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Följande beslut har tagits av förvaltningen med delegation under maj månad 2021:
Avtal annan fakturamottagare för avfallsavgifter: 5 bifall.
Avtal annan fakturamottagare för VA avgifter: 1 bifall.
Beviljat gemensam avfallsbehållare: 8 bifall.
Beviljat uppehåll i sophämtning: 97 bifall, 1 avslag.
Beviljat uppehåll i slamtömning: 2 bifall.
Begagnande av offentlig plats för byggställning: 7 ärenden.
Begagnande av offentlig plats för uteservering: 8 ärenden.
Begagnande av offentlig plats för foodtruck: 2 ärenden.
Begagnande av offentlig plats övrigt: 5 ärenden.
Ansökan om allmän sammankomst: 2 ärenden.
Torgplats Stora torget: 6 tillstånd.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende vatten: 47 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende exploatering vatten: 2 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende avfall: 24 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende mark: 6 ärenden.
Yttrande över grannebrev från miljö- och byggnämnden: 16 ärenden.
Övriga markärenden: 6 ärenden.
VA-ändringsanmälan: 1 ärende.
Lokala trafikföreskrifter: 1 ärende.
Nyttoparkeringskort: 15 bifall.
Grävtillstånd: 70 bifall, 2 avslag.
Beslut enligt §9 färdtjänstlagen: 21 bifall.
Färdtjänst: 21 bifall, 7 avslag.
Ledsagare färdtjänst: 15 bifall.
PRH Förare: 22 bifall, 1 avslag.
PRH passagerare: 6 bifall.
Resekostnadsersättning vid sjukresor: 4 bifall, 4 avslag.
Fastighetsförvaltningen hyreskontrakt: 4 ärenden.
HR beslut angående personal: 6 ärenden.
Upphandling: 1 ärende.

Samtliga beslut fanns att tillgå i pärm på mötet.

Ärendenummer Information
2021/9

Teknikförvaltningen
Projektavdelningen

Datum 21 maj 2021

TNau/TN Juni 2021

Upphandlingsplan för Teknikförvaltningen Juni 2021
För Entreprenadprojekt > 68 pbb. samt, Enstaka konsultupphandlingar > 8 pbb. samt Konsultgrupp > 12pbb.
Ange datum för mötet då beslut skall tas och om det är TNAU eller TN som skall göra detta.
Rev

Projekt

Typ av
upphandling

Verksamhet

FFU

Beslut i

Tid för beslut

Entreprenad

TKF

Höst 2021
(Feb 2021)

TN

Höst 2021
(Mars 2021)

Projekt- och byggledning

Ramavtal

TKF

TN

Entreprenadbesiktning

Ramavtal

TKF

Oklart
(Juni)
Oklart

Oklart
(Sept 2020)
Oklart

Ny entré reception IFO
Mariahemmet

Entreprenad

TKF

Feb 2021
(Dec 2020)

TNau

Okt 2021
(Maj 2021)

Ramavtal

TKF

Höst 2020
(April 2020)

TN

Oklart
(Juni 2020)

Entreprenad

TKF

Juni 2021
(Maj 2021)

TN

Sept 2021
(Juni 2021)

Ramavtal

TKF

Sommar
2020

TN

Sept 2021
(Maj 2021)

Entreprenad

TKF

TN

Entreprenad

TKF

Juni 2021
(April 2021)
Feb 2021

Juridiska tjänster

Ramavtal

TKF

Okt 2021

TNau/TN

Höst 2021
(Juni 2021)
Sept 2021
(April 2021)
Feb 2022

Konsulter storkök

Ramavtal

TKF

TN

Juni 2021

Konsulter VVS
projektering / sakkunnig
Konsulter projektering
gata/mark
Vägkantsklippning

Ramavtal

TKF

TN

Juni 2021

Ramavtal

TKF

TN

Juni 2021

Tjänst

TKF

TN

Juni 2021

Tingsbrogården om- och
tillbyggnad
Slite deponi, utbyggnad
celler
Rävhagen fotbollsplan
sanering och konstgräs
Högbyskolans kök

Generalkonsult

TKF

Juni 2021

TN

Sept 2021

Entreprenad

TKF

Maj 2021

TN

Sept 2021

Entreprenad

TKF

Aug 2021

TN

Okt 2021

Entreprenad

TKF

Okt 2021

TN

Dec 2021

Korpen 5 etapp 3
verksamhetsanpassning
Uppförande av modulbyggnad Visby lasarett

Entreprenad

TKF

Okt 2021

TN

Dec 2021

Entreprenad

TKF

Oklart

TN

Okt 2021

Terra Nova skolan
ombyggnad kök

Ä

Drift/underhåll
högspänningsanl.
VA-ledningar Garda Ljugarn
Slamfordon
Ä

Ä

X
X
X

VA ledning Sanda
Stenhuse - Västergarn
Drift ÅVC Hemse

TNau el TN

TN
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

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

Upphandlingar som beslutas av annan nämnd men som berör TKF
Rev

Projekt

Typ av

Verksamhet

FFU

Beslut i

Tid för
beslut

RSF

Dec 2021
Beslut om
tilldelning
Juli 2022

upphandling
Trafikupphandl.
kollektivtrafiken
Transportörsavtal
samhällsbetalda
transporter

Tjänst
Ramavtal/nytt avtal fr
2022-07-01

TKF/Kollektivtarfik/AUF

RSF

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

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/4178
27 maj 2021

Ulf Ingmansson

Tekniska nämnden

Upphandling Konsulter storkök
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att tilldela ramavtal i följande rangordning
Rangordning 1 - NN
Rangordning 2 - NN
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Region Gotland kommer under de närmaste åren vara i behov av stöd vid
projektering och genomförande av om- och nybyggnad av fastigheter med mera.
Projektavdelningens uppdrag är att genomföra byggprojekt efter behov hos Region
Gotlands övriga förvaltningar. Inom ramen för projektering och genomförande har
avdelningen ett behov av ett flertal specialistkompetenser.
De upphandlade avtalen kan dock användas av hela förvaltningen.
Upphandlingen genomförs i tid för att ett nytt avtal ska finnas på plats när det nu
gällande avtalet löper ut, 2021-08-31.
Eftersom volymen uppdrag inte är helt specificerat har en upphandling med avsikt
att teckna ramavtal genomförts.
Upphandlingens värde är beräknad till 1,2 miljoner kronor.
Avsikten är att teckna ramavtal med två leverantörer i rangordning om tillräckligt
antal kvalificerade anbud kommer in. Principen för rangordningen är att beställning
av uppdrag i första hand görs hos leverantör i rangordning 1 och frågan går enbart
vidare till nästa leverantör i rangordningen om leverantör i högre upp i
rangordningen avböjer uppdraget.
Avtalsperioden är 2 år med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet med
oförändrade villkor högst 2 gånger med upp till 12 månader per tillfälle. Total
avtalstid blir maximalt 4 år.
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Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/4178

Bedömning

X anbud har inkommit vilka samtliga uppfyllde ställda krav på företaget och på
tjänsten.
Efter genomförd utvärdering bedömer Teknikförvaltningen att inlämnade anbud
från följande företag är de för beställaren ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden vad
gäller pris och kvalitét
Rangordning 1 – NN med organisationsnummer
Rangordning 2 – NN med organisationsnummer
Barn- och genusperspektiv -Vid genomgång av uppdrag med konsult ska barn- och
genusperspektivet alltid belysa så att allas lika värde beaktas.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet rör hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys - Prisbild jämfört med nu gällande avtal.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-27
Presentation på sammanträde
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/4179
27 maj 2021

Ulf Ingmansson

Tekniska nämnden

Konsulter VVS projektering
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att tilldela ramavtal i följande rangordning
Rangordning 1 - NN
Rangordning 2 - NN
Rangordning 3 - NN
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Region Gotland kommer under de närmaste åren vara i behov av stöd vid
projektering och genomförande av om- och nybyggnad av fastigheter med mera.
Projektavdelningens uppdrag är att genomföra byggprojekt efter behov hos Region
Gotlands övriga förvaltningar. Inom ramen för projektering och genomförande har
avdelningen ett behov av ett flertal specialistkompetenser.
De upphandlade avtalen kan dock användas av hela förvaltningen.
Upphandlingen genomförs i tid för att ett nytt avtal ska finnas på plats när det nu
gällande avtalet löper ut, 2021-08-31.
Eftersom volymen uppdrag inte är helt specificerat har en upphandling med avsikt
att teckna ramavtal genomförts.
Upphandlingens värde är beräknad till 7 miljoner kronor.
Avsikten är att teckna ramavtal med tre leverantörer i rangordning om tillräckligt
antal kvalificerade anbud kommer in. Principen för rangordningen är att beställning
av uppdrag i första hand görs hos leverantör i rangordning 1 och frågan går enbart
vidare till nästa leverantör i rangordningen om leverantör i högre upp i
rangordningen avböjer uppdraget.
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TN 2020/4179

Avtalsperioden är 2 år med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet med
oförändrade villkor högst 2 gånger med upp till 12 månader per tillfälle. Total
avtalstid blir maximalt 4 år.
Bedömning

X anbud har inkommit vilka samtliga uppfyllde ställda krav på företaget och på
tjänsten.
Efter genomförd utvärdering bedömer Teknikförvaltningen att inlämnade anbud
från följande företag är de för beställaren ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden vad
gäller pris och kvalitét
Rangordning 1 – NN med organisationsnummer
Rangordning 2 – NN med organisationsnummer
Rangordning 3 – NN med organisationsnummer
Barn- och genusperspektiv -Vid genomgång av uppdrag med konsult ska barn- och
genusperspektivet alltid belysa så att allas lika värde beaktas.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet rör hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys - Prisbild jämfört med nu gällande avtal.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-27
Presentation på sammanträde
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

2 (2)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/4233
21 maj 2021

Birgitta Lidman

Tekniska nämnden

Upphandling Vägkantsklippning
Förslag till beslut

•


Tekniska nämnden beslutar att tilldela ramavtal till XX angående
vägkantsklippning.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Gata-Parkavdelningen avser att upphandla sitt behov av maskinklippning av gräs och
sly i vägkanter. Arbetet omfattar enskilda vägar med stadsbidrag och tätorter över
hela Gotland. Befintligt avtal löper ut under hösten 2021.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att vägkantsklippning är nödvändig för
trafiksäkerheten för att förebygga skymd sikt.
Barn- och genusperspektiv –Trafiksäkerheten.
Landsbygdsperspektiv – Avtalet omfattar hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – Prisbild jämfört med nuvarande avtal.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-21
Presentation på sammanträde.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/1722
27 maj 2021

Michael Schwertner

Tekniska nämnden

Upphandling fordonsdatabas för kollektivtrafiken
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att ge nämndordföranden delegation att godkänna
upphandlingsdokumentet.

Sammanfattning

De flesta av Sveriges regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM), däribland Region
Gotland, använder fordonsdatabasen FRIDA som verktyg i uppföljningen av sina
trafikavtal. Den första programversionen implementerades för drygt 20 år sedan, de
flesta RKM har således tecknat sina avtal utan upphandling.
Kollektivtrafikbranschen, företrädd av organisationen Svensk kollektivtrafik, har
kommit överens att upphandla systemets drift, support, underhåll och
vidareutveckling för att skapa rättssäkerhet. Tekniska nämnden behöver godkänna
upphandlingsunderlaget, som omfattas av sekretess. Därför föreslår
kollektivtrafikenheten att Tekniska nämnden beslutar att ge nämndordföranden
delegation att godkänna upphandlingsdokumentet.
Bedömning

Som verktyg i uppföljningen av trafikavtalet för busstrafik nyttjar Region Gotland
fordonsdatabasen FRIDA. Det är ett skräddarsytt verksamhetssystem för den
svenska kollektivtrafiken med fokus på uppföljning av ställda krav inom områdena
kvalitet, miljö, tillgänglighet och säkerhet. FRIDA har utvecklats för drygt 20 år
sedan av företaget Nordic Port AB, som sedan dess ansvarar för drift, support och
vidareutveckling. Systemet används, med ett undantag, av samtliga regionala
kollektivtrafikmyndigheter (RKM) i Sverige.
Region Gotland nyttjar bastjänsten, som består av modulerna Avtal, Fordon och
Nyckeltal. Databasen innehåller bland annat tekniska uppgifter om alla på Gotland
inom linje- och skolskjutstrafik använda bussar samt uppgifter om deras
bränsleförbrukning och utsläpp. Datainrapporteringen görs halvårsvis av
bussoperatören. Aggregerade data är offentligt tillgängliga via en webbsida, där siffror
för hela Sverige sammanställs med möjlighet till jämförelser av uppgifter om
kollektivtrafiken i de olika länen.
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Tjänsteskrivelse
TN 2021/1722

Eftersom systemlösningen används sedan många år tillbaka har de flesta RKM,
däribland Region Gotland, tecknat sina driftavtal utan föregående upphandling. För
att skapa rättssäkerhet har alla RKM under förmedling av branschorganisationen
Svensk kollektivtrafik kommit överens att upphandla tjänsten. Svensk kollektivtrafik
kommer att samordna och genomföra upphandlingen som ombud för alla RKM.
Region Gotland har för detta syfte utfärdat en fullmakt åt Svensk kollektivtrafik.
Upphandlingen skall omfatta drift, support, underhåll och vidareutveckling av
systemet. Licensen till FRIDA-systemet, som inte är tidsbegränsad, ägs redan av varje
RKM.
Tekniska nämnden behöver godkänna både upphandlingsunderlaget, tilldelningen av
uppdraget och tecknandet av avtalet. Upphandlingsdokumentet samt tidplanen för
upphandlingen omfattas av sekretess. Därför föreslår kollektivtrafikenheten att
Tekniska nämnden beslutar att ge nämndordföranden delegation att godkänna
upphandlingsdokumentet. Angående beslutet om tilldelningen och avtalstecknandet
kommer ett nytt ärende att skapas efter att själva upphandlingen är avslutad.
Barn- och genusperspektiv

Perspektivet berörs inte av ärendet.
Landsbygdsperspektiv

Perspektivet berörs inte av ärendet.
Ekonomisk konsekvensanalys

År 2020 uppgick Region Gotlands andel av licens- och driftkostnaden för FRIDAsystemet till ca 72 000 kronor. Enligt kollektivtrafikenhetens bedömning kan den
framtida kostnaden grovt uppskattas till ca 90 000-100 000 kronor.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-27
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/1721
26 maj 2021

Patric Ramberg

Tekniska nämnden

Befattningar inom TKF april 2021
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna informationen.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har efterfrågat en sammanställning av befattningar inom
teknikförvaltningen och vilken utbildningsnivå som krävs vid nyrekrytering.
Bedömning

Sammanställningen bifogas denna skrivelse.
Barn- och genusperspektiv –Rapporten rör alla anställda vid teknikförvaltningen.
Landsbygdsperspektiv – Rapporten rör hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – Rapporten har ingen ekonomisk inverkan.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-26
Rapport befattningar inom TKF april 2021
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Befattningar inom TKF april 2021
Organisation: 22 Teknisk nämnd Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer Vilande: Ej vilande
Befattning
Anläggningsarbetare, stensättare
Arbetsledare
Avdelningschef
Bilförare/chaufför/maskinförare
Drifttekniker, processtekniker
Ekonomihandläggare, systemhandläggare, handläggare, controller
Ekonomiassistent, assistent
Administratör, systemadministratör, systemförvaltare
Elmontör
Enhetschef
Fastighetsreparatör/tekniker
Färdtjänsthandläggare, hjälpmedelskonsulent
Förrådsarbetare, skylttekniker
Förvaltare/teknisk förvaltare
Gruppledare Städpersonal
Hamnfogde
Hamnserviceman
Hjälpmedelstekniker, tekniker
Ingenjörer/projektledare, processchef
Inköpare
Kollektivtrafikutvecklare, trafikplanerare
Kommunikatör, informatör
Kundtjänstassistent/kundassistent
Maskinreparatör, reparatör
Miljösamordnare, avfallssamordnare, parksamordnare
Nämndsekreterare
Parkarbetare
Parkeringsvakt
Renhållningsarbetare
Stadsträdgårdsmästare, landskapsarkitekt
Städare
Upphandlingssamordnare
Fordonsansvarig, driftansvarig
Vaktmästare
Vattenmätartekniker, va-arbetare
Vattenrörläggare
Verksamhetsutvecklare, IT-samordnare
Verkstadstekniker

Antal

Vakanta, annonserade
14
23
9
19
18
13
8
5
2
20
52
5
9
10
10
3
6
14
43
4
5
2
11
10
7
1
41
4
20
2
116
1
2
11
3
10
6
4

Utbildningsnivå som krävs vid nyrekrytering

1

1
2
1

1

Gymnasieutbildning
Gymnasieutbildning
Högskola/universitet
Branschutbildning, gymnasieutb
Gymnasieutbildning och/eller YH-utbildning
Högskola/universitet
Gymnasieutbildning
Gymnasieutbildning
Gymnasieutbildning och/eller YH-utbildning
Högskola/universitet alt gymnasieutb
Gymnasieutbildning och/eller YH-utbildning
Högskola/universitet alt gymnasieutb
Gymnasieutbildning
Högskoleutb eller YH-utbildning
Gymnasieutbildning alt branschutbildning
Högskola/universitet
Gymnasieutbildning
Gymnasieutbildning och/eller YH-utbildning
Högskola/universitet
Gymnasieutb
Högskola/universitet
Högskola/universitet
Gymnasieutbildning
Gymnasieutbildning och/eller YH-utbildning
Högskola/universitet
Högskola/universitet
Gymnasieutbildning och/eller YH-utbildning
Gymnasieutbildning
Gymnasieutbildning
Högskola/universitet
Städutbildning
Högskola/universitet
Gymnasieutbildning

Gymnasieutbildning och/eller YH-utbildning
Gymnasieutbildning och/eller YH-utbildning
1 Högskola/universitet
Gymnasieutbildning och/eller YH-utbildning

Antal anställda
Alla befattningar

553

Administrativ Assistent

1

Administratör

2

Anläggningsarbetare

12

Arbetsledare

11

Arbetsledare Fastighet

4

Arbetsledare Ledningsnät

2

Arbetsledare/Teknik

6

Assistent

5

Avdelningschef

9

Avfallsadministratör

1

Avfallssamordnare

2

Avfallstekniker

1

Avfallsutvecklare

1

Bilförare

8

Byggnadsingenjör

1

Byggnadstekniker

1

Chaufför

7

Controller

2

Driftansvarig

1

Drifttekniker

17

Ekonom

2

Ekonomiassistent

3

Ekonomichef

2

Ekonomihandläggare

1

Elingenjör

1

Elmontör
Enhetschef
Enhetschef Tf

2
20
1

Fastighetsreparatör

23

Fastighetstekniker

29

Färdtjänsthandläggare

1

Förrådsarbetare

8

Försörjningschef
Förvaltare

9

Gruppledare

2

Gruppledare Städpersonal

8

Hamnfogde

3

Hamningenjör

1

Hamnserviceman

6

Handläggare

8

Hjälpmedelskonsulent

4

Hjälpmedelstekniker

3

Informatör

1

Inköpare

4

It-Samordnare

1

Kollektivtrafikutvecklare

2

Kommunikatör

1

Kundassistent

1

Kundtjänstassistent

10

Kvalitetskoordinator

1

Landskapsarkitekt

2

Landskapsingenjör

1

Markingenjör

5

Maskinförare

4

Maskinreparatör

3

Miljösamordnare

1

Nämndsekreterare
Parkarbetare

1
41

Parkeringsvakt

4

Parksamordnare

4

Planeringsingenjör

1

Processchef

1

Processtekniker

1

Projektadministratör

1

Projektledare

7

Projektledare/Samhällsbyggn

11

Renhållningsarbetare

20

Reparatör

7

Skylttekniker

1

Stadsträdgårdsmästare

1

Stensättare

2

Städare

116

Systemadministratör

1

Systemförvaltare

0

Systemhandläggare

2

Säkerhetssamordnare

1

Tekniker

7

Teknisk Direktör

1

Teknisk Förvaltare

1

Trafikingenjör

1

Fordonsansvarig

1

Trafikplanerare

3

Upphandlingssamordnare

1

Utredningstekniker

3

Va-Arbetare

1

Va-Ingenjör

9

Vaktmästare

10

Vaktmästare Fö
Vattenmätartekniker
Vattenrörläggare

1
2
10

VA-utvecklare

4

Verksamhetscontroller

2

Verksamhetskoordinator

1

Verksamhetsutvecklare

2

Verkstadestekniker

4

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/1077
25 maj 2021

Ylva Svangren

Tekniska nämnden

Internkontroll 2021
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna intern kontrollplan för 2021.

Sammanfattning

Regionstyrelsen antog 2013 riktlinjer för intern kontroll att gälla från och med 2014.
Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att en god intern kontroll skapas
och att uppföljning sker. En årlig internkontrollplan ska upprättas och resultatet ska
rapporteras till nämnden och biläggas verksamhetsberättelsen. Om resultatet av
genomförd kontroll visar på brister ska åtgärder föreslås.
Förslaget till internkontrollplan för 2021 utgår från resultatet av granskningen 2020
samt områden där risk för brister påtalats eller befaras.
Rutin/process

Kontrollmål

Kontrollmetod

Avtalstrohet

Att köp av avtalade varor,
tjänster och entreprenader
görs enligt korrekt avtal
och till avtalade villkor.

Stickprov av 10
leverantörsfakturor per
avdelning TKF under
2021. Kontroll av om
avtal finns med leverantör,
att artiklar och villkor i
övrigt stämmer är i
enlighet med avtalet.

Investeringsverksamhet

Att klassificering av
investeringar inom
fastighetsförvaltningen
görs korrekt.

25 stickprov av
leverantörsfakturor
överstigande 100 tkr
bokförda som driftsutgift.

Dokumentation vid
direktupphandling

Att genomförda
direktupphandlingar
dokumenteras i enlighet
med fastställd rutin.

Ta fram två
direktupphandlade avtal
med värde som överstiger
100 tkr hos respektive
avdelning och kontrollera
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att de dokumenterats
korrekt.
Beloppsgränser vid
direktupphandling

Att genomförda
direktupphandlingar
hållits inom angivna
beloppsgränser enligt
regelverket.

Ta fram två
direktupphandlade avtal
hos respektive avdelning
och kontrollera att
beloppsgränserna inte
överskridits.

Regelefterlevnad avseende
dokumentation vid
upphandling

Kontrollera att lagens krav
avseende LOU och LUF
12. Kap 14 § avseende
dokumentation följs under
upphandlingsprocessen.

Ta fram två
upphandlingar per
avdelning och kontrollera
att upprättad
dokumentation följer
lagens krav.

Bisyssla

Att bisysslor har
dokumenteras, godkänts,
följts upp och
rapporterats i enlighet
med riktlinjen för
bisysslor

Granskning av bisysslor
registrerade under 2020
och 2021. Intervju med
slumpmässigt utvalda
chefer inom TKF.

Bedömning

Teknikförvaltningen planerar att genomföra kontrollerna enligt planen under
september-oktober 2021. Resultatet redovisas för nämnden i november månad och
bifogas även årsredovisningen. Syftet med den interna kontrollplanen är att pröva
den interna kontrollen samt att säkra att rutiner fungerar på ett ändamålsenligt sätt.
Barn- och genusperspektiv –Beslutet påverkar inte barn- och genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet påverkar inte landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – En god intern kontroll säkerställer en god
hushållning med teknikförvaltningens ekonomiska resurser.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-25
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2021/1466
17 juni 2021

Ylva Svangren

Tekniska nämnden

Åtgärder för att uppnå ekonomisk balans 2021
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att åtgärder vidtas under 2021 i enlighet med
teknikförvaltningens förslag.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har uppdragit åt att redovisa förslag på utgiftsminskningar för att
komma i balans avseende alla icke pandemirelaterade underskott. Förslagen ska
omfatta alla verksamheter och avdelningar. Till uppdraget ska bifogas
konsekvensbeskrivning av föreslagna åtgärder.
Teknikförvaltningens ekonomiska prognos för 2021 enligt aprilrapporten uppgår till
-52 789 000 kronor. -29 921 avser skattefinansierade verksamheter och -22 868 000
kronor avser affärsdrivande verksamheter. Uteblivna intäkter och tillkommande
kostnader till följd av pandemin uppgår till 19 800 000 kronor och berör den
skattefinansierade verksamheten. Tilläggsanslag har sökts enligt följande:
Allmän kollektivtrafik 14 800 000 kronor
Särskild kollektivtrafik 1 500 000 kronor
Markupplåtelser 2 000 000 kronor
Åtgärder enskilda vägar 3 000 000 kronor
Digital Almedalsvecka 3 500 000 kronor
Av de medel som redovisas ovan avser 16 800 000 kronor pandemirelaterade beslut
eller effekter. Därutöver har 3 000 000 kronor för lägre intäkter av parkeringsavgifter
prognostiserats till följd av befarat minskade antal besök till Visbys handelsområden.
Eventuell ansökan om tilläggsanslag för dessa lägre intäkter kommer när utfallet för
sommaren är avstämt.
För de affärsdrivande verksamheterna prognostiseras följande utfall:
VA -14 566 000 kronor
Avfall -4 629 000 kronor
Kryssningskaj -1 698 000 kronor
Linjehamnen 25 000 kronor
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De åtgärder som föreslås för att minska det prognostiserade utfallet delas upp i två
delar, en som inte bedöms ha någon påverkan på fastställda planer och/eller våra
kunder. Dessa åtgärder hanteras i linjen inom förvaltningen och uppgår till cirka
4 500 000 kronor. Den andra delen avser åtgärder som bedöms få konsekvenser i
verksamheten av den art att nuvarande uppdrag inte kommer att kunna fullföljas
såsom planerat. Dessa åtgärder kräver således ett beslut av Tekniska nämnden.
Nedan redovisas dessa förslag till åtgärder inom de skattefinansierade
verksamheterna:
ID

Avdelning

Åtgärd

Belopp
(tkr)

Konsekvens

1

Hamnavdelningen

Vissa
underhållsåtgärder av
hamnanläggningar
skjuts upp.

500

2

Mark- och trafikavdelningen

Nedläggning av linjer
och/eller minskning
av antal turer inom
kollektivtrafiken.
Minskning av antalet
kilometer med 10 %.

1 500

Förslaget avser turer på
vardagar från 22 augusti
2021. Konsekvens antas
bli att vissa resenärer
avstår resa eller väljer
annan tur/linje. Belopp
avser beräknat
nettobelopp efter avdrag
för intäktsminskning.

3

Mark- och trafikavdelningen

Höjd egenavgift
inom den särskilda
kollektivtrafiken med
50 %. Beslut krävs
av
Regionfullmäktige.

1 000

Täckningsgrad ett
normalår uppgår till 8 %
för färdtjänst och 15 %
för sjukresor vilket är
jämförelsevis lågt.
Höjningen skulle medföra
att täckningsgraden
närmar sig den i övriga
landet. Höjningen kan
medföra att resenärer
väljer bort tjänsten och att
de då riskerar försämrad
livskvalitet.

4

Gata/park avdelningen

Enskilda vägar m
statsbidrag – ej
genomföra andra
delen (kantskärning)
av 5:e stödpaketet.

1 500

Sparpaketets intention nås
ej

5

Gata/park avdelningen

Endast avhjälpande
underhåll på vägar
med statsbidrag

1 000

Ökade kostnader på sikt.
Risk att statsbidraget
äventyras

Underhållsåtgärder skjuts
upp till 2022. Vissa mindre
projekt kommer
genomföras med egen
personal i stället för med
entreprenörer.
Konsekvensen blir att
projekt tar längre tid och
att kostnaderna blir högre
kommande år.
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6

Gata/park avdelningen

Avbryta
klottersanering i
gatu- och
parkuppdraget

100

Ökat klotter och missnöje

7

Gata/park avdelningen

Skjuta på nya
personbilsleasingar
till 2022

100

Ökad kostnad 2022. Vi
bryter mot policy och
delegation som säger att
inga bilar skall vara äldre
än fem år.

8

Gata/park avdelningen

Avbryt skötsel av
bad- och
besöksplatser fr o m
2021-08-01

200

2 st säsongsanställningar
avbryts 2 mån i förtid (140
tkr). Samtliga toaletter och
papperskorgar ”stängs”
Sparade material- och
logistikkostnader (60 tkr).
Sanitär olägenhet. Svårare
rekrytera säsongare
framöver.
Varumärket Gotland
skadas

9

Gata/park avdelningen

Avbryt
grönyteskötsel på
allmän platsmark,
dock ej parkmark

140

Enbart siktröjning
kommer genomföras på
Region Gotlands grönytor
samt gång- och
cykelbanor. Medför en
svårare situation för
allergiker, svårare med
rekrytering i framtiden då
säsongare får sluta i förtid.
Klagomålen på Region
Gotland kommer öka
avsevärt bl.a. kommer
skadedjuren öka och
komma närmare tät
bebyggelse.

10

Gata/park avdelningen

Ingen advents- och
juldekoration

100

Tråkigare december!
Risk för klagomål

11

Gata/park avdelningen

Minska antalet
pakbänkar i samtliga
tätorter. Tas
succesivt bort då de
blir uttjänta

100

Minskad tillgänglighet och
risk för klagomål

12

Gata/park avdelningen

Samtliga blomurnor
på stan tas bort

100

13

Gata/park avdelningen

Avbryt
natursreservatkötseln
samt stänga toaletter
och plocka in
papperskorgar

400

Blommorna finns redan.
En säsongsanställda sägs
upp två månader i förtid.
Ingen renhållning i
reservaten. Grillplatser
och skyltar får ingen
tillsyn. Toaletter låses.
Ökade klagomål
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14

Fastighetsförvaltningsavd.

Summa

Stoppade ”mindre
underhållsåtgärder”
(drift-PU) i
regionens fastigheter.
(främst våra SÄBO)

<3 500

Löpande underhåll i
lägenheter kan ej utföras
då dessa är lediga vilket
drabbar de boende

Upp till
10 240

Den affärsdrivande verksamheten inom TKF består av fyra resultatenheter, var och
en med separata konton för det egna kapitalet och kravet är att resultatet ska kunna
balanseras mot nollresultat inom en treårsperiod. VA-verksamhetens stora
kostnadsökning 2021 avser kapitalkostnader till följd av de senaste årens stora
investeringsverksamhet. Den taxehöjning som gjordes 1 januari 2021 har visat sig
inte vara tillräcklig. Vissa åtgärder kan vidtas inom verksamheten på kort sikt för att
minska det aviserade underskottet men det kommer att behövas längre tid för att
balansera resultatet så att full kostnadstäckning uppnås och därmed ett resultat i
balans.
För resultatenhet kryssningskaj resulterar avtalets konstruktion med CMP
(Copenhagen Malmö Port AB) att ett negativt eget kapital upparbetas under ett
flertal år för att sedan vända när intäkterna kommer överstiga kostnaderna. Någon
kostnadsminskning inom resultatenheten är inte möjlig att genomföra.
Föreslagna åtgärder inom de avgiftsfinansierade verksamheterna delas även de upp i
två delar. Den del som inte bedöms ha någon påverkan på fastställda planer och/eller
våra kunder hos VA-avdelningen uppgår till cirka 660 000 kronor och hanteras i
linjen. Den andra delen avser åtgärder som bedöms få konsekvenser i verksamheten
av den art att nuvarande uppdrag inte kommer att kunna fullföljas såsom planerat.
Dessa åtgärder kräver således ett beslut av Tekniska nämnden. Nedan redovisas
dessa förslag till åtgärder inom den avgiftsfinansierade VA-verksamheten:
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ID

Avdelning

Åtgärd

15

VA-avdelningen

Avvakta
rekrytering av
vakant tjänst som
VA-ingenjör.

270

Provpumpning Fårö och
Lojsta skjuts på framtiden.
Projekt för Visbys framtida
vattenförsörjning påverkas
negativt med förseningar som
följd.

16

VA-avdelningen

Halvera kostnad
för konsulter.

800

Utredningar,
förprojekteringar och
bidragsansökningar stoppas
med försenade projekt och
ökade kostnader som följd.

17

VA-avdelningen

Planerat underhåll
av ledningsnätet
för 2021 stoppas.

18

VA-avdelningen

Stoppa pågående
investeringsprojekt
och/eller inte
starta nya projekt
enligt plan.

Summa:

Belopp
(tkr)

Upp till
4 500

Konsekvens

Underhållsskulden byggs på.
Risk för sämre vattenkvalitet
och översvämningar med
skadeståndskrav till följd.
Övertalighet bland
underhållspersonal.
Påverkan på 2021 års
kapitalkostnader och övriga
driftskostnader av åtgärden
behöver ännu beräknas.

Upp till
5 570

Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att föreslagna åtgärder genomförs.
Barn- och genusperspektiv – De föreslagna åtgärderna påverkar inte barn- och
genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv - De föreslagna åtgärderna påverkar hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – Om föreslagna åtgärder genomförs förbättras
teknikförvaltningens ekonomiska utfall för 2021. Huvuddelen av åtgärderna avser
inte varaktiga kostnadsminskningar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-06-17
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/1469
15 juni 2021

Ylva Svangren

Tekniska nämnden

Uppskov hyresbetalningar CMP 2021-2022
Förslag till beslut

•

•

Tekniska nämnden föreslår att Regionfullmäktige beslutar om att halvera den
hyra som debiteras CMP under 2021 och 2022 avseende nyttjanderätt
kryssningskaj. Den andel av hyra som inte debiteras under perioden 2021 och
2022 ska läggas till hyran för perioden 2023-2037.
Tekniska nämnden föreslår att Regionfullmäktige ger teknikförvaltningen
uppdraget att upprätta ett tilläggsavtal till nyttjanderättsavtalet mellan Region
Gotland och Copenhagen Malmö Port AB som reglerar villkoren för den
uppskjutna hyran för 2021 och 2022.

Sammanfattning

Enligt nyttjanderättsavtal mellan Region Gotland och CMP (Corpenhagen Malmö
Port AB) debiteras CMP månadsvis hyra med utgångspunkt i investeringsutgiften för
kryssningskajen i Visby. Hyresperioden avser perioden 2018-2037.
Coronapandemin har inneburit en kraftigt minskad kryssningstrafik med stora
intäktsbortfall för CMP. För att underlätta återhämtning av verksamheten medges ett
tillfälligt uppskov av hyra om 50 procent under 2021 och 2022. Det reducerade
beloppet kommer att läggas till hyran under resterande avtalsperiod. Den totala
ersättningen till Region Gotland kommer under avtalsperioden således inte att
påverkas.
Månadshyra om 725 246 kronor per månad halveras under 2021 och 2022 till
362 623 kronor. Det innebär att den totala hyreskostnaden för perioden totalt sett
reduceras från 17 405 904 kronor till 8 702 952 kronor beräknat i dagens
penningvärde. Det reducerade beloppet kommer att läggas till årshyran under de
15 år som återstår, 2023-2037, vilket motsvarar 580 197 kronor per år. Beloppet
kommer årligen att räknas upp med fastställd KPI. En långsiktig fordran gentemot
CMP kommer att bokas upp för det reducerade beloppet som sen kommer att lösas
upp under de 15 år uppskovet kommer att återbetalas. De årliga resultaten som
belastar det egna kapitalet kommer således inte att påverkas av denna uppgörelse.
Den beräknade tidpunkten för när intäkterna kommer att överstiga
kapitalkostnaderna för kryssningskajen påverkas inte av föreslagna åtgärd.
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Om bokningsläget för kryssningstrafiken återhämtar sig snabbaren än vad som i
dagsläget prognostiseras kan upprättat tilläggsavtal för uppskovet hävas i förtid på
initiativ från CMP.
Bedömning

Barn- och genusperspektiv –beslutet bedöms inte ha påverkan på barn- och
genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv – beslutet bedöms inte ha påverkan på
landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – beslutet påverkar Region Gotlands likviditet
under 2021 och 2022.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-06-15
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/1537
24 maj 2021

Harriet Wiman

Tekniska nämnden

Konstruktion- och nivåändring av VA-taxan 2022
Förslag till beslut

1. Tekniska Nämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta att fastställa förslag
till ny VA-taxa (Bilaga A) och överlämnar den till regionstyrelsen för beslut.
Ändringar från gällande VA-taxa framgår av Bilaga B där revideringar
framgår.
2. Tekniska Nämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta att VA-taxan träder
i kraft 2022-01-01.
3. Tekniska Nämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta att VA-taxan höjs
med 10% avseende brukningsavgifter from 2022-01-01.

Sammanfattning

En granskning av gällande VA-taxa har genomförts med hjälp av extern konsult. Vid
granskningen gjorde även jämförelse med Svenskt Vattens basförslag. Resultat av
genomgången utgör bifogat förslag till ny VA-taxa. Ändringar har gjort enligt Svenskt
Vattens remissförslag på ny publikation P 120.
Kostnadsförändringar exempel enligt bilaga C .
VA-taxan behöver höjas med 10% avseende fasta och rörliga brukningsavgiften.
Ärendebeskrivning

Förslag till ny VA-taxa enligt bilaga A med förtydligande gällande VA-taxa med
införda ändringar enligt bilaga B.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning och motivering av förslaget till beslut. Ändringarna
sker enligt Svenskt Vattens Publikationer. Kostnadsfördelningen blir därmed
jämställd för alla ansluta VA abonnenter.
Teknikförvaltningen bedömer att VA-taxan behöver höjas med 10% gällande fasta
och rörliga brukningsavgifterna
Ekonomiska konsekvenser enligt VA-taxans nya konstruktion framgår enligt bilaga C
Barn- och genusperspektiv – ej aktuellt i detta ärende.
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TAXA FÖR REGION GOTLANDS ALLMÄNNA VATTEN- OCH
AVLOPPSANLÄGGNING
Antagen av regionfullmäktige den 2021-xx-xx.

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Region Gotland. Förvaltningen av VAanläggningen handhas under tekniska nämnden av teknikförvaltningen. Avgifter enligt denna taxa ska betalas
till huvudmannen.

Följande ord och förkortningar används i taxetexten:
Servisavgift: en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för
V, S och Df
Förbindelsepunktsavgift: en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df,
Tariffenhetsavgift: en avgift per tariffenhet
Dagvattenavgift (anläggningsavgifter): en avgift för bortledande av Df, denna tas bara ut om bortledande av
dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.
Grundavgift (brukningsavgifter): årlig fast avgift som utgår per fastighet eller mätställe
LAV: lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen)
APH: Allmän platsmarkhållare
Samfällighet: en grupp fastigheter som genom förrättning hos lantmäteriet, med stöd av anläggningslagen
(1973:1149), har bildat en samfällighet för VA-frågor. Anläggningen tillhör fastigheterna gemensamt och
delägandet följer fastigheten. I detta taxeförslag gäller begreppet samfällighet enbart samfälligheter för VAfrågor.
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§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Region Gotlands allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare
av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna
taxa.
Den som jämställs som fastighetsägare enligt 2 och 4 §§ lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV)
är också avgiftsskyldig. För ändamålet Dg är även den avgiftsskyldig som ansvarar för att allmän platsmark
ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i LAV är uppfyllda.
§2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
§3
3.1 I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov
avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller
huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där
lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs inomhus.
Exempel på sådana byggnader är:

Kontor

Shoppingcentrum

Serverhallar

Butiker

Utställningslokaler

Sporthallar

Hotell

Restauranger

Industri

Lagerbyggnader

Skola

Sjukvård

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov
avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med
bostadsfastighet. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs utomhus.

Exempel på sådan fastighet är:

Hamn

Virkesupplag

Fordonsuppställningsplats

Obemannad bensinstation

Biltvätt med skärmtak

Återvinningscentraler

Kyrkogård

Idrottsplats

Campingfastighet: fastighet som enligt beviljat bygglov och tillstånd är avsett för campingändamål
För campingfastigheter räknas varje campingstuga och campingplats med egen anslutning till V och S som
en tariffenhet. För övriga campingplatser utan egen anslutning till V och S, räknas 10 uppställningsplatser
som en tariffenhet. För övriga byggnader, exempelvis gemensam servicebyggnad, receptionsbyggnad och
campingstugor, räknas varje påbörjat 100-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020
som en tariffenhet.
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Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts.

Tariffenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana
utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet bostadsenhet inte är tillämpligt,
räknas varje påbörjat 100-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en
bostadsenhet.

För annan fastighet räknas varje påbörjad 1500-tal tomtyta som en tariffenhet.
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän
plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.
§4
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:
Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvatten

Ja

Ja

Df, dag- och/eller dränvatten från fastighet

Ja

Ja

Dg, dagvatten från allmän platsmark

Ja

Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvud-mannen upprättat
förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när
åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
För att avgiftsskyldighet ska uppstå ska kraven i 24 § LAV vara uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och
fastighetsägaren enligt 26 § LAV, eller den som enligt 27 § LAV ansvarar för att allmän platsmark ställs i
ordning och underhålls, informerats om detta.

4.4 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§5
5.1 Anläggningsavgift ska betalas för Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet.
Avgift utgår per fastighet med: Servisavgift
a)
En ledning

68 085,50 kr (70%)

Två ledningar

82 675,25 kr (85%)

Tre ledningar

97 265 kr (100%)
V

S

Df

Dg

19 453 kr

-

Tot ink
moms
97 265 kr

9 726,20 kr

48 631 kr

b)

Förbindelsepunktsavgift

29 179,5 kr

48 632,50 kr

c)

Tariffenhetsavgift

14 589,30 kr

24 315,50 kr

d) *

Dagvattenavgift

-

-

34 043 kr

-

* Avgift enligt 5.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 d) tas ut,
reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) med delen Df, eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts
eller upprättats.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan
fastigheterna. Exempel på sådana fastigheter är fastigheter som ingår i en samfällighet.

Är servisledning för olika vattentjänster anlagda vid olika tillfällen i tid, och det beror på att
verksamhetsområdet inte innefattat en eller flera vattentjänster tidigare, eller att avgiftsskyldigheten för en
fastighet för en eller flera vattentjänster inte funnits tidigare, och den avgiftsskyldigheten inträder, har
huvudmannen rätt att ta ut servisavgift för en eller två ledningar. Detta utan att ta hänsyn till om det finns en
eller två serviser anlagda sedan tidigare. Det innebär att en fastighet får betala 70% eller mer av
servisavgiften vid olika tillfällen vilket gör att den totala servisavgiften kommer att uppgå till mer än 100%.

5.3 Antalet tariffenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning
eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
I fråga om små lägenheter med utrymmen som är =<=50 kvm BTA enligt svensk standard SS 21054 i sådan
fastighet, som enligt ovan är jämställd med bostadsfastighet, beräknas anslutningsavgiften utifrån 0,6
tariffenheter från och med tredje sådant utrymme<=50 kvm BTA

5.4 Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter upprättas, ska avgifter betalas
enligt 5.1 a) och b).
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5.5 Om till- eller ombyggnad sker, ytterligare byggnad uppförs eller om riven bebyggelse ersätts på fastighet,
ska avgift enligt 5.1 c) betalas för varje tillkommande tariffenhet.

5.6 För varje tariffenhet som tillkommit med stöd av tillfälligt lov eller avser sådant intermittent nyttjande
som inte kräver nytt bygglov var gång, gäller att på brukningsavgiften tillkommer årligen en femtondedel av
det brukningsårets anläggningsavgifter enligt 5.1 c). Sådan förhöjd brukningsavgift betalas i högst 15 år.

Skulle en tariffenhet enligt första stycket meddelas ett stadigvarande bygglov innan det gått 15 år, skall
anläggningsavgifter bestämmas enligt den taxa som gäller när sistnämnda lov meddelades. Från det beloppet
ska avräknas belopp som betalats för sådan förhöjd brukningsavgift som avses i första stycket.

5.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats,
ska avgift betalas enligt 5.1 d).
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§6
6.1 Anläggningsavgift ska betalas för Annan fastighet.

Avgift utgår per fastighet med:
Avgift utgår per fastighet med: Servisavgift
a)
En ledning

68 085,50 kr (70%)

Två ledningar

82 675,25 kr (85%)

Tre ledningar

97 265 kr (100%)
V

S

Df

Dg

19 453 kr

-

Tot ink
moms
97 265 kr

9 726,20 kr

48 631 kr

b)

Förbindelsepunktsavgift

29 179,5 kr

48 632,50 kr

c)

Tariffenhetsavgift

14 589,30 kr

24 315,50 kr

d) *

Dagvattenavgift

-

-

34 043 kr

-

*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut,
reduceras avgift enligt 6.1 a) och b) med delen Df, eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts
eller upprättats.

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan
fastigheterna.

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som
huvudmannen godkänner.

6.4 Om godtagbar säkerhet ställs, kan huvudmannen medge anstånd med betalning av tariffenhetsavgift för
viss andel av fastighets areal som motsvarar markyta som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på
fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd
frångår fastigheten, upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tariffenhetsavgift förfaller till
betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dag anståndet beviljades tills
anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

6.5 Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter upprättas ska avgifter betalas
enligt 6.1 a) och b).
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6.6 Om en fastighets tomtyta ökar, ska avgift betalas enligt 6.1 c) för sådan tillkommande tomtyta för vilken
tariffenhetsavgift inte förut kan anses ha betalats.

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas,
ska avgift betalas enligt 6.1 d).

§7

7.1 Anläggningsavgift ska betalas för obebyggd fastighet

Avgift utgår per fastighet för varje vattentjänst som avgiftsskyldighet föreligger för med:
Bostadsfastighet

Annan fastighet

Servisavgift

5.1 a)

100%

6.1 a)

100%

Förbindelsepunktsavgift

5.1 1b) eller 2b)

100%

6.1 b)

100%

Tariffenhetsavgift

5.1 c)

1st tariffenhet

6.1 c)

1st tariffenhet

Grundavgift

5.1 d)

100%

6.1 d)

100%

* Avgift enligt 5.1 d) och 6.1 d) tas inte ut om avgift för Df enligt 5.1 a) och b) samt 6.1 a) och b) tas ut. I det
fall avgift enligt 5.1 d) eller 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) samt 6.1 a) och 6.1 b) med delen
Df.
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst.

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande:
Bostadsfastighet
Tariffenhetsavgift

5.1 c)

100%

Annan fastighet
6.1 c)

100%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst.

§8

8.1 Om avgiftsskyldighet inträder för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska
tillkommande avgifter betalas enligt §§ 5-7.

8.2 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten
ska, utöver avgift enligt §§ 5-7, en etableringsavgift betalas om 38 906 kr. Etableringsavgiften avses täcka
huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga
servisledningar.
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§9

Paragraf reserverad

§ 10

Avgifter enligt §§ 5-6 är baserade på indextalet 336,97 (2020-10) i konsumentprisindex, KPI. När detta index
ändras, har tekniska nämnden rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

§ 11

Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med vatten och/eller avlopp avviker i
beaktansvärd omfattning från normal genomsnittlig kostnad för fastigheter inom verksamhetsområdet i
övrigt, ska avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 5–7 för viss fastighet, får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 12

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning.

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 §
räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

12.3 Enligt 36 § LAV ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio
år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och
övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska betalas enligt 5
§ räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första
inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas till dess
ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas enligt 12.2.

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.5, 5.6, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande
meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller
meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet
inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det
två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.
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§ 13

13.1 Om en fastighetsägare har ansökt om att ledningar ska utföras på annat sätt eller förses med andra
anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, och huvudmannen godkänner det, ska fastighetsägaren
ersätta huvudmannen för överenskomna kostnader.

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska läggas i stället för redan befintlig och
huvudmannen godkänner det, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna
del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels
borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

13.3 Om huvudmannen anser att ny servisledning ska läggas i stället för och med annat läge än redan
befintlig servisledning, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren för kostnaden för fastighetens del
av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den
tidigare servisledningens ålder och skick.
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Brukningsavgifter (§§ 14–21)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§ 14
14.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.
Avgift utgår per fastighet med:

1a)

en grundavgift per år

746,02 kr

1030,21kr

Tot ink
moms
1776,23 kr

2a)

en grundavgift per år för
fastighet som ingår i en
samfällighet och har egen
mätning
en grundavgift per år för
fastighet som ingår i en
samfällighet med gemensam
mätning
en avgift per m3 levererat
vatten
en tariffenhetsavgift per
tariffenhet och år
en dagvattenavgift per
tariffenhet och år

646,80 kr

893,20 kr

1540 kr

554,40 kr

765,60 kr

1320 kr

16,82 kr

23,23 kr

-

-

40,05 kr

613,18 kr

846,77 kr

-

-

1459,95 kr

-

-

506,65 kr

506,65 kr

1013,30 kr

3a)

b)
c)
d)

V

S

Df

Dg

14.2 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen
bestämt att vattenförbrukningen för bostadsfastighet eller annan fastighet tillsvidare inte ska eller kan
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 150 m3/tariffenhet och
år i permanentbostad och med 75 m3/tariffenhet och år för fritidsbostad.

14.3 Brukningsavgift för byggvatten ska betalas enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas den förbrukade
vattenmängden uppgå till 30 m3 per tariffenhet.

14.4 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) och/eller extra servis (extra servis utöver första
servisen för vattentjänsten) ska en årlig avgift betalas med ett belopp motsvarande 50 % av grundavgiften
enligt 14.1 1a), 2a) eller 3a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal.
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

14.5 Om mätaren antas visa en annan förbrukning än den verkliga, ska huvudmannen låta undersöka mätaren,
om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt
SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.
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Om mätfelets storlek inte kan bestämmas, eller om mätaren inte har fungerat, får huvudmannen uppskatta
förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens
uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos mark- och miljödomstolen.

14.6 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren godkänns, ska fastighetsägaren
betala de undersökningskostnader huvudmannen har haft för prövningen av mätaren i enlighet med § 18.

14.7 Om huvudmannen har medgivit att spillvattenmängd avleds till dagvattenledning (kylvatten o d), ska
avgift utgå med spillvattenavgiften enligt 14 .1 b).

§ 15

Paragraf reserverad

§ 16

Om avloppsnätet tillförs större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller om inte hela
den levererade vattenmängden avleds till avloppsnätet, ska fastighetsägaren betala avgift för spillvatten efter
den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller
spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter levererad mängd
vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.
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§ 17

Brukningsavgift ska betalas för obebyggd fastighet.

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras grundavgiften och/eller
dagvattenavgiften. Följande avgifter ska därvid betalas för respektive ändamål:
V

S
1030,21kr

en grundavgift per år

14.1 1a)

746,02 kr

en grundavgift per år för fastighet som ingår i
en samfällighet och har egen mätning

14.1 2a)

646,80 kr

en grundavgift per år för fastighet som ingår i
en samfällighet med gemensam mätning

14.1 3a)

554,40 kr

en dagvattenavgift per fastighet och år
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506,65 kr

893,20 kr
765,60 kr
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§ 18

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren
åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av
huvudmannen debiteras följande avgifter:
Åtagande

Kr (inkl moms)

1. Nedtagning/uppsättning av vattenmätare, förberedelse. Utförandet tillkommer och debiteras
per timme.

600

2. Vid uppsättning av m-bus- eller pulsmätare tillkommer utöver ovan

625

3. Avstängning/påsläpp av vattentillförsel

1 575

4. Kontrollavläsning på begäran av kunden

Timkostnad, se 8

5. Undersökning av vattenmätare, inget fel konstateras

1500

6. Förgävesbesök

825

7. Timpris kontorspersonal

900

8. Timpris driftpersonal

1260

9. Sprinkler utan vattenmätare, per år

5 250

10. Framtagning av VA-kartunderlag, per timme

900

11. Kapacitetsprov för sprinklerservis, per timme

1 260

12. Tillägg på timpris för arbete utanför normal arbetstid (16.00-07.00)

100 %

§ 19

Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp, i beaktansvärd
omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna
vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 13–16 för viss fastighet får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 20

Avgift enligt 14.1 1a), 2a), 3a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt
beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad
vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16.
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Om debiterat belopp inte betalas inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas på obetalt
belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.

Om huvudmannen har beslutat att mätaravläsning inte ska ske inför för varje debitering, får mellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör
ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens
begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 21

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans
brukande av anläggningen i visst fall eller avseende, eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av
fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan
avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 22 Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet 336,97 (2020-10) i konsument- prisindex, KPI. När detta
index ändras har tekniska nämnden rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång
årligen.

TAXANS INFÖRANDE

§ 23

Denna taxa träder i kraft 20..-..-.. . De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7 samt § 16, som är
baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras
och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.

***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna
taxa prövas av mark- och miljödomstolen enligt 53 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.
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Antagen av regionfullmäktige den 2021-xx-xx.

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Region Gotland. Förvaltningen av VAanläggningen handhas under tekniska nämnden av teknikförvaltningen. Avgifter enligt denna taxa ska betalas
till huvudmannen.

Följande ord och förkortningar används i taxetexten:
Servisavgift: en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för
V, S och Df
Förbindelsepunktsavgift: en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df,
Tariffenhetsavgift: en avgift per tariffenhet
Dagvattenavgift (anläggningsavgifter): en avgift för bortledande av Df, denna tas bara ut om bortledande av
dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.
Grundavgift (brukningsavgifter): årlig fast avgift som utgår per fastighet eller mätställe
LAV: lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen)
APH: Allmän platsmarkhållare
Samfällighet: en grupp fastigheter som genom förrättning hos lantmäteriet, med stöd av anläggningslagen
(1973:1149), har bildat en samfällighet för VA-frågor. Anläggningen tillhör fastigheterna gemensamt och
delägandet följer fastigheten. I detta taxeförslag gäller begreppet samfällighet enbart samfälligheter för VAfrågor.
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§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Region Gotlands allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare
av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna
taxa.
Den som jämställs som fastighetsägare enligt 2 och 4 §§ lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV)
är också avgiftsskyldig. För ändamålet Dg är även den avgiftsskyldig som ansvarar för att allmän platsmark
ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i LAV är uppfyllda.

Kommentar [MN2]: Ingen förändring

§2
Kommentar [MN3]: Ingen förändring

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
§3
3.1 I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov
avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller
huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där
lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs inomhus.
Exempel på sådana byggnader är:

Kontor

Shoppingcentrum

Serverhallar

Butiker

Utställningslokaler

Sporthallar

Hotell

Restauranger

Industri

Lagerbyggnader

Skola

Sjukvård

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov
avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med
bostadsfastighet. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs utomhus.

Kommentar [MN4]: Lite annorlunda text men innebörden
är densamma.Meningen ”Med bostadsändamålavses tillgång
till matlagningsmöjlighet och toalett” borttagen. Den
meningen exkluderar byggnader i onödan som egentligen ska
vara avgiftsbelagda.

Kommentar [MN5]: Några fler exempel är tillagda

Kommentar [MN6]: Texten något förändrad men
innebörden densamma

Exempel på sådan fastighet är:

Hamn

Virkesupplag

Fordonsuppställningsplats

Obemannad bensinstation

Biltvätt med skärmtak

Återvinningsstationer

Kyrkogård

Idrottsplats

Kommentar [MN7]: Exempel tillagt

Campingfastighet: fastighet som enligt beviljat bygglov och tillstånd är avsett för campingändamål
För campingfastigheter räknas varje campingstuga och campingplats med egen anslutning till V och S som
en tariffenhet. För övriga campingplatser utan egen anslutning till V och S, räknas 10 uppställningsplatser
som en tariffenhet. För övriga byggnader, exempelvis gemensam servicebyggnad, receptionsbyggnad och
campingstugor, räknas varje påbörjat 100-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020
som en tariffenhet.
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Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts.

Kommentar [MN9]: Texten något förändrad men
innebörden densamma

Tariffenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana
utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet bostadsenhet inte är tillämpligt,
räknas varje påbörjat 100-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en
bostadsenhet.

Kommentar [MN10]: Ingen förändring

För annan fastighet räknas varje påbörjad 1500-tal tomtyta som en tariffenhet.

Kommentar [MN11]: Ingen förändring

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän
plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

Kommentar [MN12]: Ingen förändring

§4
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:
Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvatten

Ja

Ja

Df, dag- och/eller dränvatten från fastighet

Ja

Ja

Dg, dagvatten från allmän platsmark

Ja

Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvud-mannen upprättat
förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när
åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
För att avgiftsskyldighet ska uppstå ska kraven i 24 § LAV vara uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och
fastighetsägaren enligt 26 § LAV, eller den som enligt 27 § LAV ansvarar för att allmän platsmark ställs i
ordning och underhålls, informerats om detta.

4.4 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§5
5.1 Anläggningsavgift ska betalas för Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet.
Avgift utgår per fastighet med: Servisavgift
a)
En ledning

68 085,50 kr (70%)

Två ledningar

82 675,25 kr (85%)

Tre ledningar

97 265 kr (100%)
V

S

Df

Dg

19 453 kr

-

Tot ink
moms
97 265 kr

9 726,20 kr

48 631 kr

b)

Förbindelsepunktsavgift

29 179,5 kr

48 632,50 kr

c)

Tariffenhetsavgift

14 589,30 kr

24 315,50 kr

d) *

Dagvattenavgift

-

-

34 043 kr

-

Kommentar [MN14]: Ny tabell som ska vara enklare för
kunden att läsa

* Avgift enligt 5.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 d) tas ut,
reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) med delen Df, eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts
eller upprättats.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan
fastigheterna. Exempel på sådana fastigheter är fastigheter som ingår i en samfällighet.

Är servisledning för olika vattentjänster anlagda vid olika tillfällen i tid, och det beror på att
verksamhetsområdet inte innefattat en eller flera vattentjänster tidigare, eller att avgiftsskyldigheten för en
fastighet för en eller flera vattentjänster inte funnits tidigare, och den avgiftsskyldigheten inträder, har
huvudmannen rätt att ta ut servisavgift för en eller två ledningar. Detta utan att ta hänsyn till om det finns en
eller två serviser anlagda sedan tidigare. Det innebär att en fastighet får betala 70% eller mer av
servisavgiften vid olika tillfällen vilket gör att den totala servisavgiften kommer att uppgå till mer än 100%.

Kommentar [MN15]: Ingen förändring

Kommentar [MN16]: Förtydligande vad kostnaden blir
om man kopplar in ytterligare tjänst vid senare tillfälle

5.3 Antalet tariffenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning
eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

Kommentar [MN17]: Ingen förändring

I fråga om små lägenheter med utrymmen som är =<=50 kvm BTA enligt svensk standard SS 21054 i sådan
fastighet, som enligt ovan är jämställd med bostadsfastighet, beräknas anslutningsavgiften utifrån 0,6
tariffenheter från och med tredje sådant utrymme<=50 kvm BTA

Kommentar [MN18]: Flyttad från §3

5.4 Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter upprättas, ska avgifter betalas
enligt 5.1 a) och b).

Kommentar [MN19]: Ingen förändring
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5.5 Om till- eller ombyggnad sker, ytterligare byggnad uppförs eller om riven bebyggelse ersätts på fastighet,
ska avgift enligt 5.1 c) betalas för varje tillkommande tariffenhet.

5.6 För varje tariffenhet som tillkommit med stöd av tillfälligt lov eller avser sådant intermittent nyttjande
som inte kräver nytt bygglov var gång, gäller att på brukningsavgiften tillkommer årligen en femtondedel av
det brukningsårets anläggningsavgifter enligt 5.1 c). Sådan förhöjd brukningsavgift betalas i högst 15 år.

Skulle en tariffenhet enligt första stycket meddelas ett stadigvarande bygglov innan det gått 15 år, skall
anläggningsavgifter bestämmas enligt den taxa som gäller när sistnämnda lov meddelades. Från det beloppet
ska avräknas belopp som betalats för sådan förhöjd brukningsavgift som avses i första stycket.

5.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats,
ska avgift betalas enligt 5.1 d).
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§6
6.1 Anläggningsavgift ska betalas för Annan fastighet.

Avgift utgår per fastighet med:
Avgift utgår per fastighet med: Servisavgift
a)
En ledning

68 085,50 kr (70%)

Två ledningar

82 675,25 kr (85%)

Tre ledningar

97 265 kr (100%)
V

S

Df

Dg

19 453 kr

-

Tot ink
moms
97 265 kr

9 726,20 kr

48 631 kr

b)

Förbindelsepunktsavgift

29 179,5 kr

48 632,50 kr

c)

Tariffenhetsavgift

14 589,30 kr

24 315,50 kr

d) *

Dagvattenavgift

-

-

34 043 kr

-

*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut,
reduceras avgift enligt 6.1 a) och b) med delen Df, eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts
eller upprättats.

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan
fastigheterna.

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som
huvudmannen godkänner.

6.4 Om godtagbar säkerhet ställs, kan huvudmannen medge anstånd med betalning av tariffenhetsavgift för
viss andel av fastighets areal som motsvarar markyta som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på
fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd
frångår fastigheten, upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tariffenhetsavgift förfaller till
betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dag anståndet beviljades tills
anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

6.5 Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter upprättas ska avgifter betalas
enligt 6.1 a) och b).
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6.6 Om en fastighets tomtyta ökar, ska avgift betalas enligt 6.1 c) för sådan tillkommande tomtyta för vilken
tariffenhetsavgift inte förut kan anses ha betalats.

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas,
ska avgift betalas enligt 6.1 d).

Kommentar [MN22]: Texten något förändrad men
innebörden densamma

§7
7.1 Anläggningsavgift ska betalas för obebyggd fastighet

Avgift utgår per fastighet för varje vattentjänst som avgiftsskyldighet föreligger för med:
Bostadsfastighet

Annan fastighet

Servisavgift

5.1 a)

100%

6.1 a)

100%

Förbindelsepunktsavgift

5.1 1b) eller 2b)

100%

6.1 b)

100%

Tariffenhetsavgift

5.1 c)

1st tariffenhet

6.1 c)

1st tariffenhet

Grundavgift

5.1 d)

100%

6.1 d)

100%

Kommentar [MN23]: Ny tabell som ska vara enklare för
kunden att läsa men ingen förändring av taxan

* Avgift enligt 5.1 d) och 6.1 d) tas inte ut om avgift för Df enligt 5.1 a) och b) samt 6.1 a) och b) tas ut. I det
fall avgift enligt 5.1 d) eller 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) samt 6.1 a) och 6.1 b) med delen
Df.
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst.

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande:
Bostadsfastighet
Tariffenhetsavgift

5.1 c)

100%

Annan fastighet
6.1 c)

100%

Kommentar [MN24]: Ny tabell som ska vara enklare för
kunden att läsa men ingen förändring av taxan

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst.

§8

8.1 Om avgiftsskyldighet inträder för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska
tillkommande avgifter betalas enligt §§ 5-7.

8.2 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten
ska, utöver avgift enligt §§ 5-7, en etableringsavgift betalas om 38 906 kr. Etableringsavgiften avses täcka
huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga
servisledningar.
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Kommentar [MN25]: Ny text som ersätter tidigare tabell.
Prisregleringen som skedde i denna § tidigare är nu inbakade
i tabellerna i §§5-7

Kommentar [MN26]: Tidigare 8.3. Ingen förändring

Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR REGION GOTLANDS ALLMÄNNA VATTEN- OCH
AVLOPPSANLÄGGNING
§9
Kommentar [MN27]: För avgift allmän platsmark. Denna
ska fortfarande tas fram och paragrafen är reserverad för
framtida bruk

Paragraf reserverad

§ 10

Avgifter enligt §§ 5-6 är baserade på indextalet 336,97 (2020-10) i konsumentprisindex, KPI. När detta index
ändras, har tekniska nämnden rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

Kommentar [MN28]: Ingen förändring

§ 11

Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med vatten och/eller avlopp avviker i
beaktansvärd omfattning från normal genomsnittlig kostnad för fastigheter inom verksamhetsområdet i
övrigt, ska avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 5–7 för viss fastighet, får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

Kommentar [MN29]: Texten något förändrad men
innebörden densamma

§ 12

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning.

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 §
räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

12.3 Enligt 36 § LAV ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio
år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och
övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska betalas enligt 5
§ räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första
inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas till dess
ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas enligt 12.2.

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.5, 5.6, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande
meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller
meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet
inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det
två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.
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Kommentar [MN30]: Texten något förändrad men
innebörden densamma

Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR REGION GOTLANDS ALLMÄNNA VATTEN- OCH
AVLOPPSANLÄGGNING
§ 13

13.1 Om en fastighetsägare har ansökt om att ledningar ska utföras på annat sätt eller förses med andra
anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, och huvudmannen godkänner det, ska fastighetsägaren
ersätta huvudmannen för överenskomna kostnader.

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska läggas i stället för redan befintlig och
huvudmannen godkänner det, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna
del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels
borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

13.3 Om huvudmannen anser att ny servisledning ska läggas i stället för och med annat läge än redan
befintlig servisledning, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren för kostnaden för fastighetens del
av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den
tidigare servisledningens ålder och skick.
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Kommentar [MN31]: Texten något förändrad men
innebörden densamma

Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR REGION GOTLANDS ALLMÄNNA VATTEN- OCH
AVLOPPSANLÄGGNING

Brukningsavgifter (§§ 14–21)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§ 14
14.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.
Avgift utgår per fastighet med:

1a)

en grundavgift per år

746,02 kr

1030,21kr

Tot ink
moms
1776,23 kr

2a)

en grundavgift per år för
fastighet som ingår i en
samfällighet och har egen
mätning
en grundavgift per år för
fastighet som ingår i en
samfällighet med gemensam
mätning
en avgift per m3 levererat
vatten
en tariffenhetsavgift per
tariffenhet och år
en dagvattenavgift per
tariffenhet och år

646,80 kr

893,20 kr

1540 kr

554,40 kr

765,60 kr

1320 kr

16,82 kr

23,23 kr

-

-

40,05 kr

613,18 kr

846,77 kr

-

-

1459,95 kr

-

-

506,65 kr

506,65 kr

1013,30 kr

3a)

b)
c)
d)

V

S

Df

Dg

14.2 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen
bestämt att vattenförbrukningen för bostadsfastighet eller annan fastighet tillsvidare inte ska eller kan
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 150 m3/tariffenhet och
år i permanentbostad och med 75 m3/tariffenhet och år för fritidsbostad.

14.3 Brukningsavgift för byggvatten ska betalas enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas den förbrukade
vattenmängden uppgå till 30 m3 per tariffenhet.

Kommentar [MN32]: Ny tabell. Ska vara tydligare för
kund. Stegen borttagen. GA får två olika nivåer på
grundavgift.
Kommentar [MN33]: Gamla 14.2 borttagen. Ersatt av
tabell i 14.1.
Kommentar [MN34]: Prel förbrukning för fastighet utan
mätare förändrad. Delat på permanent och fritidsboende.

Kommentar [MN35]: Förenklad beräkning

14.4 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) och/eller extra servis (extra servis utöver första
servisen för vattentjänsten) ska en årlig avgift betalas med ett belopp motsvarande 50 % av grundavgiften
enligt 14.1 1a), 2a) eller 3a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal.
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

14.5 Om mätaren antas visa en annan förbrukning än den verkliga, ska huvudmannen låta undersöka mätaren,
om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt
SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.
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Kommentar [MN36]: Texten något förändrad men
innebörden densamma

Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR REGION GOTLANDS ALLMÄNNA VATTEN- OCH
AVLOPPSANLÄGGNING

Om mätfelets storlek inte kan bestämmas, eller om mätaren inte har fungerat, får huvudmannen uppskatta
förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens
uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos mark- och miljödomstolen.

14.6 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren godkänns, ska fastighetsägaren
betala de undersökningskostnader huvudmannen har haft för prövningen av mätaren i enlighet med § 18.

14.7 Om huvudmannen har medgivit att spillvattenmängd avleds till dagvattenledning (kylvatten o d), ska
avgift utgå med spillvattenavgiften enligt 14 .1 b).

Kommentar [MN37]: Texten något förändrad men
innebörden densamma

§ 15
Kommentar [MN38]: För avgift allmän platsmark. Denna
ska fortfarande tas fram och paragrafen är reserverad för
framtida bruk

Paragraf reserverad

§ 16

Om avloppsnätet tillförs större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller om inte hela
den levererade vattenmängden avleds till avloppsnätet, ska fastighetsägaren betala avgift för spillvatten efter
den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller
spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter levererad mängd
vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.
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Kommentar [MN39]: Texten något förändrad men
innebörden densamma

Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR REGION GOTLANDS ALLMÄNNA VATTEN- OCH
AVLOPPSANLÄGGNING
§ 17

Brukningsavgift ska betalas för obebyggd fastighet.

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras grundavgiften och/eller
dagvattenavgiften. Följande avgifter ska därvid betalas för respektive ändamål:
V

S

en grundavgift per år

14.1 1a)

746,02 kr

1030,21kr

en grundavgift per år för fastighet som ingår i
en samfällighet och har egen mätning

14.1 2a)

646,80 kr

en grundavgift per år för fastighet som ingår i
en samfällighet med gemensam mätning

14.1 3a)

554,40 kr

en dagvattenavgift per fastighet och år
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Df

Dg

506,65 kr

506,65 kr

893,20 kr
765,60 kr
Kommentar [MN40]: Ny tabell som ska vara enklare för
kunden att läsa

Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR REGION GOTLANDS ALLMÄNNA VATTEN- OCH
AVLOPPSANLÄGGNING

§ 18

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren
åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av
huvudmannen debiteras följande avgifter:
Åtagande

Kr (inkl moms)

1. Nedtagning/uppsättning av vattenmätare, förberedelse. Utförandet tillkommer och debiteras
per timme.

600

2. Vid uppsättning av m-bus- eller pulsmätare tillkommer utöver ovan

625

3. Avstängning/påsläpp av vattentillförsel

1 575

4. Kontrollavläsning på begäran av kunden

Timkostnad, se 9

5. Undersökning av vattenmätare, inget fel konstateras

1500

6. Förgävesbesök

825

7. Timpris kontorspersonal

900

8. Timpris driftpersonal

1260

9. Sprinkler utan vattenmätare, per år

5 250

10. Framtagning av VA-kartunderlag, per timme

900

11. Kapacitetsprov för sprinklerservis, per timme

1 260

12. Tillägg på timpris för arbete utanför normal arbetstid (16.00-07.00)

100 %

Kommentar [MN41]: Ny tabell med specifika kostnader.
Några fler alternativ.

§ 19

Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp, i beaktansvärd
omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna
vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 13–16 för viss fastighet får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 20

Avgift enligt 14.1 1a), 2a), 3a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt
beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad
vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16.
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Kommentar [MN42]: Texten något förändrad men
innebörden densamma

Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR REGION GOTLANDS ALLMÄNNA VATTEN- OCH
AVLOPPSANLÄGGNING
Om debiterat belopp inte betalas inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas på obetalt
belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.

Om huvudmannen har beslutat att mätaravläsning inte ska ske inför för varje debitering, får mellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör
ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens
begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

Kommentar [MN43]: Texten något förändrad men
innebörden densamma

§ 21

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans
brukande av anläggningen i visst fall eller avseende, eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av
fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan
avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 22 Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet 336,97 (2020-10) i konsument- prisindex, KPI. När detta
index ändras har tekniska nämnden rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång
årligen.

TAXANS INFÖRANDE

§ 23

Denna taxa träder i kraft 20..-..-.. . De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7 samt § 16, som är
baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras
och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.

***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna
taxa prövas av mark- och miljödomstolen enligt 53 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.
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Kommentar [MN44]: Ingen förändring

Jämförelse av befintlig VA-taxa och det nya förslaget på VA-taxa för Region Gotland 2022. En visualisering
över hur taxa förändringarna kommer påverka våra kunder.
Anläggningsavgift
Förbindelsepunktsavgift

VA-taxa 2021
ink moms
77 812,00
97 265,00

Höjning %
0,00%

VA-taxa 2022
ink moms
77 812,00
97 265,00

Servisavgift

77 812,00

97 265,00

0,00%

77 812,00

97 265,00

Tariffenhetsavgift

38 904,80

48 631,00

0,00%

38 904,80

48 631,00

1 291,80

1 614,75

10,00%

1 420,98
1 232,00
1 056,00

1 776,23
1 540,00
1 320,00

1 061,78 kr
796,33 kr
530,89 kr

1 327,23 kr
995,41 kr
663,61 kr

10,00%
tas bort
tas bort

1 167,96

1 459,95

29,13

36,41

10,00%

32,04

40,05

Dagvatten gata

368,47

460,59

10,00%

405,32

506,65

Dagvatten fastighet

368,47

460,59

10,00%

405,32

506,65

Brukningsavgift
Grundavgift
Grundavgift GA egen mätning
Grundavgift GA gemensam mätning
Tariffenhetsavgift 1-40
Tariffenhetsavgift 41-80
Tariffenhetsavgift 81Förbrukning

Räkneexempel GA:
En gemensamhetsanläggning med 100st anslutna fastigheter. Fastigheterna har en årsförbrukning på 150kbm.
Ansluten till VSD och fastigheterna har en gemensam mätpunkt.

Anläggningsavgift
Förbindelsepunktsavgift

Befintlig VA-taxa
exkl moms
inkl moms
Antal
77 812,00 kr 97 265,00 kr

1

totalt
97 265,00 kr

Förslag till ny VA-taxa
exkl moms
inkl moms
Antal
77 812,00 kr
97 265,00 kr

Totalt
1

97 265,00 kr

Servisavgift

77 812,00 kr

97 265,00 kr

1

97 265,00 kr

77 812,00 kr

97 265,00 kr

1

97 265,00 kr

Tariffenhetsavgift

38 904,80 kr

48 631,00 kr

100

4 863 100,00 kr

38 904,80 kr

48 631,00 kr

100

4 863 100,00 kr

Summa anläggningsavgift

5 057 630,00 kr

Slutsats: Ingen förändring eller höjning av VA-taxan har skett vilket
gör att det inte sker någon förändring av anslutningsavgiften om vi
jämför befintlig VA-taxa med föreslagen VA-taxa.

5 057 630,00 kr
Ökad intäkt

0,00 kr

Hur vi fakturerar idag
Brukningsavgifter
Grundavgift
Grundavgift GA mätning på fastighet
Grundavgift GA gemensam mätning(en mätpunkt)
Tariffenhetsavgift 1-40
Tariffenhetsavgift 41-80
Tariffenhetsavgift 81Förbrukning

exkl moms
inkl moms
antal
1 291,80 kr
1 614,75 kr

1 061,78 kr
796,33 kr
530,89 kr

100

totalt
161 475,00 kr

1 327,23 kr
995,41 kr
663,61 kr

40
40
20

53 089,00 kr
39 816,40 kr
13 272,20 kr

exkl moms
inkl moms
antal
1 420,98 kr
1 776,23 kr
1 232,00 kr
1 540,00 kr
1 056,00 kr
1 320,00 kr
1 167,96 kr

totalt

100

0,00 kr
0,00 kr
132 000,00 kr

1 459,95 kr

100

145 995,00 kr

29,13 kr

36,41 kr

15000

546 187,50 kr

32,04 kr

40,05 kr

15000

600 750,00 kr

Dagvatten gata

368,47 kr

460,59 kr

100

46 058,75 kr

405,32 kr

506,65 kr

100

50 665,00 kr

Dagvatten fastighet

368,47 kr

460,59 kr

100

46 058,75 kr

405,32 kr

506,65 kr

100

50 665,00 kr

Summa förbrukningsavgift per år
Kostnad för varje fastighet i brukningsavgift per år

905 957,60 kr

980 075,00 kr

9 059,58 kr

9 800,75 kr
Ökad intäkt

74 117,40 kr

Slutsats: Den föreslagna VA-taxan innebär en ökad kostnad för varje
fastighet med 741,17kr/år. Det motsvarar en kostnad på ca 62kr i
månaden. Kostnaden för en fastighet som är ansluten genom en GA
ligger då på 9 800,75kr vilket ska jämföras med kostnaden för en
villa som inte är ansluten genom en GA som ligger på 10
256,98kr/år. Då fastigheterna har samma nytta av den allmänna VAanläggningen bör fastigheterna ha en liknande årskostnad.
Fastigheterna som är anslutna genom en GA har ett visst avdrag
som ska kompensera den minskade kostnaden VA-kollektivet har
för vattenmätare.

Räkneexempel 1:
Villa med årsförbrukning 150kbm. Ansluten till VSD
Anläggningsavgift
exkl moms inkl moms
Antal
Förbindelsepunktsavgift
77 812,00 kr 97 265,00 kr

1

totalt
97 265,00 kr

Servisavgift

77 812,00 kr 97 265,00 kr

1

97 265,00 kr

77 812,00 kr

97 265,00 kr

1,00 kr

97 265,00 kr

Tariffenhetsavgift

38 904,80 kr 48 631,00 kr

1

48 631,00 kr

38 904,80 kr

48 631,00 kr

1,00 kr

48 631,00 kr

Summa anläggningsavgift

exkl moms inkl moms
Antal
Totalt
77 812,00 kr
97 265,00 kr
1,00 kr 97 265,00 kr

243 161,00 kr

243 161,00 kr
Ökad intäkt

Brukningsavgifter
Grundavgift
Grundavgift GA egen mätning
Grundavgift GA gemensam mätning
Tariffenhetsavgift

exkl moms inkl moms
antal
1 291,80 kr 1 614,75 kr

1

totalt
1 614,75 kr

exkl moms inkl moms
antal
1 420,98 kr
1 776,23 kr
1 232,00 kr
1 540,00 kr
1 056,00 kr
1 320,00 kr

0,00 kr

1

totalt
1 776,23 kr

1 061,78 kr

1 327,23 kr

1

1 327,23 kr

1 167,96 kr

1 459,95 kr

1

1 459,95 kr

29,13 kr

36,41 kr

150

5 461,88 kr

32,04 kr

40,05 kr

150

6 007,50 kr

Dagvatten gata

368,47 kr

460,59 kr

1

460,59 kr

405,32 kr

506,65 kr

1

506,65 kr

Dagvatten fastighet

368,47 kr

460,59 kr

1

460,59 kr

405,32 kr

506,65 kr

1

506,65 kr

Förbrukning

Slutsats: Ingen förändring eller höjning av VA-taxan har skett vilket
gör att det inte sker någon förändring av anslutningsavgiften om vi
jämför befintlig VA-taxa med föreslagen VA-taxa.

Summa förbrukningsavgift per år

9 325,03 kr

10 256,98 kr

Kostnad för fastighet i brukningsavgift per år

9 325,03 kr

10 256,98 kr
Ökad intäkt

931,95 kr

Slutsats: Den föreslagna VA-taxan innebär en öka kostnad för
slutkund med 932kr/år. Det motsvarar en kostnad på ca 78kr i
månaden.

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/3491
26 maj 2021

Karin Svensson

Tekniska nämnden

Överlåtelse fastigheter i Klintehamn
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar föreslå Regionfullmäktige att godkänna köpekontrakt
som avser försäljning av Klinte Sicklings 1:116 och Klinte Sicklings 1:117 för en
köpeskilling om 1 750 000 kr och övriga villkor enligt köpekontraktet.

Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade (2020-09-16 TN § 189) att i första hand direktförsälja
Klinte Sicklings 1:116 och Klinte Sicklings 1:117 till det sociala kooperativet
Suderviljan.
På fastigheterna bedriver Suderviljans sociala kooperativ daglig verksamhet med
bland annat växtodling, handelsträdgård, försäljning av växter och trädgårdsnära
tjänster. Verksamheten erbjuder arbetsträning till personer som står utanför den
öppna arbetsmarknaden. Föreningen har verkat i Klintehamn sedan 2003 och är,
genom Socialförvaltningen, nyttjare av aktuella fastigheter sedan 2013. Föreningens
kooperativa värderingar bygger på demokrati, solidaritet, självhjälp, jämlikhet, rättvisa
och alla människors lika värde. Varje medarbetare är delaktig i företaget med ansvar
och inflytande.
Förslag till köpekontrakt för överlåtelse av fastigheterna har upprättas och ska
godkännas av Regionfullmäktige.
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden tog initiativ till att förorda direktförsäljning av Klinte Sicklings
1:116 och Klinte 1:117 till Suderviljan ekonomisk förening när Teknikförvaltningen
2020-09-16 redovisade fastigheter lämpliga att försälja.
Suderviljan ekonomisk förening är ett arbetsintegrerat socialt kooperativ som har
verkat i Klintehamn sedan 2003. I samarbete med SOF har föreningen disponerat
lokaler och odlingsmark på Klinte Sicklings 1:116 och 1:117 sedan 2013.
Verksamheten består av daglig verksamhet med växtodling, försäljning av blommor
och växter, trädgårdsnära tjänster, parkunderhåll och bygg- och måleriarbetet. Ca 20
medarbetare är sysselsatta. Knappt häften är LSS-brukare, övriga står utanför
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ordinarie arbetsmarknad på grund av fysiska, mentala eller sociala
funktionsnedsättningar.
Suderviljan är en icke vinstdrivande förening som ägs av dess medlemmar och alla
kan bli medlemmar.
De två fastigheterna Klinte Sicklings 1:116 och Klinte Sicklings 1:117 ligger bredvid
varandra och nyttjas i verksamheten, se kartbild nedan. Klinte Sicklings är bebyggd
med växthus, kontor och försäljningslokal. Klinte Sicklings 1:117 är obebyggd med
undantag av enkla förråd och nyttjas för växtodling. En marknadsvärdering av Klinte
Sicklings 1:116 genomfördes i juni 2020 av FS Fastighetsstrategi AB. Marknadsvärdet
bedömdes till 3 500 000 kr. I värderingen ingick inte Klinte Sicklings 1:117 som
nyttjas för frilandsodling och är väsentlig för verksamheten. Klinte Sicklings 1:117 är
ca 1 900 kvm, gällande detaljplan tillåter bostadsbebyggelse. En fingervisning om
värdet kan ges av att regionen haft obebyggda tomter till salu i Klintehamn under en
tid för 150 000 kr respektive 250 000 kr.

Klinte Sicklings 1:116 och 1:117

Förhandlingar har pågått med föreningen sedan oktober 2020. Föreningen klargjorde
i ett tidigt skede att de inte har finansiella möjligheter att förvärva till marknadsvärde.
Diskussioner har förts hur en försäljning under bedömt marknadsvärde kan ske som
samtidigt motverkar att fastigheten säljs vidare till ett pris som överstiger
köpeskillingen. Överlåtelseförbud på 25 har prövats men motverkar föreningens
möjligheter att belåna fastigheten. I bifogade förslag till köpekontrakt accepterar
föreningen en köpeskilling på 1 750 000 kronor. I avtalet ingår klausul om
tilläggsköpeskilling på 1 750 000 kr som utfaller i den händelse att föreningen inom
10 år överlåter hela, eller delar av de båda fastigheterna. Till säkerhet för
tilläggsköpeskillingen överlämnar köparen ett pantbrev till regionen med säkerhet
inom utrymmet 3 500 000 kr i de båda fastigheterna tillsammans.
Bedömning

Förvaltningens bedömning och motivering av förslaget till beslut är att de föreslagna
fastigheterna kan försäljas vilket medför en kostnadsminskning. Den verksamhet
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som bedrivs på fastigheterna får större förutsägbarhet och föreningen kan påverkar
sina egna förutsättningar.
Barn- och genusperspektiv – Att försälja de föreslagna fastigheterna påverkar varken
barn eller genus.
Landsbygdsperspektiv - Att försälja de föreslagna fastigheterna är positivt för
sysselsättning och övriga verksamheter i Klintehamn med omnejd.
Ekonomisk konsekvensanalys - Att försälja de föreslagna fastigheterna innebär
sänkta nettokostnader.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-26
Köpekontrakt
Skrivelse från Suderviljan 2020-10-08
Skrivelse från Suderviljan 2021-02-12

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Köpekontrakt
2021-05-23

KÖPEKONTRAKT
Köpeobjekt
fastigheterna Gotland Klinte Sicklings 1:116 och Gotland Klinte Sicklings 1:117 nedan kallad
Fastigheten.
Säljare
Region Gotland
621 81 Visby

Organisationsnummer
212000-0803

Andel 1/1

Organisationsnummer
769628-0044

Andel 1/1

Köpare
Suderviljan ekonomisk förening
Sicklings väg 7
623 77 Klintehamn

Bakgrund och syfte
Tekniska nämnden beslutade (2020-09-16 TN § 189) att i första hand direktförsälja Fastigheten
till det sociala kooperativet Suderviljan. Suderviljan bedriver daglig verksamhet med bl a växtodling, handelsträdgård, försäljning av växter och trädgårdsnära tjänster. Verksamheten erbjuder
arbetsträning till personer som står utanför den öppna arbetsmarknaden. Föreningen har verkat i
Klintehamn sedan 2003 och är, genom Socialförvaltningen, nyttjare av Fastigheten sedan 2005.
Föreningens kooperativa värderingar bygger på demokrati, solidaritet, självhjälp, jämlikhet, rättvisa och alla människors lika värde. Varje medarbetare är delaktig i företaget med ansvar och inflytande.

1. Överlåtelseförklaring
Säljaren överlåter och försäljer härmed hela fastigheterna Gotland Klinte Sicklings 1:116 och Gotland Klinte Sicklings 1:117 nedan till köparen. Fastigheternas omfattning och läge framgår av bilden nedan.

Signering………………………………………………………………………
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2. Köpeskilling
Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling om 1 750 000 (ENMILJONSJUHUNDRAFEMTIOTUSEN) kronor.
Köpeskillingen ska erläggas senast på tillträdesdagen kontant till Säljaren. Köpeskillingen betalas
utan anmodan till Säljarens bankgirokonto 339-8328 (Nordea) med angivande av vad köpeskillingen avser.
Om köparen inte betalar köpeskillingen på tillträdesdagen och inte reglerar denna efter framställan äger Säljaren rätt att häva köpet.
Äganderätten övergår inte till Köparen förrän köpeskillingen till fullo är betald.

3. Tilläggsköpeskilling
Vid överlåtelse av Fastigheten inom 10 år från tillträdesdagen ska Köparen erlägga tilläggsköpeskilling till Säljaren med 1 750 000 kr. Detta gäller även gåva, överlåtelse eller gåva av del av
Fastigheten, marköverföring, eller överföring av ägande vid köparens upplösning eller utdelning
till medlemmar.
Tilläggsköpeskillingen ska erläggas 20 dagar efter att lagfart beviljats för ny ägare till Fastigheten, del av Fastigheten eller beslut om fastighetsbildning vunnit laga kraft.
Denna skyldighet upphör att gälla efter tio (10) år räknat från och med tillträdesdagen.

4. Köpebrev och lagfart
Sedan köpeskillingen till fullo erlagts på tillträdesdagen ska Säljaren utan dröjsmål till Köparen
överlämna kvitterat köpebrev samt övriga erforderliga handlingar för att Köparen ska få lagfart.
Av köpebrevet ska framgå villkor om tilläggsköpeskilling.
Lagfart får inte sökas förrän köpebrev har upprättats.

5. Tillträdesdag
Tillträde sker tre veckor efter den dag då Regionfullmäktiges beslut om godkännande av köpekontrakt avseende Fastigheten vunnit laga kraft.

6. Fastighetens skick
Fastigheten överlåts i det skick den nu befinner sig och Säljaren förbinder sig att före tillträdesdagen inte företa någon åtgärd som kan minska Fastighetens värde eller underlåta något som kan
vara ägnat att behålla Fastigheten vid dess nuvarande värde.
Köparen är som tidigare hyresgäst väl förtrogen med Fastigheten och dess eventuella fel och
brister. Köparen har därutöver utövat sin undersökningsplikt och tagit del av den information som
framgår av gällande detaljplan och av fastighetsregistret. Säljaren har därmed informerat om vad
den känner till om Fastighetens skick.
Köparen godtar Fastighetens skick och avstår härmed, med bindande verkan, från alla anspråk
mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten, även om dessa skulle vara att anse som
dolda fel enligt 4 kap 19 § jordabalken.

7. Ansvar för skada
Skadas eller försämras Fastigheten mellan kontraktsdagen och tillträdesdagen ansvarar Säljaren
för skadan eller försämringen om det beror på Säljarens vanvård, på att Säljaren orsakar denna
eller om den beror på olyckshändelse som ingen av parterna kunnat råda över.
Signering………………………………………………………………………
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8. Penninginteckningar
Fastigheten överlåts fri från penninginteckningar.
Till säkerhet för tilläggsköpeskillingens betalning överlämnar Köparen pantbrev i Fastigheten till
Säljaren beloppet 1 750 000 kr inom utrymmet 3 500 000 kr. Kostnaden för uttagande av pantbrev ska betalas av Köparen.

9. Belastningar
Säljaren förklarar att Fastigheten, såvitt Säljaren känner till, inte besväras av några upplåtna oinskrivna rättigheter. I denna förklaring bortses från lantmäteriservitut och inskrivna servitut mm
vilka det förutsätts att Köparen skaffar sig kännedom om.

10. Skatter mm
Skatter och andra avgifter samt inkomster för Fastigheten betalas respektive mottas av Säljaren
för tiden fram till tillträdesdagen. Detta gäller dock inte sådana skatter och andra avgifter samt
inkomster som Köparen ansvarar för såsom nyttjare av fastigheten. Efter tillträdesdagen är Köparen betalare respektive mottagare av skatter och andra avgifter samt inkomster.
Ansvar för kostnader regleras i punkt 12 nedan.

11. Hyresavtal
Parterna är överens om att hyresavtalet mellan parterna härmed upphör. Köparen ska erlägga
hyra för tiden 1 juli 2020 till och med 31 december 2020 med 160 000 kr + moms. Faktura tillställes Köparen av Säljaren med sedvanlig betalningstid.

12. Övriga kostnader
Parterna är överens om att Köparen ersätter Säljaren för uppkomna driftskostnader för Fastigheten under perioden 1 jan 2021 fram till tillträdesdagen. Kostnaderna avser abonnemangsavgifter
och förbrukning för el, fjärrvärme, vatten och avlopp, sophämtning, samt försäkring och ersättning för utförd fastighetsdrift som belöper på Fastigheten.

13. Övriga arbeten på Fastigheten
Säljaren utför löpande fastighetsunderhåll under tiden fram till tillträdesdagen. Kostnaden ingår i
fastighetsdriften som faktureras Köparen enligt punkt 12.
Köparen har inte rätt att, utan hyresvärdens skriftliga godkännande, i lokalen eller annars inom
Fastigheten, utföra inrednings- och/eller installations- eller ändringsarbeten som direkt berör bärande byggnadsdelar eller för Fastighetens funktion viktiga anläggningar eller installationer såsom
el, va och ventilation. Installationer såsom sprinklerhuvuden och anordningar för ventilation får
inte av hyresgästen byggas in i inredning så att effekten av sådana anordningar försämras. Köparen ska vid utförande av inredningsarbeten se till att funktionen hos radiatorer och andra uppvärmningsanordningar i allt väsentligt behålls. Detta gäller fram till tillträdesdagen.

14. 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.

Signering………………………………………………………………………
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15. Städning och lös egendom
Köparen övertar Fastigheten med tillhörande inventarier och lös egendom som finns på Fastigheten vid tillträdesdagen. Köparen har inte rätt till ersättning från Säljararen för städning, sanering
och bortforsling av lös egendom.

16. Övrig
Säljaren ansvarar för att personer utsedda av Köparen utbildas i handhavande av Fastighetens
värme- och ventilationssystem för övertagandet.

14. Lagfart
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.

15. Villkor
Köpekontraktet gäller under förutsättning att Regionfullmäktige inom Region Gotland godkänner
detsamma och att beslutet vinner laga kraft.
Om någon av ovanstående villkor icke uppfylls är köpekontraktet 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.

För Region Gotland
Ort och datum
Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

För Suderviljan ekonomisk förening
Ort och datum
Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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TN 2021/150
27 maj 2021

Bo Hultemar

Tekniska nämnden

Revidering av tekniska nämndens delegationsordning 2021
Förslag till beslut

•

Föreslagna revideringar av delegationsordningen godkänns.

Sammanfattning

För en effektivisering av upphandlingsprocessen föreslås följande:
För att underlätta i processen efter att Tekniska nämnden tagit beslut om
upphandlingar behöver förvaltningen ges möjlighet att effektivt teckna beställningar
och avtal mm. Möjligheten att utse ombud har saknats men behövs för att hantera
projektverksamheten på ett effektivt sätt.
1. Förvaltningschefen ges delegation, med rätt att vidaredelegera, att verkställa
beställning och tecknande av avtal eller kontrakt gällande upphandling som beslutats
av TN eller TN au upp till 1 124 prisbasbelopp.
2. Förvaltningschefen ges delegation, med rätt att vidaredelegera till avdelningschef,
att utse ombud att företräda sin huvudman i frågor som rör entreprenader, t. ex. att
ingå bindande avtal om ÄTA-arbeten eller träffa ekonomiska uppgörelser m.m.
Förvaltningschefens delegation enligt punkt 1.11 föreslås ändras så att
förvaltningschefen ges rätt till vidaredelegation för att kunna hantera kortare frånvaro
och i förekommande brådskande ärenden.
Bedömning

Följande förändringar föreslås
Förslag på komplettering med nya punkter enligt nedanstående
1. Administrativa ärenden
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Ärende/Lagrum

Delegat

1.11 b Verkställa
Förvaltningschef
beställning och teckna
avtal eller kontrakt
gällande upphandling
som beslutats av TN eller
TN au upp till 1 124 pbb.

Kommentar
Vidaredelegat:
Avdelningschef

1.18 Utse ombud, att
Förvaltningschef med Vidaredelegat:
företräda sin huvudman i rätt att vidaredelegera Avdelningschef
frågor som rör
entreprenader, t.ex. att
Se pkt 2.5 gällande
ingå bindande avtal om
beloppsgränser
ÄTA-arbeten eller träffa
ekonomiska uppgörelser
m.m.

1. Administrativa ärenden
Ärende/Lagrum

Delegat

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

Kommentar
Behörigheten motsvarar att vara
firmatecknare för Tekniska
nämnden och
teknikförvaltningens
ansvarsområden.
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Barn- och genusperspektiv – ingen påverkan
Landsbygdsperspektiv – ingen påverkan
Ekonomisk konsekvensanalys – ingen påverkan
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-27
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/1715
25 maj 2021

Patric Ramberg

Tekniska nämnden

Framtidens återvinningscentraler
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna informationen.

Sammanfattning

Tekniska nämndens arbetsutskott kommer den 9/6 att diskutera olika alternativ för
framtidens återvinningscentraler på Gotland.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-25
Presentation från TN 19/5
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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ÅVC Gotland
2021-05-19
Henrik Säfvestad
Miljö & Avfallsbyrån

www.milav.se
1

–1

Bakgrund
• ÅVC-verksamheten står inför en omorganisation
• Syftet med utredningen är att ge förslag på framtida
utveckling av ÅVC-verksamheten

www.milav.se
2021-05-19

Henrik Säfvestad

2
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ÅVC
• Kommunalt ansvar - avfall från hushåll. Grovavfall, farligt
avfall, bygg och rivningsavfall
• Inrättat ÅVC:er för insamling
• På ÅVC även avfall med producentansvar
- Elavfall - Elkretsen
- Batterier - Elkretsen
- Förpackningar och returpapper – FTI

www.milav.se
2021-05-19

Henrik Säfvestad
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Alternativ för ÅVC
• Nollalternativ
• Alternativ 1 - Mobil ÅVC
• Alternativ 2 - Säsongsöppet
• Alternativ 3 - Obemannad mottagning trädgårdsavfall

www.milav.se
2021-05-19

Henrik Säfvestad
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Nollalternativet
• Det av politiker tidigare beslutade framtida alternativet.
• Sju fasta ÅVC:er
• Visby och Slite fortsatt drivs i egen regi
• En obemannad ÅVC med Grönt kort
• Övriga fyra på entreprenad
• Alla fraktioner ska kunna tas emot.

www.milav.se
2021-05-19

Henrik Säfvestad
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Alternativ 1 – Mobil ÅVC
• Tre fasta ÅVC:er med Visby som huvudanläggning som
uppfyller avfallsplanens mål.
• Hemse och Slite med lägre nivå men full sortering.
• Grönt kort på alla anläggningar. Alla anläggningar öppet
och bemannade oberoende av varandra.
• Komplementlösning med Mobil ÅVC.
• Övriga 4 platser avvecklas. Tillsvidare FTI kvar.

www.milav.se
2021-05-19

Henrik Säfvestad
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Alternativ 2 – Säsongsöppet
• Sju fasta ÅVC:er med Visby som huvudanläggning som
uppfyller avfallsplanens mål.
• Hemse och Slite med lägre nivå men full sortering.
• Övriga fyra ÅVC:er säsongsöppna med lägre standard och
begränsade sorteringsmöjligheter.
• Grönt kort på alla anläggningar.

www.milav.se
2021-05-19

Henrik Säfvestad
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Alternativ 3 – Trädgårdsavfall
• Tre fasta ÅVC:er med Visby som huvudanläggning som
uppfyller avfallsplanens mål.
• Hemse och Slite med lägre nivå men full sortering.
• Grönt kort på alla anläggningar. Alla anläggningar öppet
och bemannade oberoende av varandra.
• Komplementlösning med obemannad mottagning av
trädgårdsavfall på de övriga fyra ÅVC:erna. Tillsvidare FTI
kvar.

www.milav.se
2021-05-19

Henrik Säfvestad
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Analyserade aspekter
• Kundperspektiv
- Öppettider
- Tillgänglighet
- Service

• Arbetsmiljö och säkerhet
- Arbetsmiljö
- Säkerhet för avfallslämnare

• Regionens mål
- Inriktningsmål 3 Ökad materialåtervinning
- Delmål 2.3 ÅVC som mötesplats för återbruk och kommunikation
www.milav.se
2021-05-19

Henrik Säfvestad

9

–9

Analyserade aspekter
• Regionens mål
- Delmål 4.5 Minska otillåten eldning
- Inriktningsmål 5 Minska mängden till deponi och öka andelen som kan
användas till konstruktion

• Flexibilitet och framtida förändringar
- Organisationens möjligheter att möte framtida förändringar och krav

www.milav.se
2021-05-19

Henrik Säfvestad
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Parvis jämförelse
• Parvis jämförelse mellan alternativen för samtliga aspekter.

www.milav.se
2021-05-19

Henrik Säfvestad
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Analys av aspekter - Resultat
• Summer för kategorier

• Parvisa jämförelser

www.milav.se
2021-05-19

Henrik Säfvestad
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Investeringar

www.milav.se
2021-05-19

Henrik Säfvestad
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Årliga kostnader jmf nuläge

www.milav.se
2021-05-19

Henrik Säfvestad
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Slutsatser
• Nollalternativet
- Dyrast och bara bra ur kundperspektiv.

• Ekonomiskt perspektiv – Alternativ 3 trädgårdsavfall
- Tre fasta ÅVC:er och lite bemanning
- Bra ur kundperspektiv, arbetsmiljö och säkerhet

• Övriga aspekter – Alternativ 1 Mobil ÅVC
-

Näst billigast
Tre fasta anläggningar
Bra ur arbetsmiljö och säkerhet, regionens mål, flexibilitet
Med en mobil ÅVC har man möjlighet att fokusera på vissa
materialströmmar eller områden där extra insatser behövs

• Lättare möta förändringar på få anläggningar
www.milav.se
2021-05-19

Henrik Säfvestad

15

–15

–8

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/1192
24 maj 2021

Tekniska nämnden

Motion. Vallgravarna
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden föreslår att regionfullmäktige anser motionen besvarad.

Sammanfattning

Miljöpartiet yrkar i en motion:
- Att Region Gotland reviderar skötselplanen för vallgravarna.
- Att Region Gotland avsätter och säkrar medel för investering och drift samt
personella resurser för att vallgravarna rustas upp och sköts enligt reviderad
skötselplan.
Bedömning

Teknikförvaltningen instämmer i förslaget men konstaterar att medel för
genomförande saknas. Vallgravarna är ett viktigt stadsnära parkområde som har höga
natur- och kulturvärden samt mycket höga sociala värden. Det finns behov av att
ytterligare tillgängliggöra området.
Teknikförvaltningens uppdrag i dagsläget innefattar endast slaghackning, att hålla
huvudstråk öppna samt renhållning och tömning av papperskorgar.
Länsstyrelsen gav Region Gotland ett bidrag när gravarna röjdes år 2014.
Riksantikvarieämbetet/Gotlands Museum måste vara delaktiga om beslut ska tas som
rör ringmuren eller ruinerna.
I Region Gotlands förslag till strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden
Visby 2020-2030 under punkt 3.1.4.3 ”uppdatera vårdplan för vallgravarna med
dokumentation av alla kultur och naturvärden, skötsel och underhåll”.
I Region Gotlands förslag till Grönplan och översiktsplan Gotland 2040 är
vallgravarna utpekade som ett viktigt grönt stråk.
Regionantikvarien och världsarvssamordnare måste tillfrågas i ärendet.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2021/1192

Barn- och genusperspektiv –Tillgängliga grönytor gynnar samtliga Gotlänningar
och besökare. Stort stadsnära grönområde gynnar folkhälsan ur ett socioekonomiskt
perspektiv.
Landsbygdsperspektiv – Motionen rör endast vallgravarna runt ringmuren i Visby.
Ekonomisk konsekvensanalys – Teknikförvaltningen har ingen budget för utökad
skötsel. Om regionfullmäktige beslutar att bifalla motionen måste en budget tilldelas
för detta.
Beslutsunderlag

Motion 2021-03-29
Tjänsteskrivelse 2021-05-24
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen ref RS 2021/548
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Till: Regionfullmäktige
2021-03-29

MOTION: Vallgravarna
Visby Vallgravar utgörs idag av ett välanvänt parkstråk som genomkorsas av gångvägar och
stigar. Med dess direkta närhet till ringmuren och innerstaden är vallgravarna ett unikt
grönområde som också utgör en gränszon till omgivande stadsmiljö.
Vallgravarna är en del av världsarvet Hansestaden Visby och har sitt ursprung som en
medeltida försvarsanläggning. Dess öppna, obevuxna och kuperade terräng underlättade
bevakningen och försvaret av staden. Här bröts sten till stadsmuren, kyrkor och viss annan
bebyggelse. I slutet av 1800-talet anlades en park i vallgravarna och växtligheten
kompletterades. Under årens lopp har delar av vallgravarna används som betes- och
åkermark.
Vallgravarna har höga kultur- och naturvärden och fungerar som stadens gröna lungor. Den
öppna karaktären är till viss del bibehållen men vegetationen ger området en lummighet som
är av ett förhållandevis modernt datum. Vissa utblickar och siktlinjer har väsentligt
förändrats över tid. Träd och buskar skapar rumslighet och variation som är viktiga för den
biologiska mångfalden och som har betydelse för det biologiska kulturarvet. Vallgravarna
sköts och förvaltas av Region Gotland enligt en skötselplan som togs fram 2010. Tyvärr finns
ingen budget kopplad till denna vilket i praktiken leder till låga skötselinsatser.
Balansgången mellan hantering av naturvärden och kulturvärden är långt från enkel och här
tillkommer även behovet att väga in rekreativa och sociala värden. Redan idag är området
välbesökt och genom att medvetet lyfta vallgravarnas karaktär samt öka deras inneboende
värde kan området göras långt mer attraktivt. Skötselplanen bör justeras och aktualiseras så
att den har bäring på en högre ambitionsnivå där ekosystemtjänster berörs. Tillgängligheten
i området kan förbättras exempelvis genom att komplettera trappor och branta stigar med
handledare. Gestaltade platsbildningar i utvalda lägen kan bidra till att stärka sociala värden.
En översyn av belysningen av stadsmuren är ytterligare en fråga som särskilt bör beaktas. All
förnyelse, skötsel och förvaltning, av vallgravarna ska givetvis ske i linje med Strategi och
handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby 2020-2030.
Vallgravarna är en viktig plats för både gotlänningar och turister. Visbys största och mest
centrala parkområde förtjänar mer omsorg.

Miljöpartiet yrkar:
- Att Region Gotland reviderar skötselplanen för vallgravarna.
- Att Region Gotland avsätter och säkrar medel för investering och drift samt personella
resurser för att vallgravarna rustas upp och sköts enligt reviderad skötselplan.

1

----------------------------------------Lisbeth Bokelund (MP)

----------------------------------------Wolfgang Brunner (MP)

----------------------------------------Ola Matthing (MP)

----------------------------------------Karin Stephansson (MP)
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/3883
28 maj 2021

Jessica Libik Weki

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Något slags farthinder/stopp för cyklister i
hörnet Norderväg- S:t Göransgatan
Förslag till beslut

Tekniska nämnden avslår förslaget.

Sammanfattning

Förslagsställaren önskar ett farthinder i korsningen Norderväg/S:t Göransgatan i
Visby, eftersom det kommer cyklister i hög fart från östlig riktning av Norderväg.
Bedömning

Sträckan Norderväg/S:t Göransgatan ingår som en del i huvudvägnätet för cykel som
på vissa platser har behov av separering av gående och cyklister. Arbetet med att
identifiera dessa platser sker löpande i samband med verkställandet av Cykelplan
Visby 2015-2025.
Sträckan är även en del av färdväg för bland annat ambulans vilket innebär att ett
farthinder inte är lämpligt. Det pågår ett projekt där Region Gotland ser över en
bättre trafiklösning för alla trafikslag i anslutning till lasarettet där denna korsning
också ingår.
En trafikspegel sattes upp under april 2021 för att öka trafiksäkerheten för både
gående och cyklister på platsen.
Med anledning av ovanstående föreslår teknikförvaltningen att medborgarförslaget
avslås.
Barn- och genusperspektiv – God trafiksäkerhet bidrar till ökad tillgänglighet för
oskyddade trafikanter.
Landsbygdsperspektiv – Landsbygden påverkas inte
Ekonomisk konsekvensanalys – Ekonomin påverkas inte om nuvarande
utformning kvarstår
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/3883

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-08-04
Tjänsteskrivelse 2021-05-28

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/1186
28 maj 2021

Jessica Libik Weki

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Cykelbana.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Förslagsställaren önskar att järnvägens gamla banvall mellan Alva, Hemse och Stånga
ska asfaltsbeläggas. Det finns redan ett iordningsställt underarbete och sträckan är
välanvänd av både fotgängare, cyklister och motorfordon enligt förslagsställaren.
Bedömning

Region Gotland är inte fastighetsägare längs den aktuella sträckan. Region Gotland
kan därmed inte investera i järnvägsbanken.
Banvallen består av flera vackra stråk över hela ön som allmänheten gärna nyttjar.
Underlaget varierar vilket både kan vara en fördel och en nackdel. På vissa delar är
banvallen grusad och bred medan den på andra ställen består av en smal stig som
nästintill är igenväxt. Banvallen är en viktig del i friluftslivet för exempelvis vandring,
mtb-sport eller ridning. Genom att hårdgöra en yta möjliggör man för vissa
aktiviteter men kan också leta till att andra utesluts.
Med anledning av ovanstående föreslår teknikförvaltningen att medborgarförslaget
avslås.
Barn- och genusperspektiv – Nuvarande lösning bidrar till en säker trafikmiljö där
även barn kan vistas.
Landsbygdsperspektiv – Förslaget berör banvallsträckningar på landsbygden.
Ekonomisk konsekvensanalys - Ekonomin påverkas inte om nuvarande lösning
kvarstår.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-28
Medborgarförslag 2021-02-24
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2021/1186

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/3885
11 maj 2021

Jessica Libik Weki

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Farthinder på Greta Arwidssons gata
Förslag till beslut

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Förslagsställaren önskar ett farthinder på Greta Arwidssons gata eftersom
motorfordonstrafiken inte upplevs hålla den hastighetsbegränsning som gäller. Gatan
känns mycket otrygg enligt förslagsställaren som också påminner om att det finns
mycket barn och hundar i området, samt att de ligger en skola i närheten.
Bedömning

Greta Arwidssons gata har hastighetsbegränsningen 30km/h med anledning av att
det är en lokalgata samt att det ligger en förskola längs med gatan. I höjd med
förskolan finns en upphöjd passage för att ytterligare öka trafiksäkerheten.
Gatan är utformad med både trottoar och gång- och cykelväg för att öka säkerheten
och tryggheten för fotgängare och cyklister. Med anledning av ovanstående föreslår
teknikförvaltningen att medborgarförslaget avslås.
Barn- och genusperspektiv – Nuvarande lösning bidrar till en säker trafikmiljö
Landsbygdsperspektiv - Landsbygden påverkas inte
Ekonomisk konsekvensanalys - Ekonomin påverkas inte om nuvarande lösning
kvarstår
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-28
Medborgarförslag 2020-07-12
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Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen , förslagsställaren
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/1114
17 maj 2021

Isak Malm

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Öppna alla toaletter och ställ ut soptunnor
igen
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att avslå förslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit avseende öppethållandetider gällande Region
Gotlands toaletter samt papperskorgar.
Bedömning

Tekniska nämnden har enligt tidigare fattat beslut om öppethållande av toaletter vid
bad- och besöksplatser. Öppethållandetiderna är varje år från den 15:e maj till och
med den 15:e september. Både medel i form av budget samt resurser i form av
personal är anpassade till dessa öppettider och en utökning skulle innebära högre
kostnader för Region Gotland.
Gällande toaletten vid Tofta Gnisvärd så ägs inte marken av Region Gotland.
Teknikförvaltningen ber att få hänvisa till nuvarande markägare.
Barn- och genusperspektiv – Påverkas inte av förslaget.
Landsbygdsperspektiv – Förslaget gäller hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys - Både medel i form av budget samt resurser i form
av personal är anpassade till dessa öppettider och en utökning skulle innebära högre
kostnader för Region Gotland.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2021-01-10
Tjänsteskrivelse 2021-05-17
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Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/1188
17 maj 2021

Isak Malm

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Översyn och anpassning av grillplatser
avseende tillgänglighet
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit gällande tillgänglighetsanpassning av Region
Gotlands grillplatser samt parkeringsplatser kring dessa.
Bedömning

Teknikförvaltningen anlägger grillplatser utifrån gällande bestämmelser. Under 2021
kommer ytterligare grillplatser anläggas med anledning av pågående pandemi för att
främja uteliv. Parkeringsplatser ses över i samband med rondering av bad- och
besöksplatser. Samtliga grillplatser som Region Gotland ansvara över kan inte
tillgänglighets anpassas med hänsyn till grillplatsens läge, exempelvis har vi anlagda
grillplatser på klintkanter.
Barn- och genusperspektiv – tas hänsyn till i samband med utökningen av antalet
grillplatser under 2021.
Landsbygdsperspektiv – förslaget gäller hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – nya grillplaster innebär ökade kostnader för
teknikförvaltningen.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag inkommit 2021-03-02
Tjänsteskrivelse 2021-05-17
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Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren

2 (2)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/1545
17 maj 2021

Isak Malm

Tekniska nämnden

Medborgarförslag: Räcke som avskiljer trottoar från länsväg
148 i Tingstäde
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit gällande länsväg 148 i Tingstäde.
Bedömning

Länsväg 148 är en statlig väg och administreras av Trafikverket. Teknikförvaltningen
hänvisar medborgarförslaget till Trafikverket.
Barn- och genusperspektiv – ej relevant.
Landsbygdsperspektiv - ej relevant.
Ekonomisk konsekvensanalys - ej relevant.
Beslutsunderlag

Medborgarförslaget 2021-03-22
Tjänsteskrivelse 2021-05-17

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Trafikverket@trafikverket.se Regionstyrelsen samt förslagsställaren
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/1552
18 maj 2021

Isak Malm

Tekniska nämnden

Medborgarförslag: Fler grillplatser längs strandpromenaden i
Visby
Förslag till beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren skriver:
Det behövs fler anordnade grillplatser längs stranden från jungfrutornet till Snäck. Med tanke på
det torra klimatet vi fått så behöver det finnas säkra platser att grilla på och ovan nämnda sträcka
har även en underbar utsikt över östersjön där man kan få uppleva hur magisk vår ö är. Vi har en
fantastisk möjlighet att i nära anslutning till Visby anordna fler mötesplatser som kan nyttjas
speciellt i dessa pandemitider när vi ska umgås utomhus.
Vi ser en utveckling med fler gotlänningar och besökande vilket ökar behovet av möjligheter till
grillplatser inte bara i Visby men ett första steg är att öka antalet på ovan nämnda sträcka för att
sedan inventera om och vart det finns ytterligare behov för att göra Gotland till en förebild med
säkra grillplatser och där man har möjlighet att kasta det skräp som uppkommer vid grillningen så
att nedskräpning minskar i naturen.
Bedömning

Teknikförvaltningen har under 2021 anlagt ca 10 nya grillplatser runt om på Gotland.
Ingen av de nya grillplatserna är mellan Jungfrutornet och Snäck men det finns
befintliga grillplatser vid Norderstrand och vid Kärleksporten.
Barn- och genusperspektiv – Utomhusliv gynnar alla Gotlänningar och besökare.
Landsbygdsperspektiv – Förslaget rör hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – De nya grillplatserna innebär ökade
driftskostnader för teknikförvaltningen.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2021-03-15
Tjänsteskrivelse 2021-05-18
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Skickas till
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/1549
18 maj 2021

Isak Malm

Tekniska nämnden

Medborgarförslag: Fler offentliga toaletter eller torrdass med
station för sopsortering
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren skriver:
Vi på landsbygden behöver fler offentliga toaletter/ torrdass. Vi är ju en stor turist ö och jag får
ofta höra att det saknas toaletter och sopstationer. Känner även många lastbilsåkare som saknar
detta. Som i Slite tex. Varför inte göra en fin rastplats vid Sjuström, infarten till Slite. Så vackert
vid sjön och folk kan handla mat och ta med sig för en fin stund vid vattnet. Ett tips är att ha
sådana rastplatser innan Visby från varje större väg 148:an, 147: an osv. Kanske regionen även
kunde ha ställplatser i anknytning till detta så ger det lite pengar också.
Bedömning

Medborgarförslaget rör det statliga vägnätet som Region Gotland inte ansvarar för.
Frågan kring offentliga toaletter vid de statliga vägarna hänvisas till Trafikverket.
Gällande offentliga toaletter har Region Gotland toaletter vid de flesta av de badoch besöksplatser som regionen ansvarar för. Länk till dessa platser nås via:
gotland.se/badplatser
Barn- och genusperspektiv – ej relevant.
Landsbygdsperspektiv – förslaget rör hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – Region Gotland anlägger inte rast- eller
ställplatser i anslutning till statliga vägar som Trafikverket ansvarar för.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2021-03-24
Tjänsteskrivelse 2021-05-18
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Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
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2 (2)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/3888
18 maj 2021

Fredrik Wallerström

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Digital informationsskylt på parkeringen vid
reningsverket ovanför kryssningskajen
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser förslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren efterfrågar en digital
informationsskylt på parkeringen vid reningsverket ovanför kryssningskajen i Visby.
Skylten föreslås presentera information om när och vilka kryssningsfartyg som
anlöper kryssningskajen. Vidare önskas att skylten är sammanlänkad med regionens
hemsida så att information om när fartyg ska anlöpa även finns där.
Den aktuella parkeringen har blivit en flitigt använd utkiksplats för gotlänningar och
turister som är intresserade av att titta på kryssningsfartygen som anlöper Visby.
Bedömning

Teknikförvaltningen delar förslagsställarens uppfattning om att en skylt på föreslagen
plats vore en trevlig åtgärd. Bedömningen är dock att en digital skylt inte är
nödvändig. Istället kommer förvaltningen tillsammans med sin samarbetspartner och
arrendator CMP (Copenhagen Malmö Port) ta fram en analog skylt med information
om kryssningskajen och dess verksamhet. Skylten förses även med QR-kod och
hänvisning till CMP:s hemsida där aktuellt bokningsläge för kryssningskajen finns att
tillgå.
Barn- och genusperspektiv – En skylt på föreslagen plats ger information till alla
intresserade och förbipasserade medborgare och turister samt bidrar till ökad
kunskap och kännedom om kryssningskajen och dess verksamhet.
Landsbygdsperspektiv – Åtgärden berör i första hand Visby.
Ekonomisk konsekvensanalys – Kostanden för genomförandet bedöms som ringa
och ryms inom hamnavdelningens tilldelade budget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-09-20
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/1187
28 maj 2021

Karin Stephansson

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Trappa i palissaderna ovanför hamnen
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser att medborgarförslaget är besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om en ny trappa i palissaderna i
Visby. Den nya trappan skulle förbinda Palissadgatan med den befintliga trappa som
idag finns mot hamnterminalen. Där den nya trappan önskas finns idag en spontant
upptrampad stig.
Bedömning

Palissaderna är ett välanvänt parkområde som också fungerar som förbindelsestråk
mellan stadens södra delar och hamnterminalen. Topografiskt kan området beskrivas
som en slänt med krönet mot staden och foten mot havet. Inom parken är
höjdskillnaderna stora vilket gör att gångvägarna till övervägande del är förlagda på
skrå. Vid lotsbacken nära ringmuren finns en asfalterad gång- och cykelväg som
tvärar genom området men annars är den enda ordnade vägen i öst-västlig riktning
en naturstenstrappa belägen mot hotell Scandic. I dess övre del tas den vid av en
åsnestig (grusade avsatser med mellansteg av trä) som landar på Palissadgatan. Den
föreslagna trappan skulle utföras norr om åsnestigen, där det idag löper en smal stig.
Åsnestigen är välplacerad i direkt anknytning till den befintliga trappans övre lopp i
naturlig riktning för stråket söderut. För gående som kommer norrifrån finns det idag
en möjlighet att välja att promenera via lotsbacken och därigenom nå gångvägar som
leder till den befintliga trappan. Alternativt är det möjligt att följa Palissadgatan fram
till åsnestigen vilket genererar en extrasträcka om ca 60 m ifall den spontant
upptrampade stigen bedöms vara hal eller på annat sätt svårframkomlig. I detta läge
med både ekonomiska och personella begränsningar ser inte tekniska förvaltningen
att en ny trappa är prioriterad. Det har konstaterats att åsnestigen börjar bli sliten och
att den är i behov av renovering. I samband med det framtida arbetet kan riktningen
på åsnestigen beaktas så att den i möjligaste mån utformas för optimal användning
för gående i både sydlig och nordlig riktning.
Barn- och genusperspektiv –– Ingen direkt påverkan.
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Landsbygdsperspektiv – Ingen direkt påverkan.
Ekonomisk konsekvensanalys – I detta läge med både ekonomiska och personella
begränsningar ser inte tekniska förvaltningen att en ny trappa är prioriterad.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-28
Medborgarförslag 2021-03-02
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Datum
2021-03-02 13:09

Ärendenummer
#37309

Sida
1(1)

Inskickat av: MATS ENGLUND

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Trappa i palissaderna.
Beskrivning och motivering
Den trappa som finns i palissaderna med uppgång mitt emot Hamnterminalen behöver fullföljas norrut upp till Palissadgatan. Den
anslutning som finns till Palissadgatan idag går söderut. De flesta färjepassagerare som nyttjar trappan ska norrut på Palissadgatan.
Med syn på plats är det uppenbart och tydligt var trappan bör placeras. Det visar den upptrampade stig som existerar sedan lång tid.
Det är den sträckning som för flertalet känns naturlig att gå. Den är dock förenad med stor halkrisk vid minsta nederbörd.
En översyn av trappan och kompletterande anslutning till Palissadgatan är önskvärd.

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

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
MATS ENGLUND
Adress
SÖDERVÄG 14 B LGH 1402

Postnummer och ort
621 58 Visby

E-postadress
englunds.skor@telia.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 172

Samverkansstrukturer i Region Gotland

RS 2020/1974
AU § 143

Regionstyrelsens beslut
 Regionstyrelsen tar emot informationen och ställer sig bakom förvaltningens

förslag till utformning av samverkansstrukturer i Region Gotland.

Efterfrågan på samverkan såväl externt som externt ökar och därmed också behovet
av att beskriva de regionala samverkansstrukturerna på ett mer samlat och tydligt sätt.
Under året har ett utvecklingsarbete genomförts rörande RSS (regionala stöd- och
samverkansstrukturer) som också visar potential att vidga begreppet. Framåt föreslås
ett samlat grepp där dagens RSS upphör för att istället utvecklas att blir Samverkansstrukturer i Region Gotland som också inkluderar andra samverkansformer.
Förvaltningen gör bedömningen att allt mer arbete inom regionen behöver göras i
samverkan över verksamhetsgränser. Att beskriva olika samverkansstrukturer på ett
gemensamt samlat sätt skapar tydlighet och förbättrade möjligheter att se helheter
och samband.
Många lärdomar finns att dra från det arbete som drivits inom RSS (regionala stöd –
och samverkansstrukturer) och när denna struktur nu utvecklas skapas ett bra tillfälle
att ta ett större och mer samlat grepp kring samverkansarbete i Region Gotland.
Samverkansarbete stäcker sig på tvärs över organisationsgränser varför andra
strukturer än ordinarie linjestrukturer och också nämndstrukturer behöver formas.
Viktigt är också att inte allt för många nya strukturer bildas som kan skapa
ineffektivitet och otydlighet i ansvar och roller. Förvaltningen ser positivt på att
nyttja redan befintliga strukturer i så hög utsträckning som möjligt.
I arbetsutskottet föredrogs ärendet av Karolina Samuelsson, kvalitetsdirektör,
regionstyrelseförvaltningen. Arbetsutskottet föreslog att till regionstyrelsen förtydliga
politikens delaktighet, inom ramen för samverkansstruktur.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-24
Skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningschefer
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2020/1974
12 maj 2021

Karolina Samuelsson

Regionstyrelsen

Samverkansstrukturer i Region Gotland
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen tar emot informationen och ställer sig bakom förvaltningens
förslag till utformning av samverkansstrukturer i Region Gotland.

Sammanfattning

Efterfrågan på samverkan såväl externt som externt ökar och därmed också behovet
av att beskriva de regionala samverkansstrukturerna på ett mer samlat och tydligt sätt.
Under året har ett utvecklingsarbete genomförts rörande RSS (regionala stöd- och
samverkansstrukturer) som också visar potential att vidga begreppet. Framåt föreslås
ett samlat grepp där dagens RSS upphör för att istället utvecklas att blir
Samverkansstrukturer i Region Gotland som också inkluderar andra
samverkansformer.
Ärendebeskrivning

Ökad samverkan – ett identifierat utvecklingsbehov
Idag pågår en rad utvecklingsinsatser för att förstärka samverkan över gränser inom
Region Gotland. En ny regional utvecklingsstrategi är framtagen som kräver
samverkan kring övergripande gemensamma mål som geografisk region. Styrkortets
18 mål kräver samverkan över förvaltningsgränser för att nås och i organisationskulturarbetet syns ett behov av att förstärka regionens förmåga att samverka.
Utveckling RSS, regionala stöd och samverkansstrukturer
Inom ramen för den regionala stöd- och samverkansstrukturen RSS har under året
ett utvärderingsarbete gjorts för att stärka samarbetet och genomslagskraften. Dialog
har förts med de som idag ingår i strukturen: förvaltningschefer, verksamhetsledare,
nätverk och också styrgrupp med politisk involvering.
Utvärderingen visar bland annat på behov av att tydliggöra uppdrag och gränssnitt.
Det finns ett behov av att minimera parallella spår och öka genomslagskraften för de
utvecklingsarbeten som drivs tillsammans. Då samverkan i olika frågor ökar finns
också ett behov av att se över befintliga strukturer så att en ny effektiv helhet kring
samverkan etableras.
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RSS är ett begrepp som används nationellt och omfattar samverkan mellan
kommuner i en region. På Gotland har betydelsen varit en annan och fokus har legat
på samarbete i konkreta arbetssätt för att säkerställa sammansatt stöd till personer i
riskgrupper och med komplexa problem. Att kalla strukturen något annat än RSS
skulle förtydliga att Region Gotland avser något annat med vår samverkansstruktur.
Utvärderingen och dialogen kring behoven av utveckling har lett fram till ett förslag
till ny utformning av samverkansarbetet. En utformning som tar ett bredare grepp
kring samverkansstrukturerna i Region Gotland så att dessa kan omfatta mer än det
som fram till idag ingått i RSS. Utformningen syftar också till att stärka besluts-,
genomförande- och utvecklingskraft.
Framåt ersätts BarnSam och VuxenSam av samverkansforum barn/unga och
samverkansforum vuxna/äldre. Forumen leds av en samverkansledare. I forumen
ingår personer med beslutskraft och mandat. För att driva konkreta frågor/insatser
skapas arbetsgrupper med olika inriktning efter behov. Förvaltningscheferna träffas i
en samverkansledning som möts kontinuerligt för att fatta övergripande
inriktningsbeslut och säkra uppföljning.
Då samverkan över förvaltningsgränser blir allt vanligare påverkar detta också
behovet av gemensam politisk dialog. Gemensamma arbetsutskott är ett sätt att
säkerställa dialog och kunskap kring gränsöverskridande verksamhetsbehov. I den
utvecklade samverkansstrukturen rörande barn/unga och vuxna/äldre kommer
politisk delaktighet att skapas genom föredragningar och dialoger på gemensamma
arbetsutskott HSN/SON och SON/BUN. Dessutom ges löpande information till
regionstyrelsen och årligen som del av verksamhetsberättelsen till regionfullmäktige.
Framtida hantering – samverkansstrukturer i Region Gotland
För att skapa en gemensam bild av olika former av samverkan inom Region Gotland
etableras beskrivningen Samverkansstrukturer i Region Gotland. Här samlas olika
former av samverkansstrukturer och här inkluderas framåt också tidigare RSS.
Strukturen byggs i olika nivåer formade efter de behov som finns för en
välfungerande samverkan.
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Tjänstemannaberedning
I strukturerna drivs arbetet i olika former av samverkansforum. Här samlas
medarbetare eller chefer med mandat och kompetens att driva ett gemensamt
utvecklingsarbete över organisationsgränser. För att konkretisera och skapa aktivitet i
en specifik fråga bildas arbetsgrupper för fördjupning och gemensam problemlösning
och genomförande av åtgärder.
För ledning och prioritering finns en samverkansledning. Här ingår övergripande
ansvariga chefer. Här läggs gemensam inriktning fast och också former för
uppföljning och löpande prioriteringar. Prioriteringar utgår ifrån gällande mål angivna
i styrkortet.
Koncernledningsgruppen har ett ansvar för samverkansstrukturen som helhet och
beslutar om när nya samverkansforum ska inrättas.
Politisk involvering
Den politiska involveringen sker i respektive nämnd där också beslut fattas om
underlag till strategisk plan och budget samt verksamhetsplan. Det är dessa planer
med prioriteringar som sedan avgör i vilka frågor nämnder/förvaltningar kan behöva
samarbeta för att skapa högre genomförandekraft och förutsättningar till
måluppfyllelse. I flera fall finns också gemensamma arbetsutskott för att möjliggöra
dialog kring gränsöverskridande frågor där flera nämnder är involverade. För att
skapa en helhet ges också en samlad bild av samverkansarbetet i regionen i samband
med årsberättelsen.
Exempel på samverkansforum idag är:
- Samverkansforum barn/unga
- Samverkansforum vuxna/äldre
- Samverkansforum social hållbarhet
- Strategiska nätverken för HR, ekonomi, kommunikation, kvalitet och
digitalisering
- Lokalförsörjningsgruppen
- Exisam
Koncernledningsgruppen har enats kring att denna utveckling är ett steg i riktning att
förstärka samverkansarbetet inom regionen. Ett arbete kommer också att göras för
att beskriva de olika samverkansforumen på ett samlat sätt på regionens intranät.
Bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att allt mer arbete inom regionen behöver göras i
samverkan över verksamhetsgränser. Att beskriva olika samverkansstrukturer på ett
gemensamt samlat sätt skapar tydlighet och förbättrade möjligheter att se helheter
och samband.
Många lärdomar finns att dra från det arbete som drivits inom RSS (regionala stöd –
och samverkansstrukturer) och när denna struktur nu utvecklas skapas ett bra tillfälle
att ta ett större och mer samlat grepp kring samverkansarbete i Region Gotland.
Samverkansarbete stäcker sig på tvärs över organisationsgränser varför andra
strukturer än ordinarie linjestrukturer och också nämndstrukturer behöver formas.
Viktigt är också att inte allt för många nya strukturer bildas som kan skapa
ineffektivitet och otydlighet i ansvar och roller. Förvaltningen ser positivt på att
nyttja redan befintliga strukturer i så hög utsträckning som möjligt.
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