition
och kan ersätta användningen av begreppen
"kommunalt avfall" och "avfall under kommunalt
ansvar". Att behålla begreppet "hushållsavfall" är för att
förenkla för medborgare då detta begrepp är
väletablerat i samhället. I denna paragraf förtydligas att
begreppet "hushållsavfall" avser avfall enligt 15 kap. 20
§ MB samt i 15 kap. 3 § MB.

2 § Definitioner
Synpunkt 1: Jag tolkar det som att begreppet grovavfall i
3. Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har miljöbalken sorterar in under begreppet kommunalt avfall. I och
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl.
med att man i dessa föreskrifter valt begreppet hushållsavfall för
avfall i 15:20 kan det bli lite otydligt vilka typer av grövre avfall
som Region Gotland faktiskt ansvarar för. Inbegriper denna
definition även bygg- och rivningsavfall? Om inte, bör man kanske
definiera den fraktionen också.
Synpunkt 2: Bygg och rivningsavfall får gärna definieras som
”avfall från byggande, rivning och anläggningsarbeten”. Det är ofta
som ”anläggningsarbeten” kommer bort i sammanhanget men
finns med i vägledning från NVV gällande Bygg- och rivningsavfall.

2§
Tillägg skapats för "Bygg- och rivningsavfall" under 2 §
4. Med bygg- och rivningsavfall menas avfall från omfattande bygg- Definitioner.
, renoverings- och rivningsarbeten.
/Upphör att gälla U: 2023-01-01/ Bygg- och rivningsavfall klassas ej
som hushållsavfall och omfattas ej av det kommunala
renhållningsansvaret.
/Träder i kraft I: 2023-01-01/ Bygg- och rivningsavfall klassas som
hushållsavfall endast om arbetet utförts av privatperson. Om
yrkesperson har genomfört byggnation, renovering eller rivning
klassas avfallet som verksamhetsavfall.

2 § Definitioner
5. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår vid normalt
nyttjande av trädgård vid bostadshus

Trädgårdsavfall utgör kommunalt avfall enligt 15:3 och då saknas
stöd i MB att bara hantera trädgårdsavfall från trädgård vid
bostadshus. Uttrycket ”normalt nyttjande” kan tolkas som att det
finns en mängdbegränsning som nog också saknar stöd i MB.

2§
5. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår
vid normalt nyttjande av trädgård vid bostadshus eller om det till
sin art och sammansättning liknar trädgårdsavfall från hushåll.

20 § Åtgärder inför och efter hämtning av avfall från anläggningar

Uttjänt filtermaterial?: Från prefab.-filter, fosforfällor,
Ingen
”markbäddar på burk” eller andra avloppsanordningar med
filtermaterial som ska bytas/hanteras efter viss tid. Ska
omhändertas och hanteras enligt tillverkarens rekommendationer.
Vad kan ”slamtömmas”, återvinnas, komposteras och vad kan/ska
hämtas eller lämnas?

Tillägg skapats i understruken text. Det är en korrekt
tolkning att det finns en mängdbegränsning. Om hela
trädgården grävs om innebär detta ett
anläggningsarbete och avfallet klassas istället som byggoch rivningsavfall. Se tabellen i 30 §.
Behandlas i Sorteringstabellen i 30 §

30 § 2 stycke

Om hushållsavfall definieras som 15.20 eller om tabellen ska
omfatta allt avfall under kommunalt avfall borde bygg- och
rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet
finnas här!

Bygg- och rivningsavfall
Tillägg av fraktion skapats i sorteringstabell 30 §
Avfall från byggande, rivning och anläggningsarbeten, om arbetet
utförts av privatperson. Gäller fr.o.m. 2023-01-01.
Inga särskilda krav på emballering.
Sorteras
vid källan i åtminstone följande sex fraktioner: trä, mineral (betong,
Regler för bygg- och rivningsavfall enligt avfallsförordningen 3 kap tegel, klinker, keramik och sten), metall, glas, plast och gips.
10 §
Fraktionerna ska förvaras skilt från varandra och annat avfall.
Lämnas sorterat enligt instruktioner på återvinningscentralen.
Avfallet ska sorteras vid källan i åtminstone följande sex fraktioner:
trä, mineral (betong, tegel, klinker, keramik och sten), metall, glas,
plast och gips. Fraktionerna ska förvaras skilt från varandra och
annat avfall.

30 § Sorteringstabell
Restavfall
Restavfall är det avfall som återstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar,
returpapper, elavfall och annat avfall som omfattas av producentansvar eller som
kan återbrukas eller materialåtervinnas har sorterats ut.

Enligt 3 kap. 12 § avfallsförordningen ska brännbart avfall sorteras Ingen
ut och förvaras skilt från annat avfall. Här eller på separat rad i
denna tabell bör det framgå att avfallsproducenten förväntas
sortera ut brännbart från annat.

Begreppet "restavfall" är nationellt använt begrepp och
syftar till det avfall som kvarstår efter att utsortering av
övrigt avfall såsom matavfall och förpackningar gjorts. I
vilken ordning avfallet ska sorteras ut bedöms inte ha
någon betydelse. Ändring bedöms ej nödvändig.

30 § Sorteringstabell
Slam och andra material från små avloppsanläggningar

Annat filtermaterial saknas i tabellen (Sid 6, 20 §.), så som
komposterbart material (ex. torv), filtersand (fyllnadsmaterial?),
syntetiskt filtermaterial (brännbart?) etc. Hanteras
(kretsloppas/komposteras/deponeras) enl. tillverkarens
rekommendationer (producentansvar?)

Tillägg skapats i sorteringstabell 30 §
sorteringsanvisningar

30 § Sorteringstabell
Grovavfall

Bygg- och rivningsavfall
Tillägg av fraktion skapats i sorteringstabell 30 §
Avfall från byggande, rivning och anläggningsarbeten, om arbetet
Enligt 15 kap. 20 § MB, punkt 3 omfattas ”bygg- och rivningsavfall utförts av privatperson. Gäller fr.o.m. 2023-01-01.
Inga särskilda krav på emballering.
Sorteras
som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet” av det
kommunala ansvaret. Antar att begreppet ”Grovavfall” innefattar vid källan i åtminstone följande sex fraktioner: trä, mineral (betong,
bygg- och rivningsavfall. För just bygg- och rivningsavfall föreligger tegel, klinker, keramik och sten), metall, glas, plast och gips.
krav enligt avfallsförordningen på att vissa fraktioner ska sorteras Fraktionerna ska förvaras skilt från varandra och annat avfall.
Lämnas sorterat enligt instruktioner på återvinningscentralen.
ut där avfallet uppkommer. Kommunen är då skyldig att ta emot
utsorterade fraktioner separat.
Som förtydligande bör övervägas om inte bygg- och rivningsavfall
ska ha en egen punkt/rad i denna tabell. Enligt nuvarande lydelse
blir det otydligt om grovavfall som definieras enligt 15;3 lumpas
ihop med bygg- och rivningsavfall som definieras i 15:20.

Andra uttjänta filtermaterial hanteras enligt tillverkarens
rekommendationer.

30 § Sorteringstabell
Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall är biologiskt avfall som uppstår vid normalt nyttjande av trädgård
vid bostadshus.
Avfall som uppkommer vid yrkes-mässig trädgårdsskötsel räknas som
verksamhetsavfall.

Jag är inte säker på att detta stämmer. Om jag tolkar prop.
2019/20:156 rätt så ska avfall även från yrkesmässig
trädgårdsskötsel omfattas av begreppet kommunalt avfall. Se
vidare i kommentar till definition punkt 4 i 2 § ovan

30 § Sorteringsbilaga
Ändring initierats av avfallshandläggare
Trädgårdsavfall
Krav på emballering
Växtavfall från invasiva växtarter (växtdelar, frön och jord) som inte förbränns på
den egna fastigheten emballeras i väl förslutna påsar för att förhindra spridning
under transport till återvinningscentral.
Instruktion för
hämtning/lämning
Växtavfall från
invasiva växtarter bör i första hand eldas upp på den egna fastigheten i den mån
det är tillåtet enligt 36 §. I annat fall kan detta lämnas enligt instruktioner på
återvinningscentral med särskild mottagning av invasiva växtarter.
30 § Sorteringsbilaga
Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt
Krav på emballering
Slaktbiprodukter som lämnas som matavfallska läggas i de avfallspåsar som
tillhandahålls av Region Gotland.
Instruktion för hämtning och lämning
Slaktbiprodukter som uppstår vid husbehovsjakt kan lämnas kvar i skogen.
Kontakta Region Gotland för närmare bestämmelser.

30 § Sorteringsbilaga
Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt
Instruktion för hämtning/lämning
Mindre döda sällskapsdjur kan grävas ner på den egna fastigheten eller lämnas i
kärlet för restavfall. Kontakta Region Gotland för närmare bestämmelser. Graven
ska vara så djup att andra djur hindras från att gräva upp kroppen.
30 § Sorteringsbilaga
Returpapper
Instruktion för hämtning/lämning
Returpapper ska lämnas i de insamlingssystem som tillhandahålls av
producenterna eller av Region Gotland.

5. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår
vid normalt nyttjande av trädgård vid bostadshus eller om det till
sin art och sammansättning liknar trädgårdsavfall från hushåll.
Avfall som uppkommer vid yrkes-mässig trädgårdsskötsel räknas
som verksamhetsavfall.
Invasiva växtarter som hotar den inhemska biologiska mångfalden
måste hanteras med särskild försiktighet.

I propositionen står (under ordförklaring för kommunalt
avfall, sid 27):
”Enligt avfallsdirektivet avses med biologiskt avfall
biologiskt nedbrytbart trädgårds- och parkavfall,
livsmedels- och köksavfall från hushåll, kontor,
restauranger, grossister matsalar, catering och
detaljhandelslokaler och jämförbart avfall från
livsmedelsindustrin (artikel 3.4). Detta innebär att
kommunerna ansvarar för trädgårdsavfall från andra
källor än hushåll om det till sin art och sammansättning
liknar avfall från hushåll.”
Tillägg skapats i understruken text. Textstycke i rött
utgår.

Växtavfall från invasiva växtarter (växtdelar, frön och jord) som inte
förbränns på den egna fastigheten emballeras i dubbla, väl
förslutna, påsar för att förhindra spridning under transport till
återvinningscentral.
Växtavfall från invasiva växtarter bör i första hand eldas upp på
den egna fastigheten i den mån det är tillåtet enligt 36 §. I annat
fall kan detta lämnas enligt instruktioner på återvinningscentral
med särskild mottagning av invasiva växtarter.

Efter närmare diskussioner med Avfall Sverige,
Länsstyrelsen och Natruvårdsverket ändras texten i
föreskrift till att endast anvisa till inlämning av avfallet
till återvinningscentral. Rödmarkerad text borttages.
Tillägg markerats med understurken text.

Synpunkt 1:
Ingen
Hur hanteras slaktbiprodukter innehållande blyhagel? Klassas inte
det som farligt avfall?
Synpunkt 2:
Är dåligt insatt i regelverket kring animaliskt avfall men är det
verkligen lämpligt att lämna i skogen om det som lämnas
innehåller blyhagel? Verkar vara en förvånansvärt vanlig orsak till
förgiftning av bl.a. rovfåglar. Att lämna rena detaljer i naturen
känns ok men man bör här informera om att att delar som
innehåller blyhagel inte ska lämnas i naturen då det inte är
förenligt med 2 kap. miljöbalken. Avfall som innehåller bly borde
utgöra farligt avfall.

Mer detaljerad information avseende hantering av
slaktbiprodukter bör istället tas upp i
informationsmaterial/anvisningar. Rimligare att hänvisa
till bestämmelser än att skriva in sådan detalj i föreskrift.

Det räcker att det står ”Nedgrävnings ska ske enligt Regionens
anvisningar”. Att graven ska vara så djup att djur hindras från att
gräva upp kroppen är en del i anvisningarna. Nedgrävning ska
också ske så att grundvatten inte riskerar att förorenas m.m.
Bättre att bara hänvisa till att det ska ske enligt anvisningar.

Mindre döda sällskapsdjur kan grävas ner på den egna fastigheten Bedömning görs att hänvisning till anvisningar är
eller lämnas i kärlet för restavfall. Kontakta Region Gotland för
rimligare än detaljerad beskrinvning i föreskrift.
närmare bestämmelser. Graven ska vara så djup att andra djur
Rödmarkerad text borttages.
hindras från att gräva upp kroppen.

Information
/Upphör att gälla U: 2022-01-01/ Returpapper som tidningar och
trycksaker gäller under producentansvar och omfattas ej av det
kommunala renhållningsansvaret.
/Träder i kraft I: 2022-01-01/ Returpapper som tidningar och
trycksaker omfattas av det kommunala renhållningsansvaret.

Ingen

Nytillkommet regeringsbeslut att ändra
producentansvarslagarna till att returpapper från och
med 2022 kommer att omfattas av det kommunala
renhållningsansvaret. Kräver ingen ändring med
nuvarande text. Endast för inforamtion till nämnd.

33 § Annat avfall än hushållsavfall

Här skulle krav gällande exempelvis oljeavskiljare läggas in. TKF, VA Ingen
har vad jag vet inte tagit ställning till hur ofta en oljeavskiljare ska
kontrolleras och tömmas men jag har sett andra kommuner som
har med detta i sina avfallsföreskrifter (tex Göteborgs stad i
upplaga under revidering 39 och 40§§). I egenskap av ägare av
avloppsnätet/dagvattennätet borde krav kunna ställas. Denna
fråga borde tas vidare med VA.

Bra synpunkt men frågan regleras i ABVA

Kan även vara bra att definiera ”oljeavskiljare” med anledning av
att fett- och oljeavskiljare ofta blandas ihop.

34 §
Undantag från dessa föreskrifter kan medges under förutsättning att det inte
medför risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön och att särskilda skäl
föreligger. Ansökan eller anmälan ska göras till Region Gotland senast en månad
innan undantaget önskas träda i kraft.

36 §
Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild
anmälan.
Torrt trädgårdsavfall som inte kan nyttjas för kompostering får eldas endast om
det kan ske utan att olägenhet uppstår och det i övrigt inte strider mot
författning.

Ändra till:
För undantag från dessa föreskrifter krävs anmälan eller ansökan
till Region Gotland senast en månad innan undantaget önskas
träda i kraft. Undantag kan medges enligt 35-44 §§ under
förutsättning att det inte medför risk för olägenhet för människors
hälsa eller miljön och att särskilda skäl föreligger.
Uppdaterade lokala föreskrifter där man troligtvis kommer att
begränsa när i tiden trädgårdsavfall får ske. Bör hänvisa till att
eldning av trädgårdsavfall endast få ske enligt lokala föreskrifter
för att skydda människors hälsa och miljön.

För undantag från dessa föreskrifter krävs anmälan eller ansökan
Ändring genomförd.
till Region Gotland senast en månad innan undantaget önskas träda
i kraft. Undantag kan medges enligt 35–44 §§ under förutsättning
att det inte medför risk för olägenhet för människors hälsa eller
miljön och att särskilda skäl föreligger.

Föreskrifter om eldningsförbud måste beaktas.

Tillägg skapats.
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Inledande bestämmelser
1 § Med stöd av 15 kap. 39 och 41 §§ miljöbalken och 9 kap. 1 och 2 §§,
avfallsförordningen (2020:614) meddelar regionfullmäktige dessa föreskrifter för
avfallshantering inom Region Gotland.
Definitioner

2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som
anges här:
1. Med hushållsavfall menas i dessa föreskrifter det avfall som regionen ansvarar för
enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, det vill säga avfall som kommer från hushåll och
därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
I begreppet avfall från hushåll inryms avfall som kan uppkomma i bostäder och
som kallas kommunalt avfall i 15 kap. 3 § miljöbalken. Det är till exempel
matavfall, restavfall (städsopor, hygienavfall), slam, grovavfall, trädgårdsavfall, samt
små döda sällskapsdjur.
2. Med farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är markerat
med en * i bilaga 3 till avfallsförordningen.
3. Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl.
4. Med bygg- och rivningsavfall menas avfall från omfattande bygg-, renoveringsoch rivningsarbeten.
/Upphör att gälla U: 2023-01-01/ Bygg- och rivningsavfall klassas ej som
hushållsavfall och omfattas ej av det kommunala renhållningsansvaret.
/Träder i kraft I: 2023-01-01/ Bygg- och rivningsavfall klassas som hushållsavfall
endast om arbetet utförts av privatperson. Om yrkesperson har genomfört
byggnation, renovering eller rivning klassas avfallet som verksamhetsavfall.
5. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår vid normalt
nyttjande av trädgård vid bostadshus eller om det till sin art och sammansättning
liknar avfall från hushåll.
6. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med
livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och
som skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör
hushållsavfall. Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som inte är mat
men ändå intimt förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör
dock inte hushållsavfall.
7. Med restavfall avses det avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall,
förpackningar, returpapper, el-avfall och annat avfall som omfattas av
producentansvar eller som kan återbrukas eller materialåtervinnas, har sorterats ut
från hushållsavfallet.
8. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1
kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
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9. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.
10. Med permanentbostad menas en fastighet som nyttjas för bostadsändamål där
boende är folkbokförd på adressen.
11. Med fritidshus menas fastighet som nyttjas för fritidsboende där ingen är
folkbokförd på adressen och där behov av avfallshämtning endast föreligger under
sommarsäsongen.
12. Med behållare avses kärl, container, krantömd behållare, säck, latrinbehållare eller
annan anordning för uppsamling av hushållsavfall utom avfall från små
avloppsanläggningar.
13. Med betalsopsäck menas säck för extra avfall som inte ryms inom ordinarie
abonnemang för rest- och matavfall. Säcken är märkt med Region Gotland.
14. Med små avloppsanläggningar avses slutna tankar, slamavskiljare, fosforfällor,
minireningsverk och andra motsvarande anläggningar för hushållsavfall.
15. Med tätort menas ett område med minst 200 invånare och där avståndet mellan
husen är mindre än 200 meter.
16. Med sommarperiod avses perioden vecka 20 till och med vecka 37 och med övrig
del av året avses perioden vecka 38 till och med vecka 19.
För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter
hänvisas till 15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen.

Regionen Gotlands ansvar för avfallshantering och tillsyn

3 § Tekniska nämnden ansvarar för hanteringen av avfall, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken,
och som i dessa föreskrifter benämns hushållsavfall. Den avfallsansvariga nämnden har
särskilt ansvar för att samla in och transportera hushållsavfall som utgörs av farligt avfall
till en behandlingsanläggning. Den hantering av avfall som regionen ansvarar för utförs
av avfallsavdelningen och upphandlad entreprenör, nedan kallad Renhållaren.
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av miljö- och byggnämnden, Region
Gotland.
Betalning och information

5 § Tekniska nämnden informerar hushållen om de insamlingssystem för förpackningar,
returpapper, elavfall och bilar som finns tillgängliga i regionen.
6 § Avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall och
för att täcka övriga kostnader som kan hänföras till den avfallshantering som utförs
genom regionens försorg och i enlighet med avfallstaxan som regionen har antagit med
stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Fastighetsinnehavare är skyldig att för fastigheten
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teckna erforderliga abonnemang enligt Region Gotlands avfallstaxa.
7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldig att i behövlig omfattning
informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande
regler för avfallshantering.
Fastighetsinnehavaren ska utan dröjsmål anmäla ändringar av ägandeförhållanden, eller
andra ändringar som berör avfallshanteringen, till den avfallsansvariga nämnden.

Hushållsavfall
Sortering och överlämning av avfall

8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med
30 § och hålla det skilt från annat avfall.
9 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de
avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till Renhållaren för
borttransport.
10 § Hushållsavfall under Region Gotlands ansvar ska lämnas till Renhållaren om inte
annat sägs i dessa föreskrifter.
Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad plats
enligt 23 § eller lämnas på plats som anvisas i 30 §.
Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa
eller miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara
behovet av borttransport av hushållsavfall från fastigheten.
Anskaffande och ägande av avfallsbehållare, avloppsanläggningar m m

11 § Inom Region Gotland får endast de behållare användas som föreskrivs genom
avfallstaxan och som kan tömmas med den utrustning som används i regionens
insamlingssystem. Typ, antal och storlek på behållare för användning vid fastigheten
avgörs av tekniska nämnden i samråd med fastighetsinnehavaren.
12 § Kärl och latrinbehållare, som ska tömmas eller hämtas av Renhållaren, ägs av Region
Gotland och tillhandahålls av Renhållaren.
Matavfallspåsar och hållare till matavfallspåsar tillhandahålls enligt abonnemang.
Betalsopsäckar anskaffas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren.
Container får ägas av Renhållaren, fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren.
Krantömda behållare, små avloppsanläggningar och fettavskiljare anskaffas och
installeras av fastighetsinnehavaren.
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Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av
behållare. När Renhållaren ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig.
Fastighetsinnehavare kan bli ersättningsskyldig om skada på behållare beror på
oaktsamhet.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar dimensionering, installation och
underhåll av övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för
avfallshantering.
Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen” innehåller en sammanfattning av lagar,
regler och riktlinjer för dimensionering av avfallsutrymmen, se Avfall Sveriges hemsida
www.avfallsverige.se.
Anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för matavfall
samt krantömda behållare

13 § Vid anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall ska
inte avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning
överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets
uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 5 meter, om inte
särskilda skäl föreligger.
14 § Vid installation av behållare som töms med kran ska anläggningen utformas så att
den är åtkomlig för tömning med fordon utrustat med kran. Den fria höjden ska vara
minst sju meter över kranfordonet och längs hela sträckan mellan kranfordonets
uppställningsplats och behållaren. Avfallet hämtas bara om anläggningen är försedd med
tömningsanordning som är godkänd av tekniska nämnden och som är anpassad till de
insamlingsfordon som normalt används i regionen.
Anläggningar som ska tömmas med kranfordon ska installeras så att avståndet mellan
fordonets uppställningsplats och behållarens lyftanordning inte överstiger fem meter,
om inte särskilda skäl föreligger. Filterkassett eller storsäck får väga högst 2 000 kg.
Avstånd upp till tio meter godtas för filterkassett eller storsäck som väger högst
1 000 kg.
Rengöring och tillsyn av avfallsbehållare

15 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare och
anläggning. Behållare ska vara tillgänglig och ges service i form av återkommande
underhåll och tillsyn för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och
dylikt.
Missköts rengöringen av behållare, och rättelse inte sker efter uppmaning, får
Renhållaren rengöra behållaren på fastighetsinnehavarens bekostnad till
självkostnadspris.
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Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och
utrymmen för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och
risken för olycksfall minimeras.
Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl

16 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren
eller utrymmet är avsett.
Närmare krav på emballering med mera framgår av 30 §.
17 § Behållare för avfall får inte fyllas mer än att den kan stängas helt. Den får inte heller
vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte
kan tillgodoses. Betalsopsäck och latrinkärl får inte väga mer än 15 kg. Samtliga
behållare bör vara fria från snö och is vid tömningstillfället.
18 § Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på eller i fastigheten där arbetet ska
utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas Renhållaren. Ändringar ska
utan anmaning meddelas Renhållaren.
19 § Behållare ska vara uppställd så att hantering med den utrustning som används i
regionens insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas. Kärl ska placeras och
vändas så att det kan hämtas med det fordon som normalt används för hämtningen.
Behållare som Renhållaren ska tömma ska på hämtdagen vara tillgänglig och placerad på
ordinarie plats för hämtning mellan följande klockslag:
-

Under sommarperiod, vecka 20 till och med vecka 37, kl. 05-20 med undantag för
Visby innerstad där tömning kan ske kl. 06-20.

-

Övrig del av året kl. 06-18.

Åtgärder inför och efter hämtning av avfall från anläggningar

20 § Små avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara tillgängliga för tömning. Inför
tömning av anläggningen ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda
anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används.
Lock eller manlucka får inte vara övertäckt eller fastfrusen när tömning ska ske. Lock
eller manlucka får väga högst 15 kg, om inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen
öppnas genom att locket kan dras åt sidan får locket väga högst 25 kg om inte särskilda
skäl föreligger. Tömningshålet ska vara minst 400 mm i diameter.
Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av
fastighetsinnehavaren i god tid före tömning och ska finnas tillgängliga i direkt
anslutning till anläggningen. Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga
åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid tömning.

Avfallsföreskrifter för Region Gotland

7

När anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som
anger vilken fastighet anläggningen tillhör.
Anslutning för slang ska passa Renhållarens tömningsfordon. Om det krävs en adapter
för anpassning av anslutning med slang ska sådan tillhandahållas av
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren och finnas tillhands vid tömning.
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på eller i fastigheten där arbetet ska utföras.
Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas Renhållaren. Ändringar ska utan
anmaning meddelas Renhållaren.
Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället
placera filterkassett eller annan behållare, som ska tömmas eller hämtas med fordon
utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt § 14.
Fastighetsinnehavaren ansvarar vid behov för åtgärder efter tömning för att
anläggningen ska ha avsedd funktion. Efter tömning av uttjänt filtermaterial ansvarar
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren för att nytt filtermaterial snarast
tillföres anläggningen. När avskiljare och andra komponenter ska återfyllas med vatten
efter tömning ansvarar fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren för sådana
åtgärder.
21 § Vid anslutning till kommunalt avloppsnät, eller till annan godkänd
avloppsanläggning, som innebär att befintlig avloppsanläggning tas ur bruk, ska
anläggningen sluttömmas. Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska utan
dröjsmål anmäla ändringar som berör avfallshanteringen enligt § 7.
22 § Om fettavskiljare tillfälligt eller permanent tas ur bruk ska anläggningen sluttömmas.
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska utan dröjsmål anmäla ändringar
som berör avfallshanteringen enligt § 7.
Behållarplats, hämtnings- och transportvägar

23 § Hämtning av hushållsavfall sker
-

vid fastighetsgränsen så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som
möjligt eller

-

vid en med Renhållaren överenskommen plats eller

-

vid en av Region Gotland anvisad plats inom rimligt avstånd.

24 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som
används vid hämtning, hålls i farbart skick.
Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och
hållas halkfri.
Vid behov ska vändmöjlighet finnas.
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Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad och
hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon
som normalt används i hämtningsområdet.
Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren
avlämna avfallet på plats som överenskommes med Renhållaren eller anvisas enligt 23 §.
Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som behållare eller slang behöver förflyttas
av den som utför hämtningen hålls i sådant skick att hämtningen inte försvåras.
Dragvägen ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.
Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen” innehåller en sammanfattning av lagar,
regler och riktlinjer för hämtningsvägar, se Avfall Sveriges hemsida www.avfallsverige.se.
Hämtningsområde och hämtningsintervall

25 § Region Gotland utgör ett hämtningsområde.
26 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med nedanstående intervall. Alternativ för
hämtningsintervall och ytterligare tjänster framgår av Region Gotlands avfallstaxa.
27 § Hämtning av avfall i behållare upp till 660 liter, container och krantömda behållare
utförs enligt följande:
27 a § För permanentbostäder som utgörs av en- eller tvåbostadshus:
- Tömning av kärl för restavfall sker varannan vecka. Om allt matavfall
komposteras på den egna fastigheten kan tömning ske var fjärde vecka.
-

Tömning av kärl för matavfall sker varannan vecka.

27 b § För fritidshus:
-

Tömning av kärl för rest- och matavfall sker varannan vecka under
sommarperioden vecka 20 till vecka 37. Möjlighet finns att beställa extra
tömningar under övriga delen av året.

27 c § För flerbostadshus och verksamheter:
-

Ordinarie tömning sker varannan vecka.

-

Inom tätort kan tömning ske upp till fem gånger per vecka under
sommarperioden och upp till tre gånger per vecka under övriga året.

-

Utanför tätort kan tömning ske upp till tre gånger per vecka under
sommarperioden och upp till två gånger per vecka under övriga året.

27 d § Tömning av container och krantömda behållare sker enligt abonnemang som
framgår av Region Gotlands avfallstaxa.
28 § Latrinhämtning sker
- varannan vecka under sommarperioden vecka 20 till vecka 37,
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vid permanentbostad dessutom en gång per månad efter beställning under vecka
38 till vecka 19.

29 § För små avloppsanläggningar, tank för matavfall och fettavskiljare gäller följande:
-

Tömning av slutna tankar och slamavskiljare anslutna till WC ska ske sker minst
en gång per år eller oftare efter behov.

-

Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten ska ske vartannat år och
i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i avskiljaren.

-

Tömning av fettavskiljare ska ske så ofta att anläggningens funktion bibehålls,
dock minst en gång per år.

-

Fosforfällor och minireningsverk ska tömmas i enlighet med det tillstånd som
getts av miljö- och byggnämnden för enskilda avloppsanläggningar och
leverantörens anvisningar ska följas.

Sortering, emballering och överlämning av avfall

30 § Avfall ska vara väl emballerat så att risk för skada, arbetsmiljöproblem eller annan
olägenhet inte uppkommer.
I nedanstående tabell framgår krav på sortering, emballering och överlämning av
hushållsavfall.
Avfallsslag

Krav på emballering

Instruktion för hämtning/lämning

Återbruk

Inga krav på emballering.

Återbrukbara varor och material lämnas
direkt till second hand-aktör eller, från den
tidpunkt som Region Gotland aviserar, vid
återvinningscentral.

Matavfall ska läggas i påse som
tillhandahålls eller godkänts av
Region Gotland och i separat
behållare för matavfall, eller i
tank avsedd för matavfall.

För tömningsintervall se 27 §.

Produkter eller material som kan
användas igen, med eller utan
rengöring och reparation
Matavfall
Matavfall är rester som blivit
över, som man rensat bort eller
som blivit dåligt eller som av
andra orsaker ej gått till
konsumtion.

Restavfall

Matavfall borttransporteras från
fastigheten av Renhållaren, enligt de
hämtningsintervall som Region Gotland
erbjuder.
Avfallskvarn ansluten till det allmänna VAledningsnätet eller enskilt avlopp är inte
tillåtet inom Region Gotland.

Restavfall ska läggas i en påse För tömningsintervall se 27 §.
av lämpligt material. Påsen ska
Restavfall är det avfall som
Restavfall borttransporteras från
förslutas för att förhindra att
återstår när matavfall, farligt
fastigheten av Renhållaren, enligt de
avfall läcker ut.
avfall, förpackningar, returpapper,
hämtningsintervall som Region Gotland
elavfall och annat avfall som
Aska och slagg ska vara kall och erbjuder.
omfattas av producentansvar eller ämnen som kan förorsaka
som kan återbrukas eller
antändning ska neutraliseras
materialåtervinnas har sorterats innan de läggs i soppåsen.
ut.
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Avfallsslag

Krav på emballering

Instruktion för hämtning/lämning

Betalsopsäck

Endast grön säck märkt med
Region Gotland tillåts för
insamling av blandat rest- och
matavfall.

Betalsopsäck hämtas normalt vid
fastigheten i samband med ordinarie
tömning av kärl. Betalsopsäck kan även
lämnas vid återvinningscentral eller Region
Gotlands mottagningsstation för
betalsopsäckar.

Blandat rest- och matavfall.
Betalsopsäck kan användas när
man behöver lämna mer sopor än
vanligt vid enstaka tillfällen
eller osorterade sopor vid
tillfällen när man inte har
möjlighet att sortera ut matavfall.
Latrin
Latrin är toalettavfall från
torrtoalett.

Betalsopsäcken får inte väga mer än 15 kg.

För latrin används behållare
som tillhandahålls av Region
Gotland.

För hämtningsintervall se 28 §

Latrinkärl borttransporteras från
fastigheten/bostaden enligt de
Det är fastighetsinnehavarens hämtningsintervall som Region Gotland
Innersäckar, påsar av plast,
ansvar att se till att kärlet är rent erbjuder.
bindor, tamponger, våtservetter,
på utsidan och väl förslutet före
Latrinkärlet får väga max 15 kg.
tops, blöjor eller dylikt får inte
hämtning för att arbetsmiljöförekomma i latrinkärlet då dessa
problem, skada, lukt eller annan
stör efterbehandlingsprocessen.
olägenhet inte ska uppstå.
Slam och andra material från
små avloppsanläggningar

Filtermaterial från fosforfällor För tömningsintervall se 29 §.
och andra jämförbara filter ska
För förutsättningar för tömning se 20 §.
vara förpackat eller tillgängligt
Bindor, tamponger, våtservetter,
på ett sådant sätt att hämtning
tops, blöjor och dylikt får inte
kan utföras av fordon utrustat
förekomma i anläggningen då
med kran.
dessa stör
efterbehandlingsprocessen.
Andra uttjänta filtermaterial
hanteras enligt tillverkarens
rekommendationer.
Matfett, fettavskiljarslam och
frityroljor
Flytande matfett är exempelvis
frityrolja.

Grovavfall

Matfett som lämnas till
För tömningsintervall se 29 §.
återvinningscentral ska vara väl
Fast matfett från avskrap sorteras ut och
emballerat, exempelvis i stängd
lämnas i påsen för matavfall.
flaska, för att undvika lukt och
annan olägenhet uppkommer.
Avfallet ska vara tydligt märkt
och helst i originalförpackning
med uppgift om innehåll.

Grovavfall som lämnas vid
återvinningscentral ska vid
Hushållsavfall som är för tungt
behov emballeras i
eller skrymmande eller på andra
genomskinlig säck eller i
sätt olämpligt att lämna i kärl eller
behållare av samma materialslag
säck.
som avfallet. Grovavfall kan
också transporteras i behållare
som töms vid
återvinningscentral.

Grovavfall ska lämnas sorterat enligt
instruktioner på återvinningscentralen.
Grovavfall kan också lämnas i container
som töms av Renhållaren.

Avfallsföreskrifter för Region Gotland
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Avfallsslag

Krav på emballering

Instruktion för hämtning/lämning

Bygg- och rivningsavfall

Inga särskilda krav på
emballering.

Sorteras vid källan i åtminstone följande
sex fraktioner: trä, mineral (betong, tegel,
klinker, keramik och sten), metall, glas,
plast och gips. Fraktionerna ska förvaras
skilt från varandra och annat avfall.

Avfall från byggande, rivning och
anläggningsarbeten, om arbetet
utförts av privatperson. Gäller
fr.o.m. 2023-01-01.

Lämnas sorterat enligt instruktioner på
återvinningscentralen.
Textilier

Inga krav på emballering.

Hela användbara såväl som
trasiga textilier

Hela, rena, användbara produkter lämnas
direkt till second hand-verksamhet eller,
från den tidpunkt som Region Gotland
aviserar, till återvinningscentral.
Trasiga textilier samlas in enligt anvisning
vid återvinningscentral.

Trädgårdsavfall

Växtavfall från invasiva
växtarter (växtdelar, frön och
Trädgårdsavfall är biologiskt
jord) som inte förbränns på den
avfall som uppstår vid normalt
egna fastigheten emballeras i
nyttjande av trädgård vid
dubbla, väl förslutna, påsar för
bostadshus eller om det till sin art
att förhindra spridning under
och sammansättning liknar
transport till
trädgårdsavfall från hushåll.
återvinningscentral.
Avfall som uppkommer vid
yrkes-mässig trädgårdsskötsel
räknas som verksamhetsavfall
Invasiva växtarter1 som hotar den
inhemska biologiska mångfalden
måste hanteras med särskild
försiktighet.

1 För mer information om invasiva arter hänvisas till Naturvårdsverket,
http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Invasiva-frammande-arter/

Hushåll får genom egen försorg
transportera bort trädgårdsavfall som
uppkommit i det egna hushållet till
återvinningscentral.
Trädgårdsavfall ska lämnas enligt
instruktioner på återvinningscentralen.
Växtavfall från invasiva växtarter bör i
första hand eldas upp på den egna
fastigheten i den mån det är tillåtet enligt
36 §. I annat fall kan detta lämnas enligt
instruktioner på återvinningscentral med
särskild mottagning av invasiva växtarter.

Avfallsföreskrifter för Region Gotland
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Avfallsslag

Krav på emballering

Instruktion för hämtning/lämning

Farligt avfall

Farligt avfall ska vara tydligt
märkt och helst i
originalförpackning med
uppgift om innehåll.
Olika typer av farligt avfall får
inte blandas.

Hushåll får genom egen försorg
transportera bort farligt avfall som
uppkommit i det egna hushållet till
återvinningscentral.

Inga krav på emballering.

Lämnas enligt anvisning vid
återvinningscentral.

Inga krav på emballering.

Lämnas enligt anvisningar vid
återvinningscentral eller till andra
insamlingsställen som producenterna
tillhandahåller, exempelvis vid
matvarubutiker.

Inga krav på emballering.

Lämnas enligt anvisningar vid
återvinningscentral.

Läkemedel lämnas i
behållare/påse som
tillhandahålls av apotek.

Läkemedel lämnas till valfritt apotek.

Farligt avfall är ett ämne eller
föremål som kan ge allvarliga
skador på växter, djur och
människor. Exempel på farligt
avfall är
- Färg, lackavfall samt hartser
- Lim (kontaktlim, epoxilim,
spackel, fogmassa)
- Lösningsmedel
- Lysrör, lågenergilampor,
glödlampor
- Bekämpningsmedel
(insektsspray, ogräsmedel)
- Sprayburkar med innehåll
- Starkt surt eller alkaliskt avfall
(kaustiksoda, svavelsyra,
ammoniak, lut, avkalkningsmedel)
- Spilloljor och annat oljeavfall
Bilbatterier
Bilbatterier och andra större startbatterier som väger mer än 3 kg.
Batterier, små
Om kasserade produkter
innehåller lösa urtagbara batterier
ska dessa plockas ur. Är batterier
inbyggda i produkten hanteras
den som konsumentelavfall.
Konsumentelavfall
Elektroniska produkter som
normalt finns i en bostad.

Farligt avfall ska lämnas enligt
instruktioner på återvinningscentralen.

Kyl- och frysmöbler får inte
innehålla matrester eller
förpackningar eller dylikt när de
lämnas in.
Läkemedel samt kasserade
kanyler och sprutor.

Kasserade kanyler och sprutor
lämnas i behållare avsedd för
ändamålet som tillhandahålls av
apotek som Region Gotland har
avtal med eller på någon av
Region Gotlands vårdcentraler.

Kasserade kanyler och sprutor lämnas till
apotek som Region Gotland har avtal med
eller till Region Gotlands vårdcentraler.

Avfallsföreskrifter för Region Gotland

Avfallsslag

Krav på emballering

Döda sällskapsdjur samt avfall Mindre döda sällskapsdjur som
från husbehovsjakt
lämnas som restavfall ska läggas
i en påse av lämpligt material.
Sällskapsdjur är djur som normalt
Slaktbiprodukter som lämnas
finns inomhus i en bostad,
exempelvis hund, katt, kanin,
som matavfall ska läggas i de
hamster, orm, fågel och fiskar
matavfallspåsar som
m.m.
tillhandahålls av Region
Gotland.
Vid husbehovsjakt kan mindre
mängd slaktbiprodukter uppstå.
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Instruktion för hämtning/lämning
Mindre döda sällskapsdjur kan grävas ner
på den egna fastigheten eller lämnas i
kärlet för restavfall. Kontakta Region
Gotland för närmare bestämmelser.
Graven ska vara så djup att andra djur
hindras från att gräva upp kroppen.
Döda sällskapsdjur kan också lämnas till
veterinär för omhändertagande.
Slaktbiprodukter som uppstår vid
husbehovsjakt kan lämnas kvar i skogen.
Kontakta Region Gotland för närmare
bestämmelser.
Mindre mängd slaktbiprodukter kan
lämnas i kärlet för matavfall om det är
lättnedbrytbart. Horn, klövar etc. kan
lämnas i restavfallskärlet.

Förpackningar
Förpackningar av plast, papp,
metall och glas.
Returpapper
Tidningar och trycksaker.

Förpackningar ska lämnas på återvinningsstation eller i annat insamlingssystem som
tillhandahålls av producenterna.
Returpapper ska lämnas i de
insamlingssystem som tillhandahålls av
producenterna eller av Region Gotland.

Kuvert sorteras som restavfall.
Däck
Cykeldäck och andra mindre
däck.

Cykeldäck och andra mindre däck kan
lämnas enligt anvisningar vid
återvinningscentral. Däck måste separeras
från fälg. Större däck lämnas till
gummiverkstad eller återförsäljare.

Ammunition m.m.

Lämnas till Polisen.

Ammunition, nödraketer,
fyrverkerier och andra explosiva
produkter.

Åtgärder om föreskrift inte följs

31 § Om avfallsföreskrifterna inte följs, exempelvis vid felsortering, dåligt eller felaktigt
emballerat avfall, felplacerad, överfull eller för tung behållare, har Region Gotland rätt
att ta ut en avgift eller att inte utföra ordinarie hämtning.
Efter att fastighetsinnehavaren har rättat till felen hämtas avfallet antingen vid nästa
ordinarie hämtningstillfälle eller vid en beställd extrahämtning mot avgift enligt
avfallstaxan.

Avfallsföreskrifter för Region Gotland
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För avfall från små avloppsanläggningar och fettavskiljare planerar Region Gotland in
en ny tömning, då felet ska ha rättats till.
32 § Om rättelseåtgärd inte sker, eller om det finns risk för olägenhet för människors hälsa
eller miljön om avfallet lämnas, har Renhållaren rätt att hämta avfallet på annat sätt än
ordinarie hämtning, mot särskild avgift enligt regionens avfallstaxa. Vid upprepade fel
kan Region Gotland ändra abonnemanget.

Annat avfall än hushållsavfall
33 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än
hushållsavfall ska på begäran av Region Gotland lämna de uppgifter i fråga om avfallets
art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för regionens
renhållningsordning.
Annat avfall än hushållsavfall ska hållas skilt från hushållsavfall om inte annat
överenskommits med Region Gotland. Animaliskt avfall som inte utgör hushållsavfall
får inte blandas med hushållsavfall.

Undantag
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden

34 § För undantag från dessa föreskrifter krävs anmälan eller ansökan till Region Gotland
senast en månad innan undantaget önskas träda i kraft. Undantag kan medges enligt 35–
44 §§ under förutsättning att det inte medför risk för olägenhet för människors hälsa
eller miljön och att särskilda skäl föreligger. Undantag från dessa föreskrifter kan medges
under förutsättning att det inte medför risk för olägenhet för människors hälsa eller
miljön och att särskilda skäl föreligger. Ansökan eller anmälan ska göras till Region
Gotland senast en månad innan undantaget önskas träda ikraft.
För att handlägga anmälan eller ansökan kan den aktuella nämnden ta ut en
handläggningsavgift enligt gällande taxa.
Beviljade undantag upphör att gälla:
-

vid ägarbyte på fastigheten,

-

om förutsättningarna för undantaget förändras,

-

efter tidsperiod som anges i beslut från aktuell nämnd eller

-

efter tidsperiod som framgår av §§ 38–43.

Eget omhändertagande av hushållsavfall

35 § Avfall får endast tas omhand på den egna fastigheten enligt vad som anges i §§ 36–
39.

Avfallsföreskrifter för Region Gotland
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36 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild
anmälan.
Torrt trädgårdsavfall som inte kan nyttjas för kompostering får eldas endast om det kan
ske utan att olägenhet uppstår och det i övrigt inte strider mot författning.
Föreskrifter om eldningsförbud måste beaktas.
37 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera
matavfall från fastigheten ska anmäla detta skriftligen till miljö- och byggnämnden.
Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske på skadedjurssäkert sätt och på sådant
sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge
utrymme för användning av den erhållna komposten.
38 § Avfall från mulltoalett, förbränningstoalett, frystoalett, latrinkärl med mera och
liknande får, efter anmälan till miljö- och byggnämnden, komposteras på fastigheten för
att användas som jordförbättringsmedel på fastigheten. Anmälan om omhändertagande
av latrin genom egen anläggning ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen,
uppgifter om de beräknade avfallsmängderna och hur omhändertagandet avses ske.
Urin kan, under förutsättning att olägenhet inte uppstår för människors hälsa eller
miljön, lagras för användning som gödningsmedel genom spridning på odling.
Uppsamling, lagring och spridning av urin ska utföras enligt miljö- och byggnämndens
anvisningar.
Medgivandet Dispensen gäller i högst tio år, därefter måste en ny anmälan lämnas in.
39 § Slam från slamavskiljare eller sluten tank, latrin från torrtoaletter/biologiska toaletter
och urin från separerande toaletter kan, efter anmälan till miljö- och byggnämnden,
hanteras på jordbruksfastighet där fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren själv
tömmer och tar hand om slammet/latrinet/urinen.
Jordbruksfastigheten ska förfoga över tillräckligt med mark för spridning och
omhändertagandet ska utföras på ett sätt som inte orsakar olägenhet för människors
hälsa och miljön.
Medgivandet Dispensen gäller i högst tio år, därefter måste en ny anmälan lämnas in.
40 § Undantag från tömning av slamavskiljare eller sluten tank och undantag från
hämtning av latrin från torrtoaletter/biologiska toaletter och urin från separerande
toaletter kan, efter skriftlig ansökan till miljö- och byggnämnden, medges för fastighet
eller fastigheter som tecknat avtal med innehavare av jordbruksfastighet om tömning.
Innehavaren av jordbruksfastigheten ska då åta sig omhändertagandet och ska förfoga
över tillräckligt med mark för att spridning och omhändertagandet ska utföras på ett sätt
som inte orsakar olägenhet för människors hälsa och miljön.
Dispensen gäller i högs tio år. Därefter kan en ny ansökan lämnas in.
Förlängt hämtningsintervall

41 § Fastighetsinnehavare kan, efter ansökan till miljö- och byggnämnden, medges att
hämtning av avfall från små avloppsanläggningar sker vartannat år.

Avfallsföreskrifter för Region Gotland
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Efter ansökan till miljö- och byggnämnden kan, om särskilda skäl föreligger, även
tömning med längre intervall medges.
Förlängt intervall kan medges under förutsättning att nämnden utifrån ansökan med
uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning ej
behöver utföras med ordinarie intervall.
Dispensen gäller i högst tio år. Därefter kan en ny ansökan lämnas in.
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.
Delat abonnemang eller gemensam avfallslösning för en- och
tvåbostadshus samt fritidshus

42 § Ansökan om gemensam avfallsbehållare eller avfallslösning lämnas till tekniska
nämnden. Beslutet gäller i högst fem år.
42 a § Gemensam avfallsbehållare. Två eller tre närboende fastighetsinnehavare med
samma abonnemangstyp kan dela kärl under förutsättning att:
1. Fastighetsinnehavarna har gemensamma kärl för både rest- och matavfall. Dispens
från krav på kärl för matavfall gäller om samtliga fastighetsinnehavare
komposterar allt matavfall och har anmält detta enligt § 37.
2. Avståndet mellan ordinarie uppställningsplatser för behållare vid egna
abonnemang för berörda fastigheter är högst 500 meter.
3. Bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas.
4. Olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
5. Ansökan undertecknad av samtliga fastighetsinnehavare lämnas till Region
Gotland tekniska nämnden.
6. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställningsplatsen för
behållarna.
42 b § Gemensam avfallslösning. Fler än tre fastighetsinnehavare kan, utan särskild
ansökan, anmäla användning av en gemensam avfallslösning2 under förutsättning att:
1. Kriterierna i 42 a § punkt 1–4 är uppfyllda.
2. En samfällighetsförening eller liknande förbinder sig att ansvara för anordnande
och skötsel av uppställningsplats och den gemensamma avfallslösningen.
42 c § Fastighetsinnehavare som inte uppfyller kriterierna för delat abonnemang eller
gemensam avfallslösning enligt §§ 42 a eller 42 b kan, vid särskilda skäl, medges rätt att
använda gemensamma avfallsbehållare efter skriftlig ansökan till tekniska nämnden.

2

En gemensam avfallslösning kan även kräva bygglov enligt plan- och bygglagen.
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Uppehåll i hämtning

43 § Uppehåll i hämtning av rest- och matavfall och latrin vid permanentabonnemang kan
efter ansökan medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under
en sammanhängande tid om minst tre månader.
Uppehåll i hämtning av slam kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare om
fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst tolv
månader. Fastighetsägaren ansvarar för att inget avfall finns i anläggningen under
uppehållet.
Uppehåll i hämtning av rest- och matavfall, latrin och slam från fritidshus kan efter
ansökan medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en
hel hämtningsperiod enligt §§ 27-29.
Ansökan ska lämnas till tekniska nämnden minst en månad innan avsedd
uppehållsperiod.
Uppehåll i hämtning av hushållsavfall medges för maximalt Dispensen gäller i högst tre
år per ansökningstillfälle.
Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna
hushållsavfall till Region Gotland

44 § Miljö- och byggnämnden får, efter fastighetsinnehavarens ansökan, om det finns
särskilda skäl, medge dispens för fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare från
förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken, om den som ska hantera avfallet med stöd av
dispensen kan göra det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.
Avfall får inte eldas på den egna fastigheten annat än vad som framgår av 36 §, ej heller
grävas ner om det inte gäller döda sällskapsdjur. Vid befrielse från skyldigheten att
överlämna avfall till Region Gotland får avfall heller inte lämnas till återvinningscentral.
För att beviljas befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till Region
Gotland ska fastighetsinnehavaren visa att inget behov av kommunala avfallstjänster
föreligger.

Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft 2021-xx-xx. Genom dessa föreskrifters ikraftträdande
upphör regionens föreskrifter om avfallshantering antagna av fullmäktige 2014-02-20, § 4
att gälla.

Övergångsbestämmelser
Beslut om undantag som fattats med stöd av, eller i enlighet med, tidigare föreskrifter och
där förhållandena inte har ändrats gäller tillsvidare eller till det datum som anges i beslut.

Aktiviteter på övergripande och avdelningsnivå till Verksamhetsplan 2021
Mål i styrmodellen/övergripande aktivitet
Mål 1. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar
för ett livslångt lärande.
Underlätta för elever och utbildningsverksamhet genom
att bistå med lokaler, praktikplatser och möjlighet att
transportera sig till skolan

Avdelning

Avdelningens aktivitet

Klart senast Målområde
Social hållbarhet

Projektavdelning

Att ta fram en beskrivning på att kunna ta emot
praktikanter
från skolan
på projektavdelningen
Planlagt feriearbetare
under
sommaren 2021.

2021-12-15

Gata/parkavdelning

Omfattningen av antalet feriearbetare är ännu så länge inte
fastställt utan tas i samråd mellan Thomas Lundblad,

2021-12-31

VA aktivitet: Ta emot studiebesök, delta på
gymnasiemässan samt ta emot elever på praktik och för
gymnasiearbetet. Ta emot en tekniksprångare och minst 3
drifttekniker per termin.

2021-11-30

VA-avdelning

Fastighetsförvaltningsavd.
Mark och trafikavdelningen

Underlätta för elever och utbildningsverksamheten genom
att bistå med lokaler, praktikplatser och möjlighet att
transportera sig till skolan. Förvaltningsövergripande
aktivitet.
Erbjuda allmän kollektivtrafik - utöka tillgänglighet om
medel tilldelas

2021-12-31
2021-12-31

Erbjuda särskild kollektivtrafik - bibehålla nuvarande nivå
Projekt Säkra skolvägar - Trafiksäkerhetsåtgärder vid
Södervärnsskolan

2021-12-31

På uppdrag av UAF agera kundtjänst för skolskjutsfrågor
Erbjuda allmän kollektivtrafik - utöka tillgänglighet om
medel tilldelas

2021-12-31

Kollektivtrafiken
Kollektivtrafiken

Erbjuda särskild kollektivtrafik - bibehålla nuvarande nivå

2021-12-31

Kundtjänst

2021-12-31

Verksamhetsstöd

På uppdrag av UAF agera kundtjänst för skolskjutsfrågor
Hålla ihop övergripande arbete så att TKF kan erbjuda
praktikplatser

Fastighetsförvaltningsavd.

Ta emot praktikanter från olika kategorier.

2021-12-31

Fastighetsförvaltningsavd.

Tillhandhålla ändamålsenliga lokaler
Ta emot studiebesök från förskola till gymnasium i mån av
efterfrågan och tid.

2021-12-31

Mark och trafikavdelningen
Mark och trafikavdelningen
Mark och trafikavdelningen

Avfallsavdelningen

2022-12-31

2021-12-31

2021-12-31

2021-12-31

Mål 2. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en
god och jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor
Analysera och fastställa på avdelningen VAD som skall göras
och som ingår i grund/kärnuppdraget.

Möjliggöra rekreation för barn och vuxna.

Gata/parkavdelning

Tydliggöra markskötselavtalet gentemot FFA där målet är
att träffa ett avtal mellan Gata\- parkavdelningen och FFA.

2021-12-31

Fastighetsförvaltningsavd.

Möjliggöra rekreation för barn och vuxna.

2021-12-31

Hamnavdelning

Fortsatt hög säker miljö inom hamnar och hamnområden.

2021-12-31

Mark och trafikavdelningen

Förvalta skog

2021-12-31

Mark och trafikavdelningen

Investering - Brygga vid Kallis

2021-12-31

Mark och trafikavdelningen

Investering - Grillplatser på ön

2021-06-30

Mark och trafikavdelningen

Roma Lekplats

2021-12-31

Mark och trafikavdelningen

Uppdatera lekplatsstrategi och ta fram lekplatsplan
Implementera strategin för att förebygga och motverka
mäns våld mot kvinnor

2021-06-30

2021-12-31

Gata/parkavdelning

Ha säkra lekutrustningar på våra fastigheter
Åtgärda fel och brister inom tillgänglighetsområdet i våra
fastigheter.
Genomföra lekplatsbesiktningar på hela Gotland där Region
Gotland har ett ansvar.

Fastighetsförvaltningsavd.

Tillgänglighetsanpassningar i offentlig miljö.

2021-12-31

Mark och trafikavdelningen

Tallunden - tillgänglighetgöra gångstråk
Tillgänglighetsanpassa gång- och cykelpassager i den
cirkulationsplats som ska anläggas i korsningen Östra
Hansegatan och Artillerigatan
Tillgänglighetsanpassa gång- och cykelpassager i korsningen
Kung Magnus väg och Jägargatan

2021-06-30

2022-12-31

Verksamhetsstöd

Tillgänglighetsanpassning vid busstation Roma
Säkerställa att TKF:s e-tjänster och information på
gotland.se följer gällande tillgänglighetskrav

Gata/parkavdelning

I god tid säkerställa beredskapslistor inför hösten/vintern
2021/2022 samt kompetensutveckla fler medarbetare inom
avdelningen i syfte att underlätta tillsättandet av
beredskaper.

Verksamhetsstöd
Fastighetsförvaltningsavd.
Fastighetsförvaltningsavd.

Tillgänglighetsanpassningar i offentlig miljö.

Mark och trafikavdelningen
Mark och trafikavdelningen
Mark och trafikavdelningen

2021-12-31

2021-12-31
2021-12-31

2022-12-31
2022-12-31

2021-12-31

Mål 3. Gotland har god beredskap och förmåga att
hantera samhällsstörningar

Vidmakthålla förvaltningens kompetens kring
kommunalteknisk service i kris och beredskap

2021-12-31
2021-12-15

VA-avdelning

VA-aktivitet: Alla kontorstjänster ska vara digitala
VA-aktivitet: Införa Rakel telefon till varje beredskapsgrupp
(HBI)

VA-avdelning

VA-aktivitet: Nytt system för fjärråtkomst enligt NIS

2021-04-30

VA-avdelning

VA-aktivitet: Nätverksarkitektur enligt NIS

2021-04-30

VA-avdelning

VA-aktivitet: Riskanalys enligt NIS

2021-04-30

VA-avdelning

VA-aktivitet: Uppdatera VA:s nödvattenplan (HBI)

2021-11-30

VA-avdelning

2021-11-30

VA-aktivitet: Årlig träning av krisorganisationen (HBI)
Vidmakthålla förvaltningens kompetens kring
kommunalteknisk service i kris och beredskap.

2021-11-30

2021-12-31

Mark och trafikavdelningen

Genomföra beredskapsövning
Kontinuerligt genomföra och följa upp Mark- och
trafikavdelningens riksanalys

Verksamhetsstöd

Genomföra krisledningsövning

2021-05-31

Verksamhetsstöd

Att implementera och följa upp genomförande av aptmaterial om barnkonventionen.

2021-12-31

Fastighetsförvaltningsavd.

Ha hög driftsäkerhet på på vår tekniska system.

2021-12-31

Avfallsavdelningen

Alla "kontorstjänster" ska kunna jobba hemifrån, de
processer som inte är digitaliseras ska digitaliseras och de
som inte har bärbar dator ska byte ut stationär dator till
bärbar dator när det är möjligt.

2021-12-31

VA-avdelning
Fastighetsförvaltningsavd.
Hamnavdelning

Avfallsavdelningen

Årlig träning av krisorganisationen
Säkerställa att det finns rutiner som är kända och följs
gällande säkerhet i driften

Försörjningsavdelningen

Ta fram en nulägesbild och målbild samt identifiera och
påbörja aktiviteter för att höja RSFs beredskap i
krissituationer – tex säkra system, säkrad
måltidsproduktion och transporter.

Avfallsavdelningen

2021-12-31

2021-12-31

2021-12-31
2021-12-31

2021-12-31

Ekonomisk
hållbarhet

Mål 4. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Genom god infrastruktur möjliggöra för befolkningen att
bo och verka på Gotland.
VA-avdelning

VA-Aktivitet: Bestämma VO för Hide och Bunge/Fårösund

2021-11-31

VA-avdelning

VA-aktivitet: Bygga ut VA till VO Strömma och Öja

2021-11-30

VA-avdelning

VA-aktivitet: Bygga överföringsledning Garda-Ljugarn

2021-12-15

VA-avdelning

2021-11-30

VA-avdelning

VA-aktivitet: Entreprenörsutbildning
VA-aktivitet: Projektera för överföringsledning till Stenkyrka
och Martebo från Lickershamn
VA-aktivitet: Projektera och upphandla överföringsledning
Västergarn - Tofta
VA-aktivitet: Projektera VA till kommande VO
Bunge/Fårösund och Väskinde
VA-aktivitet: Upphandla och påbörja bygga av
överföringsledning Sanda- Västergarn
VA-aktivitet: Utreda och förprojektering av
ledningssträckan Valleviken, Hellvi, Hide till Slite

VA-avdelning

VA-aktivitet: Förbättra VA-exploateringsgruppen med
fullständiga förklarande svar. Handläggning max 4 veckor

2021-11-30

Mark och trafikavdelningen

Lekplats Roma

2021-12-31

Mark och trafikavdelningen

Projekt Anslutning till flygplatsen

2021-01-20

Mark och trafikavdelningen

Genomföra investeringsprojekt

2022-12-31

Mark och trafikavdelningen

Genomföra investeringsprojekt utifrån länsplan

2022-12-31

Mark och trafikavdelningen

Genomföra förstudier

2021-12-31

Mark och trafikavdelningen

Genomföra exploateringsprojekt

2021-12-31

Mark och trafikavdelningen

2021-01-20

Verksamhetsstöd

Ta fram och följa upp strategier och planer
Följa upp digitaliseringsplanen och rapportera i
delårs/årsbokslut
Utöka användandet av "mina meddelanden" inom minst
fem områden

Fastighetsförvaltningsavd.

FFA håller de regionala fastigheterna i gott och säkert skick.

2021-12-31

Projektavdelning

Att genomföra entreprenörsträff mellan
Projektavdelningen och entreprenörer

2021-12-15

Projektavdelning

Informationsträff för dialog med tekniska konsulter

2021-12-15

Projektavdelning

Projektavdelningen deltar på byggmästareföreningens
dialoger och möten för att få ett bra samarbete

2021-12-15

VA-avdelning
VA-avdelning
VA-avdelning
VA-avdelning

Verksamhetsstöd

2021-11-30
2021-11-30
2021-11-30
2021-11-30
2021-11-30

2021-12-31
2021-12-31

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

Gata/parkavdelning
Hamnavdelning

Samverkan näringslivet, delta i näringslivsfrukostar när
dessa återkommer efter pandemin.
Förbättra förutsättningarna för effektiv logistik i
Klintehamns hamn

2021-12-31
2021-12-31

Genomföra Almedalsveckans delprojekt Infrastruktur
Genomföra och följa upp mätning för NKI för
markupplåtelser

2021-07-31

2021-12-31

Mark och trafikavdelningen

Medverka till byggbar mark
På uppdrag av avdelningar och andra förvaltningar erbjuda
kundtjänst för våra kunder

Mark och trafikavdelningen

Skapa förutsättningar för torghandel

2021-05-31

Mark och trafikavdelningen

Skapa förutsättningar för uteserveringar

2021-12-31

Mark och trafikavdelningen

Bidra till att säkra mark för etablering av verksamheter
Utveckla e-tjänster och information på Region Gotlands
webbplats
Följa upp digitaliseringsplanen och rapportera i
delårs/årsbokslut
Skap god dialog med FFA och, entreprenörer, hyresgäster,
brukare och förvaltningar.
Skapa förfrågningsunderlag så att det ger förutsättningar
för flera entreprenörer.
Att genomföra regelbundna träffar med entreprenörer
kopplade till avfallsavdelningen

2021-01-20

Mark och trafikavdelningen
Mark och trafikavdelningen
Mark och trafikavdelningen

Mark och trafikavdelningen
Verksamhetsstöd
Fastighetsförvaltningsavd.
Fastighetsförvaltningsavd.
Avfallsavdelningen

2021-02-28

2021-12-31

2021-12-31
2021-12-31
2021-12-31
2021-01-22
2021-12-31

Mål 6. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt
bostadsbyggande över hela ön
Bidra till en smidig samhällsbyggnadsprocess
TKF-aktivitet. Införa en gemensam beredning för
samhällsbyggnad.
TKF-aktivitet. Genomföra externt
samhällsbyggnadsforum.

Mark och trafikavdelningen

Delta i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan

2021-12-31

Mark och trafikavdelningen

Delta i arbetet med samhällsbyggnadsprocessen

2022-01-01

Mark och trafikavdelningen

Genomföra exploateringsprojekt

2021-12-31

Mark och trafikavdelningen

Genomföra fastighetsförsäljningar

2021-12-31

Mark och trafikavdelningen

Lekplats Roma

2021-12-31

Mark och trafikavdelningen

Medverka i framtagandet av detaljplaner

2021-12-31

Fastighetsförvaltningsavd.

Deltar i framtagande av samhällsbyggnadsprocess

2021-12-31

Fastighetsförvaltningsavd.

FFA håller de regionala fastigheterna i gott och säkert skick.
Påbörja arbetet med att förbättra avfallshanteringen i
offentliga miljöer

2021-12-31

Avfallsavdelningen

2021-12-31

Ekologisk
hållbarhet

Mål 7. Gotlands klimatavtryck minskar
TKF-aktivitet. Bryta ner de relevanta Globala målen till
konkreta aktiviteter inom TKFs verksamhetsområden.
Inom energi-klimat: Mål 7 – Hållbar energi för alla, Mål 9
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Mål 11 Hållbara städer och samhällen och Mål 13 – bekämpa
klimatförändringarna. Inom Hållbara val: Mål 12 – Hållbar
konsumtion och produktion.

Gata/parkavdelning

Gata/parkavdelning
VA-avdelning

VA-avdelning

2021-01-11

2021-12-31
2021-11-30

2021-11-30

VA-avdelning

VA-aktivitet: Kommunikationsplan för VA för Spara vatten o
hållbart vattenanvändning samt Uppströmsarbete o klimat
VA-aktivitet: Ny lantbruksträff i samarbete med LRF o
Hushållningssällskapet för att få ut mera certifierat slam på
åkermark (GM 11.6, 12.5 o HBI)
VA-aktivitet: Sammanställning och åtgärdslista från
uppströmsarbetet mht verksamhetens
kemikalieanvändning (GM 9.1, 12.4 o HBI)

VA-avdelning

VA-Aktivitet: Sanering VA-ledningsnät 1% årligen

2021-11-30

VA-avdelning

VA-aktivitet: Upphandla konsult för åtgärdsförslag för att
hamna under 100 kwh/ansluten/år (inkl tillverkat energi)
(år 2019 enligt VASS Vatten 122 och Avlopp 161)

2021-11-30

Hamnavdelning

Minska miljöpåverkan på havsvattnet

2021-12-31

Hamnavdelning

Regionens hamn i Visby är fossilfri!

2021-12-31

Hamnavdelning

Åtgärder efter energikartläggning av hamnarna

2021-12-31

VA-avdelning

VA-avdelning

2021-11-30

2021-11-30

2021-12-15

Mark och trafikavdelningen

Arbeta för att verkställa trafikförsörjningsprogrammet
under förutsättning att medel tilldelas
Bedriva projekt där Region Gotland har tagit på sig
huvudmannaskapet för utredning och sanering av
förorenade markområden

Mark och trafikavdelningen

Bidra med kompetens i regionstyrelseförvaltningens arbete
med Energicentrum

2021-12-31

Mark och trafikavdelningen

Delta i projektet cykelvänlig arbetsplats

2021-12-31

Mark och trafikavdelningen

Delta i projektet för elväg

2021-12-31

Mark och trafikavdelningen

2021-12-31

Mark och trafikavdelningen

Delta i projektet hållbara transporter
Efter arbetet med översiktsplan uppdatera en cykeplan för
Gotland

Mark och trafikavdelningen

Fortsätta arbetet med trädplan

2021-12-31

Mark och trafikavdelningen

Följa upp parkeringsstrategin

2021-12-31

Mark och trafikavdelningen

Medverka i arbetet med att ta fram en grönplan

2021-12-31

Mark och trafikavdelningen

Projekt Anslutning till flygplatsen

2021-12-31

Mark och trafikavdelningen

2021-12-31

Mark och trafikavdelningen

Projekt busstation Roma
Trafiksäkra gång- och cykelpassager i korsningen mellan
Kung Magnusväg och Jägargatan

Fastighetsförvaltningsavd.

Upphandla hållbara energikällor/materialval

2021-12-31

Fastighetsförvaltningsavd.

Fortsatt arbete med energieffektivisering.

2021-12-31

Avfallsavdelningen

Utreda ÅVC verksamheten för framtiden

2021-12-31

Avfallsavdelningen

Fortsätta utveckla ÅVC anläggningarna på Gotland

2021-12-31

Avfallsavdelningen

2021-12-31

Avfallsavdelningen

Upphandla ÅVC anläggningar vid behov
Påbörja tillsammans med VA för att utveckla användande
av slam för biogas och gödsel
Upphandla entreprenad för utbyggnad av Slite
avfallsanläggning

Avfallsavdelningen

Påbörja arbetet med att öka andelen återbruk

2021-12-31

Försörjningsavdelningen

I den egna förvaltningen arbeta igenom reseriktlinje,
miljöpolicy, mm på varje enhet för att ändra beteenden.

2021-12-31

Gata/parkavdelning

Hushålla med dricksvatten – vattna med spillvatten.

2021-12-31

Mark och trafikavdelningen

Avfallsavdelningen

Mål 8. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt
säkrad
TKF-aktivitet. Bryta ner Globalt Mål 6 - rent vatten och
sanitet för alla, till konkreta aktiviteter inom TKFs
verksamhetsområden

Fortsätta använda och köpa in mer el\-redskap under 2021
inom Gata\- parkavdelningen.
Delta med Gata\- parkavdelningen aktivt i projektet kring
"Plastbanta Almedalen 2021"....om Almedalsveckan 2021
blir av?
VA-aktivitet: Bygga om f d Burgsvik ARV till en testbädd
tillsammans med IVL
VA-aktivitet: Investera fett och oljeavskiljare samt
informera om underhåll (projekt för tekniksprångare) (GM
9.1, 12.8 o HBI)

2021-12-31

2021-12-31

2021-12-31

2022-12-31

2021-12-31
2021-12-31

VA-avdelning

2021-11-30

VA-avdelning

VA-aktivitet: (HBI och GM 6.1) Driftoptimeringsrutin för
ledningen Nygårds - Tofta
VA-aktivitet: (HBI och GM 6.1) Göra ny upphandling för
driftstörningsinformation med sms tjänst och länk till
hemsidan

VA-avdelning

VA-aktivitet: Bilda en grupp som enbart ska jobba med att
förstärka Visby med dricksvatten inkl renovering av
Tingstäde och Visby VV (HBI och GM 6.1) Förstudie mha
konsult, vilka barriär i Langeshage och/eller Bingeby

2021-04-01

VA-avdelning

VA-aktivitet: Förstudie mha konsult för Tofta VV, vilka
barriär ska det komplementeras med (GM6.1 o HBI)

2021-11-30

VA-avdelning

VA-aktivitet: Genomföra rådighet och VSO för Fårö/AVA

2021-11-30

VA-avdelning

2021-11-30

VA-avdelning

VA-aktivitet: Genomföra VSO för Åminne (GM6.4 o HBI)
VA-aktivitet: Starta rådighet och VSO för Stånga o Tofta
(GM 6.4 o HBI)

VA-avdelning

VA-aktivitet: Säkerställa kvaliteten på provtagning genom
utbildning och rutin (GM 6.1 o HBI)

VA-avdelning

Fastighetsförvaltningsavd.

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

VA-aktivitet: (HBI och GM 6.1) Ny provtagningsrutin för
provtagning ledningsnät (ospolad och spolad prov)

Avfallsavdelningen

God kontroll på FFA dricksvattenanläggningar.
Se över slamtömningsverksamheten utifrån ett medborgar
och medarbetarperspektiv

Gata/parkavdelning

Samtliga upphandlingar av fordon och maskiner skall ha en
punkt kopplat mot förnybara bränslen.

Projektavdelningen

VA-avdelning

Uppdatering av upphandlingsmallar med text om att
hållbarhetsaspekten ska utredas inför alla upphandlingar
och ingå i upphandlingsdokumenten.”
VA-aktivitet: (HBI) Andel direktavledning u behandling av
dagvatten från förorenade ytor till känslig recipient (idag
75% bör komma ner <30%) (finns detta krav med i
dagvattenhandboken? -gemensamt ansvar mellan LAV och
PBL)

2021-11-30

2021-10-31

2021-11-30

2021-11-30
2021-12-31
2021-12-31

2021-12-31

2021-12-31

2021-11-30

VA-avdelning

VA-aktivitet: (HBI) Handlingsplan för att alla pumpar som
bräddar/nödavledar har larm o reservkraft.
VA-aktivitet: (HBI) Upprätta handlingsplan för att
bräddningar inte ska förekomma
VA-aktivitet: Projektera och upphandla för ett extra
bassäng i Klintehamn ARV.
VA-aktivitet: Tillståndsansökan Alva/Hemse
bevattningsdammar

VA-avdelning

VA-aktivitet: Tillståndsansökan Fårösund ARV

2021-11-30

VA-avdelning

VA-aktivitet: Tillståndsansökan Ljugarn ARV

2021-11-30

VA-avdelning

VA-aktivitet: Utredning med handlingsplan om Visbys
sårbarhet till följd av mer extrema skyfall samt stigande
nivåer i hav, vattendrag och sjöar (HBI)

2021-11-30

Hamnavdelning

Minska CO2-utsläppen* med 12-15 % per år

2021-12-31

VA-avdelning
VA-avdelning
VA-avdelning

Avfallsavdelningen

Säkerställa att detta ställs som krav vid upphandlingar på
hållbarhet och energiförbrukning.
Bygga ut en sorteringsplatta på Slite avfallsanläggning i
syfte att kunna hantera avfall på ett miljömässigt bättre
sätt

Avfallsavdelningen

Bygga ut två deponiceller på Slite avfallsanläggning i syfte
att kunna hantera avfall på ett miljömässigt bättre sätt

Fastighetsförvaltningsavd.

2021-12-01
2021-11-31
2021-11-30
2021-11-30

2021-12-31

2021-12-31

2021-12-31

Nämndmål. Minska CO2-utsläppen med 12-15 % per år
TKF-aktivitet. Avdelningarna kartlägger sina CO2-utsläpp
avseende inköpt energi och inköpta fossila bränslen till
egna verksamheter samt till upphandlade transporter
TKF-aktivitetFörvaltningen ska ha ett underlag till en
koldioxidbudget klart till årsskiftet 2021/2022

Alla avdelningar redovisar direkt mot TKF-aktiviteten

2021-07-21

Alla avdelningar redovisar direkt mot TKF-aktiviteten

2021-12-31

Mål 10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster
upplever att det är lätt att komma i kontakt med berörd
verksamhet inom regionen
TKF-aktivitet. Utifrån DiSa-projektets (digital
samhällsbyggnad) grund, digitalisera fler tjänster inom
förvaltningens verksamheter för effektivisering och
kundnytta.

Kvalitet

Gata/parkavdelning
VA-avdelning
Hamnavdelning

Införande av Geosecma inom Gata\- parkavdelningen
under hösten 2021.
VA Aktivitet: (2020) Fastställa rutin för uppföljning av
synpunktssystemet InfraControl
Informativ hemsida för hamnavdelningen med digitala
tjänster

2021-12-31
2021-12-31
2021-12-31
2021-12-31

Mark och trafikavdelningen

Digitalisera båtplatshanteringen
Förbättra information på Region Gotlands webbplats och
utveckla fler e-tjänster

Mark och trafikavdelningen

Digitalisera markavtal

2021-12-31

Mark och trafikavdelningen

Kollektivtrafikenheten ansluts till felanmälan Infracontrol

2021-06-30

Hamnavdelning

2021-12-31

Mark och trafikavdelningen

Kundtjänst ska ingå i ett pilotprojekt för att testa
chatfunktion med våra kunder
Tillsammans med gata- och parkavdelningen digitalisera
driftytor i GeoSecma

Verksamhetsstöd

E-tjänst för transportdispens

2021-04-30

Verksamhetsstöd

E-tjänst för uthyrning av båtplatser

2021-06-30

Verksamhetsstöd

E-tjänster för särskild kollektivtrafik

2021-06-30

Verksamhetsstöd

Utökad självservice för avfallskunder

2021-06-30

Verksamhetsstöd

Boendeparkering helt automatiserad

2021-04-30

Fastighetsförvaltningsavd.

Utveckla digitaliseringen inom FFA

2021-12-31

Avfallsavdelningen

Bidra till DiSa-projektet vad avser avfallshanteringen
Åtgärder för att förbättra tillgängligheten till förvaltningens
egna verksamheter.

2021-12-31

Mark och trafikavdelningen

Försörjningsavdelningen

2021-12-31
2021-12-31

2021-12-31

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

Hamnavdelning

VA-Aktivitet: Mäta NKI eller bjuda in till fokus-grupper
tillsammans med Avfall för bl a höra om bemötande
Kundkontakt vid hamnavdelningen skall präglas av ett bra
bemötande

Hamnavdelning

Kundmöten med våra största kunder

2021-12-31

Mark och trafikavdelningen

Årets happening

2021-06-30

Mark och trafikavdelningen

Arbeta med bemötandeprinciper på APT

2021-12-31

Mark och trafikavdelningen

Bemötandeutbildning för våra kundtjänstmedarbetare

2021-12-31

Mark och trafikavdelningen

Fokusgrupp för kollektivtrafik

2021-12-31

Mark och trafikavdelningen

Genomföra kundenkät hos våra torghandlare

2021-06-30

Mark och trafikavdelningen

Genomföra kundundersökning i kundtjänst

2021-12-31

Verksamhetsstöd

Informera om de digitala redskap som underlättar
dialog/medskapande vid leverantörs- och kundmöten

2021-12-31

VA-avdelning

Fastighetsförvaltningsavd.

2021-12-31

Avfallsavdelningen

2021-12-31
2021-12-31

Projektavdelning

Utvecklingsarbete på Projektavdelningen

2021-12-15

Gata/parkavdelning

Internutbildning beställningar.

2021-12-31

VA-avdelning

VA Aktivitet (HBI) Digitaliserat ronderingssystem
VA Aktivitet (HBI) Process för ledningsförnyelse med
arbetsfördelning GeoSecma, filmning mm
VA Aktivitet 3 års plan för förnyelsebehov ledningsnät,
gällande för 2022-2024 (ska senare resultera i en 10årsplan)
VA Aktivitet Anläggningsdokumentationsprocess efter
intern och extern jobb (bygg, mek o el)

2021-12-31

VA-avdelning

VA-avdelning
VA-avdelning

VA-avdelning

VA Aktivitet Utbildningsinsats för kompetenshöjning i
inköpsprocessen, upphandlingsplan, upphandlingsprocess
med ansvarsfördelning mellan RSF/TKF/VA och skillnader
LOU/LUF
VA Aktivitet: (HBI) Fokusgrupper inom/och
enhets/gruppöverskridande

VA-avdelning

VA-Aktivitet LTA-process för VA

VA-avdelning

2021-12-31

2021-12-31
2021-12-31

2021-12-31
2021-12-31
2021-12-31

Hamnavdelning

VA-aktivitet: (HBI) Fastställa 5 års
förnyelseplan/åtgärdsplan för avloppsreningsverk
VA-Aktivitet: (HBI) Fastställa 5 års
förnyelseplan/åtgärdsplan för vattenverk
Fortsätta framtagande av rutiner och implementera
Docpoint.

Hamnavdelning

Identifierar och kartlägger processer och rutiner

2021-12-31

Mark och trafikavdelningen

Kartlägga processer för Mark- och trafikavdelningen
Genomföra ledningens genomgång för uppföljning av
verksamheternas aktiviteter mot mål

2021-12-31

Verksamhetsstöd
Verksamhetsstöd

Införa ny mappstruktur för Projektavdelningen

2021-06-30

Verksamhetsstöd

Skapa tydligare struktur/rutiner för GDPR

2021-12-31

Verksamhetsstöd

Stödja chefer vid implementering av beslutstödssystem

2021-12-31

Verksamhetsstöd

Införa intern e-tjänst för förbättringsidéer

2021-06-30

Fastighetsförvaltningsavd.

Fortsatt arbete med verksamhetens processer.
Internutbildning på avdelningen i nya taxan och
föreskrifterna samt effekter av dessa för oss

2021-12-31

VA-avdelning
VA-avdelning

Avfallsavdelningen

2021-12-31
2021-12-31
2021-12-31

2021-12-31

2021-12-31

Avfallsavdelningen

Utbildningsinsats för kompetenshöjning i inköpsprocessen,
upphandlingsplan, upphandlingsprocess
Identifiera och kartlägga avtal och ansvar samt säkerställa
effektiva processer och rutiner

Försörjningsavdelningen

Öka kvaliteten och effektiviteten i ärendeberedningen.

2021-12-31

Fastighetsförvaltningsavd.

Bidrar till förnyelsepriset

2021-12-31

Avfallsavdelningen

TKF-aktivitet. Förvaltningen nominerar varje år bidrag till
förnyelsepriset och redovisar nomineringar och ev
framgångar i delårsrapport och verksamhetsberättelse
året efter
Mål 13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad
kultur

2021-12-31

Ha bra och utvecklande kundmöten
Att genomföra regelbundna träffar med entreprenörer
kopplade till avfallsavdelningen
Mäta NKI eller bjuda in till fokus-grupper tillsammans med
VA för bl a höra om bemötande

Avfallsavdelningen

Mål 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.

2021-12-31

2021-12-31
2021-12-31

Medarbetare

TKF-aktivitet. I förvaltningsledningen formulera
aktiviteter till avdelningarna med syfte att förbättra
enkätresultaten i medarbetarenkäten som är kopplade till
utvecklingsområdena för en tillitsbaserad kultur. De fyra
utvecklingsområdena är: -samverkan över gränser, - från
försiktighet till tillit, -lärande och utveckling, - stolthet och
helhetsförståelse.

Projektavdelning

Fördelat ledarskap och ansvar.

2021-12-15

Gata/parkavdelning

Börja pröva arbetsrotation både för att stärka tilliten inom
organisationen men även för att kompetensutveckla
personal inom avdelningen i syfte att fler kan mer och att vi
inte blir så känsliga vid personalfrånvaro. Målet är ett
resultat utifrån samverkansgruppen inom Gata\parkavdelningen 2020\-12\-16.

2021-01-11

VA-avdelning

Följa upprättade handlingsplaner samt säkerställa mer tid
hos våra medarbetare för uppföljning.
VA Aktivitet: (2020) Fortsätta med den nya punkt från 2020
"feedback" på varje APT

VA-avdelning

VA Aktivitet: Uppföljning av aktiviteter på varje APT. En del
medarbetare får aktiviteter på medarbetarkontraktet som
följs upp vid näst kommande kontrakt

2021-12-31

VA-avdelning

VA Aktivitet: Införa och implementera VA:s hemmasida

2021-03-31

Hamnavdelning

Genomföra lagutveckling med hamnavdelningen

2021-12-31

Hamnavdelning

Genomföra större projekt i egen regi

2021-12-31

Mark och trafikavdelningen

Arbeta med utvecklingsområdena på APT

2021-12-31

Mark och trafikavdelningen

Ta fram handlingsplan utifrån medarbetarenkäten
Föreslå tillvägagångssätt för att förbättra enkätresultat i
medarbetarenkäten och initiera arbetet vid
ledningsgruppsmöten

2021-12-31

Öka delaktigheten hos alla medarbetare nom FFA.
Säkerställa att vi har goda och effektiva rutiner som stärker
ledarskap och medarbetarskap

2021-12-31

Gata/parkavdelning

Verksamhetsstöd
Fastighetsförvaltningsavd.
Avfallsavdelningen

2021-12-31
2021-01-19

2021-12-31

2021-12-31

Mål 14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja
genom aktivt och strategiskt arbete
TKF-aktivitet. På övergripande nivå inventera nuläge samt
kommande bemannings- och kompetensbehov.

Gata/parkavdelning
VA-avdelning
VA-avdelning
Hamnavdelning

Delta
vid Sjöfartsdagenmed prioritering där brister finns
Kompetensutveckling
samt öka förutsättningarna för en redundant organisation.

Mark och trafikavdelningen

På ledningsgrupp gå igenom nuläge samt kommande
bemannings- och kompetensbehov på avdelningen

Hamnavdelning

2021-12-31
2021-12-31
2021-12-31
2021-12-31
2021-12-31

2021-12-31

2021-12-31

Verksamhetsstöd

Aktiviteten att "på övergripande nivå inventera nuläge
samt kommande bemannings- och kompetensbehov" följs
upp vid ledningens genomgång två gånger per år
Kartlägga "Löneboxar" för att säkerställa att vi rekryterar
till "rätt" lön

Fastighetsförvaltningsavd.

Genomföra kompetensutveckling där brister finns

2021-12-31

Verksamhetsstöd

2021-12-31

Försörjningsavdelningen

Kompetensutveckling med prioritering där brister finns
samt öka förutsättningarna för en redundant organisation.
Genomföra aktiviteter utifrån förvaltningens
kompetensförsörjningsplan.

Projektavdelning

Arbetsmiljö och trivsel.

2021-12-15

Gata/parkavdelning

Planera för en gemensam Gata\-parkdag.
VA Aktivitet (HBI) Alla ska få möjlighet till relevant
utbildning

2021-12-31

2021-12-31

VA-avdelning

VA Aktivitet 2 VA möten per år
VA Aktivitet 5 arbetsledarträffar runt om på VA:s
anläggningar
VA Aktivitet Digitala VA möten en gång per månad tills vi
igen får ha fysiska möten
VA Aktivitet Friskvårdsaktivitet (ex Tappa), VA:s
traditionella VÅR fest (betalas av personalen)
VA Aktivitet Ingen medarbetare ska belastas med orimlig
övertid under sin beredskap.

Hamnavdelning

Aktivt förebyggande arbetsmiljöarbete.

2021-12-31

Avfallsavdelningen

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

Upprätta tydliga realistiska mål för både Gata/Vägenheten
samt Parkenheten
VA Aktivitet (HBI) Gemensam upplärning av
sommarpersonal (vatten o avlopp)
VA Aktivitet Lägga ut 3 projekt som studerande kan söka
(examensprojekt universitet)

VA-avdelning
VA-avdelning
VA-avdelning
VA-avdelning
VA-avdelning

2021-12-31
2021-12-31

2021-12-31

2021-12-31
2021-06-30
2021-12-31
2021-12-31

Verksamhetsstöd

Samtliga medarbetare vid hamnavdelningen når upp till
folkhälsomyndighetens rekommendation om fysisk aktivitet
Skapa idébank genom att kartlägga de hälsofrämjande
aktiviteter som genomförs och redovisa vid ledningsmöten
två gånger per år.

Fastighetsförvaltningsavd.

Skapa hälsofrämjande aktivitet

2021-12-31

Avfallsavdelningen

Aktivt förebyggande psykosocialt arbetsmiljöarbete.

2021-12-31

Avfallsavdelningen

Aktivt förebyggande fysiskt arbetsmiljöarbete.

2021-12-31

Hamnavdelning

2021-12-31

2021-12-31

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/141
18 januari 2021

Anna Rieem

Tekniska nämnden

Köpekontrakt Klinte Odvalds och Hemse Talgoxen
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att
- godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Klinte Odvalds 1:35
och Hemse Talgoxen 3 för en köpeskilling av 1 000 000 kronor respektive
450 000 kronor.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2018-04-26 att utse Österled Fastighets AB som vinnare i
markanvisningstävling för fastigheterna Klinte Odvalds 1:35, Hemse Talgoxen 3,
samt Visby Kopparslagaren 1 samt beslutade 2018-06-13 RS § 186 att godkänna
mellan parterna upprättat markanvisningsavtal. För att fastställa riktlinjer samt lägga
fast förutsättningarna för den fortsatta exploateringen och förvärv av berörda
fastigheter beslutade Regionstyrelsen 2020-04-29 RS § 104 att godkänna mellan
parterna upprättat genomförandeavtal.
Alla tre i projektet ingående fastigheter har gällande detaljplaner med bostadsändamål
och ska följaktligen bebyggas med bostäder inom ramen för projektet.
Inom Hemse Talgoxen 3 fanns upplåtet anläggningsarrende till förmån för Hemse
Grillen AB. Arrendet har flyttats till fastigheten Hemse Domherren 6 inom
torgområdet för att på så sätt möjliggöra gatukökets fortsatta verksamhet samt att
bostäder i enlighet med detaljplan kommer till stånd inom Hemse Talgoxen 3. För
att möjliggöra detta har Region Gotland förvärvat Hemse Domherren 6 i enlighet
med beslut i Tekniska nämnden 2020-06-18 § 144 samt beslutat om nytt arrende till
förmån för Hemse Grillen AB, 2020-11-18 § 261.
Villkoret enligt tecknat genomförandeavtal för förvärv av fastigheterna Klinte
Odvalds 1:35 och Hemse Talgoxen 3 är att det ska finnas beviljat bygglov för
genomförande av byggnation inom aktuella fastigheter. Villkoret har uppfyllts av
exploatören och försäljning av fastigheterna kan därmed ske.
Exploatören har skriftligen framfört önskemål om att det koncerngemensamma
bolaget Ihre Fastigheter AB ska förvärva aktuella fastigheter. Ihre Fastigheter AB är
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 2021/141

ett bolag som ingår i koncernen Gate Group AB där även Österled Fastighets AB
ingår. I enlighet med tecknat genomförandeavtal har exploatören rätt att överlåta
rättigheter och skyldigheter till annan juridisk person som ingår i samma koncern
utan skriftligt medgivande av regionen.

Fastigheternas belägenhet i Klinte och Hemse
Det framtagna och av köparen godkända köpekontraktet reglerar i huvudsak
köpeskilling, tillträde, fastighetens skick m.m. Köpeskillingen är reglerat i
genomförandeavtalet. Tillträde och köpets fullbordande är villkorade av att
Tekniska nämnden godkänner köpekontraktet.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att försäljning av fastigheterna Klinte Odvalds 1:35
och Hemse Talgoxen 3 är en del av genomförandet av projektet dubbel
markanvisning samt att det uppfyller ställda villkor i genomförandeavtalet.
Förvaltningen föreslår därför att Tekniska nämnden beslutar att:
-

godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Klinte Odvalds 1:35
och Hemse Talgoxen 3 för en köpeskilling av 1 000 000 kronor respektive
450 000 kronor.
Barn-, genus samt och landsbygdsperspektiv – genom att sälja aktuella
fastigheter möjliggörs byggnation och boende i hyresbostäder i serviceorter utanför
Visby.
Ekonomisk konsekvensanalys – Köpeskillingen har beslutats i Regionstyrelsen i
samband med godkännande av markanvisningsavtal och genomförandeavtal.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-18
Köpekontrakt Klinte Odvalds
Köpekontrakt Hemse Talgoxen
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Klinte Odvalds

Hemse Talgoxen

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/4357
19 januari 2021

Per Seigerlund

Tekniska nämnden

Friköp tomträtt Visby Musseronen 7
Förslag till beslut

•

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

Sammanfattning

Innehavarna till tomträtten Visby Musseronen 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 653 000 kronor, vilket motsvarar gällande marktaxeringsvärde, och
med tillträdesdagen 2021-04-01.

Bedömning

Barn- och genusperspektiv –inga konsekvenser
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Landsbygdsperspektiv – inga konsekvenser
Ekonomisk konsekvensanalys – Gällande avgäld för Musseronen 7 är 13 510
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 26 055
kronor.
Beslutsunderlag

Ansökan om friköp av Visby Musseronen 7 TN 2020/3117
Tjänsteskrivelse 2021-01-19

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

2 (2)

Köpekontrakt Gotland Visby Musseronen 7

2 (2)

Köparen ska ansöka om och betala lagfartskostnader. Har köparen inte ansökt om lagfart inom
sex månader från tillträdesdagen kommer säljaren att anmäla till Lantmäteriet,
Fastighetsinskrivningen, om att förelägga köparen att ansöka om lagfart.
Dödning av tomträttsinskrivning och lagfart på fastigheten får inte sökas förrän köpebrev har
upprättats.

7. Fastighetens skick
Fastigheten överlåts i det skick den nu befinner sig och köparen har utövat sin undersökningsplikt
vad gäller fastigheten och tagit del av den information som framgår av gällande detaljplan och av
fastighetsregistret. Regionen har därmed informerat om vad den känner till om fastighetens
skick. Köparen har noga besiktigat fastigheten och godtar dess skick och avstår härmed, med
bindande verkan, från alla anspråk mot regionen på grund av fel eller brister i fastigheten, även
om dessa skulle vara att anse som dolda fel enligt 4 kap 19 § jordabalken.

8. Penninginteckningar
Fastigheten överlåts fri från penninginteckningar.

9. Belastningar
Utöver tomträttsinskrivningen belastas fastigheten inte av några kända rättigheter eller
nyttjanderätter.

10. Handlingar
På tillträdesdagen ska säljaren till köparen överlämna eventuella handlingar som säljaren innehar
och som kan vara av intresse för köparen som ny ägare till fastigheten.

11. Villkor
Detta avtal gäller under förutsättning att tekniska nämnden inom Region Gotland godkänner
detta avtal. Om dessa förutsättningar icke uppfylls är detta avtal förfallet, varvid vardera parten
ska bära sina egna kostnader, om ej annat överenskommes.
Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit var sitt.
Underskrift säljare
Ort och datum
Underskrift

Underskrift

Karl-Johan Boberg, ordförande tekniska nämnden

Patric Ramberg, förvaltningschef

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:
Underskrift

Underskrift

Underskrift köpare
Ort och datum
Underskrift

Underskrift

Christina Grolmuss

Hugo Olivares Espinosa

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/4163
Datum

Per Seigerlund

Tekniska nämnden

Friköp tomträtt Visby Jasminen 20
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat köpeavtal för Visby Jasminen
20.

Sammanfattning

Innehavarna till tomträtten Visby Jasminen 20 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 859 000 kronor, vilket motsvarar gällande marktaxeringsvärde, och
med tillträdesdagen 2021-04-01.
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Bedömning

Barn- och genusperspektiv –inga konsekvenser
Landsbygdsperspektiv – inga konsekvenser
Ekonomisk konsekvensanalys – Gällande avgäld för Jasminen 20 är 26 884
kronor/år. Vid försäljning av fastigheter som upplåts med tomträtt förlorar
teknikförvaltningen en årligen återkommande intäkt. Nästa avgäldsperiod börjar
2024-07-01 och löper t.o.m. 2034-06-30 och med dagens taxeringsvärden och nu
gällande lagstiftning och regionala riktlinjer skulle den årliga avgälden bli 34 274
kronor.
Beslutsunderlag

Ansökan om friköp av Visby Jasminen 20 TN 2020/3117
Tjänsteskrivelse 2021-01-19

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Tex Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/3568
18 januari 2021

Per Seigerlund

Tekniska nämnden

Ändring av tomträttsavtal Visby Annelund 1:154
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till ändring av
tomträttsavtal för Visby Annelund 1:154.

Sammanfattning

Tomträtten för fastigheten Visby Annelund 1:154 upplåts till Fly Enterprises AB för
flygmuseum. Tomträttsinnehavaren har nu ansökt om att få använda tomträtten även
till uthyrning av lager, sportaktiviteter och gruppträning. Enligt tomträttsavtalet får
ändringar i nyttandet inte ske utan kommunens (regionens) skriftliga medgivande.
Tomträtten är på 8 183 kvm för vilken utgår en årlig avgäld på 46 029 kronor.

Bedömning

Förvaltningen ser inget hinder mot att tillmötesgå tomträttshavarens önskemål.
Förslag på ändring av tomträttsavtal har därför tagits fram. Den utökade tillåtna
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användningen torde medföra ett högre markvärde vilket ska beaktas vid nästa
regleringstillfälle under 2022.
Barn- och genusperspektiv – inga konsekvenser
Landsbygdsperspektiv – inga konsekvenser
Ekonomisk konsekvensanalys – den utökade användningen bör kunna ligga till
grund för uttag av en högre årlig avgäld än om den tillåtna användningen endast
medger flygmuseum.
Beslutsunderlag

Ansökan om skriftligt medgivande av ändrad användning 2020-10-16
Tjänsteskrivelse 2021-01-18
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/4153
3 februari 2021

Bengt-Olof Grahn

Tekniska nämnden

Remiss: Förslag till reviderad internationell strategi för Region
Gotland 2021-2024
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslaget till internationell strategi
med följande tillägg,

-

Det är önskvärt att regionstyrelseförvaltningen fortsätter att utveckla det
finansierings- och projektkontor som nämns i strategin till ett mer operativt
stöd till förvaltningarna i arbetet med att inspirera, driva på, söka projektstöd,
skriva ansökningar och delta i projektstart m.m.

Sammanfattning

En internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 antogs 27 mars 2017 av
regionfullmäktige, § RF 31. Målen är att främja internationellt utbyte för en
långsiktigt hållbar samhällsutveckling och tillväxt på Gotland, samt att utveckla
Region Gotlands verksamheter. Det internationella arbetet sker i förvaltningarnas
verksamheter, med fokus på ökat lärande och kunnande, för att utveckla
verksamheternas kvalitet. Strategin följs upp årligen och redovisas till
regionfullmäktige. Regionstyrelsen ansvarar för övergripande samordning och för
relationerna i de internationellt prioriterade nätverken. Nämnderna ansvarar för
integration av internationella perspektiv i verksamheten.
Bifogat förslag utgår från att reviderad internationell strategi för Region Gotland
huvudsakligen utgör en aktualiserad version utifrån nya förutsättningar och arbetet
med Vårt Gotland 2040, ny regional utvecklingsstrategi för Gotland. Mål och syfte är
däremot desamma, liksom ansvarsfördelningen, som i Internationell strategi för Region
Gotland 2017-2020.
Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Vi välkomnar även
synpunkter på strategins användbarhet i er nämnd och förvaltning:
- Hur upplever ni att arbeta med strategin?
- Vilka möjligheter och hinder upplever ni med internationellt arbete?
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Ärendebeskrivning - utdrag ur förslaget till ny strategi

Den internationella strategin klargör hur Region Gotlands internationella arbete ska
bidra till att uppnå målen den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040, som är en
strategi för en långsiktig hållbar regional utveckling för Gotland. Strategin syftar även till att ge
ramar för Region Gotlands samtliga nämnder och förvaltningar att integrera det
internationella arbetet i sina verksamheter………………….
De övergripande målen för Region Gotlands internationella strategi är:
 att främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och
tillväxt på Gotland, samt
 att utveckla Region Gotlands verksamheter……………..
Region Gotlands behov och långsiktig nytta ska styra engagemang och deltagande i
det internationella arbetet. Målen ska brytas ner och konkretiseras per nämnd, och
aktiviteter redovisas i nämndernas verksamhetsplaner. Till stöd för arbetet finns ett
nätverk som utgörs av förvaltningarnas utsedda internationella kontaktpersoner.
Region Gotlands internationella arbete tar sin utgångspunkt i Vårt Gotland 2040,
vilken bygger på En nationell strategi för hållbar regional tillväxt, Agenda 2030 samt EU:s
klimatmål 2050………………….
Region Gotland prioriterar ,att aktivt arbeta med medlemskapen i Conference of
Peripheral Maritime Regions (CPMR), Union of the Baltic Cities (UBC),
Organisation of World Heritage Cities (OWHC) samt Stockholmregionens
Europakontor. Region Gotlands engagemang i Hansan är fortsatt en prioriterad
uppgift, Region Gotland prioriterar även sitt engagemang i ICLD…………….
Regionstyrelsen leder och samordnar det övergripande internationella arbetet och
ansvarar även för det långsiktiga deltagandet…………..
Nämnderna ansvarar för att det internationella perspektivet integreras i verksamheten
och att möjligheter till extern medfinansiering undersöks, samt de samarbeten och
nätverk som är ämnesspecifika utifrån deras uppdrag……………….
Förvaltningscheferna ansvarar för och bevakar den internationella utvecklingen inom
sina respektive områden, samt för att undersöka möjligheten till extern
medfinansiering av beslutad verksamhetsutveckling………………………
Regionstyrelseförvaltningens finansierings- och projektkontor bistår Region Gotlands samtliga
verksamheter med aktuell information om projektstöd, finansieringsmöjligheter och
omvärldsbevakning……………………….
Bedömning

Den internationella strategin bygger i huvudsak på att förvaltningarna ska ta det
största ansvaret för om det ska drivas internationella projekt. Det är önskvärt att
regionstyrelseförvaltningen fortsätter att utveckla det finansierings- och
projektkontor som nämns i strategin till ett mer operativt stöd till förvaltningarna i
arbetet med att inspirera, driva på, söka projektstöd, skriva ansökningar och delta i
projektstart m.m. Ett arbete som borde kunna betala sig genom de medel som
ansökningar drar in. Detta för att ge stöd till överbelastade förvaltningar.
Barn- och genusperspektiv –Ett aktivt internationellt samarbete med andra länder
i för ändamålet utvalda arbetsområden är viktigt för att skapa möjligheter i
internationella sammanhang även för de unga i samhället. Det skapar även ett
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mervärde i Regionens rekrytering av medarbetare om det kan erbjudas internationellt
projektarbete med starkt stöd av Regionledningen.
Landsbygdsperspektiv – även landsbygdens aktörer och den regionala
verksamheten kan främjas genom projektarbete i partnerskap med andra länder.
Ekonomisk konsekvensanalys - Ett starkt och kompetent internationellt
finansierings- och projektkontor kan på sikt ta hem stora medel som delvis även
betalar projektkontorets omkostnader.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-02-03
Remiss: Förslag till reviderad internationell strategi för Region Gotland 2021-2024
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Bilaga Förslag reviderad internationell strategi för Region Gotland 2021-2024

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 antogs 27 mars 2017 av regionfullmäktige,
§Rf 31. Målen är att främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och
tillväxt på Gotland, samt att utveckla Region Gotlands verksamheter. Det internationella arbetet
sker i förvaltningarnas verksamheter, med fokus på ökat lärande och kunnande, för att utveckla
verksamheternas kvalitet. Strategin följs upp årligen och redovisas till regionfullmäktige.
Regionstyrelsen ansvarar för övergripande samordning och för relationerna i de internationellt
prioriterade nätverken. Nämnderna ansvarar för integration av internationella perspektiv i
verksamheten.
Bifogat förslag utgår från att reviderad internationell strategi för Region Gotland huvudsakligen
utgör en aktualiserad version utifrån nya förutsättningar och arbetet med Vårt Gotland 2040, ny
regional utvecklingsstrategi för Gotland. Mål och syfte är däremot desamma, liksom
ansvarsfördelningen, som i Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020.
Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Vi välkomnar även synpunkter på
strategins användbarhet i er nämnd och förvaltning:
- Hur upplever ni att arbeta med strategin?
- Vilka möjligheter och hinder upplever ni med internationellt arbete?

Nuvarande lydelse
Internationell strategi för
Region Gotland 2017-2020
Gotland påverkas alltmer av
omvärlden. Den ökade
globaliseringen och
regionernas ökade betydelse i
Europa innebär att Region
Gotland, med ansvar för
regional utveckling och tillväxt,
har en viktig roll att fylla
internationellt som företrädare
för Gotland och därmed
säkerställa att regionens
intressen och internationella
samarbetsmöjligheter
tillvaratas.
Gotland har lång erfarenhet av
att arbeta internationellt.
Redan under tidigt 1990-tal

Föreslagen lydelse i kursiv
gulmarkerad text
Internationell strategi för
Region Gotland 2017-2020
2021-2024
Gotland påverkar och påverkas
alltmer av omvärlden. Som öregion har Gotland alltid varit
öppet för influenser från
omvärlden, något som
fortfarande är fallet, inte minst
genom internationellt
samarbete. Allt detta stärker
förmågan till förnyelse och
omställning.
Den ökade globaliseringen och
regionernas ökade betydelse i
Europa innebär att Region
Gotland, med ansvar för
regional utvecklingspolitik
regional utveckling och
tillväxt, har en viktig roll att
fylla internationellt som

Kommentar

Tillägget knyter an till lydelser I
förslag till ny regional
utveckligsstrategi för Gotland,
Vårt Gotland 2040.

Enligt lagen om regionalt
utvecklingsansvar och
förordningen om regionalt
tillväxtarbete har regionerna
och Gotlands kommun ansvar

engagerade sig Gotland i flera
europeiska nätverk med
koppling till strategisk
utveckling i örelaterade frågor
samt Östersjöfrågor. När det
kommer till EU-finansierade
projekt har Gotland drivit och
deltagit i flertalet projekt.
Gotland har även en lång
tradition av att driva
utomeuropeiska projekt i
bland annat Tanzania och
Ukraina. Detta har framför allt
gjorts via finansiering från
Internationellt centrum för
lokal demokrati (ICLD).

Förutsättningar
Ett framgångsrikt
internationellt samarbete
kräver fortlöpande
kompetensutveckling, såväl
bland förtroendevalda som
bland tjänstepersoner.
Språkkunskaper, kunskaper om
det europeiska samarbetets
verktyg och möjligheter,
kunskaper om
samhällsförhållanden och
kultur i andra regioner,

företrädare för Gotland och
därmed säkerställa att
regionens intressen och
internationella
samarbetsmöjligheter
tillvaratas.
Region Gotland har lång
erfarenhet av att arbeta
internationellt. Samarbeten
inom EU underlättas av att det
finns gemensamma strukturer
och finansieringsmöjligheter.
Samtidigt sker samarbeten
även med regioner utanför EU.
Geografin avgör inte val av
samarbetspartners, utan det är
mervärdet i Region Gotlands
verksmhetsutveckling och
mervärdet för Gotland och
gotlänningarna som är
avgörande.
Redan under tidigt 1990-tal
engagerade sig Gotland i flera
europeiska nätverk med
koppling till strategisk
utveckling i ö-relaterade frågor
samt Östersjöfrågor. När det
kommer till EU-finansierade
projekt har Gotland drivit och
deltagit i flertalet EU-projekt.
Region Gotland har även en
lång tradition av att driva
utomeuropeiska projekt i bland
annat Tanzania och Ukraina.
Detta har framför allt gjorts via
finansiering från Internationellt
centrum för lokal demokrati
(ICLD).
Förutsättningar
Ett framgångsrikt
internationellt samarbete
kräver fortlöpande
kompetensutveckling, såväl
bland förtroendevalda som
bland tjänstepersoner.
Språkkunskaper, kunskaper om
det europeiska samarbetets
verktyg och möjligheter,
kunskaper om
samhällsförhållanden och
kultur i andra regioner,

för det regionala
tillväxtarbetet i sina respektive
län. Från 2021 byter
politikområdet namn från
regional tillväxtpolitik till
regional utvecklingspolitik.
Region Gotland avser här
Gotlands kommun. Tillägget
med Region tydliggör att det är
organisationen Region Gotland
som avses.
Tillägget ersätter tidigare
lydelser och betonar
mervärdet för måluppfyllse
enligt regionala prioriteringar
och verksamhetsmål.

kompetens i projektledning
och projektarbete i samband
med internationellt samarbete
är några exempel på
kunskapsområden som kan
stärka och utveckla Gotlands
roll på den internationella
arenan.

kompetens i projektledning
och projektarbete i samband
med internationellt samarbete
är några exempel på
kunskapsområden som kan
stärka och utveckla Gotlands
roll på den internationella
arenan.

De rådande ekonomiska
förutsättningarna inom Region
Gotland medför stor
arbetsbelastning på de olika
förvaltningarna. Detta får dock
inte lägga hinder i vägen för ett
strategiskt fortsatt
utvecklingsarbete. Även om
arbetet med till exempel EUprojekt kan ses som
tidskrävande är det, om
kärnverksamheten får stå i
fokus, en investering för
framtiden som utvecklar
medarbetarna och
organisationen samtidigt som
det kan tillföra externa medel.
Syfte
Syftet med den internationella
strategin är att klargöra hur
Region Gotlands
internationella arbete ska
bidra till att uppnå de
strategiska mål som finns i det
regionala
utvecklingsprogrammet Vision
Gotland 2025, vilket är Region
Gotlands övergripande
styrdokument för hur Gotland
vill möta framtidens
utmaningar tillsammans med
näringslivet, myndigheter,
civilsamhället, akademi och
andra aktörer.

De rådande ekonomiska
förutsättningarna inom Region
Gotland medför stor
arbetsbelastning på de olika
förvaltningarna. Detta får dock
inte lägga hinder i vägen för ett
strategiskt fortsatt
utvecklingsarbete. Även om
arbetet med till exempel EUprojekt kan ses som
tidskrävande är det, om
kärnverksamheten får stå i
fokus, en investering för
framtiden som utvecklar
medarbetarna och
organisationen samtidigt som
det kan tillföra externa medel.
Syfte
Syftet med Den internationella
strategin är att klargöra hur
Region Gotlands
internationella arbete ska bidra
till att uppnå de strategiska
målen som finns i den
regionala utvecklingsstrategin
Vårt Gotland 2040, som är en
strategi för en långsiktig
hållbar regional utveckling för
Gotland. det regionala
utvecklingsprogrammet Vision
Gotland 2025, vilket är Region
Gotlands övergripande
styrdokument för hur Gotland
vill möta framtidens
utmaningar tillsammans med
näringslivet, myndigheter,
civilsamhället, akademi och
andra aktörer.
Strategin syftar även till att ge
ramar för tydliggöra hur
Region Gotlands samtliga
nämnder och förvaltningar i
större utsträckning kan att

Strategin syftar även till att
tydliggöra hur Region Gotlands
samtliga nämnder och
förvaltningar i större
utsträckning kan integrera det
internationella arbetet i sina
verksamheter för att kunna

Den regionala
utvecklingsstrategin Vårt
Gotland 2040 ersätter Vision
2025.

Strategin sätter mål och
avgränsar, själva arbetet med
att integrera internationellt

förstärka, förbättra och
utveckla Gotland.

integrera det internationella
arbetet i sina verksamheter.
för att kunna förstärka,
förbättra och utveckla Gotland.

Mål
De övergripande målen för
Region Gotlands
internationella strategi är:
 att främja internationellt
utbyte för en långsiktigt
hållbar samhällsutveckling och
tillväxt på Gotland, samt
 att utveckla Region Gotlands
verksamheter.

Mål
De övergripande målen för
Region Gotlands
internationella strategi är:
 att främja internationellt
utbyte för en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling och tillväxt
på Gotland, samt
 att utveckla Region Gotlands
verksamheter.

Internationalisering ska vara
integrerat i Region Gotlands
samtliga verksamheter. Det
innebär att internationellt
arbete inte är ett avgränsat
sakområde, utan ett ansvar för
alla nämnder och förvaltningar
där sakkunskap finns. Goda
kontakter med nationella
myndigheter och nätverk ökar
möjligheterna till framgång i
det internationella arbetet.
Genom att sträva mot de
uppsatta målen ska Region
Gotlands internationella
arbete leda till:
 ökad internationell
samverkan mellan olika
aktörer som ger en tydlig nytta
för den egna verksamheten
och gotlänningarna,
 en ökad extern finansiering
genom olika samarbetsprojekt,
 en ökad kompetens inom
Region Gotland, men även hos
andra aktörer på Gotland,
genom erfarenhets- och
kunskapsutbyte,
 en ökad kulturell förståelse
mellan människor med olika
bakgrund, samt
 en tydligare roll och profil för
Region Gotland i nationella och
internationella sammanhang.

Internationalisering ska vara
integrerat i Region Gotlands
samtliga verksamheter. Det
innebär att internationellt
arbete inte är ett avgränsat
sakområde, utan ett ansvar för
alla nämnder och förvaltningar
där sakkunskap finns. Goda
kontakter med nationella
myndigheter och nätverk ökar
möjligheterna till framgång i
det internationella arbetet.
Genom att sträva mot de
uppsatta målen ska Region
Gotlands internationella arbete
leda till:
 ökad internationell
samverkan mellan olika aktörer
som ger en tydlig nytta för den
egna verksamheten och
gotlänningarna,
 en ökad extern finansiering
genom olika samarbetsprojekt,
 en ökad kompetens inom
Region Gotland, men även hos
andra aktörer på Gotland,
genom erfarenhets- och
kunskapsutbyte,
 en ökad kulturell förståelse
mellan människor med olika
bakgrund, samt
 en tydligare roll och profil för
Region Gotland i nationella och
internationella sammanhang,

arbete görs i respektive
förvaltning.

Förtydligande tillägg om att
internationell strategi ligger i

Region Gotlands behov och
långsiktig nytta ska styra
engagemang och deltagande i
det internationella arbetet.
Målen ska brytas ner och
konkretiseras per nämnd, och
aktiviteter redovisas i
nämndernas
verksamhetsplaner. Till stöd
för arbetet finns ett nätverk
som utgörs av förvaltningarnas
utsedda internationella
kontaktpersoner.

Prioriteringar
Europa 2020-strategin är EU:s
övergripande strategi för
tillväxt, jobb och välstånd2 .
Den regionala utvecklingen är
en central fråga i Europa 2020strategin och samtliga
regionala tillväxtstrategier ska
ta hänsyn till strategin. Även
alla EU:s fonder och program
syftar till att uppfylla målen i
Europa 2020-strategin och det
är därför logiskt att Region
Gotlands internationella
insatser tar sin utgångspunkt i
Europa 2020-strategin.
Under de kommande åren är
det viktigt att Region Gotland
prioritera utifrån mervärde,
nytta och resurser inför
medverkan i projekt och
nätverk och för andra
åtaganden med koppling till
det internationella arbetet.
Region Gotland finns
representerat i flera nationella
nätverk och beredningar,
bland annat inom Sveriges
kommuner och Landsting
(SKL). Medlemskapen är viktiga
att aktivt nyttja för
kunskapsinhämtning och
påverkansarbete. För att
optimera medlemskapen i

samt en förstärkt position av
varumärket Gotland.
Region Gotlands behov och
långsiktig nytta ska styra
engagemang och deltagande i
det internationella arbetet.
Målen ska brytas ner och
konkretiseras per nämnd, och
aktiviteter redovisas i
nämndernas
verksamhetsplaner. Till stöd
för arbetet finns ett nätverk
som utgörs av förvaltningarnas
utsedda internationella
kontaktpersoner.
Prioriteringar
Europa 2020-strategin är EU:s
övergripande strategi för
tillväxt, jobb och välstånd2 .
Den regionala utvecklingen är
en central fråga i Europa 2020strategin och samtliga
regionala tillväxtstrategier ska
ta hänsyn till strategin. Även
alla EU:s fonder och program
syftar till att uppfylla målen i
Europa 2020-strategin och
Region Gotlands
internationella arbete insatser
tar sin utgångspunkt i Vårt
Gotland 2040, vilken bygger på
En nationell strategi för hållbar
regional tillväxt, Agenda 2030
samt EU:s klimatmål 2050.
Under de kommande åren Det
är det viktigt att Region
Gotland prioriterar utifrån
mervärde, nytta och resurser
inför medverkan i projekt och
nätverk och för andra
åtaganden med koppling till
det internationella arbetet.
Region Gotland finns
representerat i flera nationella
nätverk och beredningar, bland
annat inom Sveriges
kommuner och regioner
(SKR)Landsting (SKL).
Medlemskapen är viktiga att

linje med arbetet med
varumärkesplattformen för
Gotland.

Europa 2020-strategin tar
snart slut. Ingen ny
helhetsstrategi har tagits fram
av EU ännu, men
kommissionen har beslutat att
stärka den europiska
planeringsterminen genom
tätare band till den sociala
pelaren, Agenda 2030 samt
EU:s klimatmål 2050.

internationella nätverk
kommer Region Gotland,
utifrån relevans och resurser,
att aktivt arbeta med
medlemskapen i Conference of
Peripheral Maritime Regions
(CPMR)3 , Union of the Baltic
Cities (UBC), Organization of
World Heritage Cities (OWHC)
samt Stockholmregionens
Europakontor. Region
Gotlands engagemang i
Hansan är fortsatt en
prioriterad uppgift, och ska,
liksom engagemanget i övriga
prioriterade nätverk och
projekt, eftersträva
synergieffekter dem emellan.
Region Gotland kommer även
att fortsätta att prioritera sitt
engagemang i ICLD. Det är
viktigt att sakfrågan i
förstahand styr arbetet och
inte geografin. Genom att
säkerställa att projekt ligger i
linje med befintliga strategier
kan de skapa ett mervärde till
redan planerade insatser.

Arbetssätt
Region Gotlands
internationella arbete ska vara
ett verktyg till att nå de mål
och inriktningar som är
fastställda i styrdokument.
Arbetet ska präglas av
nyfikenhet och samtidigt vara
målinriktat, såväl vid
studiebesök och konferenser

aktivt nyttja för
kunskapsinhämtning och
påverkansarbete. För att
optimera medlemskapen i
internationella nätverk
kommer Region Gotland
prioriterar , utifrån relevans
och resurser, att aktivt arbeta
med medlemskapen i
Conference of Peripheral
Maritime Regions (CPMR),
Union of the Baltic Cities
(UBC), Organization of World
Heritage Cities (OWHC) samt
Stockholmregionens
Europakontor. Region Gotlands
engagemang i Hansan är
fortsatt en prioriterad uppgift,
och ska, liksom engagemanget
i övriga prioriterade nätverk
och projekt, eftersträva
synergieffekter dem emellan.
Region Gotland prioriterar
kommer även att fortsätta att
prioritera sitt engagemang i
ICLD.
Det är viktigt att sakfrågan i
förstahand styr det
internationella arbetet och inte
geografin. Genom att
säkerställa att projekt och
samarbeten ligger i linje med
övriga befintliga strategier kan
de skapa ett mervärde i Region
Gotlands verksamheter och det
regionala tillväxtarbetet. till
redan planerade insatser.

Arbetssätt
Region Gotlands
internationella arbete ska vara
ett verktyg för till att nå de mål
och inriktningar som är
fastställda i styrdokument.
Arbetet ska präglas av
nyfikenhet och samtidigt vara
målinriktat, såväl vid
studiebesök och konferenser

Det är synergieffekter mellan
regionalt prioriterade mål som
Region Gotland fokuserar på,
och inte främst synergieffekter
mellan nätverken.
Medlemskapen i
internationella nätverk och
deltagande i internationella
samarbetsprojekt utgör medel
för att uppnå våra regionalt
prioriterade mål.

Tillägg för att förtydliga att
internationellt arbete ska
integreras i ordinarie arbete.
Så det kopplar an till första
meningen under rubriken
Arbetssätt.

som vid medverkan i projekt.
Resultat och erfarenheter från
projekt, resor och konferenser
ska dokumenteras, spridas och
delas med kollegor på
hemmaplan. Nya kontakter
och möjliga projektidéer ska
följas upp. Genom att arbeta
på detta sätt blir Region
Gotland en relevant, attraktiv
och kunnig samarbetspartner
som samtidigt bidrar till ökad
förståelse för mervärdet av
internationella relationer på
Gotland. För att skapa
förutsättningar för
engagemang i nätverk och
andra utvecklingsaktiviteter
avsätts medel i
regionstyrelseförvaltningens
budget med syftet att
stimulera förvaltningarna att
arbeta med internationella
aktiviteter. För att uppnå
Region Gotlands mål med det
internationella arbetet krävs
ofta samverkan med andra
aktörer. Region Gotland har
bland annat en
överenskommelser om
samverkan med Länsstyrelsen i
Gotlands län där
internationella frågor ingår
liksom en
partnerskapsöverenskommelse
med Uppsala universitet
campus Gotland där
internationalisering är ett av
samverkansområdena.

Framgångsfaktorer
För att Region Gotland ska
uppnå målen med den
internationella strategin krävs:
- Tydliga prioriteringar som
utgår från Region Gotlands
strategiska styrdokument och
som har tydlig koppling till

som vid medverkan i projekt.
Resultat och erfarenheter från
projekt, resor och konferenser
ska dokumenteras, spridas och
delas med kollegor på
hemmaplan. Nya kontakter och
möjliga projektidéer ska följas
upp. Genom att arbeta på
detta sätt blir Region Gotland
en relevant, attraktiv och
kunnig samarbetspartner som
samtidigt bidrar till ökad
förståelse för mervärdet av
internationell samverkan a
relationer på Gotland.
För att skapa förutsättningar
för engagemang i nätverk och
andra utvecklingsaktiviteter
avsätts medel i
regionstyrelseförvaltningens
budget med syftet att
stimulera förvaltningarna att
arbeta med internationella
aktiviteter.
För att uppnå Region Gotlands
mål med det internationella
arbetet krävs ofta samverkan
med andra aktörer. Region
Gotland har bland annat en
överenskommelser om
samverkan med Länsstyrelsen i
Gotlands län där
internationella frågor ingår,
liksom en
partnerskapsöverenskommelse
med Uppsala universitet
Campus Gotland, där
internationalisering är ett av
samverkansområdena.
Framgångsfaktorer
För att Region Gotland ska
uppnå målen med den
internationella strategin krävs:
- Tydliga prioriteringar som
utgår från Region Gotlands
strategiska styrdokument och
som har tydlig koppling till

ordinarie verksamhet och dess
behov.
- Långsiktighet, uthållighet och
aktivt engagemang – nya
kontakter och relationer tar tid
att bygga upp och resultat kan
därför inte alltid ses direkt.
- Att Region Gotland aktivt ska
identifiera möjligheterna för
delfinansiering av
verksamhetsutveckling via
externfinansiering som ligger
väl i linje med styrdokument
och utvecklingsmål.
- Tydlig styrning och
uppföljning från såväl den
politiska ledningen som
förvaltningsledningarna för ett
hållbart och långsiktigt
internationellt arbete.
- Att Region Gotlands aktivt
och strategiskt använder sig av
medlemskapen i nationella och
internationella nätverk för
påverkansarbete,
kunskapsutveckling och nya
perspektiv för både politiker
och tjänstepersoner.
Medverkan ska värderas
utifrån relevans, mervärde,
kostnad och arbetstid/restid.
Deltagandet ska kontinuerligt
utvärderas, följas upp och
redovisas.
Ett internationellt perspektiv
är viktigt för den
verksamhetsutveckling som
kontinuerligt behövs för att
förbättra, anpassa eller
förändra regionens
verksamheter för att möta
omvärldsförändringar och för
att nå uppsatta mål. Viktiga
förutsättningar för
verksamhetsutveckling skapas
genom ett internationellt
fokus, där personella och
finansiella resurser avsätts för
att få tillgång till extern
projektfinansiering,

ordinarie verksamhet och dess
behov.
- Långsiktighet, uthållighet och
aktivt engagemang – nya
kontakter och relationer tar tid
att bygga upp och resultat kan
därför inte alltid ses direkt.
- Att Region Gotland aktivt ska
identifiera möjligheterna för
delfinansiering av
verksamhetsutveckling via
externfinansiering som ligger
väl i linje med styrdokument
och utvecklingsmål.
- Tydlig styrning och
uppföljning från såväl den
politiska ledningen som
förvaltningsledningarna för ett
hållbart och långsiktigt
internationellt arbete.
- Att Region Gotlands aktivt
och strategiskt använder sig av
medlemskapen i nationella och
internationella nätverk för
påverkansarbete,
kunskapsutveckling och nya
perspektiv för både politiker
och tjänstepersoner.
Medverkan ska värderas
utifrån relevans, mervärde,
kostnad och arbetstid/restid.
Deltagandet ska kontinuerligt
utvärderas, följas upp och
redovisas.
Ett internationellt perspektiv är
viktigt för den
verksamhetsutveckling som
kontinuerligt behövs för att
förbättra, anpassa eller
förändra regionens
verksamheter för att möta
omvärldsförändringar och för
att nå uppsatta mål. Viktiga
förutsättningar för
verksamhetsutveckling skapas
genom ett internationellt
fokus, där personella och
finansiella resurser avsätts för
att få tillgång till extern
projektfinansiering,

omvärldsinformation,
kompetens och idéer.
GENOMFÖRANDE – ansvar och
arbetsfördelning
Politikerorganisation

omvärldsinformation,
kompetens och idéer.
GENOMFÖRANDE – ansvar och
arbetsfördelning
Politikerorganisation

Regionfullmäktige har det
övergripande ansvaret för att
strategin följs. Rapportering av
det internationella arbetet
görs årligen till
regionfullmäktige i samband
med årsredovisningen.

Regionfullmäktige har det
övergripande ansvaret för att
strategin följs. Rapportering av
det internationella arbetet görs
årligen till regionfullmäktige i
samband med
årsredovisningen.

Regionstyrelsen leder och
samordnar det övergripande
internationella arbetet och
ansvarar även för de
långsiktiga relationerna med
vänorterna och de
internationella nätverken.
Regionstyrelsen fattar beslut
om val av politiska företrädare
till internationella uppdrag,
både vad gäller styrelseposter
och permanent deltagande i
kommittéer och
arbetsgrupper. Rapportering
av det internationella arbetet
görs årligen till regionstyrelsen
i samband med
årsredovisningen. Den beslutar
även om eventuell revidering
av strategin.

Regionstyrelsen leder och
samordnar det övergripande
internationella arbetet och
ansvarar även för det
långsiktiga deltagandet i de
internationella nätverken de
långsiktiga relationerna med
vänorterna och de
internationella nätverken.
Regionstyrelsen fattar beslut
om val av politiska företrädare
till internationella uppdrag,
både vad gäller styrelseposter
och permanent deltagande i
kommittéer och
arbetsgrupper. Rapportering
av det internationella arbetet
görs årligen till regionstyrelsen
i samband med
årsredovisningen.
Regionstyrelsen Den beslutar
även om eventuell revidering
av strategin.

Nämnderna ansvarar för att
det internationella
perspektivet integreras i
verksamheten och att
möjligheter till extern
medfinansiering undersöks,
samt de samarbeten och
nätverk som är ämnesspecifika
utifrån deras uppdrag.

Tjänstemannaorganisation

Nämnderna ansvarar för att
det internationella
perspektivet integreras i
verksamheten och att
möjligheter till extern
medfinansiering undersöks,
samt de samarbeten och
nätverk som är ämnesspecifika
utifrån deras uppdrag.
Tjänstemannaorganisation

Koncernledningsgruppen (KLG)
agerar styr/avstämningsgrupp

Koncernledningsgruppen (KLG)
agerar styr/ avstämningsgrupp

Ändringen motiverad av att
lyfta fram det arbete som de
av RF utsedda
representanterna utför.
Medlemskap i nätverk har
ersatt bilaterala avtal.

för koncernövergripande
frågor och prioriteringar.

för koncernövergripande
frågor och prioriteringar.

Förvaltningscheferna ansvarar
för och bevakar den
internationella utvecklingen
inom sina respektive områden,
samt för att undersöka
möjligheten till extern
medfinansiering av beslutad
verksamhetsutveckling.
Förvaltningschefen ansvarar
också för att utse en
internationell kontaktperson
till det interna internationella
nätverket.

Förvaltningscheferna ansvarar
för och bevakar den
internationella utvecklingen
inom sina respektive områden,
samt för att undersöka
möjligheten till extern
medfinansiering av beslutad
verksamhetsutveckling.
Förvaltningscheferna ansvarar
också för att utse en
internationell kontaktperson
till det interna internationella
nätverket.

EU-samordnaren har i uppdrag
att hålla sig ajour med EUagendan och utveckling som
påverkar Region Gotland och
Gotland i stort. EUsamordnaren är övergripande
kontaktperson för Region
Gotlands internationella
nätverk och stödjer
förvaltningarna i deras
nätverksaktiviteter. Vidare ska
samordnaren bistå Region
Gotlands samtliga
verksamheter med aktuell
information om
utbildningsmöjligheter i EUrelaterade frågor,
omvärldsbevakning samt
projektstöd. Primär kontakt
med förvaltningarna sker
genom det interna
internationella nätverket som
EU-samordnare är
sammankallande av.

EU-samordnaren har i uppdrag
att hålla sig ajour med EUagendan och utveckling som
påverkar Region Gotland och
Gotland i stort.
EU-samordnaren är
övergripande kontaktperson
för Region Gotlands
internationella nätverk och har
i uppdrag att:
 hålla sig ajour med EUagendan och
utveckling som
påverkar Region
Gotland och Gotland i
stort
 bistå de
förtroendevalda
representanterna för
Region Gotland i de
internationella
nätverken och stödja
förvaltningarna i sina
deras
nätverksaktiviteter
 sammankalla Region
Gotlands interna
internationella
nätverk.

Förvaltningarnas
internationella
kontaktpersoner företräder
den egna förvaltningen i det
internationella nätverket.
Kontaktpersonen ska, med
stöd av EU-samordnaren,
ansvara för informations- och
kunskapsförmedling med
syftet att stimulera

Regionstyrelseförvaltningens
finansierings- och
projektkontor Vidare ska
samordnaren bistår Region

Tillägget förtydligar EUsamordnarens uppdrag.

förvaltningens internationella
arbete. Tillsammans bildar
kontaktpersonerna ett nätverk
som träffas regelbundet för
kunskaps- och
informationsutbyte.

Gotlands samtliga
verksamheter med aktuell
information om
utbildningsmöjligheter i EUrelaterade frågor,
omvärldsbevakning samt
projektstöd,
finansieringsmöjligheter och
omvärldsbevakning. Primär
kontakt med förvaltningarna
sker genom det interna
internationella nätverket som
EU-samordnare är
sammankallande av.
Förvaltningarnas
internationella
kontaktpersoner företräder
den egna förvaltningen i
Region Gotlands det
internationella nätverk.
Kontaktpersonen ska, med
stöd av EU-samordnaren,
ansvara för informations- och
kunskapsförmedling med syftet
att stimulera förvaltningens
internationella arbete.
Tillsammans bildar
kontaktpersonerna ett nätverk
som träffas regelbundet för
kunskaps- och
informationsutbyte.

Uppföljning och utvärdering
Varje förvaltning ansvarar för
att det internationella arbetet
beskrivs, rapporteras och
utvärderas i nämndens
verksamhetsberättelse.
Redovisningen ska innehålla:
- Pågående EU-projekt och
andra internationella projekt.
- Övrigt internationellt arbete.
- Verksamhetsrelaterade
effekter och resultat av det
internationella arbetet.
- Där det är möjligt ska
rapportering ske med
könsuppdelad statistik.

Uppföljning och utvärdering
Varje förvaltning ansvarar för
att det internationella arbetet
beskrivs, rapporteras och
utvärderas i nämndens
verksamhetsberättelse.
Redovisningen ska innehålla:



Pågående EU-projekt
och andra
internationella projekt.
Övrigt internationellt
arbete. Verksamhetsrelaterade
effekter och resultat av
det internationella
arbetet.

För att tydliggöra det
internationella arbetet och visa
på resultat ska årligen en
sammanställning med goda
exempel redovisas. Detta görs
av EU-samordnaren i
samarbete med
förvaltningarnas
internationella
kontaktpersoner. För den
regiongemensamma
utvärderingen ansvarar
regionstyrelsen. Syftet är att
det arbetssätt som tillämpas
för det internationella arbetet
blir mer resultat- och
kunskapsinriktat. Fokus läggs
på ett ökat lärande i
verksamheterna.



Där det är möjligt ska
rapportering ske med
könsuppdelad statistik.

För att tydliggöra det
internationella arbetet och visa
på resultat ska årligen en
sammanställning med goda
exempel redovisas. Detta görs
av EU-samordnaren i
samarbete med
förvaltningarnas
internationella
kontaktpersoner. För den
regiongemensamma
utvärderingen ansvarar
regionstyrelsen. Syftet är att
det arbetssätt som tillämpas
för det internationella arbetet
blir mer resultat- och
kunskapsinriktat. Fokus läggs
på ett ökat lärande i
verksamheterna.

Företeckning över Region Gotlands internationella nätverk
Nuvarande lydelse
Stockholmsregionens Europakontor
Region Gotland är medlem av
Stockholmregionens Europaförening
som äger Stockholmregionens
Europakontor. Dem har sin bas i Bryssel
och verksamheten syftar till att hålla
Stockholmsregionen ajour med EUagendan samt profilera regionen i
Bryssel. Region Gotland har en
styrelseplats i Stockholmregionens
Europaförening och kan på så sätt vara
med och påverka utvecklingen av
organisationen.
Hemsida:
http://www.stockholmregion.org
Årlig medlemsavgift: 200 000 kronor
(2017).
Conference of Peripheral Maritime
Regions of Europe (CPMR)
Nätverket består av cirka 120 regioner
från 28 länder och har till syfte att
påverka EU så att EU:s politik främjar
en balanserad territoriell utveckling.

Föreslagen lydelse i kursiv
gulmarkerad text
Stockholmsregionens Europakontor
Region Gotland är medlem av
Stockholmregionens Europaförening
som äger Stockholmregionens
Europakontor. Dem har sin bas i Bryssel
och verksamheten syftar till att hålla
Stockholmsregionen ajour med EUagendan samt profilera regionen i
Bryssel. Region Gotland har en
styrelseplats i Stockholmregionens
Europaförening och kan på så sätt vara
med och påverka utvecklingen av
organisationen.
Hemsida:
http://www.stockholmregion.org
Årlig medlemsavgift: 200 000 kronor
(20202017).
Conference of Peripheral Maritime
Regions of Europe (CPMR)
Nätverket består av cirka 120 regioner
från 28 länder och har till syfte att
påverka EU så att EU:s politik främjar
en balanserad territoriell utveckling.

Kommentar

Gotland har varit medlem i CPMR
sedan tidigt 1990-tal och är idag
medlemmar i två av nätverkets sex
arbetsgrupper: Island Commission som
arbetar med ö-frågor, och Baltic Sea
Commission som arbetar med
Östersjörelaterade frågor. För Gotland
är det viktigt att vara aktiva inom detta
nätverk för regionala utvecklingsfrågor
där vi kan möta andra regioner med
liknande utmaningar. Hemsida CPMR:
www.cpmr.org Hemsida Baltic Sea
Commission:
http://www.balticseacommission.eu/
Hemsida Island Commission:
http://www.islandscommission.org/en/
Årlig medlemsavgift:13 372 euro
(CPMR 7180 euro, Baltic Sea
Commission 1600 euro (kostnaden
kommer öka) Island Commission 4592
euro).
Union of the Baltic Cities (UBC)
UBC är ett nätverk med cirka 100
medlämsstäder från länder i
Östersjöområdet. Huvudsyften är att
främja samarbete och utbyte av
erfarenheter mellan städerna, och här
kan Region Gotlands kommunala
uppdrag få input i sitt arbete, samt
hitta partners till eventuella projekt.
Arbetet är uppdelat i sju
arbetsgrupper. Nätverket gjorde ett
omtag under 2015 då arbetsgrupper
slogs ihop, en ny hemsida lanserades
och inriktningen i nätverket ändrades
och mer fokus lades på
projektsamarbete och
erfarenhetsutbyt. Sekretariatet är
placerat i Gdansk. Hemsida:
www.ubc.net Årlig medlemsavgift:
1200 euro (2017).
Organization of World Heritage Cities
(OWHC)
Ett nätverk för städer som finns med på
FN:s världsarvslista; platser värda att
bevara för framtiden. OWHC
samarbetar framför allt i frågor kring
de särskilt anpassade
utvecklingsinsatser som kan behövas i
världsarvsstäderna under ledning av
städernas borgmästare. Sekretariatet

Gotland har varit medlem i CPMR
sedan tidigt 1990-tal och är idag
medlemmar i två av nätverkets sex
arbetsgrupper: Island Commission som
arbetar med ö-frågor, och Baltic Sea
Commission som arbetar med
Östersjörelaterade frågor. För Gotland
är det viktigt att vara aktiva inom detta
nätverk för regionala utvecklingsfrågor
där vi kan möta andra regioner med
liknande utmaningar. Hemsida CPMR:
www.cpmr.org Hemsida Baltic Sea
Commission:
http://www.balticseacommission.eu/
Hemsida Island Commission:
http://www.islandscommission.org/en/
Årlig medlemsavgift:19 228 13 372
euro (CPMR 7636 7180 euro, Baltic Sea
Commission 7000 1600 euro,
(kostnaden kommer öka) Island
Commission 4592 euro).
Union of the Baltic Cities (UBC)
UBC är ett nätverk med cirka 100
medlämsstäder från länder i
Östersjöområdet. Huvudsyften är att
främja samarbete och utbyte av
erfarenheter mellan städerna, och här
kan Region Gotlands kommunala
uppdrag få input i sitt arbete, samt
hitta partners till eventuella projekt.
Arbetet är uppdelat i sju
arbetsgrupper. Nätverket gjorde ett
omtag under 2015 då arbetsgrupper
slogs ihop, en ny hemsida lanserades
och inriktningen i nätverket ändrades
och mer fokus lades på
projektsamarbete och
erfarenhetsutbyt. Sekretariatet är
placerat i Gdansk. Hemsida:
www.ubc.net Årlig medlemsavgift:
3250 1200 euro (2020).
Organization of World Heritage Cities
(OWHC)
Ett nätverk för städer som finns med på
FN:s världsarvslista; platser värda att
bevara för framtiden. OWHC
samarbetar framför allt i frågor kring
de särskilt anpassade
utvecklingsinsatser som kan behövas i
världsarvsstäderna under ledning av
städernas borgmästare. Sekretariatet

ligger i Quebec. Inom OWHC finns en
särskild grupp för de nordeuropeiska
världsarvsstäderna med ett regionalt
sekretariat för nordvästra Europa och
Nordamerika i Regensburg. Hemsida:
http://www.ovpm.org/. Årlig
medlemsavgift: 2700 euro (2017)
Hansan
Hansan är ett nätverk med 185
medlemsstäder i 16 länder. En stad är
årligen värd för Hansedagen, där 75120 städer årligen deltar på
Hansemarknaden, med kulturgrupper
och konstnärer samt på interna möten
och seminarier för att främja utbyte
mellan städerna. Det finns också en
ideell förening som ansvarar för
Hansan som en av Europarådet
certifierad Cultural Route. Därutöver
finns Hansa Business som vänder sig
inte bara till städer utan till enskilda
företag för att främja handel mellan
städerna. Sekretariatet ligger i Lübeck.
Gotland innehar platsen som vice
ordförande både i nätverket och i
föreningen. Gotland står värd för
Hansadagarna 2025. Hemsida:
www.hanse.org. Årlig medlemsavgift:
Ingen medlemsavgift. (Varje
organisation täcker sina egna
kostnader för deltagande i olika
aktiviteter, årlig kostnad för webmedverkan är 50 euro).
B7 Baltic Islands
Gotland var med och bildade nätverket
B7 1989. Nätverket har haft en stor
betydelse för Gotland i Östersjöfrågor
och i EU-policy arbetet men har under
senare år haft en lägre aktivitetsgrad
med fokus på konst- idrotts och
ungdomsutbyten. Hemsida:
http://www.b7.org/. Årlig
medlemsavgift:1000 euro (2017).
Nordiskt Nätverk för Vuxnas lärande
(NVL)
Nordiskt nätverk för vuxnas lärande
som Vox, nasjonalt fagorgan for
kompetansepolitikk, administrerar på
uppdrag av Nordiska Ministerrådet
(NMR). Inom NVL finns det ett nordiskt
önätverk där Bornholm, Gotland och

ligger i Quebec. Inom OWHC finns en
särskild grupp för de nordeuropeiska
världsarvsstäderna med ett regionalt
sekretariat för nordvästra Europa och
Nordamerika i Regensburg. Hemsida:
http://www.ovpm.org/. Årlig
medlemsavgift: 2700 euro (2020)
Hansan
Hansan är ett nätverk med mer än 190
185 medlemsstäder i 16 länder. En stad
är årligen värd för Hansedagen, där 75120 städer årligen deltar på
Hansemarknaden, med kulturgrupper
och konstnärer samt på interna möten
och seminarier för att främja utbyte
mellan städerna. Det finns också en
ideell förening som ansvarar för
Hansan som en av Europarådet
certifierad Cultural Route. Därutöver
finns Hansa Business som vänder sig
inte bara till städer utan till enskilda
företag för att främja handel mellan
städerna. Sekretariatet ligger i Lübeck.
Gotland innehar platsen som vice
ordförande både i nätverket och i
föreningen. Gotland står värd för
Hansadagarna 2025. Hemsida:
www.hanse.org. Årlig medlemsavgift:
Ingen medlemsavgift. (Varje
organisation täcker sina egna
kostnader för deltagande i olika
aktiviteter, årlig kostnad för webmedverkan är 50 euro).
B7 Baltic Islands
Gotland var med och bildade nätverket
B7 1989. Nätverket har haft en stor
betydelse för Gotland i Östersjöfrågor
och i EU-policy arbetet men har under
senare år haft en lägre aktivitetsgrad
med fokus på konst- idrotts och
ungdomsutbyten. Hemsida:
http://www.b7.org/. Årlig
medlemsavgift:1000 euro (2017).
Nordiskt Nätverk för Vuxnas lärande
(NVL)
Nordiskt nätverk för vuxnas lärande
som Vox, nasjonalt fagorgan for
kompetansepolitikk, administrerar på
uppdrag av Nordiska Ministerrådet
(NMR). Inom NVL finns det ett nordiskt
önätverk där Bornholm, Gotland och

Nätverket
nedlagt 2019

Åland deltar. Nätverket fokuserar på
särskilda utmaningar och möjligheter
inom ”glesbygden”, förnärvarande och
framöver är integrationsfrågor
prioriterad ur olika perspektiv.
Hemsida: http://nvl.org/. Årlig
medlemsavgift: Arbetstid (övriga
kostnader står NMR för).
Internationellt Centrum för Lokal
Demokrati (ICLD)
ICLD arbetar med
fattigdomsbekämpning genom lokal
demokratiutveckling. Med fokus på
individens fri- och rättigheter syftar
ICLD:s program till att stärka lokala och
regionala politiskt styrda organ,
decentraliseringsprocesser, lokalt
självstyre och medborgardeltagande i
den svenska regeringens prioriterade
samarbetsländer. SKL är ICLD:s
huvudman. Lunds Universitet, Region
Gotland och SKL utgör ICLD:sstyrelse.
Hemsida: www.icld.se. Sveriges
kommuner
Sveriges kommuner och landsting
(SKL)
Medlemsorganisation för alla Sveriges
kommuner, landsting och regioner som
har till uppgift att stötta och bidra med
verksamhetsutveckling och fungerar
som ett nätverk för kunskapsutbyte
och samordning. SKL har till uppgift att
ge service och professionell rådgivning
inom alla de områden kommuner,
landsting och regioner är verksamma.
Region Gotland är aktiva inom flera
nätverk och beredningar som drivs av
SKL, både på tjänstepersonnivå och
politikernivå.
Hemsida: www.skl.se

Åland deltar. Nätverket fokuserar på
särskilda utmaningar och möjligheter
inom ”glesbygden”, förnärvarande och
framöver är integrationsfrågor
prioriterad ur olika perspektiv.
Hemsida: http://nvl.org/. Årlig
medlemsavgift: Arbetstid (övriga
kostnader står NMR för).
Internationellt Centrum för Lokal
Demokrati (ICLD)
ICLD arbetar med
fattigdomsbekämpning genom lokal
demokratiutveckling. Med fokus på
individens fri- och rättigheter syftar
ICLD:s program till att stärka lokala och
regionala politiskt styrda organ,
decentraliseringsprocesser, lokalt
självstyre och medborgardeltagande i
den svenska regeringens prioriterade
samarbetsländer. SKR SKL är ICLD:s
huvudman. Lunds Universitet, Region
Gotland och SKR SKL utgör
ICLD:sstyrelse. Hemsida: www.icld.se.
Sveriges kommuner
Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Sveriges kommuner och landsting
(SKL)
Medlemsorganisation för alla Sveriges
kommuner, landsting och regioner som
har till uppgift att stötta och bidra med
verksamhetsutveckling och fungerar
som ett nätverk för kunskapsutbyte
och samordning. (SKR) SKL har till
uppgift att ge service och professionell
rådgivning inom alla de områden
kommuner, landsting och regioner är
verksamma. Region Gotland är aktiva
inom flera nätverk och beredningar
som drivs av (SKR) SKL, både på
tjänstepersonnivå och politikernivå.
Hemsida: www.skr.se www.skl.se

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 348

Revidering Internationell strategi för Region
Gotland

RS 2020/1254
Regu § 56

Regionstyrelsens beslut
x

Förslag till reviderad internationell strategi för Region Gotland 2021-2024 sänds på
remiss till Region Gotlands nämnder.

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 antogs 27 mars 2017 av regionfullmäktige, § 31. Strategins syfte är att klargöra hur Region Gotlands internationella
arbete ska bidra till att uppnå strategiska mål i Vision Gotland 2025. Målen är att
främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och tillväxt
på Gotland, samt att utveckla Region Gotlands verksamheter. Det internationella
arbetet sker i förvaltningarnas verksamheter, med fokus på ökat lärande och
kunnande, för att utveckla verksamheternas kvalitet.
Då de årliga uppföljningarna har visat att strategin fyller sitt syfte för inriktning och
avgränsning av det internationella arbetet, är förslaget till reviderad internationell
strategi för Region Gotland huvudsakligen en aktualiserad version. Mål och syfte är
desamma, liksom ansvarsfördelningen.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att i den mån det finns risker eller problem
med strategins genomslag i nämnder och förvaltningar så beror det på andra orsaker
än strategins utformning. En revidering av strategin utgör ett tillfälle att samla in
erfarenheter och medskick från nämnder och förvaltningar kring internationellt
strategiskt arbete. Utfallet av en intern remiss till samtliga nämnder av förslaget bör
därför kompletteras med frågor kring hur de upplever att arbeta med strategin och
hur de ser på strategins genomslag i den egna verksamheten.
Region Gotlands internationella strategi 2017-2020 har varit betydelsefull för att ge
ramar och tydlighet avseende mål, samarbeten i internationella nätverk, samt ansvarsfördelning och roller för olika funktioner i Region Gotlands interna organisation. Det
visar den årliga uppföljningen av Region Gotlands internationella strategi 2017-2020.
Uppföljningen visar även att integrering av det internationella arbetet, omvärldsbevakning och samarbeten inom de prioriterade internationella nätverken bedrivs i
varierande omfattning och intensitet av förvaltningarna.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 348 forts
RS 2020/1254
Regu § 56

Inom ramen för Region Gotlands interna internationella nätverk har några faktorer
som påverkar genomförandet identifierats:
Det finns ett intresse och en nyfikenhet att arbeta med internationella projekt och
samarbeten, samtidigt så sätter resurser i form av tid, konkurrerande uppdrag och
budget ramar för vad som hinns med.
Det finns en vana av att arbeta med projekt som arbetsform och i nätverk, men linjeorganisation och projekt måste koppla an till varandra, för att projektresultat ska ge
mervärde.
Det finns erfarenheter av att söka externfinansiering inte minst från nationella källor,
men det behövs stöd i omvärldsbevakning av internationella utlysningar och i
ansökningsförfarandet samt i rapporteringen.
Regionstyrelseförvaltningen ser att etablerandet under 2020 av projektkontoret på
avdelningen för regional utveckling (RU) ökar möjligheterna för förvaltningarna att
få stöd i att utveckla sina verksamheter med att driva fler externfinansierade och
internationella projekt. Projektkontorets huvudsakliga inriktning är inte internationalisering i sig. Men den internationella strategins inriktning mot omvärldsbevakning, nätverkande och extern finansiering ligger i linje med projektkontorets
funktion. Projektkontoret och EU-samordnaren är dessutom del av den funktion
som kallas finansieringsteamet på RU, vilket ger samordningsvinster.
För att få en aktualiserad bild av läget i nämnder och förvaltningar, vore det värdefullt att i samband med en revidering låta nämnder och förvaltningar signalera
erfarenheter och medskick kring hur de ser på att arbeta med internationellt samverkan och internationella projekt. Därför föreslås en remissperiod från den 1 januari
2021 till den 15 mars 2021.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-26
Skickas till
Samtliga nämnder
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/1877
19 november 2020

Ewa Svedare Riddaregard

Tekniska nämnden

Motion. Sjukresor
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden föreslår fullmäktige att besluta att motionen avslås.

Sammanfattning

Region Gotland erbjuder alla sjukreseresenärer gratis buss till och från sjukvården.
Ersättning utgår för egen bil tur och retur närmaste hållplats om resenären har längre
än 12 km till hållplatsen. Möjlighet finns att beställa taxi till närmaste hållplats, då
betalar resenären en egenavgift för taxiresan. Ersättning för resor med egen bil till
och från sjukvården ersätts med avdrag för egenavgift om en person har fler än 8
stycken behandlingar under en 4 veckors period. Därtill har resenären rätt att åka
serviceresa med taxi om personen inte klarar av att resa med allmänna
kommunikationer till och från sjukvården. Systemet för egenavgift bygger i dag på att
det är resans längd som avgör vad resenären betalar i egenavgift för sin resa. Ett
högkostnadsskydd på 1900 kronor finns för sjukresor.
Senaste översynen av sjukresebestämmelserna gjordes i ett samarbete med Hälso-o
sjukvårdsförvaltningen 2016-06-20 samt 2017-10-23.
Ärendebeskrivning

En motion har inkommit från Socialdemokraterna angående förslag till ändring av
sjukresebestämmelserna.
Motionärerna anser att nuvarande system för sjukresor inom Region Gotland har
brister och kostnaderna är olika beroende var man bor på Gotland och resor till
utomlänsvård har blivit dyra. Rimligt vore att alla betalade samma egenavgift var man
än bor samt vilket sjukhus man än åker till. En enhetstaxa skulle förbättra särskilt för
de som bor på landsbygden och samtidigt bli dyrare för de som bor nära sjukvården.
Att anslutningsresa till buss med taxi eller privatbil ersätts utan särskild prövning. Att
begreppet närmaste hållplats och avstånd till bostaden tas bort och man väljer själv
hållplats och får bilersättning och ersättning för taxi och buss vid uppvisande av
kvitto. Ett enklare system som minskar administrationen för alla och blir lätt att
förstå. Enligt motionären blir det en utjämnande kostnad så totalt borde kostnaden
inte öka för regionen.
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Sjukresebestämmelserna grundar sig i Lag (1991:419) om resekostnadsersättning för
sjukresor. Förutom lagen har Regionfullmäktige beslutat om riktlinjer och taxa för
egenavgifter gällande sjukresor för personer som är folkbokförda på Gotland.
Ett högkostnadsskydd på 1900 kr finns för sjukresor. När resenären kommit upp i
det beloppet åker den utan egenavgift i 1 år från den första sjukresedagen man åkte
och framåt. Detta innebär att man inte kan betala mer en 1900 kr/per år för sina
sjukresor.
Antalet sjukresor på Gotland från oktober 2019 till september 2020 uppgick till 23
480 st. varav 12 341 st. av dessa resor ingick i högkostnadskortet. Därtill åkte ca
12 000 st. sjukresa med buss gratis. Kostnad för sjukresor under perioden uppgick till
9 217 326 kr, egenavgifterna för dessa resor var 1 359 575 kr. 1 513 personer hade
högkostnadskort under perioden och betalade ingen egenavgift för sina resor. Det
innebär att egenavgifterna var 14,75 % av kostnaderna för sjukresor från oktober
2019 till september 2020 för sjukresor på Gotland, en relativt låg procentsats för
egenavgift.
Antalet sjukresor utomläns uppgick till ca 1 630 st. under 2019. För år 2019 var
intäkterna var 491 000 kr och kostnaderna var 10 420 000 kr. Detta motsvarar en
egenavgift på ca 5 % av den totala kostnaden för utomläns sjukresor. Hur många av
dessa som har åkt på högkostnadskortet har vi inte kunnat få fram från HSF.
Tekniska nämnden har inga intäkter eller kostnader för utomläns sjukresor men
ansvarar för regelverket för dessa resor. Hälso- och sjukvårdsnämnden får intäkterna
för utomläns sjukresor samt ansvarar för kostnader i samband med dessa resor.
Bedömning

Nuvarande regelverk med egenavgift beroende på hur lång sträcka du reser ska gälla
även fortsättningsvis. Den särskilda prövningen på resor med egen bil eller
anslutning med taxi till närmaste hållplats ska gälla även fortsättningsvis.
Ett alternativ är att ändra regelverket enligt de önskemål som motionärerna framfört.
Förslagen och konsekvenserna av dessa beskrivs nedan.


Samma egenavgift för sjukresa ska gälla oavsett hur långt du reser, detta skulle
även innefatta utomläns sjukresor.
Om man under perioden okt-19 – sept-20 haft enhetstaxa, skulle den behövt
vara på 122 kr/resa för att behålla intäkterna på samma nivå som Region
Gotland fick in via nuvarande taxa under perioden för sjukresor på Gotland. Då
är inte utomläns sjukresor medräknat i beloppet. Det innebär också en relativt
låg egenavgift om 14,75 % av den faktiska kostnaden för resorna. Det skulle
också troligtvis innebära att kostnaderna skulle ligga kvar på samma nivå när det
gäller sjukresor på Gotland men även utomläns sjukresor som Hälso- och
sjukvårdsnämnden ansvarar för. Den faktiska kostnaden för en enskild resa kan
variera mycket när det gäller resorna till och från fastlandet. Kostnaden kan vara
allt från några hundra kronor (båt tur och retur Nynäshamn och SL buss tur och
retur Huddinge sjukhus) till flera tusen för flygbiljetter och ett antal dygn på
hotell. Det kan bli rätt stor skillnad på hur en enhetlig egenavgift förhåller sig till
verksamhetens totala kostnad och till hur den förhåller sig till kostnaden i en
enskild resa. Skulle man lägga ihop sjukresor på Gotland och utomläns sjukresor
skulle en enhetstaxa hamna på 144 kr/resa som reglerna ser ut i dag och då
betalar de 9 % av den faktiska kostnaden. I dag finns inga önskemål från Hälsooch sjukvårdsnämnden att ändra regelverket för utomläns sjukresor mer än för
de resor där vårdgarantin påverkas.



Ta bort särskild prövning av anslutningsresa till buss med taxi eller privatbil.
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Region Gotland skulle få fler som ansöker om ersättning för anslutningsresa och
det finns ingen möjlighet att kontrollera om resenären verkligen åkt en sjukresa
med buss. Eftersom det inte finns krav på att skicka in busskvittot skulle
troligtvis kostnaden öka för dessa resor.


Ta bort begreppet ersättning till närmaste hållplats i förhållande till bostad och i
stället får kund välja själv vilken hållplats de ska åka till och får bilersättning och
ersättning för taxi och buss vid uppvisande av kvitto.
Om begreppet närmaste hållplats tas bort så kommer det sannolikt innebära att
vi får fler ersättningskrav med egen bil hela vägen till sjukvården eftersom
avstånden på Gotland är relativt små.

Kostnaden skulle sannolikt också öka för anslutningsresa med taxi eftersom
egenavgiften för det är på 50 kronor.
Ett annat alternativ är att behålla samma princip som idag. Det vill säga att:


Resenären betalar en egenavgift efter hur långt denne åker, är sträckan kort så
betalas en lägre avgift, är sträckan längre betalar man en högre avgift.
Egenavgift för sjukresor på Gotland:
1-7 km = 109 kr
8-15 km = 114 kr
16-27 km = 136 kr
Över 27 km = 157 kr
Utomläns sjukresor: 314 kr/enkelresa



I dag ersätter regionen anslutningsresa med privatbil till närmaste hållplats om
det är mer en 12 km till närmaste hållplats, resenären skickar då in busskvittot
till Region Gotland. Resenären betalar inget för bussresan och någon annan
prövning görs inte.



Anslutningsresa med taxi till närmaste hållplats (dock lägst 3 km) betalar
resenären en egenavgift för anslutningsresan på 50 kr. Ingen avgift för buss
tillkommer.



Ersättning för egen bil till o från sjukvårdsinrättning ersätts om man har fler än 8
behandlingar under en 4 veckors period.

Barn- och genusperspektiv – Enligt dagens regler så betalar barn olika egenavgifter
för sina sjukresor beroende på hur långt de åker. Enligt motionens förslag skulle alla
barn få samma egenavgifter för sina sjukresor oavsett hur långt de åker.
Landsbygdsperspektiv – Enligt motionen förslag skulle de som åker längre än 15
km få en lägre kostnad mot i dag. Däremot skulle de som åker korta sträckor få en
högra kostnad jämfört med i dag. Högkostnadsskyddet är lika, oavsett vad du bor på
Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – Om reglerna skulle ändras enligt motionens
förslag innebär det troligtvis att det blir ökade kostnader för tekniska nämnden
eftersom motionären vill ta bort särskilda prövningen på resor med egen bil samt
anslutningsresor till kollektivtrafik. Vi har inte kunnat få fram kostnader för
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ersättning till närmaste hållplats med taxi eller egen bil före 2017 då regelverket
ändrades på grund av att underlaget gallras efter 2 år. När det gäller reseersättning för
sjukresor med egen bil på Gotland ser man en markant skillnad sen regelverket
ändrades 2017 till att gälla för minst 8 behandlingar under en 4 veckors period. År
2015 betalade Regionen ut 425 405 kr i ersättning för sjukresor med egen bil, år
2017 sjönk ersättningen till 88 661 kr och år 2019 ytterligare till 30 278 kr.
Arbetsbelastningen för dessa ärenden med ersättning för egen bil upptog ca 70 % av
en tjänst på enheten innan regelverket ändrades 2016 och 2017. Med största
sannolikhet så kommer kostnaderna att öka för dessa resealternativ om regelverket
ändras och det blir ett mer fritt åkande.
I det fall man bifaller motionen bör egenavgiften för sjukresor på Gotland samt
utomläns sjukresor vara ca 308 kr/resa eftersom rimligt är, att egenavgiften bör täcka
omkring ca 20 % av resans kostnad
Utfallet av antalet resor och kostnader är svårt att utröna framåt mer än att vi vet att
de ökar från år till år. Oavsett vilket alternativ som väljs så är högkostnadsskyddet
1 900 kr för sjukresor vilket innebär att den som nyttjar sjukresor aldrig betalar mer
än den summan per år.

Beslutsunderlag

Motion till Regionfullmäktige 2019-02-25
Tjänsteskrivelse 2020-11-19 och 2021-01-13

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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2019-02-25

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Sjukresor
Nuvarande regelsystem för sjukresor inom Region Gotland har brister och kostnader är olika
beroende på var man bor på Gotland och resor till utomlänsvård har blivit dyra.
Anslutningsresor till buss på ön nyttjas inte beroende på regler som ofta innebär långa
väntetider och avståndsregler som utesluter många resenärer.
Patientorganisationer har framfört kritik över regionens regelsystem för sjukresor och speciellt
kostnader för resor till vård på fastlandet som blivit dyra i jämförelse med andra landsting.
Rimligt vore att alla betalade samma egenavgift var man än bor och vilket sjukhus man än åker
till. En enhetstaxa skulle förbättra särskilt för de som bor på landsbygden och samtidigt bli
dyrare för de som bor nära sjukvården. Ett enklare system som minskar administrationen för
alla och blir lätt att förstå. Det blir en utjämnande kostnad så totalt borde kostnaden inte öka
för regionen
Egenavgifterna idag för enkelresor är:
 0-7 km = 105 kr, 8-15 km = 110 kr, 16-27 km = 131 kr, över 27 km = 152 kr
 Utomlänsresa = 304 kr
Anslutningsresa till buss med privatbil eller taxi nyttjas nästan inte alls idag eftersom
regelverket begränsas med avstånd till bostad och närmaste hållplats. Närmaste hållplats kan
ofta vara en hållplats där bussen inte går så frekvent och då kan väntetider bli helt orimliga
både till och från sjukhuset
Regelverket idag är följande:
 Anslutningsresa med taxi ersätts om avståndet till närmaste hållplats från bostaden är
minst 3 km. En egenavgift tas ut för taxi med 50 kr.
 Anslutningsresa med privatbil ersätts m avståndet till närmaste hållplats från bostaden
är 12 km. Ingen egenavgift tas ut.
Därför yrkar vi att:




Enhetstaxa för sjukresor införs, till sjukvård på Gotland respektive till utomlänsvårds
Anslutningsresa till buss med taxi eller privatbil ersätts utan särskild prövning
Begreppet närmaste hållplats och avstånd till bostad tas bort och man väljer själv
hållplats och får bilersättning och ersättning för taxi och buss vid uppvisande av kvitto

Lennart Petersson
Socialdemokraterna

Tommy Gardell

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/3887
Datum

Per Seigerlund

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Region Gotland bör utan onödig tidsutdräkt
fatta ett nytt beslut i frågan om friköp av tomträtt
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren beskriver följande:
Jag hemställer om att dagens beslut omgående ändras tillbaka till vad som var gällande fram till år
2019, dvs att friköp sättes till 60% av det taxeringsvärde som gällde året före friköpstillfället.
Bedömning

Vid försäljning av regionens fastigheter tillämpas de av regionfullmäktige antagna
riktlinjerna för ”Försäljning och köp av fastigheter, tomträtt och arrende” vilka
beträffande friköpspriset för tomträtter gällt sedan oktober 2018. Enligt riktlinjerna
kan tomträttsinnehavare efter ansökan och regionens medgivande friköpa tomträtten till
ett pris motsvarande gällande taxeringsvärde på marken.
Barn- och genusperspektiv –ej relevant
Landsbygdsperspektiv – ej relevant
Ekonomisk konsekvensanalys – förslaget medför ett för regionen sämre
ekonomiskt utfall

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 202008141451
Rf 2020-09-28 § 141
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Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

2 (2)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/3893
Datum

Per Seigerlund

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Friköpning av tomträtt
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren beskriver följande:
P.g.a. dålig info till tomträttshavare vid förra beslutet att lösen skulle betalas med hela
taxeringsvärdet på tomten borde regionen ge dessa chansen att lösa in sin tomt till 75% av dagens
tax.värde innan den nya träder i kraft vid årsskiftet. Detta skulle gynna båda parter i detta ärende.
En snabb behandling borde gå att fixa.
Bedömning

Vid försäljning av regionens fastigheter tillämpas de av regionfullmäktige antagna
riktlinjerna för ”Försäljning och köp av fastigheter, tomträtt och arrende”. Enligt
riktlinjerna kan tomträttsinnehavare efter ansökan och regionens medgivande friköpa
tomträtten till ett pris motsvarande gällande taxeringsvärde på marken.
Teknikförvaltningen anser att gällande riktlinjer skall följas.

Barn- och genusperspektiv –ej relevant
Landsbygdsperspektiv – ej relevant
Ekonomisk konsekvensanalys – förslaget medför ett för regionen sämre
ekonomiskt utfall
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-10-14, Friköpning av tomträtt, TN 2020/3893.
Rf 2020-09-28 § 141
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TN 2020/3893

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/1240
13 januari 2021

Björn Sandqvist

Tekniska nämnden

Medborgarförslag Nytt parkeringsplan (parkeringsdäck)
ovanpå befintlig parkering vid sjukhuset
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget anses besvarat av Region
Gotland då Teknikförvaltningen och Hälso- och förvaltningen har ett pågående
projekt för att lösa parkeringssituationen på Visby lasarett.

Sammanfattning

Tekniska nämnden gav Teknikförvaltningen i uppdrag i beslut 2020-05-12 TN§111
återkomma med förslag på genomförande av åtgärder som kan underlätta
parkeringssituationen vid Visby lasarett vilket även inkluderar anläggande av ny
markparkering. Uppdraget skall lösa följande frågor.
- Skapa förbättrade förutsättningar för gående, cyklister och biltrafikanter vid Visby
lasarett, både vad gäller tillgänglighetsanpassningar, trafiksäkerhet och parkering.
- Förbättra skyltning och vägvisning vid Visby lasarett .
- Öka antalet parkeringsplatser maximalt utifrån möjliga förutsättningar samt utreda
parkeringsavgifter i närområdet.
-Skapa bättre förutsättningar för att få en bättre tillgänglighet till Visby lasarett via
kollektivtrafiken. Projektet har startat snarast och skall vara klart enligt senare
upprättad tids- och aktivitetsplan, dock senast 2022-04-01.
Inga detaljer på lösning finns idag utan tas fram under projektets gång.
Även en lösning med parkeringsdäck/garage kommer att beaktas.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att projektet kommer att lösa problemet med
parkeringssituationen.
Barn- och genusperspektiv – De lösningar som tas fram i projektet ökar
trafiksäkerheten i området på och omkring Visby Lasarett.
Landsbygdsperspektiv – Underlättar att hitta parkeringar för både besökare och
personal.
Ekonomisk konsekvensanalys - Projektet bedöms medföra behov av
investeringar som inte är klarlagda i dagsläget.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-13
Medborgarförslag 2020-03-20
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/718
19 januari 2021

Susanne Pettersson

Tekniska nämnden

Medborgarförslag . Anläggande av våtmarker längs åar för att
tillgodose vattenförsörjning
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår: Eftersom vi har
stora problem med att vattnet inte räcker till på Gotland föreslår jag att nya
vattentäkter anläggs längs med våra åar. Särskilt avrinningen från Visby och norrut
med Tingstäde träsk är lämpliga för detta då vattenledningsnätet redan där redan är
utbyggt för distribution. T.ex. skulle nya vattentäkter kunna anläggas längs Ireån.
Detta ger förutom möjlighet till vattenförsörjning när tillgången av vatten är låg även
flera andra positiva effekter.
Bedömning

Region Gotland gav Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) uppdrag att
studera de geologiska och hydrogeologiska förutsättningarna för att öka
grundvattenbildningen och därmed öka dricksvattenkapaciteten vid befintliga
vattentäkter på Gotland. Rapporten blev klar 2016/2017 och kan läsas i sin helhet via
länken http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1701-rapport.pdf
Två förslag har särskild intresse, 1. Våtmark i närheten av vattentäkten i
Åminne och 2. Infiltration av vattentäkten i Stånga. De åtgärdsförslag är inarbetat i
vår VA-plan som kan läsas i sin helhet via länken
http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1701-rapport.pdf
De två ställen som Region Gotland i första hand kommer att titta på
grundvattenbildande åtgärder är Åminne och Stånga.
Parallellt med uppförandet av avsaltningsverket har Region Gotland sett ett behov av
att bidra till utveckling av kompletterande system för framtidens vattenförsörjning.
För detta syfte har Region Gotland, tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet,
påbörjat uppbyggnaden av en så kallad testbädd för hållbar vattenförsörjning för
utveckling av framtidens tekniker för en energieffektiv och hållbar vattenproduktion.
För mera information, se https://www.ivl.se/projektwebbar/storsudret.html
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 2020/718

Barn- och genusperspektiv –Ingen konsekvens.
Landsbygdsperspektiv - Ingen konsekvens.
Ekonomisk konsekvensanalys - Ingen konsekvens.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-19
Medborgarförslag 2020-01-16
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/1234
19 januari 2021

Susanne Pettersson

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Utredning om möjlighet att höja högsta
vattennivå i vattenmagasin
Förslag till beslut

• Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren skriver: Jag har aldrig sett att
regionen utrett möjligheten att höja vattennivån i våra öppna vattenmagasin.
Tingstäde träsk har idag en yta av ca 4 500 000 kvm, ett medeldjup på 0,7 m och en
yta på och en vattenvolym om ca 3 200 000 kbm. En höjning av högsta tillåtna
vattennivå med exempelvis 10 cm skulle innebära att vi ökar möjligheten till
dricksvattenuttag med ca 450 000 kbm de år då träsket fylls på fullt. Avdunstningen
påverkas marginellt. En utredning med konsekvensanalys ifråga om miljöpåverkan,
kostnader m.m. för några olika nivåer t.ex. höjning med 10 cm, 20 cm 30 cm osv
skulle kunna ligga till grund fäör en ev ansökan om ny vattendom. Samma gäller
naturligtvis för andra vattenreservoarer på Gotland och Fårö.
Bedömning

De öppna vattenreservoarer/magasin som används idag är 3 stycken förutom
Östersjön, ingen av dem finns på Fårö.
Att magasinera i en underjordisk vattentäkt har pågått försök i Testbädden på
Storsudret. Problemet är att det mesta av nederbörden kommer då den inte behövs,
det vill säga under vinterhalvåret. Om det ska räcka till måste därför vattnet samlas
in, lagras och återanvändas. Det är hur detta ska gå till detta vi måste lära oss. Försök
pågår.
Under 80-talet gjordes ett försök att höja Tingstäde träsk med 10 eller 20 cm.
Konsekvensanalysen som gjordes visade på att antalet utrotade växter var så stort att
Regionen aldrig försökte att söka om en höjning. Efter den tiden har vi fått
miljöbalken som stipulerar att alla miljökvalitetsnormer skall beskrivas då
tillståndsansökningar görs. Regionen har så sent som i år sökt pengar av IVL för att
undersöka konsekvenser vid höjning 5 eller 10 cm. Tyvärr fick inte Regionen dessa
pengar. Regionen har i höst gjort en Klimatutredning för att undersöka om träsket i
Tingstäde kan används som råvattentäkt år 2050. Det finns risk för att nivåerna
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sjunker till under nuvarande doms tillstånd och nästa steg blir att se vilka möjligheter
som då finns för att hantera en minskning av tillgång.
Barn- och genusperspektiv –Ingen konsekvens.
Landsbygdsperspektiv - Ingen konsekvens.
Ekonomisk konsekvensanalys - Ingen konsekvens.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-19
Medborgarförslag 2020-02-20
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1822
30 november 2020

Christine Senter, Lisa Etzner

Regionstyrelsen

Vägledning för säkra digitala möten i Region Gotland
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att anta Vägledning för säkra digitala möten i Region Gotland.

Sammanfattning

Till följd av pågående Covid-19 pandemi har behov av råd och stöd för hur
verksamheter inom Region Gotland ska kunna genomföra säkra digitala möten
uppkommit. För att underlätta för regionens verksamheter har
regionstyrelseförvaltningen tagit fram en vägledning för säkra digitala möten.
Vägledningen kan fungera som utgångspunkt vid utformande av nämndspecifika
riktlinjer och rutiner.
Ärendebeskrivning

Under pågående Covid-19 pandemi har ett ökat behov utav digitala möten
uppkommit.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har genom en hemställan till regeringen
framfört att t.ex. socialtjänsten tillfälligt, under pandemin, ska få möjlighet att ge stöd
och service via digitala möten, trots avsaknaden av ”säkra” lösningar.
Socialdepartementet har hänvisat till Datainspektionen som i sin tur menar att de inte
kan rekommendera en viss digital lösning, då ansvaret för att säkerställa att känsliga
uppgifter hanteras på ett säkert sätt ligger på kommunernas personuppgiftsansvarig.
I dagsläget finns endast ett fåtal tjänster på marknaden som kan klassas som ”säkra”,
med inbyggd autentiseringsfunktion, dvs. tjänster som kräver att den som bjuder in
till mötet och den/de som deltar i mötet identifierar sig med godkänd e-legitimation.
Regionstyrelseförvaltningen har därför sett ett behov av att för Region Gotlands
räkning ta fram en vägledning för hur Region Gotlands verksamheter kan och bör
hantera de digitala verktyg som finns tillgängliga för att hålla säkra digitala möten.
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Bedömning

Givet att vissa åtgärder vidtas gör regionstyrelseförvaltningen bedömningen att
digitala möten kan genomföras på säkert sätt med någon av de tjänster för digitala
möten som Region Gotland erbjuder. Merparten av de tjänster som Region Gotland
har möjlighet att nyttja erbjuder krypterad överföring. Tillsammans med andra
särskilda inställningar kan risker för att obehöriga får åtkomst till skyddad
information minimeras.
Det åligger emellertid varje verksamhet att bedöma behov och potentiell nytta och
som personuppgiftsansvarig är det respektive nämnd som ytterst ansvarar för de
eventuella digitala möten som äger rum.
Med stöd av en regiongemensam vägledning gör regionstyrelseförvaltningen dock
bedömningen att det blir enklare för varje nämnd att inrätta specifika riktlinjer och
rutiner.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse RS 2020/1822
Vägledning för säkra digitala möten i Region Gotland
Bilagor: Videomöten, råd till personal och Videomöten, råd till deltagare

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-12-16

RS § 392

Vägledning för säkra digitala möten

RS 2020/1822
AU § 337

Regionstyrelsens beslut
x

Vägledning för säkra digitala möten i Region Gotland antas.

Till följd av pågående Covid-19 pandemi har behov av råd och stöd för hur verksamheter inom Region Gotland ska kunna genomföra säkra digitala möten uppkommit.
För att underlätta för regionens verksamheter har regionstyrelseförvaltningen tagit
fram en vägledning för säkra digitala möten. Vägledningen kan fungera som utgångspunkt vid utformande av nämndspecifika riktlinjer och rutiner.
Givet att vissa åtgärder vidtas gör regionstyrelseförvaltningen bedömningen att
digitala möten kan genomföras på säkert sätt med någon av de tjänster för digitala
möten som Region Gotland erbjuder. Merparten av de tjänster som Region Gotland
har möjlighet att nyttja erbjuder krypterad överföring. Tillsammans med andra
särskilda inställningar kan risker för att obehöriga får åtkomst till skyddad
information minimeras.
Det åligger emellertid varje verksamhet att bedöma behov och potentiell nytta och
som personuppgiftsansvarig är det respektive nämnd som ytterst ansvarar för de
eventuella digitala möten som äger rum.
Med stöd av en regiongemensam vägledning gör regionstyrelseförvaltningen dock
bedömningen att det blir enklare för varje nämnd att inrätta specifika riktlinjer och
rutiner.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-30
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Vägledning

2020-11-30

Vägledning för säkra digitala möten i Region Gotland

Inom Region Gotland har behovet av digitala möten ökat kraftigt till följd av framförallt
Covid-19 pandemin. När digitala möten ska användas för kommunikation, såväl internt
inom verksamheten som externt med kunder/klienter/patienter m.fl. är tjänster med
inbyggd autentiseringsfunktion att föredra, dvs. tjänster som kräver att den som bjuder
in till mötet och den/de som deltar identifierar sig med godkänd e-legitimation.
Inbyggd autentisering är en förutsättning för att en tjänst ska klassas som säker. I
dagsläget finns endast ett fåtal sådana ”säkra” tjänster.
När någon sådan tjänst inte finns att tillgå kan annan tjänst för digitalt möte i särskilda
fall vara ett alternativ.
Merparten av de tjänster som Region Gotland har möjlighet att nyttja erbjuder krypterad
överföring. Det åligger varje verksamhet att bedöma behov och potentiell nytta. Som
personuppgiftsansvarig är det respektive nämnd som ytterst ansvarar för de eventuella
digitala möten som äger rum.
För den verksamhet som överväger att använda digital tjänst utan inbyggd
autentiseringsfunktion för möten där känslig information kan komma att delas är
följande information viktig att beakta:













Är ett digitalt möte nödvändigt? Ibland kan visuell information ha medicinsk
och/eller terapeutisk nytta, varför ett säkert digitalt möte är behövligt.
Har individen gett sitt samtycke till ett digitalt möte?
Distribution av möteslänk kan ske via Outlook. Eftersom mail inte är att betrakta
som en säker digital kommunikationskanal får inga personuppgifter eller annan
personlig information skickas i mailet tillsammans med länken. Mailet ska endast
innehålla länken, och mailet skickas först när individen har gett sitt samtycke.
Ett annat alternativ är att distribuera möteslänken i ett så kallat säkert meddelande.
Ett säkert meddelande innebär att mottagaren/individen behöver identifiera sig med
godkänd e-legitimation för att nå länken.
För att minimera risken för att obehöriga ska få tillträde till det digitala mötet ska
särskilda inställningar användas. Varje möte ska ske i ett unikt virtuellt mötesrum,
alla utom mötesadministratören ska vänta i lobbyn och endast mötesadministratören
ska initialt vara behörig presentatör.
För att öka säkerheten ytterligare kan lösenordsfunktion aktiveras.
I första hand bör den här sortens videomöten genomföras med för verksamheten
kända individer. Annars behöver individen legitimera sig. Det kan t.ex. göras i
mötets inledning, genom att individen visar legitimationen i webbkameran. Om
möteslänken skickas med ett säkert meddelande får individen identifiera sig för att
nå länken.
Efter genomfört möte ska möteslänken raderas från Outlook.

Viktigt att tänka på



En del digitala mötestjänster lagrar chatten i Outlook (i mappen
”Konversationshistorik”) och kan betraktas som allmän handling. Därför ska
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chattfunktionen användas med omdöme, och vid behov ska konversationshistoriken
gallras. Känsliga/sekretessbelagda uppgifter får inte hanteras i chatten.
Vid delning av skrivbord är det viktigt att säkra så att ingen känslig information visas
av misstag (e-post, anteckningar osv).
Delade dokument kommer att finnas som kopior hos alla mötesdeltagare.
Mötesdeltagare kan ha tagit skärm-dumpar och/eller spelat in samtalet.

För mer information

På Region Gotlands intranät finns mer information om och instruktioner till de digitala
mötestjänster som regionen erbjuder:
https://intra.gotland.se/sidor/stod-och-interna-tjanster/it--ochtelefonitjanster/tjansteutbud/video--och-webbmotestjanster.html
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Regionstyrelseförvaltningen

Videomöten, praktiska råd

Digitalisering, Christine Senter

2020-11-30

Videomöten – en enkel guide för deltagare
Genomförande av videomöte
Behöver jag ett videomöte?






Allmän information och generella sjukvårdsråd och tips kan du oftast få via
hemsidor, exempelvis www.1177.se eller www.gotland.se
Om det fungerar lika bra med ett telefonsamtal är videomöte onödigt
Om du känner dig tryggare när du får se din kontakt är ett videomöte lämpligt
Om din kontakt behöver kunna se dig för att göra bra bedömningar av ditt tillstånd
och dina symtom är videomöte att föredra

Förberedelser









Försäkra dig om att du har en bra uppkoppling
Sätt dig i ett rum där du kan tala ostört
Ha din dator/surfplatta/smart telefon tillhands. Många datorer och telefoner har bra
inbyggda kameror, mikrofoner och högtalare, annars kan du behöva ett headset
(hörlurar med mikrofon)
Testa så att kamera och ljud fungerar, reglera inställningarna så att du kan se och
höra bra
Om du är osäker på hur tekniken fungerar, be gärna någon du litar på att hjälpa dig
Ha gärna papper och penna (eller likvärdigt digitalt verktyg) tillhands så att du kan
anteckna viktigt information under vårdmötet

Påbörja mötet







Läs instruktionerna från din kontakt (ta fram länken eller öppna appen som du ska
använda)
Logga in/klicka på länken någon minut före din bokade tid
Säg hej när du ser din kontakt
Säg till om du inte ser eller hör din kontakt
Försäkra dig om att din kontakt har ditt telefonnummer, så att du kan bli uppringd
om kopplingen bryts

Under mötet








Titta på skärmen, du behöver inte titta rakt in i kameran
Använd din kamera när du vill visa något särskilt (exempelvis ett sår, utslag eller ett
formulär du har fyllt i)
Om kopplingen bryts, vänta så ringer kontakten upp dig
Skriv ner viktiga råd, instruktioner och tips och försäkra dig om att du förstår det ni
kommer överens om. Ställ frågor om något är oklart, be din kontakt att upprepa sig
om du inte förstår eller hör.
Nära båda har sagt hej då, koppla ifrån videomötet.
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Att tänka på vid gruppmöten



I möten med flera deltagare ska din mikrofon vara avstängd när du inte pratar, detta
för att inte ljud i omgivningen ska störa
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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
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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.

Ärendenr TN 2021/5 Datum 2021-01-04

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
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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.
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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.

Ärendenr TN 2021/5 Datum 2021-01-04

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

15 (22)

Region Gotland
Teknikförvaltningen

Investeringsprojekt, tkr

Investeringsplan 2022-2032

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

Ärendenr TN 2021/5 Datum 2021-01-04

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.

+36

110
100

110

90
2010
2013
2016
2019
2022
2025
2028

100
2010
2013
2016
2019
2022
2025
2028

90

-27
+275
110
100

110

2010
2013
2016
2019
2022
2025
2028

90

100
2010
2013
2016
2019
2022
2025
2028

90

+2 272

+132

110
110

100

100

+184
2010
2013
2016
2019
2022
2025
2028

90

2010
2013
2016
2019
2022
2025
2028

90

+129

110
100
2010
2013
2016
2019
2022
2025
2028

Ärendenr TN 2021/5 Datum 2021-01-04

90

22 (22)

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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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2020/256

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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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2020/256

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)

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2020/256

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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Uppdatering av desktopvärdering avseende
fastigheten Sproge Snoder 1:78, del av,
Gotlands kommun

Stockholm 2021-01-13
FS Fastighetsstrategi AB
Anders Almqvist

Sproge Snoder 1:78, del av, Gotland
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Sproge Snoder 1:78, del av, Gotland

Sammanfattning
Allmänt
Värderingsobjektet utgör mark på Sproge Snoder 1:78, del av, på Gotland. Adress saknas
men objektet ligger längs med Sproge Snoder. Tomten är inte fastighetsbildad men har
förutsatts få en tomtyta om 16 000 m². Avståndet till havet är ca 500 m. Närmaste större
samhälle är Klintehamn beläget ca 20 km norr om fastigheten. Fastigheten har förutsatts få
bygglov för 700 m² lokaler för musik-, bild- och filmproduktion. Den obebyggda delen av
fastigheten bedöms till stor del komma att nyttjas inom produktionen.

Marknadsvärde
Efter tillämpande av en ortsprismetod bedöms marknadsvärdet för Sproge Snoder 1:78,
del av, Gotland, vid värdetidpunkten januari 2021 ligga enligt nedan;
Marknadsvärde:
1 600 000 kr – med bygglov
Marknadsvärdebedömningar är alltid behäftade med en viss osäkerhet.
Stockholm 2021-01-13
Anders Almqvist

Civ. Ing, Auktoriserad fastighetsvärderare
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Sproge Snoder 1:78, del av, Gotland

Uppdrag
Värderingsobjekt
Fastigheten Sproge Snoder 1:78, del av, Gotland.

Uppdragsgivare
Uppdragsgivare är Gotlands kommun genom Åsa Linder.

Värdetidpunkt
Januari 2021.

Syfte
Syftet med uppdraget är att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde vid värdetidpunkten
inför en försäljning.

Förutsättningar
För definition av marknadsvärde och värdetidpunkt, se ”Definitioner och värderingsmetoder”. Utlåtandet följer ”Allmänna villkor för värdeutlåtande” enligt bilaga om ej annat
anges.
Följande förutsättningar gäller för värderingen;
•

Desktopvärdering. Ingen besiktning har gjorts.

•

Bygglov erhålls för totalt 700 m² studio för musik-, bild- och filmproduktion.

•

Värderingsobjektet är ej ännu bildad. Ny fastighet om 16 000 m² förutsätts
bildad.

•

Extraordinära grundläggningskostnader har bortsetts ifrån.

•

Kostnader för anslutning av kommunalt VA, el och fiber tillkommer för
köparen.

Uppdraget är utfört av en av organisationen Samhällsbyggarna auktoriserad
fastighetsvärderare – för mer information se www.samhallsbyggarna.org.
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Sproge Snoder 1:78, del av, Gotland

Underlag
Fastigheten har ej besiktigats. Nedan följer en sammanställning av underlag som använts vid
värderingen.
•
•
•
•
•
•

Karta
Information om planerad verksamhet – ”Project Sutherland Studios”
Fastighetsinformation från Fastighetsdatasystemet (FDS)
Taxeringsuppgifter
Databaserad ortsprisinformation
Övrigt

Beskrivning av värderingsobjektet
Typ av objekt
Objektet utgörs av obebyggd tomtmark för studioverksamhet i Sproge/Slite på södra delen
av Gotland.

Lagfaren ägare
Lagfaren ägare är Gotlands kommun.

Läge
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Sproge Snoder 1:78, del av, Gotland

Adress saknas men objektet ligger längs med Sproge Snoder. Avståndet till havet är ca 500
m. Närmaste större samhälle är Klintehamn beläget ca 20 km norr om fastigheten.
Omgivningen utgörs fritidshus i väster, åkermark och skog. Närmaste större service finns i
Klintehamn. Kollektiva kommunikationer är buss som trafikerar väg 140, beläget ca 3,75 km
mot öster.

Tomt

Värderingsobjektet är illustrerat med gult
Fastigheten utgör en del av Sproge Snoder 1:78. Tomten kommer att få en areal om 16 000
m². Fastigheten Sproge Snoder 1:78 har en areal om 400 054 m². Tomten är obebyggd.
Tomtens läge och tomtfigur (grov uppskattning) framgår av tomtkarta ovan.

Byggnader
Fastigheten är obebyggd.

Taxeringsuppgifter
Värderingsobjektet saknar egen taxeringsenhet.

Planer och bestämmelser
För värderingsobjektet saknas detaljplan. I värderingen har förutsatts att bygglov erhålls för
studio med musik-, bild- och filmproduktion eller att ny detaljplan antas med tillåten
användning för ovan.
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Sproge Snoder 1:78, del av, Gotland

Rättigheter etc

Det ligger inte inom uppdraget att utreda om eventuella rättigheter belastar
värderingsobjektet.
I värdebedömningen har förutsetts att eventuella rättigheter inte påverkar
värdebedömningen.

Miljö
Fastigheten är obebyggd och har sannolikt inte varit bebyggd tidigare. Inga undersökningar
av eventuell miljöbelastning på fastigheten har varit möjliga inom ramen för uppdraget. Se
vidare bilaga med ”Allmänna villkor för värdeutlåtande”.
Värdebedömningen gäller därför under förutsättning att det inte föreligger några
föroreningar eller skadliga miljöfaktorer som påverkar objektets marknadsvärde.
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Marknadsanalys
Orten
I Gotlands kommun finns cirka 59 249 invånare per 31 december år 2018. Befolkningen har
under det senaste året ökat med cirka +1,1 procent. Gotland har goda kommunikationer,
dock är Gotland en ö som saknar landförbindelse med fastlandet. Färja trafikerar Visby och
Nynäshamn samt Visby och Oskarshamn. Flyg går mellan Visby och Stockholm samt flera
större städer. De allmänna kommunikationerna är bussar som trafikerar flera stora vägar på
Gotland. Det allmänna vägnätet består av ett flertal stora länsvägar som 140-149. Tyngdpunkten i näringslivet ligger på vård och omsorg, utbildning, offentlig förvaltning, handel
och byggverksamhet. De största arbetsgivarna är Region Gotland (5 582), AB Svenska Spel
(375), Försäkringskassan (325), PayEx Finance AB (325), Destination Gotland (280),
Cementa AB (275) och Samhall AB (275). Andelen öppet arbetslösa samt sysselsatta i
arbetsmarknadsprogram uppgår år 2019 till 5,6 procent, vilket är lägre än riksgenomsnittet
om 7,0 procent. Det senaste året har näringsliv och sysselsättning stabiliserats. Vår prognos
för den allmänna positiva utvecklingen för näringsliv och sysselsättning kommer att
stabiliseras.

Mark - allmänt
I Sverige finns det gott om mark för bebyggelse. Det stämmer väl in på stora delar av landet,
men för storstadsregioner är det ofta brist på mark med bra läge. Generellt gäller att närhet
till service, marknad och infrastruktur ger ett attraktivt läge.
I utvecklingen av samhället används mark vid bebyggelse av bostäder, arbetsplatser,
infrastruktur, handel och kommunal service. I stora storstäder krävs en planering av hur
marken ska ”fördelas” för att samhället ska utvecklas på bästa möjliga sätt. Det görs främst
med hjälp av plan och bygglagen. Planer tas fram för att bestämma vad marken i samhället
får användas till. Planen tas fram genom planprocessen, se nedan.

Värdet på mark skiljer sig kraftigt åt beroende på vad marken får användas till, vilken
exploateringsgrad som tillåts och var marken är belägen. I områden med hög
befolkningstäthet och brist på mark är värdet mycket högt medan mark i glesbyggd med låg
efterfrågan har lågt värde. Mark kan ha många olika användningar såsom allmän plats,
infrastruktur, industri, kontor, boende, skola, sjukvård för att nämna några. Användningen av
mark styrs av detaljplaner i de fall det finns framtagna. Mark kan även sakna plan.
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För mark som saknar plan är värdet ofta lågt jämfört med mark med plan. Saknas plan finns
en stor risk med vad som blir tillåtet att uppföra på fastigheten. Planprocessen är lång och
flera parter ska yttra sig innan beslut om plan tas.

Fastigheter och marknad
Fastighetsbeståndet på Gotland domineras främst av fastigheter belägna i Visby. I Visby
finns ett stort antal fastigheter med bostäder, lokaler och industri. Övriga Gotland
karaktäriseras av bostäder och fastigheter för turismen längs med kustområdena samt jordoch skogsbruksfastigheter i centrala beläget på Gotland.
Obebyggda fastigheter med enbart typkod 310 är begränsade. Det finns 30 fastigheter med
en total areal om 218 000 m². Sannolikt kommer fastigheterna bebyggas med bostäder. Ägare
av fastigheterna är främst fastighetsbolag och Region Gotland.
Tomtmark för exploatering tillkommer i många fall genom avstyckning eller delning av andra
fastigheter. Stora markområden planläggs och bildar nya fastigheter. De ursprungliga
fastigheterna utgörs delvis av fastigheter taxerade som industri, typkod 498, eller jord- och
skogsbruksfastigheter.
Aktiviteten för tomtmark för hyreshus är låg. Under det senaste året, augusti 2019 till augusti
2020, har det sålts endast tre fastigheter, varav två i en stor portföljaffär. En fastighet har
sålts av Region Gotland till priset om 1,35 mkr eller 333 kr/m² tomtyta. Köparen var AB
Gotlandshem.
Under år 2019 har det sålts två industrifastigheter med typkod 411 (tomtmark). Fastigheterna
såldes för totalt 18,6 mkr eller för 198 kr/m² respektive 3 036 kr/m² tomtyta. Sedan år 2000
har det sålts 45 fastigheter till ett pris om totalt 55 mkr eller mellan 3 – 3 036 kr/m² tomtyta.
Genomsnittspriset låg på 184 kr/m² tomtyta.
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Definitioner och värderingsmetod
Definition av marknadsvärde
Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en försäljning på en fri och öppen
fastighetsmarknad vid ett visst givet tillfälle, den s.k. värdetidpunkten. Försäljningen förutsätts ske efter det att värderingsobjektet varit utbjudet till försäljning på ett för fastighetstypen sedvanligt sätt under en normal exponeringstid.
Marknadsvärdebedömningen sker genom en ortsprismetod som är en analys av genomförda
jämförbara förvärv.

Ortsprismetod
Ortsprismetoden innebär att man bland genomförda förvärv söker de fastigheter/tomträtter
med egenskaper som liknar värderingsobjektet. Därefter görs en analys av dessa förvärv.
Köpeskillingarna kan antingen jämföras direkt eller, vilket är mer lämpligt, ställas i relation till
en eller flera värdebärande egenskaper hos objekten såsom taxerad area, hyra, driftnetto eller
taxeringsvärde. Hänsyn skall även tas till den värdeutveckling som skett mellan den tidpunkt
då transaktionerna gjordes och värdetidpunkten.
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Ortsprisanalys
Ortsprismaterialet är mycket litet och därför har samtliga fastigheter med mark på Gotland
analyserats, vilket innebär att objekt med mycket goda lägen till mer ocentrala lägen har
medtagits.

Urval
För att identifiera ett relevant ortsprismaterial har följande urvalskriterier använts;
Fastighetstyp
Kommuner
Distrikt
Areal
Förvärvstidpunkt

Tomtmark för lokaler och industri
Gotland
Samtliga, ej Visby
>2 000 m² tomtyta
2000 – 2020

Förvärv med konstaterad intressegemenskap mellan köpare och säljare har gallrats bort.
Urvalet redovisas i bilaga/nedan:
Nr

Fastighet

1 Hejdeby Suderbys 1:7
2 Hejdeby Suderbys 1:37
3 Stenkyrka Hälge 1:15
4 Väskinde Väskinds 1:32
5 Othem Kviende 1:18
6 Halla Rantarve 1:10
7 Vamlingbo Kyrker 1:21
8 Garde Kyrkebols 1:9
9 Othem Saturnus 1
10 Dalhem Hallfose 1:5
11 Rute Furilden 1:31
12 Stenkyrka Hälge 3:2
13 Bunge Kronhagen 3:74
14 Hemse Råkan 5 och 6
15 Klinte Robbjäns 1:69
16 Boge Mojner 1:76
17 Othem Capella 2
18 Havdhem Spenarve 1:28
19 Östergarn Sande 1:38
20 Stenkyrka Hälge 3:2
21 Othem Kviende 1:18
22 Dalhem Hallfose 1:5
23 Norrlanda Kyrkogården 1:2
24 Fårö Sudergarda 1:11
25 Garde Kyrkebols 1:9
Medel

Adress

Distrikt

Österby väg 2
Österbyväg 26
Stenkyrka Hälge 149
Väskinde Väst. 134

Hejdeby
Hejdeby
Stenkyrka
Västkinde
Othem
Halla

Garde Kyrkeb. 710

Garde
Othem
Dalhem
Rute
Stenkyrka
Bunge
Hemse
Klinte
Boge
Othem
Havdhem

Artillerivägen 8

Norrlanda Ann. 160
Garde Kyrkeb. 710

Stenkyrka
Othem
Dalhem
Fårö
Garde

Anm. – I=industri, L=lokaler
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Tomtyta, Förv.m²
datum
22 120
2000
5 734
2007
7 577
2011
5 874
2007
4 147
2010
4 522
2016
9 800
2007
3 306
2006
5 168
2013
5 320
2011
3 051
2014
4 213
2005
3 085
2014
5 385
2016
10 264
2017
11 929
2006
4 845
2008
6 905
2007
29 090
2000
4 213
2002
4 147
2019
5 320
2012
2 986
2012
7 770
2004
3 306
2010
7 096

Köpesk.- Not
kr/m² TA
95
L
105
L
40
L
68
L
120
I
55
I
35
I
75
I
29
I
16
I
180
I
18
I
16
I
65
I
29
I
50
I
49
I
26
I
3
I
16
I
198
I
16
I
226
I
96
I
114
I
70
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Ortspris

Analys
Ortsprismaterial har analyserats på Gotland och har efter gallring resulterat i 25
sålda fastigheter med egenskaper enligt ovan. Dessa fastigheter har sålts till priser som
varierar mellan 3 och 226 kr/m² taxerad tomtyta. Medelpriset uppgår till 70 kr/m² tomtyta
och medianen till 50 kr/m² tomtyta.
Ur hyresgästperspektiv prioriteras och efterfrågas i allt ökande grad kommunikationsmässigt
goda lägen. För kontor och handel god tillgång på allmänna kommunikationer och övrig
infrastruktur samt för tillverkning, lager och logistik även tillgång till ett väl fungerande
vägnät. I övrigt prioriteras funktionella och effektiva lokaler med god standard och
modernitet samt i förekommande fall en väl fungerande tomt för rangering, uppställning och
parkering.
De försålda fastigheterna är belägna över hela Gotland och har taxeringsvärde som
industritomt, typkod 411. Ett antal fastigheter har byggnader som bedöms i flertalet fall vara
i enkelt skick. De fastigheter som är belägna nära Visby bedöms inte vara jämförbara. De
flesta ortspris är belägna inom ca tre kilometer till havet. De flesta försäljningarna är gjorda
till mellan 16 – 75 kr/m² tomtyta. De högre försäljningspriserna i ortspriset utgör fastigheter
nära Visby eller bebyggda med fastigheter. Ett antal om 17 fastigheter saknar detaljplan.
Övervägande delen av fastigheterna har enkla och gamla byggnader och bedöms därför
tidigare ha erhållit bygglov.
Bebyggda industri- och lokalfastigheter på Gotland (ej Visby eller centrala lägen) har låga
exploateringstal och varierar normalt mellan 5 – 15 procent. Ortspriset bedöms ligga inom
samma nivå.

12 (16)

Sproge Snoder 1:78, del av, Gotland

Ungefär hälften av alla försäljningarna är från år 2010 eller äldre. Marknadsvärdena bedöms
ha ökat med kraftigt de senaste 10 – 15 åren. Med hänsyn till prishöjningen kan värdet på
värderingsobjektet bedömas till det övre värdeintervallet eller 100 kr/m² tomtyta. Det ger
ett totalt värde om 1 600 000 kr.
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Marknadsvärde
Allmänt
Värderingsobjektet utgör mark på Sproge Snoder 1:78, del av, på Gotland. Adress saknas
men objektet ligger längs med Sproge Snoder. Tomten är inte fastighetsbildad men har
förutsatts få en tomtyta om 16 000 m². Avståndet till havet är ca 500 m. Närmaste större
samhälle är Klintehamn beläget ca 20 km norr om fastigheten. Fastigheten har förutsatts få
bygglov för 700 m² lokaler för musik-, bild- och filmproduktion. Den obebyggda delen av
fastigheten bedöms till stor del komma att nyttjas inom produktionen.

Marknadsvärde
Efter tillämpande av en ortsprismetod bedöms marknadsvärdet för Sproge Snoder 1:78,
del av, Gotland, vid värdetidpunkten januari 2021 ligga enligt nedan;
Marknadsvärde:
1 600 000 kr – med bygglov
Marknadsvärdebedömningar är alltid behäftade med en viss osäkerhet.
Stockholm 2021-01-13
Anders Almqvist

Civ. Ing, Auktoriserad fastighetsvärderare

FS Fastighetsstrategi AB
Box 7644
103 94 Stockholm
Tfn

08 - 545 297 30

www.fastighetsstrategi.se
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Bilaga 1 – Karta
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Bilaga 2 – Allmänna villkor för värderingsutlåtande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-01-28

TN § 17

TN § 17

Försäljning av mark i Sproge

TN 2020/4062
TN AU § 12

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden bordlägger ärendet enligt Per Edmans (V) yrkande.

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.
Bedömning

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 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.
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Sökande presenterar i sin ansökan hur byggnaderna kan värmas upp och
energiförsörjas utan yttre energitillskott.
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
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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
fastighetsägaren 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.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av markingenjör Karin Svensson via länk.
Yrkanden:
Per Edman (V) yrkar på att ärendet bordläggs. Tommy Gardell (S) och Katarina
Krusell (MP) instämmer i Per Edmans (V) yrkande.
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) ställer proposition på förvaltningens förslag
och Per Edmans (V) yrkande och finner att Per Edmans (V) yrkande vinner bifall.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

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.
Beslutsunderlag

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